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Cauze
Imprevizibile
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dezastru natural
Probleme de fabricație
Deficit de materia primă
Nerespectarea standardelor de
reglementare
Lipsa ambalajului
Nivel neașteptat al cererii
Epidemii
Distribuție paralelă
Aspecte concurențiale
Criză financiară, îndatorare, încetarea
capacității de plată)

Previzibile
•
•
•
•
•
•
•

Încetarea fabricației
Capacitate limitată de fabricație
Stocuri minime („just-in-time”)
Raționalizare/Stabilirea de cote
Deficit intenționat pt. manipularea
prețului
Dislocări de piață
Lansarea unui nou concurent, a unei
forme farmaceutice sau expirarea
patentului

EMA
• Comunicare si cooperare cu toti actorii
• Identificarea de surse alternative
• Colectarea de informatii pentru a sustine
decizii de calitate

Deficitul de medicamente / piata locala
Punctul unic de raportare lipsamedicament@anm.ro
• Propunerea Ministerului Sănătăţii
• Gestionat prin colaborare interdepartamentala
• Din sept 2016 preia si sesizarile de pe site-ul MS
http://medicamentelipsa.ms.ro/
• Feedback, informare si comunicare: sunt tratate toate sesizările
pacienţilor, medicilor sau farmaciştilor cu privire la discontinuitati
în aprovizionare
• Centralizarea si analizarea ansamblului problematicii
•

Informarea permanenta a Ministerul Sănătăţii în vederea găsirii
unor soluţii

Deficitul de medicamente / piata locala
Punctul unic de raportare lipsamedicament@anm.ro
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Monitorizarea pietei – cadrul legal
Exportul paralel = comert intracomunitar legal
Autoritatile Nationale Competente trebuie sa cunoasca adevarata dimensiune a fenomenului!
Parghii:
•
OMS 502/11.04.2013 pentru aprobarea obligativitatii raportarii lunare a vanzarilor de catre distribuitorii
angro/importatorii/fabricantii autorizati à identificare DCI cu risc de discontinuitate pe piata à suport
pentru MS / decizii informate
•

ANMDM a transmis la MS, in baza raportarilor lunare primite OMS 502/2013à date ref la cantitatile
procentuale identificate ca si livrari intracomunitare (de exp. pana la 55% din cantitatile puse pe piata
pentru unele insuline umane

•

Lista anexa a OMS 456/2013, cu modificarile ulterioare à DCI cu risc crescut de discontinuitate in
aprovizionare, de care beneficiaza asiguratii in sistemul de asigurari sociale de sanatate à se suspenda
temporar exportul paralel al unor medicamente

•

OMS 456/2013 a asigurat, temporar, implementarea in Romania a art. 804 alin (3) al Legii 95/2006
republicata: Măsurile pentru implementarea prevederilor prezentului articol trebuie să fie justificate prin
protecţia sănătăţii publice şi să fie proporţionale cu obiectivele acestei protecţii, conform regulilor Tratatului
Uniunii Europene, în special cele privind libera circulaţie a mărfurilor şi concurenţa
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Piata locala
•

Art 81 din Directiva 2001/83/CE à transpus prin art. 804 alin (2) din Legea
95/2006 republicată:
Deţinătorul unei autorizaţii de punere pe piaţă/ Reprezentantul deţinătorului de
autorizaţie de punere pe piaţă pentru un medicament şi distribuitorii angro ai
acelui medicament pus efectiv pe piaţă în România au obligaţia de a asigura, în
limitele responsabilităţilor lor, stocuri adecvate şi continue din acel medicament
către farmacii şi persoanele autorizate să furnizeze medicamente, astfel încât
nevoile pacienţilor din România să fie acoperite, în condiţiile stabilite prin ordin
al ministrului sănătăţii

•

OMS 269/14 martie 2017 privind obligaţia de a asigura stocuri adecvate şi
continue de medicamente:
art. 5 à DAPP si distribuitorii angro à obligația de a notifica ANMDM cu 10 zile
lucrătoare înainte de efectuarea unei livrări intracomunitare
http://www.anm.ro/anmdm/med_notificari_livrari_intracomunitare.html

Piata locala
OMS 269/14 martie 2017 coroborat cu implementarea Ordinului Ministrului
Sanatatii (OMS) 1345/2016 din 24 nov. 2016 privind raportarea zilnică a
stocurilor şi operaţiunilor comerciale efectuate cu medicamentele de uz
uman din Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de
punere pe piaţă în România de către unităţile de distribuţie angro a
medicamentelor, importatori, fabricanţi autorizaţi şi farmaciile cu circuit
închis şi deschis, cu modificarile ulterioare
OMS 269/14 martie 2017 = consecinta prevederilor art. 804 alin (2) din L
95/2006 republicată --> reglementeaza obligaţia de serviciu public a DAPP,
distribuitorilor şi farmaciilor
à evitarea deficitului de medicamente in Romania

Piata locala
• După intrarea în vigoare a OMS 269/2017, pe lipsamedicament@anm.ro
à 270 reclamaţii de la farmacii à neonorarea de către distribuitorii
angro parteneri a comenzilor trimise
• Toate reclamatiile tratate punctual de ANMDM
• OMS 269/2017 menţionează şi modalitatea prin care se poate constitui
lista temporară a medicamentelor aflate sub observaţie, respectiv a
medicamentelor pentru care stocul la nivel naţional a atins pragul de
alertă
In lucru: proiect de modificare a OMS 269/2017 à introducand parghii si
masuri pentru protejarea pacienţilor prin asigurarea disponibilitatii
continue si in cantitati adecvate a medicamentelor prescrise acestora
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