
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                Nr. 28/617/ 31 octombrie 2002   

S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din zilele de 28, 29, 30  şi 31.10.2002   

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 28,

29, 30 şi 31.10.2002  între orele 9,00 � 13,00,  având următoarea ordine de zi:

1. Audieri privind necesitatea unor îmbunătăţiri legislative în

domeniul farmaceutic.

2. Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de

interes judeţean şi local  ( PL nr.411/2002).

 La primul punct al ordinii de zi , dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei arată că necesitatea acestor audieri privind îmbunătăţirea

legislaţiei în domeniul farmaceutic s-a impus ca urmare a unor semnale venite

din teritoriu. Au fost invitaţi să participe reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii

şi Familiei , Agenţiei Naţionale a Medicamentului , Colegiului Farmaciştilor din

România şi ai producătorilor autohtoni de medicamente.

În deschiderea lucrărilor, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei arată că motivaţia acestor audieri o constituie faptul că: producătorii

români sunt nemulţumiţi de unele aspecte ale actualelor reglementări; că din

aproximativ 4.000 de farmacii, trei sferturi fac parte din lanţuri de farmacii de la

două farmacii în sus; datoriile pe care farmaciile le au de încasat de la casele de

asigurări sunt în jur de 6 milioane de dolari; distribuitorii en gross de
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medicamente au investit mult în infrastructură şi logistică pentru a organiza un

sistem eficient de distribuţie a medicamentelor.

În urma audierilor şi discuţiilor în legătură cu situaţia actuală din

domeniul farmaceutic respectiv producţia, distribuţia en gross şi desfacerea cu

amănuntul prin farmacii , s-au desprins următoarele aspecte:

- nu sunt nominalizate autorităţile ştiinţifice prevăzute de Legea

nr.336/2002 care avizează producerea preparatelor oficinale;

- necesitatea ca preparatele oficinale să fie puse pe piaţă după o

procedură simplificată stabilită prin norme de către Agenţia Naţională a

Medicamentului ;

- produsele medicamentoase destinate cercetării tehnologice şi

studiilor clinice trebuie autorizate de Agenţia Naţională a Medicamentului şi nu

au nevoie de autorizaţie de punere pe piaţă;

- medicamentele generice sau cuprinse în nomenclatorul DCI nu ar

trebuie să necesite studii de farmacovigilenţă;

- clasificarea criteriilor de formare a preţurilor cu ridicata la

produsele OTC şi în ce constau adaosurile comerciale;

- studiile de bioechivalenţă sunt foarte scumpe, în jur de

10.000 dolari/caz şi trebuie reglementată lista produselor care necesită aceste

studii;

- unii producători susţin necesitatea diferenţierii taxelor de autorizare

în funcţie de amploarea producţiei, altfel se poate desfiinţa industria

românească;

- se solicită ca producătorii să-şi poată desface direct produsele în

farmacii cu circuit deschis şi nu numai în spitale;

- micii producători români de medicamente nu pot să implementeze

GMP până în 2003;

- prevederea legală că producătorii de medicamente nu pot obţine şi

nu pot înfiinţa unităţi de distribuţie nu este în interesul circulaţiei

medicamentului;
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- reglementările actuale favorizează distribuitorii, care devin o forţă

în sistem;

- producătorii mari au resursele financiare de a organiza un sistem

coerent şi eficient de distribuţie a medicamentelor, dar se pune problema

monopolului asupra unor produse;

- reţelele farmaceutice acoperă ¾ din volumul desfacerii

medicamentelor cu amănuntul în România;

- prelungirea termenului de implementare a GMP mai mult de anul

2003 nu aduce beneficii României în privinţa procesului de aderare europeană şi

armonizare legislativă;

- în unele zone rurale lanţurile de farmacii acoperă 90 % din

suprafaţă ( exemplu judeţul Galaţi);

- lanţuri de farmacii au existat în România şi înainte de 1990, de tip

Centrofarm, aparţinând statului;

- desfiinţarea reţelelor de farmacii duce la înrăutăţirea aprovizionării

cu medicamente a populaţiei;

- evaziunea fiscală nu are nici o legătură cu lanţurile de farmacii, se

poate întâmpla oriunde;

- dacă s-ar interzice lanţurile de farmacii ar trebuie ca înfiinţarea

farmaciilor să fie liberalizată şi să funcţioneze după economia de piaţă;

- analiza oportunităţii ca medicamentele să aibă un adaos comercial

în valoare fixă;

- necesitatea protejării industriei româneşti de medicamente;

- există întreruperi în aprovizionarea cu medicamente a populaţiei în

actualul sistem, prin decontarea la timp de către Casa Naţională de Asigurări de

Sănătate a sumelor datorate farmaciilor;

- distribuţia medicamentului se face în lume după două modele: etic

(profesional) cu farmacistul în prim plan şi comercial ( mercantil) cu obţinerea

de profit de către patronul farmaciei; pentru România trebuie aleasă acea
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variantă care aduce beneficii pacienţilor: acces la medicamente, preţ cât mai

ieftin şi rezultate terapeutice bune.

În finalul audierilor şi dezbaterilor de la acest punct al ordinii de zi

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei sintetizează următoarele

concluzii:

- este necesar ca termenul de introducere al GMP pentru produsele

româneşti să rămână cel fixat, adică decembrie 2003;

- medicamentele autorizate în Uniunea Europeană să fie puse pe

piaţă după o procedură simplificată;

- încurajarea producerii preparatelor oficinale;

- farmaciile cu circuit închis nu trebuie să deţină monopolul asupra

eliberării medicamentelor acordate în cadrul programelor de sănătate;

- datoriile în valoare de 6 milioane dolari pe care le au de încasat

farmaciile de la casele de asigurări trebuie achitate;

- problema lanţurilor de farmacii este foarte complexă, trebuie

analizată temeinic şi aleasă soluţia cea mai bună pentru populaţie.

La punctul doi al ordinii de zi comisia a hotărât în unanimitate, amânarea

dezbaterilor asupra proiectului  de Lege pentru aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de

interes judeţean şi local  , considerând că sunt necesare audieri ale rectorilor

universităţilor de medicină şi farmacie, directorilor de unităţi sanitare şi altor

persoane cu funcţii de conducere, precum şi ale sindicatelor din sectorul sanitar

pentru clarificarea consecinţelor aplicării ordonanţei, cu atât mai mult cu cât

proiectul de lege trebuie dezbătut în comun cu Comisia de administraţie publică

locală.

Din numărul total al membrilor comisiei a absentat motivat doamna

dep.dr.Daniela Bartoş (Grupul Parlamentar al PSD ) .

PREŞEDINTE,

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM  


