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Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                 Nr. 28/618/ 31 octombrie 2002

PROCES VERBAL
al şedinţelor  comisiei din zilele de 28,29,30  şi 31.10.2002   

La lucrările comisiei sunt prezenţi 13 deputaţi, fiind absent motivat 1

deputat.

La lucrările comisiei din ziua de 23.10.2002 participă ca invitaţi :

- doamna Luminiţa Gheorghiu, secretar de stat al Ministerului

Sănătăţii şi Familiei ;

- doamna farm.Magdalena Bădulescu, preşedinte al Agenţiei

Naţionale a Medicamentului ;

- doamna farm.Felicia Gâtlan, director general în Ministerul Sănătăţii

şi Familiei ;

- domnul prof.dr.Victor Stănescu;

- domnul farm.Chevorc Ghemigean;

- domnul farm.Mircea Morait;

- domnul ec.Laurenţiu Huică;

- domnul farm.Alexandru Chiriţă;

- doamna farm.Elena Voichiţoiu;

- doamna farm.Clara Popescu;

- domnul ing.I.Marinică;

- domnul ec.Gheorghe Puşcaşu.
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Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei , care supune la vot ordinea de zi.

Comisia a adoptat, în unanimitate, 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).

Referindu-se la primul punct al ordinii de zi , dl.dep.prof.dr.Mircea

Ifrim, preşedintele comisiei subliniază că, necesitatea prezentei audieri, a fost

generată de numeroasele  semnale din teritoriu referitoare la modul de aplicare

al Legii nr.336/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.

152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman. Producătorii de

medicamente români sunt nemulţumiţi de modul în care această lege tratează

lanţurile de farmacii cu toate că, din cele aproximativ 4.000 de farmacii, trei

sferturi aparţin reţelelor de farmacii ( 2 sau mai multe farmacii într-un lanţ de

farmacii).

O altă problemă deosebit de gravă este aceea că, în prezent, datoriile

către farmacii, pentru medicamentele vândute, se cifrează la aproximativ

6 milioane de USD şi sunt puţine şanse ca aceste datorii să se stingă.

Un alt aspect, de care legea nu a ţinut seamă la acel moment, este acela

al volumului uriaş al investiţiilor străine făcute în România în domeniul

producţiei şi distribuţiei de medicamente. Ce se va întâmpla cu aceste investiţii

în situaţia în care investitorii vor fi obligaţi să închidă lanţurile de farmacii. În

aceste condiţii, piaţa românească de medicamente ar avea de suferit.

În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei acordă

cuvântul dl.prof.dr.Victor Stănescu.
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Dl.prof.dr.Victor Stănescu începe prin a mulţumi domnului

dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei pentru amabilitatea de a-l invita

la prezenta audiere. Legea nr.336/2002 este în funcţiune şi, în acest caz, domnia

sa va face observaţii punctuale asupra acelor prevederi care au generat

nelămuriri sau nemulţumiri atât în rândul producătorilor şi distribuitorilor de

medicamente, precum şi a numeroşi farmacişti.

Referindu-se la preparatele oficinale prevăzute la art.1, pct.12 din lege

domnia sa specifică că, acestea se prepară de către farmacii în conformitate cu

prevederile Farmacopeei Române sau cu normele tehnice avizate de autoritatea

ştiinţifică în domeniu nominalizată de Ministerul Sănătăţii şi Familiei în

concordanţă cu un nomenclator stabilit de Ministerul Sănătăţii şi Familiei .

Conţinutul nu este explicit şi nu are legături cu practica actuală ( nu reiese ce

autorităţi ştiinţifice ar putea aviza producţia de preparate oficinale), iar

Ministerul Sănătăţii şi Familiei nu a elaborat nomenclatorul.

În această situaţie se solicită să se introducă prevederi ca fabricarea

produselor oficinale să se facă după o procedură simplificată.

Din cuprinsul art.8 alin.(2) nu reiese cu claritate care ar putea fi

produsele destinate cercetării  tehnologice ce pot fi utilizate fără autorizaţie de

punere pe piaţă, dar cu autorizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului .

La reînnoirea autorizaţiei de punere pe piaţă, la art.21 alin.(1) se

menţionează că cererea trebuie însoţită de documentaţia reactualizată şi de

informaţii la zi privind farmacovigilenţa. Această prevedere nu este necesară

pentru medicamentele uzuale, cum ar fi cele incluse în produsele  DCI. Este

inutil să se facă studii de farmacovigilenţă.

Referindu-se la cuprinsul art.28, domnia sa propune să se cuprindă

prevederea privind autorizarea de punere pe piaţă conform procedurii

simplificate.
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Prevederea de la art.44 alin.(3) privind  producătorii de medicamente ce

nu pot deţine şi nu pot înfiinţa unităţi de distribuţie, nu este în interesul

circulaţiei medicamentului.

De altfel legea este favorabilă distribuitorilor care deţin în exclusivitate

distribuţia medicamentelor, manipulând astfel întreaga piaţă de medicamente, în

timp ce producătorii şi farmaciile rămân la discreţia acestora.

În acest sens,  art.23 alin.(2) din lege trebuie completat cu o prevedere

privind  şi posibilitatea ca unităţile de producţie să distribuie direct produsele şi

în farmaciile publice.

De asemenea, domnia sa consideră că la art.95 sunt necesare unele

clarificări privind criteriile de formare a preţurilor cu ridicata la produsele OTC

şi în ce constau adaosurile comerciale. Adaosurile comerciale sunt nelimitate.

Este necesar ca la art.109 să se prevadă că implementarea Regulilor de

bună practică de fabricaţie  se va face în mai multe etape, în cadrul unui program

eşalonat, cu termene ferme,  aprobat de Ministerul Sănătăţii şi Familiei .

Alinierea la actualul termen nu este posibilă din punct de vedere economic,

producătorii fiind convinşi că acest lucru este necesar, dar nu există mijloace

financiare.

Privitor la art.104, trebuie să se adauge un paragraf privind taxele care se

plătesc pentru  autorizarea produselor. Se sugerează ca aceste taxe să fie fixate şi

în funcţie de specificul firmei farmaceutice şi gradul de mărime a întreprinderii.

În prezent, se face mult caz în ceea ce priveşte  aplicarea Regulilor de

Bună Practică de Fabricaţie dar, acest fapt, reprezintă un interes ascuns a

producătorilor şi importatorilor străini de a desfiinţa producţia românească de

medicamente.

Termenul de 31 decembrie 2003 nu poate fi realizat în totalitate,  datorită

condiţiilor economice şi  modului de recuperare a sumelor datorate de

distribuitori şi beneficiari. În condiţiile preţurilor actuale unitatea de producţie

nu realizează beneficii care să permită investiţiile necesare. Acesta este motivul
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pentru care producătorii de medicamente solicită eşalonarea, pe etape, a

diferitelor fluxuri de producţie.

În sfârşit, mai arată domnia sa , ar trebui să se reglementeze lista

produselor care necesită studii de bioechivalenţă, alcătuită de Agenţia Naţională

a Medicamentului , întrucât aplicarea prevederilor actuale nu este posibilă

deoarece studiul pentru un produs costă în jur de 10.000 USD.

În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei acordă

cuvântul doamnei farm.Felicia Gâtlan.

Referindu-se la preparatele oficinale, domnia sa precizează că

introducerea acestei noţiuni în lege nu a reprezentat ceva special, acestea fiind o

excepţie de la medicament, aşa cum este prevăzut în Directivele europene.

Aceste preparate, respectând modelul circulaţiei medicamentului sunt bine

definite şi se pot realiza în laboratoarele farmaceutice.

Lista preparatelor oficinale precum şi modul de preparare în

laboratoarele farmaceutice se vor regăsi în normele de aplicare ale legii şi care

vor fi elaborate de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei .

În ţările europene foarte dezvoltate, lista produselor oficinale este foarte

largă, iar permisivitatea acestor produse este mare. Cu toate că aceste produse

care au o vechime de peste 100 de ani sunt oficializate de Farmacopeea

Europeană şi de cutuma farmaceutică, Directiva Europeană le-a exceptat.

În ceea ce priveşte autorităţile ştiinţifice în domeniu care vor elabora

normele ştiinţifice de preparare a produselor oficinale, acestea vor fi

nominalizate tot prin normele de aplicare , care sunt  elaborate de către

Ministerul Sănătăţii şi Familiei .

În continuare, mai arată domnia sa , produsele farmaceutice destinate

pentru cercetarea tehnologică şi clinică sunt autorizate pentru aceste scopuri,

fără autorizaţia de punere pe piaţă, ci doar cu aprobarea Agenţiei Naţionale a

Medicamentului . Aceste produse nu sunt nominalizate. Pentru a urma acest
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curs, aceste produse trebuie să fie supuse studiilor preclinice, clinice şi

toxicologice.

Referindu-se la observaţiile făcute pe marginea art.21 alin.(1) din lege cu

privire la reînnoirea autorizaţiei de punere pe piaţă pe baza documentaţiei

reactualizate şi a informaţiilor privind farmacovigilenţa, domnia sa precizează

că, în lume, există o practică prin care această documentaţie se poate elabora şi

totodată înainta în regim de post aplicare. Aceste studii sunt limitate clinic,

medicamentele fiind monitorizate sub aspectul comportării.

Legea prevede autorizarea de punere pe piaţă conform procedurii

simplificate, în conformitate cu prevederile art.28. Această procedură

simplificată este explicitată de către Agenţia Naţională a Medicamentului , când

produsele europene  se renumesc, mutual. Pentru simplificare s-a format şi se

aplică procedura CADRAC.

Aspectele privind distribuţia medicamentelor sunt reglementate prin

lege. Pentru aceste activităţi funcţionează o Directivă europeană care este

restrictivă. În afara acestei constrângeri din Directivă, restul se reglementează

prin lege. Distribuţia medicamentului, în prezent, se face în mod organizat în

unităţi speciale de distribuţie  prin proceduri pentru care producătorii nu sunt

încă pregătiţi.

Concluzia care se desprinde este aceea că Directiva obligă la un sistem

bine organizat şi procesat al distribuţiei de medicamente, iar fabricantul nu poate

fi şi distribuitor.

În aceste condiţii, legea interzice  producătorilor să deţină unităţi de

distribuţie sau părţi sociale la astfel de unităţi. Cu toate acestea, legea permite ca

producătorii să poată distribui medicamente direct unităţilor spitaliceşti.

 În cazul depozitelor, producătorul nu poate deţine părţi sociale la astfel

de unităţi şi totodată nu poate organiza societăţi de distribuţie, tip societăţi

comerciale, cu răspundere limitată. Din textul legii rezultă că dacă producătorul

nu poate avea părţi sociale la o societate cu răspundere limitată, poate să deţină
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astfel de acţiuni la o societate pe acţiuni. Acestea reprezintă unele subtilităţi ale

legii, de care se poate beneficia.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine şi subliniază

faptul că, în procesul de producţie al medicamentului , producătorul este obligat

să stocheze marfa într-un depozit. Deci el este obligat să deţină un astfel de

depozit. Domnia sa îşi exprimă nedumerirea privind motivaţia pentru care un

astfel de producător este obligat să nu deţină o unitate de distribuţie. În această

situaţie au existat cazuri în care unii producători au vândut medicamente cu

preţuri de desfacere de 4 ori mai mari faţă de preţul de producţie. Directiva

europeană trasează nişte linii directoare dar nu precizează, cu claritate, asupra

modului în care aceste linii se implementează în practică. Problema este cum pot

fi îmbinate aceste lucruri.

Producătorul român de medicamente , subliniază domnia sa , produce

ieftin dar nu are dreptul să deţină nici propriul depozit şi nici propria farmacie.

În astfel de condiţii, producătorii sunt împiedicaţi să-şi desfăşoare activitatea în

bune condiţii şi, în consecinţă, importăm medicamente la un preţ foarte ridicat.

Astfel distrugem producţia internă de medicamente.

Doamna farm.Felicia Gâtlan intervine şi precizează că, în prezent, preţul

la medicamente porneşte de la preţul de producţie care reprezintă aproximativ

60 % din valoarea de piaţă a produsului, la care se adaugă maximum 33 % adaos

comercial.

În continuare, intervine dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan care reaminteşte că

situaţia producătorului şi distribuitorului de medicamente a mai fost discutată în

comisie cu ocazia dezbaterilor asupra legii.

Acum 20-30 de ani în urmă, menţionează domnia sa, producătorii au fost

şi distribuitori de medicamente. În timp, s-a descoperit că este mult mai eficient

din punct de vedere economic ca produsele să fie comercializate prin firme

specializate. Astfel, s-a ajuns la situaţia actuală în care producătorii de

medicamente externi nu fac şi distribuţia acestor produse. Pentru că, în



8

România, nu există o practică în domeniu s-a apreciat, la momentul respectiv, că

practica europeană în care �producătorul nu face distribuţie� este cea mai

eficientă. Dar, pentru a nu distruge producătorii le-am acordat posibilitatea de a

distribui medicamentele în cadrul spitalelor. Astfel, am dat mai mult decât  se

poate da în acest sistem. Există şi unele excepţii, dar acestea sunt excepţii care

nu trebuie să influenţeze regula generală.

În replică, intervine dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei ,

care reaminteşte că, cu ocazia dezbaterilor asupra legii, s-a discutat foarte mult

pe această temă. Însă, evoluţia ultimelor opinii ale Ministerului Sănătăţii şi

Familiei, ale producătorilor, distribuitorilor şi ale reţelelor de distribuţie impun o

rediscutare a acestor probleme. Producătorii se declară nemulţumiţi de faptul că

nu pot distribui medicamentele. Este o realitate faptul că s-au făcut investiţii

străine foarte mari în producţia şi distribuţia de medicamente, de exemplu

Societatea Europharm. În condiţiile actuale, în care România are mare nevoie de

medicamente ieftine şi de bună calitate, milioane de dolari vor pleca odată cu

investitorii.

Directiva europeană, mai precizează domnia sa, nu spune nici cine face

sistemul de distribuţie şi nici modul cum se desfăşoară acesta, iar  condiţii

prezente arată că lucrurile nu merg bine în acest domeniu.

În continuare, doamna farm.Felicia Gâtlan solicită cuvântul şi aminteşte

că, în cadrul dezbaterilor asupra legii, s-a ridicat şi problema monopolului

asupra producţiei medicamentului. Domnia sa se întreabă, retoric, dacă gestul

producătorului, care reuşeşte să impună monopol asupra produselor

medicamentoase este etic faţă de asigurat. Întâmplător producătorii de

medicamente din România produc, în special, produse generice. Nu este firesc

să se influenţeze libera circulaţie a medicamentului, mai afirmă domnia sa.

În replică, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  subliniază

că principala problemă este aceea că medicamentele sunt absolut necesare
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preţul acestora stabilind, de fapt, monopolul, lucru care se poate întâmpla într-o

economie de piaţă care are propriile ei reguli.

Cu ocazia dezbaterilor în comisie asupra legii, domnia sa reaminteşte că

s-a pronunţat împotriva reţelelor farmaceutice, însă s-a dovedit că dreptatea a

fost de partea celorlalţi. Dacă la farmaciile individuale, care au program de lucru

limitat, nu se găsesc medicamentele solicitate sau se găsesc cu greutate şi la

preţuri mari, în reţeaua Sensiblue,  farmaciile funcţionează non-stop şi având

medicamente ieftine şi de bună calitate. Acest lucru este un fapt real.

Doamna farm.Felicia Gâtlan solicită cuvântul şi precizează că, în fapt,

reţeaua de distribuţie este cea care încarcă preţul medicamentelor, chiar dacă

producătorul vinde ieftin. Este mai normal ca producătorul să încerce să-şi

reducă preţul. Dorinţa acestora, de a avea unităţi de distribuţie, este de asemenea

un fapt firesc, deoarece obiectivul principal urmărit este profitul, însă este mai

benefic ca producătorul  să se ocupe exclusiv de producţie şi nu de comerţ.

Un distribuitor, care se organizează bine, reuşeşte să acopere un teritoriu

larg. Deoarece banii merg greu în sistem, nu există lichidităţi. În aceste condiţii,

producătorul poate obţine astfel de lichidităţi prin distribuţie.

În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei

intervine şi arată că preţul medicamentului este foarte încărcat în situaţia în care

trecerea de la producător la distribuitor, aşa cum se practică în prezent, este

grevat de comisioane. Este o problemă de principiu că producătorul nu poate fi

şi distribuitor, dar ce se va întâmpla cu producătorul unic de medicamente, sau

cu marii producători de medicamente. La fel se pune problema şi cu reţelele

farmaceutice care funcţionează în prezent.

În ceea ce priveşte produsele oficinale, mai arată domnia sa, acestea

pentru a fi puse pe piaţă,  trebuie autorizate prin procedura simplificată.

Referindu-se, în continuare, la introducerea GMP până la sfârşitul anului

2003, doamna farm.Felicia Gâtlan arată că Ministerul Sănătăţii şi Familiei a

fost criticat de organismele internaţionale farmaceutice pentru prelungirea
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acestui termen. Nu se ştie în ce măsură acest termen ar mai putea fi modificat. În

acest sens, există o opoziţie şi din partea marilor producători de medicamente,

care astfel pot  înlătura concurenţa. Este un principiu nescris al legilor pieţii.

În privinţa �modelul etic� şi �modelul comercial� ( principalele modele

farmaceutice care funcţionează în lume) domnia sa subliniază că prin �modelul

comercial� exercitarea profesiunii de farmacist este dezavantajată.  Este un fapt

real că Polonia şi Ungaria au revenit la �modelul etic�, care este unul moral şi în

ceea ce priveşte pacientul. Sistemul actual al funcţionării farmaciilor individuale

după un orar stabilit,  poate fi îmbunătăţit prin introducerea obligatorie a unui

orar  noaptea, în sistemul de gardă. Aşa funcţionează aceste farmacii şi în

Germania. În Germania cu toate că, un farmacist are numai o farmacie, nu există

populaţie neacoperită cu medicamente. Aceşti farmacişti nu au voie să deţină

participaţie în depozite. Ei supravieţuiesc onorabil şi au un adaos comercial

corect, după deducerea TVA şi a celorlalte impozite. La noi adaosul comercial

este mai mare. Domnia sa conchide prin a sublinia că �modelul etic� este mai

uman.

În replică, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  arată că a

avut discuţii pe această temă, cu preşedintele Camerei Federative a Farmaciştilor

din Germania, care a subliniat că sistemul funcţionează bine în condiţiile unei

concurenţe libere şi loiale. În cazul nostru, menţionează domnia sa, lucrurile au

fost luate într-un mod trunchiat şi de aceea nu funcţionează bine. În situaţia în

care un farmacist are o singură farmacie, distribuţia teritorială a medicamentului

are de suferit, iar preţul de desfacere al acestuia creşte corespunzător distanţei.

Mai mult chiar, domnia sa a constatat, în timp, că în cadrul unei farmacii din

reţea se găsesc şi toate medicamentele solicitate de pacienţi, şi la preţuri scăzute.

În condiţiile în care se vor distruge aceste reţele farmaceutice, pacienţii vor

rămâne fără medicaţia corespunzătoare, iar preţul medicamentelor va creşte.

În continuare, dl.ec.Laurenţiu Huică solicită cuvântul, în numele

producătorilor de medicamente.
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Domnia sa menţionează că este un mic producător de medicamente şi că

deţine reţele de farmacii, asigurând distribuţia de medicamente pe o rază de 150

Km în jud.Galaţi. Domnia sa afirmă că, dacă în toată lumea farmaciile se strâng

în lanţuri farmaceutice, la noi se doreşte fărâmiţarea acestora. Ce se va întâmpla

cu aceste entităţi care reprezintă reţeaua, va plăti statul despăgubiri pentru

desfiinţarea acestora.

În reţelele domniei sale, media de adaos comercial este de aproximativ

22% şi în cele mai multe dintre cazuri s-a aprovizionat de la producătorii români

cu medicamentele cele mai ieftine. Reţeaua, astfel constituită, este un lucru bun

care are o mare capacitate de negociere la preţuri cu producătorii de

medicamente. În SUA, prin negocierea preţurilor la medicamente, s-a reuşit o

reducere anuală a preţurilor în medie cu aproximativ 5-6%. Dacă în reţeaua

farmaceutică la medicamentele OTC se aplică un adaos comercial de 20-22%,

pentru aceleaşi medicamente în farmaciile individuale, adaosul comercial atinge

30%. Practic, se trăieşte din volumul mare de desfacere, prin aplicarea

adaosurilor la preţurile mici. Colegiul Farmaciştilor din România a blocat

deschiderea de noi farmacii. Din punct de vedere social şi de interes public,

domnia sa este pentru păstrarea reţelelor farmaceutice.

Domnul dep.dr.Constantin Florentin Moraru solicită cuvântul şi

subliniază că la unele mari societăţi care deţin lanţuri de farmacii (de exemplu

Sensiblu) s-a înregistrat o evaziune fiscală. Domnia sa se întreabă cum se poate

realiza o astfel de evaziune fiscală într-un lanţ de farmacii.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  intervine şi

precizează că problema evaziunii fiscale nu are nici o legătură cu discuţia de

faţă, pentru constatarea şi combaterea acesteia existând organisme specializate,

abilitate de lege. Problema de principiu care se ridică este eficienţa acestor reţele

de farmacii pentru bolnavi. Distrugerea  reţelelor de farmacii va avea efecte

negative  atât asupra populaţiei cât şi asupra marilor firme de medicamente care

au investit sume considerabile.
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În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  invită

la cuvânt pe dl.farm.Mircea Morait, în calitate de producător de medicamente.

Dl.farm.Mircea Morait subliniază că, în prezent, în România,

medicamentul reprezintă o mare afacere. Dacă la examinarea legii s-ar fi luat ca

bază de inspiraţie modelele celor mai puternice ţări europene ( de exemplu

Germania) nu s-ar fi ajuns astăzi în această situaţie. În anul 1999, Consiliul

Concurenţei a dat o decizie injustă privind preţul medicamentelor, comparând

medicamentele cu �gogoşile�. Dacă aceeaşi firmă sau persoană fizică este, în

acelaşi timp, şi producător şi distribuitor de medicamente, pe această filieră se

poate face orice fraudă. De exemplu, Societatea Sensiblu a spart piaţa

românească de medicamente prin mită şi comisioane. Dacă un producător îşi

poate permite să-şi construiască propria distribuţie cu amănuntul, nu este un

lucru rău. Farmaciile care desfac medicamente la preţ cu amănuntul trebuie,

însă, să-şi desfăşoare activitatea în mod individual şi nu în reţea, pentru a evita

monopolul desfacerii medicamentului.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  intervine şi

subliniază că şi în alte state, precum SUA, în care funcţionează reţele

farmaceutice, există sisteme eficiente de control asupra monopolului.

Concurenţa, mai arată domnia sa, trebuie să ne-o facem singuri şi nu să o

impunem; dacă un medicament este competitiv şi mai ieftin, medicul îl va

prescrie pe acesta. Din nefericire, medicamentele ieftine şi de bună calitate nu se

găsesc în farmaciile individuale, în schimb acestea se găsesc, din abundenţă, în

farmaciile din reţeaua farmaceutică.

Dl.farm.Mircea Morait continuă şi propune să se reglementeze prin un

act normativ,  aplicarea unui adaos comercial în valoare fixă pentru

medicamente. Dacă statul va face acest lucru, populaţia va avea numai de

câştigat. Pentru că totul se rezumă la bani, domnia sa propune, de asemenea, ca

sistemul de asigurări sociale de sănătate să solicite numai produse româneşti

pentru medicamentele generice. Aceste medicamente nu trebuie procurate din
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import, mai ales că, în România, toate substitutele pentru medicamente sunt din

import. Aşa, nimeni nu va renunţa la medicamentele româneşti.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan intervine şi apreciază ideea antevorbitorului

său. Tocmai pentru acest fapt este nevoie de calitate a medicamentelor, lucru

realizabil prin  implementarea normelor GMP. Din nefericire, producătorii

solicită amânarea acestui termen de aplicare. Dacă nu se vor aplica, de urgenţă,

standardele GMP, medicamentele româneşti vor dispare de pe piaţă.

În continuare, solicită cuvântul dl.farm.Alexandru Chiriţă, care arată că,

este absolut necesar să se facă o distincţie clară  între laboratorul farmaceutic şi

fabrică, respectiv între marele producător şi micul producător. Din punct de

vedere al distribuţiei, micii producători îşi oferă produsele la depozit, care de

cele mai multe ori îi refuză sau pun condiţii de discount foarte mari. În aceste

condiţii, preţul medicamentului creşte nejustificat de mult. Cu toate că

producătorii germani nu au preţuri impuse la medicamente, la unele dintre

acestea au fost stabilite preţuri maximale. După livrarea medicamentelor, banii

se primesc în maximum 15 zile , iar după acest termen se aplică penalizări de

6% pe sumă.

Impunerea GMP, mai arată domnia sa, este o condiţie aberantă şi

presupune mari cheltuieli care nu sunt necesare.

Referitor la lanţurile de farmacii, domnia sa arată că ,farmaciştii

profesionişti nu sunt de acord cu acest lucru. De fapt, în Europa, sistemul de

farmacii în reţea nu există. Prin lanţurile de farmacii, independenţa profesională

a farmacistului, nu se poate manifesta.

În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  o

felicită pe doamna Magdalena Bădulescu pentru numirea în funcţia de

preşedinte al Agenţiei Naţionale a Medicamentului. Domnia sa reaminteşte că

anterior s-a afirmat că GMP ţine, în principal, de condiţiile de ambalare şi

prezentare a medicamentului şi, mai puţin, de calitatea acestuia şi, în acest sens
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o întreabă pe distinsa invitată, care este opinia Agenţiei Naţionale a

Medicamentului în această problemă.

Doamna farm.Magdalena Bădulescu arată că, dacă se face o traducere

directă a GMP, aceasta ne conduce către calitatea medicamentului. Această

problemă nu este nouă şi a început din 1992-1993. Institutul Naţional pentru

Controlul Produselor Farmaceutice a impus alinierea la Regulile de Bună

Practică de Fabricaţie.

În ceea ce priveşte termenul de aplicare al GMP, acesta a fost modificat

de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/1999. Toate aceste modificări de

termene s-au operat pe baza unei evaluări a stadiilor în care se află cei

aproximativ 80 de producători de medicamente. De aceea, s-a venit cu o nouă

propunere, ca să ne putem încadra în termenul din documentul de poziţie,

respectiv 31 decembrie 2003. Agenţia Naţională a Medicamentului consideră că

este necesară implementarea GMP, iar termenul de 31 decembrie 2003 este

decent. O lege nu poate acoperi toate situaţiile particulare şi, în consecinţă, mulţi

producători de medicamente vor rămâne pe din afară. Deocamdată, nu se poate

face o diferenţiere, în acest sens, între marii producători de medicamente şi micii

producători.

Referitor la lanţurile de farmacii, acestea există încă din anul 1990.

Personal domnia sa nu agreează lanţurile de farmacii. De exemplu în 3 oraşe din

ţară în care există lanţuri de farmacii, s-a sistat eliberarea medicamentelor

compensate şi gratuite. Chiar dacă, principial, acest gest avea o acoperire

financiară, din punct de vedere legal nu se justifică.

Celălalt argument îl reprezintă preţul medicamentului. Dacă

producătorul este şi distribuitor se poate �lucra� în diferite moduri asupra

preţului. La farmaciile individuale preţul rămâne neschimbat.

Un alt argument este acela al exercitării profesiunii de farmacist. La

farmaciile în lanţ, farmacistul este obligat să se supună patronului, care este

comerciant şi nu întotdeauna respectă Regulile de Bună Practică Farmaceutică.
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În continuare, dl.farm.Laurenţiu Huică solicită cuvântul şi arată că, în

judeţul Galaţi, deoarece reţeaua are forţă financiară , farmaciile din lanţul

farmaceutic au eliberat medicamente în continuare fără să mai aştepte banii din

datorii. În schimb, în judeţul Gorj, farmaciile s-au solidarizat şi nu mai au

eliberat reţetele. În condiţiile actuale, se va distruge şi reţeaua farmaceutică de

stat.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine şi subliniază

că Sintofarmul este o reţea farmaceutică de stat, care a funcţionat până în

prezent cu foarte bune rezultate. Dacă această reţea farmaceutică se desfiinţează,

populaţia va rămâne neacoperită din punct de vedere a medicamentelor

necesare. Domnia sa reaminteşte că s-a pronunţat împotriva reţelelor

farmaceutice dar, timpul a dovedit că aceste reţele funcţionează bine. De

asemenea, domnia sa apreciază pozitiv activitatea pe care o desfăşoară

dl.farm.Laurenţiu Huică, în judeţul Maramureş.

Dl.prof.dr.Victor Stănescu solicită cuvântul şi reaminteşte că profesiunea

de farmacişti este în decădere. În statele civilizate, profesiunea de farmacist

vizează mult mai mult, faţă de latura comercială. Acum, se doreşte ca cercul să

se închidă şi să se ajungă pe mâna comercianţilor. În Occident, nu se eliberează

medicamente fără reţetă, iar farmaciştii se arată foarte interesaţi de pacient. În

actualele condiţii economice precare termenele de aplicare a GMP, sunt prea

scurte.

În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune

comisiei să se deplaseze, pentru documentare la faţa locului, în judeţul Galaţi

pentru a anliza situaţia farmaciilor şi modul în care pacienţii sunt trataţi în spital.

Domnia sa consideră că, încă nu s-a cristalizat un punct de vedere clar în

privinţa lanţurilor de farmacii dar, s-a constatat că medicamentele se găsesc în

permanenţă la aceste farmacii şi  în comparaţie cu farmaciile individuale.

Aceeaşi situaţie se regăseşte şi în cazul medicamentelor rare. În ceea ce priveşte
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răspunderea profesională, medicul care a prescris reţeta răspunde din punct de

vedere medical,  iar farmacistul face controlul dozelor recomandate.

Dl.dep.farm.Ion Burnei arată, în continuare, că din fostele reţele

farmaceutice de stat, au mai rămas doar 4. În prezent, funcţionează 13 reţele

private care provin din reţelele de stat. În Europa, în peste 80 % din cazuri,

farmaciile nu sunt organizate în reţele. Ultima ţară care a luat măsuri împotriva

reţelelor a fost Ungaria. Numai în Anglia mai există astfel de lanţuri de farmacii.

Este adevărat că la farmaciile din aceste lanţuri se regăsesc aproape toate

medicamentele, dar în majoritate nu beneficiază de profesionişti în domeniul

farmaceutic.

În continuare, doamna Luminiţa Gheorghiu solicită cuvântul şi apreciind

că această audiere este  binevenită. Din discuţii a rezultat necesitatea elaborării,

de urgenţă, a unui ghid al pacientului şi unul al asiguratului. Aplicarea GMP este

o necesitate atât pentru alinierea României la Directiva europeană cât şi pentru

respectarea legii.

Doamna dep.dr.Ana Florea menţionează că, după anul 1990, farmaciştii

au început să se deprofesionalizeze şi devin vânzători de medicamente. Astfel,

din farmacie se poate cumpăra orice medicament. Devine o necesitate ca, în

farmacie, să profeseze oameni bine pregătiţi şi responsabili.

Este greu de luat o decizie în privinţa sistemului etic sau mercantil, arată

dl.dep.dr.Ludovic Abiţei . Medicamentul este o marfă şi mulţi farmacişti s-au

transformat în vânzători de medicamente. Problema de la Societatea Sensiblu o

vor soluţiona organele de drept. Indiferent dacă medicamentul provine din

reţeaua de medicamente sau din farmacia individuală important este numai

beneficiul pacientului.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan subliniază că în privinţa sistemului �etic� sau

�comercial� nu se poate trage o concluzie. Introducerea GMP-ului este absolut

necesară,  pentru că pacienţii nu mai au încredere în produsele farmaceutice

româneşti.  Consecinţele implementării GMP-ului se vor reflecta asupra
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producătorului şi a preţului de fabricaţie al medicamentelor. Dacă nu există

cerere, beneficiile producătorului vor scădea şi implicit nu vor exista nici

fondurile necesare introducerii GMP şi ca urmare nimeni din străinătate nu va

avea încredere în produsele româneşti. Este un cerc vicios: fie se introduce riscul

ca unii producători să închidă fabricile şi alţii să promoveze, fie se limitează

circulaţia medicamentelor în interiorul între graniţelor ţării. Domnia sa se

pronunţă cu fermitate pentru introducerea GMP la termenul stabilit de lege.

În continuare, dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru îşi exprimă

acordul pentru introducerea procedurii simplificate pentru unele produse

medicamentoase. Prin introducerea modelului �etic� este necesar să se schimbe

250 dintre farmacii. Personal, domnia sa nu este de acord cu farmaciile cu

circuit închis, care funcţionează în cadrul unor spitale, pentru că pacienţii sunt

puşi pe drumuri pentru a-şi procura medicamentele necesare. Introducerea

adaosului comercial în valoare fixă pentru unele medicamente ar reprezenta un

real câştig pentru pacienţi. Un adevărat medic nu prescrie medicamente scumpe;

mai mult ar trebui luate măsuri ferme împotriva medicilor care prescriu numai

medicamente scumpe.

În finalul acestor audieri dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei mulţumeşte dl.farm.Chevorc Ghemigean care a facilitat această

întâlnire , care s-a dovedit deosebit de fructuoasă.

Pe parcusul a doi ani, subliniază domnia sa , Comisia pentru sănătate şi

familie a făcut o singură politică, politica sănătăţii poporului român. În această

perioadă, comisia a promovat numeroase iniţiative legislative şi amendamente

care au avut ca obiect îmbunătăţirea funcţionării sistemului sanitar, respectiv a

stării de sănătate a populaţiei. Astfel, comisia a obţinut o dobândă de 30 % la

depozitele constituite la Trezoreria Statului pentru sumele colectate la Fondul

asigurărilor sociale de sănătate şi o proiectare echilibrată a bugetului Fondului

asigurărilor sociale de sănătate în care veniturile sunt egale cu cheltuielile.
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În urma acestor audieri, conchide dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei  se pot concluziona următoarele principale 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 al doilea al ordinii de zi Comisia pentru sănătate şi familie a

început dezbaterile 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).

După cum arată dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei este

necesar, în primul rând, ca Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 să fie în studiată,

în amănunt, de către fiecare membru al comisiei. Între timp, comisia aşteaptă să

primească , în scris , propuneri concrete ,  asupra Ordonanţei Guvernului nr.

70/2002, de la sindicatele din domeniul sanitar.

Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 , arată domnia sa, face referire la

proprietatea  privată a statului şi proprietate publică.

Dacă proprietatea privată poate fi înstrăinată, proprietatea publică nu.

Domnia sa subliniază că este imperios necesar să nu acordăm posibilitatea ca

unităţile sanitare publice să-şi schimbe destinaţia.
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În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe, menţionează domnia sa ,

preşedinţii consiliilor  judeţene  şi primarii pot asigura resursele financiare

pentru cheltuieli de întreţinere şi gospodărire, consolidare şi extindere a

unităţilor sanitare publice. Dar, în acelaşi timp, consiliile judeţene şi locale pot

solicita chirie pentru aceste clădiri în care îşi desfăşoară activitatea unităţile

sanitare publice. Această situaţie este inacceptabilă, a mai subliniat domnia sa.

În continuare, intervine doamna Luminiţa Gheorghiu care subliniază că

în ordonanţă se prevede că primarul aprobă statul de  funcţii şi bugetul unităţilor

sanitare publice. Acest lucru nu este corect deoarece, în multe cazuri, primarii

nu au pregătirea necesară în domeniul sanitar pentru astfel de decizii. O

reglementare corectă , în acest sens, ar putea prevedea că primarii fac propuneri

privind statutul de funcţii şi bugetul unităţilor sanitare pe care direcţiile de

sănătate publică le avizează.

În replică, dl.dep.Gheorghe Popescu apreciază că doamna Luminiţa

Gheorghiu nu este consecventă punctului de vedere al Guvernului, care este

iniţiatorul acestei ordonanţe. Domnia sa se declară nemulţumit şi de faptul că

doamna secretar de stat nu a luat cuvântul pentru a susţine, în cadrul audierilor,

punctul de vedere al doamnei farm.Felicia Gâtlan.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine şi subliniază

că doamna Luminiţa Gheorghiu, în calitatea sa de secretar de stat în relaţia cu

Parlamentul, sindicatele şi patronatul este obligată să prezinte punctele de

vedere primite de la sindicate şi patronatul. Acest lucru este foarte util  pentru

activitatea comisiei întrucât nu se doreşte nemulţumirea unor categorii mari de

populaţie, cu reprezentare sindicală , pentru a se preveni situaţii extrem de

delicate la scară naţională. De asemenea, subliniază că doamna Luminiţa

Gheorghiu, secretar de stat a fost foarte explicită şi face apel la membrii

comisiei să lucreze constructiv , astfel încât în comisie să se facă ca şi până

acum politica sănătăţii care este una singură şi nu politică de partid şi procese de

intenţie. Luările de poziţie atât din partea  doamnei Luminiţa Gheorghiu ,
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secretar de stat în Ministerul Sănătăţii şi Familiei cât şi din partea unor colegi

sunt binevenite , deoarece subliniază faptul că proiectul de Lege pentru

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/2002 cât şi propunerea legislativă

privind formarea şi pregătirea profesională a medicilor şi farmaciştilor, necesită

audieri pentru clarificare. Toate discuţiile avute au demonstrat constructivitate şi

dorinţa de a clarifica implicaţiile fiecărei legi .

Doamna Luminiţa Gheorghiu solicită cuvântul şi menţionează că

sindicatele sunt de acord cu trecerea unităţilor sanitare publice la administraţia

locală şi în acest caz nu există contradicţii. Sindicatele trebuie consultate în

privinţa tuturor iniţiativelor legislative pentru a asigura pacea socială.

În acest sens, doamna dep.dr.Ana Florea arată că menirea comisiei este

de a îmbunătăţi aceste decizii pentru că Guvernul nu va avea nimic împotrivă.

De asemenea, dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru menţionează că

proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/2002 a fost

avizat favorabil de către Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi de către

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, în forma înaintată de Guvern.

În finalul acestor discuţii, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei propune cu acordul membrilor comisiei , ca Ordonanţa Guvernului nr.

70/2002 cât şi propunerea legislativă privind formarea şi pregătirea profesională

a medicilor şi farmaciştilor ,să fie examinate după o serie de audieri, mai largi, a

personalităţilor lumii medicale româneşti şi reprezentanţi ai sindicatelor şi

patronatelor din domeniul sanitar. Numai aşa se va putea lua o decizie justă, în

privinţa acestei ordonanţe, a subliniat domnia sa .

PREŞEDINTE,

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM   
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