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Interpelare 

 

C"tre: Guvernul României 

           Domnului Prim-ministru Ludovic Orban 

De la: Senatorul Vlad Alexandrescu 

Obiectul interpel"rii: Criza Euthyrox - încotro? 

 

 

Stimate Domnule Prim-ministru Ludovic Orban, 

 

De câteva s"pt"mâni, lipsa medicamentului Euthyrox în farmacii a creat nemul#umire 

adânc" !i anxietate în rândul cet"#enilor dependen#i de acest medicament, condamna#i, iat", la 

suferin#" !i fric", poate la moarte, de un management iresponsabil. Dependen#ii de Euthyrox sunt 

l"sa#i f"r" medicamentul de care depinde via#a lor. Ce #ar" european" î!i condamn" bolnavii la 

moarte? 

Aproximativ 5% din popula#ia #"rii sufer" de insuficien#" tiroidian", adic" un milion de 

oameni. În 2016, în România, au fost diagnosticate 83.413 noi cazuri de boli tiroidiene, de trei ori 

mai multe decât în 2010. Potrivit datelor Institutului Na#ional de S"n"tate Public", num"rul 

pacien#ilor cu afec#iuni tiroidiene din România s-a triplat. Ace!tia sunt efectiv dependen#i de 

levothyroxinum, substan#a activa din Euthyrox. L"sa#i f"r" medicament, timp de o lun", ace!ti 

oameni pot muri. 

Ministerul S"n"t"#ii spune c" acest medicament nu lipse!te ba chiar c" înc" din 8 aprilie 

depozitele au fost aprovizionate !i de acolo Euthyrox a fost distribuit în farmacii, dar în farmacii 

nu e de g"sit.  

Euthyrox era greu de procurat !i înainte de pandemie, din cauza faptului c" este mereu 

disponibil în cantitate limitat". În#eleg c" nu se comercializeaz" on-line, iar acum, în stare de 

urgen#", procurarea lui a devenit o curs" cu obstacole. Pacien#ii sunt nevoi#i s" urmeze 

tratamentul toat" via#a, f"r" întrerupere, iar acum a disp"rut de prin sertarele farmaciilor. 
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Numeroasele sesiz"ri m-au f"cut s" m" interesez mai mult de subiectul acesta. Astfel m-

am deplasat la mai multe farmacii unde am solicitat informa#ii despre medicament. R"spunsul 

venit de la farmaci!ti a fost: �Nu avem de mult" vreme. V" rog s" reveni#i�. Farmaciile sus#in c" 

primesc cantit"#i mult mai mici decât în mod obi!nuit, de!i depozitele de medicamente le r"spund 

c" medicamentul se afl" în stoc. În medie, o farmacie prime!te 3 - 4 cutii de Euthyrox, la 

aproximativ dou" � trei s"pt"mâni, iar aceste cantit"#i se epuizeaz" instantaneu. Conform 

publica#iei jurnalului na#ional: �Dac ! fiecare! din! cele! aproximativ! 6.000! de! farmacii! ar primi 

câte! 3! - 4 cutii lunar, s-ar acoperi doar o treime! din! necesar.! A"adar,! zeci! de!mii! de! oameni!

r mân,! efectiv,! f r ! tratament,! daca! nu! fac! apel! la! cuno"tin#e,! rela#ii,! rude! din! str in tate! (în!

tarile!învecinate!� Ungaria, Bulgaria, Ucraina, Serbia, Moldova - nu a fost niciun moment criza 

de!Euthyrox)�. 

Întrebarea mea este: cine nu î!i face treaba?  

Unde sunt stocurile de Euthyrox importate? Unde au disp"rut? Au fost exportate cumva 

de firme-c"pu!" pentru un profit mai mare? S"pt"mâna trecut", Ministrul S"n"t"#ii a emis un 

ordin de ministru care include Euthyrox pe lista medicamentelor care pot fi exportate. Nu în#eleg 

de ce în Europa nu sunt probleme, dar la noi sunt. Dar, de!i acolo se g"se!te, asta nu ne ajut", 

pentru c" nu mai vine !i nu mai pleac" nimeni din cauza pandemiei. 

Domnule Prim-ministru, !ti#i cum este s" iei la rând toate farmaciile !i s" nu g"se!ti un 

medicament de care depinde echilibrul t"u hormonal? Ce este oare în sufletul oamenilor care 

caut" cu disperare un medicament vital? Pe lâng" boal", ei tr"iesc cu fric", speria#i c" nu vor g"si 

medicamentele vitale.  

An de an criza medicamentului Euthyrox persist" în România. De ce? Cine se face 

responsabil de aceast" incompeten#", domnule Prim-ministru? Aici vorbim de vie#ile a sute de 

mii de oameni. 

Pe aceast" cale, domnule Prim-ministru, v" rog s"-mi r"spunde#i la urm"toarele întreb"ri, 

dup" cum urmeaz":  

1. Ce fac Guvernul, Ministerul S"n"t"#ii !i institu#iile din subordine pentru a dep"!i criza 

Euthyrox?  
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2. Export" România Euthyrox (potrivit Ordinului de ministru emis recent) în timp ce 

bolnavii au nevoie de acest medicament ce nu se g"se!te în farmacii?   

3. Care este rolul Agen#iei Na#ionale a Medicamentul (ANM) în aceast" criz" !i cum se 

poate garanta bolnavilor, dependen#ilor de Euthyrox c" au dreptul la via#" prin 

asigurarea medicamentului?  

4. Colegiul Farmaci!tilor a cerut ca stocurile de Euthyrox s" fie m"rite? 

5. Cine sunt importatorii autoriza#i? 

 

Domnule Prim-ministru, v" rog s"-mi r"spunde#i în scrie pe adresa oficial": 

vlad.alexandrescu@senat.ro  

 

Cu considera#ie,                                                                                                     

04.05.2020                                                                                  Senator Vlad Alexandrescu 

 


