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Întrebare scrisă 

adresată Domnului Ministru al Sănătății 

 

Obiectul întrebării scrise: Criza de medicamente Euthyrox și Siofor 

(metformină) 

 

Stimate Domnule Ministru,  

 

În contextul pricinuit de această criză, există un număr mare de cetățeni dependenți de 

cele două medicamente care fac obiectul întrebării scrise. Acestea nu sunt produse la noi în țară, 

fiind nevoie de a le importa. Din cauza restricțiilor de circulație, accesul la aceste medicamente 

este imposibil, în marea majoritate a farmaciilor negâsindu-se Euthyrox și Siofor. Aceste 

medicamente sunt vitale atât pentru persoanele cu afecțiuni ale glandei tiroide, cât și pentru cele 

care suferă de diabet tip II. Din păcate, aceste medicamente au ajuns să fie de negăsit de câteva 

luni. Pe site-ul Ministerului condus de către dumneavoastră, Euthyrox (medicament absolut 

necesar pacienților cu afecțiuni ale glandei tiroide) este, în ultima vreme, cel mai frecvent 

raportat ca lipsă.  

Pe piața românească, există un înlocuitor al acestui medicament, Acutirox (soluție orală), 

dar acesta se importă în cantități mici, iar pacienții trebuie să-și schimbe tratamentul la medic, 

lucru anevoios în această perioadă de epidemie cauzată de noul coronavirus. Doresc să 
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menționez faptul că peste 100 de mii de cazuri noi de boli tiroidiene au fost diagnosticate în 

România anului trecut, de patru ori mai multe față de ceea ce se întâmpla în urmă cu zece ani. 

Conform unui studiu, 86 % dintre aceste cazuri sunt reprezentate de persoane de sex feminin. 

De altfel, potrivit datelor Institutului Național de Sănătate Publică, numărul pacienților cu 

afecțiuni tiroidiene din România s-a triplat în ultimii 6 ani. Și, aproape pentru toți acești pacienți, 

exista un medicament minune, unul care însă, acum, a dispărut de pe piață. 

Alt medicament pe care pacienții nu-l găsesc este Siofor, folosit în tratamentul diabetului 

tip II. Cu toate că tratamentul cu respectivul medicament e cel mai ieftin, acesta este foarte 

eficient. La nivel estimativ, pentru ambele medicamente se regăsesc zeci de mii de pacienți care 

au nevoie de ele.  

Mulți farmaciști se plâng de faptul că li se spune că respectivele medicamente există în 

depozite, dar de fapt acestea nu mai ajung la ei.  

 

Stimate Domnule Ministru,  

 

Față de cele arătate vă adresez următoarele întrebări punctuale: 

1. În cât timp vor fi reintroduse aceste medicamente în farmaciile din țară? 

2. Se ia în vedere eliberarea acestor medicamente doar pe bază de rețetă medicală? 

3. Există posibilitatea de a crea un stoc național pentru astfel de medicamnete în situațiile 

de urgență? 

În conformitate cu dispozițiile art.197 alin.(2) din Regulamentul Comun al Camerei 

Deputaților și Senatului, aștept răspuns atât oral, cât și în scris. 

 




