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Medicamentele sunt
promovate în România
conform unui cod de eticå
– In Romania Drugs are promoted according
to an ethics code –

A

socia¡ia Românå a Producåtorilor Interna¡ionali de Medicamente sus¡ine ca acuza¡iile
ANPC cu privire la promovarea lipsitå de eticå a medicamentelor nu au sus¡inere, din
moment ce normele de promovare a medicamentelor în România sunt identice cu cele din
UE, la cele mai înalte standarde de eticå. 

N

ormele de promovare a medicamentelor în România sunt
identice cu cele din Uniunea
Europeanå ¿i se aflå la cele mai
înalte standarde de eticå pe plan
interna¡ional. Aceste norme au fost elaborate de
cåtre Agen¡ia Na¡ionalå a Medicamentului (ANM)
¿i de cåtre Ministerul Sånåta¡ii (MSP) încå de la
începutul anului 2001, de¿i în acel moment
România nu numai cå nu era ¡ara membrå a
UE, dar nici måcar nu începuse negocierile de
aderare, conform Asocia¡iei Române a Producåtorilor Interna¡ionali de Medicamente (ARPIM).
Asocia¡ia precizeazå cå în aprilie 2006 aceste
norme au fost incluse în Legea Medicamentului
(95/2006). În plus, companiile farmaceutice interna¡ionale care fac cercetare ¿i descoperå medicamente noi reunite în cadrul ARPIM au un cod
de eticå care vine så suplimenteze reglementårile
elaborate de ANM ¿i MSP. Acest cod are la origine
Codul EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries Associations, organiza¡ie la care
ARPIM este afiliatå), adicå activitatea de promovare desfå¿uratå de aceste firme în România
respectå acelea¿i standarde de eticå extrem de
riguroase pe care le respectå în toate celelalte ¡åri
ale UE.

Conform reprezentan¡ilor ARPIM, în România, monitorizarea respectårii reglementårilor
legale ¿i a codului de eticå se face prin controale
ale ANM ¿i MSP. Fiecare din aceste institu¡ii are
un corp de inspectori specializa¡i care î¿i desfå¿oarå activitatea pe întreg teritoriul ¡årii ¿i care
primesc, verificå ¿i analizeazå orice sesizare de
încålcare a normelor existente primitå din partea
cetå¡enilor, institu¡iilor, organiza¡iilor sau agen¡ilor
economici.
Monitorizarea se face ¿i prin Comisia de Eticå
a ARPIM. Astfel, fiecare companie din ARPIM
monitorizeazå practicile de promovare ale celorlalte companii farmaceutice cu care se aflå în
competi¡ie directå ¿i sesizeazå imediat orice
încålcare a normelor legale sau a codului de eticå
cåtre Comisia de Eticå a ARPIM. Aceastå comisie
ancheteazå imediat situa¡ia semnalatå ¿i, atunci
când este cazul, dispune sanc¡ionarea membrilor
care au încålcat etica profesionalå.
Existå ¿i controlul intern al companiilor, unde
existå angaja¡i care nu au nicio legåturå cu
activitatea de promovare sau cu rezultatele financiare ale companiei respective ¿i a cåror responsabilitate este asigurarea respectårii tuturor normelor
de promovare eticå, mai spun reprezentan¡ii
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MEDICAMENTELE SUNT PROMOVATE ÎN ROMÂNIA CONFORM UNUI COD DE ETICÅ
ARPIM. De asemenea, fiecare organiza¡ie
prime¿te periodic controale pe aceastå temå din
partea unor echipe interna¡ionale trimise de firma
mamå.
„În aceste condi¡ii, ne surprind afirma¡iile conform cårora în România ar exista încålcåri ale
acestor norme, care au scåpat tuturor celor de
mai sus, dar au fost identificate de o organiza¡ie
din afara ¡årii. Prin urmare, suntem foarte interesa¡i så aflåm care sunt argumentele care au stat
la baza unor asemenea afirma¡ii“, a declarat,
pentru NewsIn, pre¿edintele ARPIM, Adrian
Caretu.
Oficialii Autoritå¡ii Na¡ionale pentru Protec¡ia
Consumatorilor (ANPC) au acuzat companiile
producåtoare de medicamente cå practica
tehnici lipsite de eticå pentru a-¿i promova produsele, mergând pânå la ascunderea efectelor
secundare ale acestora ¿i publicitate în¿elåtoare.
Acuza¡iile au fost lansate cu ocazia Zilei Mondiale
a Consumatorilor, prin campania de informare
„Promovarea lipsitå de eticå a produselor medicamentoase“.

ANPC a atras aten¡ia cå în majoritatea cazurilor
promovarea medicamentelor se face prin vizite
ale agen¡ilor de vânzåri la medici, sponsorizarea
pacien¡ilor sau a studen¡ilor.
Reprezentan¡ii ANPC au ¡inut så men¡ioneze
chiar numele unor companii farmaceutice ale
cåror produse au fost intens promovate de¿i considerate cu risc. Este vorba despre Merck ¿i medicamentul antiinflamator Vioxx, Pfizer cu medicamentul antidepresiv Zoloft, Glaxo Smith Kline tot
cu un antidepresiv, respectiv Seroxat, precum ¿i
medicamentul pentru scåderea colesterolului
Crestor produs de Astra Zeneca ¿i medicamentul
împotriva cancerului la sân Herceptin produs de
Roche.
Autoritatea Na¡ionalå pentru Protec¡ia Consumatorului a revenit, mar¡i, cu aceste acuza¡ii ¿i a
promis cå va cere Agen¡iei Na¡ionale a Medicamentului ¿i Colegiului Medicilor så monitorizeze
cu mai multå aten¡ie pia¡a medicamentelor
pentru a proteja consumatorii împotriva practicilor
lipsite de eticå referitoare la produsele medicamentoase. 

22.03.2007

Articolul a apårut în revista BANII NOªTRI ¿i este publicat cu permisiunea editorului. Poate fi gåsit online pe
www.baniinostri.ro pe 23 Martie 2007.
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