
Comunicare directă către profesioniştii din domeniul sănătăţii privind o 
potenţială întrerupere a aprovizionării cu medicamentul CAELYX 

(clorhidrat de doxorubicină într-o formulare lipozomală polietilenglicată) 
concentrat pentru soluţie perfuzabilă în flacoane a 20 mg şi 50 mg 

 

Stimate profesionist din domeniul sănătăţii, 

 

Vă scriem pentru a vă informa în legătură cu o potenţială întrerupere a 
aprovizionării cu medicamentul CAELYX (clorhidrat de doxorubicină într-o 
formulare lipozomală polietilenglicată) concentrat pentru soluţie perfuzabilă în 
flacoane a 20 mg şi 50 mg, întrerupere care ar putea genera lipsa medicamentului 
pentru pacienţii din România în decursul următoarelor luni. 

• Vă sfătuim să acordaţi prioritate pacienţilor care primesc deja tratament cu 
Caelyx, în loc de a iniția tratamentul cu Caelyx la alţi pacienţi. 

• Pacienţii care au primit deja Caelyx trebuie să fie reasiguraţi că acest 
deficit de aprovizionare nu este datorat niciunei probleme de siguranţă sau 
de calitate a medicamentului. 

• Vă rugăm să reţineţi că formele de doxorubicină non-lipozomale şi non-
polietilenglicate nu sunt bioechivalente cu medicamentul Caelyx; 
alternativele non-antraciclină pot fi luate în considerare. 

Informaţii suplimentare referitoare la potenţiala întrerupere în aprovizionare 

Producătorul medicamentului Caelyx a întâmpinat dificultăţi de producţie în decursul 
ultimelor luni, dificultăţi care au determinat situaţia actuală temporară în aprovizionare. 
Producătorul se află în proces de repornire a activităţii; cu toate acestea, ne aşteptăm la unele 
limitări intermitente de aprovizionare pentru perioada rămasă din acest an. Anticipăm că lipsa 
constantă a medicamentului pentru pacienţi poate surveni în următoarele 2 săptămâni în 
România. 

Toate eforturile sunt făcute pentru a asigura disponibilitatea medicamentului Caelyx la 
pacienţii care au nevoie de tratament, printr-o gestionare activă a stocului disponibil. De 
asemenea, acţionăm împreună cu producătorul medicamentului pentru a redemara activitatea 
şi vom prioritiza ambalarea şi eliberarea tuturor medicamentelor puse la dispoziţia noastră. 

 



Alternative terapeutice - sfaturi pentru profesioniştii din domeniul sănătăţii 

• Deciziile terapeutice trebuie să fie individualizate, după o discuţie aprofundată între 
pacient şi medicul curant referitoare la opţiunile de tratament. 

• Vă sfătuim să acordaţi prioritate pacienţilor care primesc deja tratament cu Caelyx, în 
loc de a iniția tratamentul cu Caelyx la alţi pacienţi 

• Formele de doxorubicină non-lipozomale şi non-polietilenglicate nu sunt 
bioechivalente cu medicamentul Caelyx. Prin urmare, aceste alternative terapeutice 
trebuie utilizate doar dacă se consideră că beneficiile depăşesc riscurile pentru fiecare 
pacient în parte. 

• Alternativele non-antraciclină pot fi luate în considerare. 

Preocuparea noastră principală este sănătatea pacientului şi ne cerem scuze pentru această 
situaţie regretabilă. Vom continua să luăm toate măsurile posibile pentru a minimaliza 
impactul acestui deficit de aprovizionare. De asemenea, vom oferi informaţii actualizate în 
cazul unor schimbări de situaţie. 

Dacă aveţi întrebări sau nelămuriri vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 021 207 
1800.  

 

Cu profund respect, 

 

Dr. Mirella Marinescu 
Director Medical,  
Johnson & Johnson România S.R.L. 
 

  

 

 

 

 

 


