Comunicat de presa ANMDMR

ANMDMR a luat cunostinta de aparitia in spatiul public a unor articole care dezinformeaza
pacientii, publicul larg, printr-o interpretare vadit eronata a comunicatului Agentiei Europene a
Medicamentului (EMA) referitor la recomandarea de utilizare a clorochinei si hidroxiclorochinei,
in contextul pandemiei COVID-19.
Afirmatii de tipul “medicii romani au interdictie de la EMA sa prescrie clorochina si
hidroxoclorochina, cele doua medicamente care s-au dovedit eficiente in tratamentul bolnavilor
infectati cu noul coronavirus” sunt in total dezacord cu adevaratul mesaj transmis de EMA și
anume că eficacitatea în tratarea COVID-19 este încă investigata în studii și este foarte important
ca pacienții și profesioniștii din domeniul sănătății să utilizeze clorochina și hidroxiclorochina
numai pentru indicatiile aprobate sau in cadrul studiilor clinice sau a programelor naționale pentru
situatii de urgență, pentru tratamentul COVID-19.
ANMDMR considera ca o astfel de dezinformare poate pune în pericol eforturile autorităților de
reglementare de a proteja sănătatea publică in perioada dificila pe care o traversam, in care e de
asteptat, mai mult ca oricand, ca un jurnalist (fara a generaliza) sa aiba un comportament adecvat
rolului său de formator de opinie.
Comunicatul de presă al Agenţiei Europene a Medicamentului postat pe website-ul ANMDMR,
aduce informatii precise conform carora, in prezent, clorochina și hidroxiclorochina, care sunt
autorizate pentru tratamentul malariei și al anumitor boli autoimune, constituie obiect de cercetare
la nivel mondial datorită potențialului terapeutic al acestora în tratarea infecției cu noul coronavirus
(COVID-19). Cu toate acestea, eficacitatea acestor medicamente în tratarea infecției COVID-19,
trebuie să fie dovedită prin studii. ANMDMR, in deplin consens cu EMA, atrage atentia asupra
pericolului pentru pacienti de a folosi clorochina sau hidroxiclorochina in automedicatie. Aceste
medicamente trebuie administrate numai dacă au fost prescrise de medic și doar sub supravegherea
acestuia.
ANMDMR atenționează pacienții asupra faptului că medicamentele care conțin
hidroxiclorochina/clorochina pot prezenta reacții adverse grave, în special în cazul administrării de
doze mari sau în asociere cu alte medicamente.
Clorochina și hidroxiclorochina fiind medicamente vitale pentru pacienții cu afecțiuni autoimune
precum lupusul, poliartrita reumatoida, este important ca aceștia să le poată obține în continuare și
să nu se confrunte cu situații de lipsă pe piață din cauza stocării sau a utilizării acestor medicamente
în afara indicațiilor autorizate.
În România, hidroxiclorochina a fost inclusă în Protocolul de tratament al infectiei cu virusul
SARS-Cov-2 aprobat la nivel național și este administrata pacienților, numai sub supravegherea
medicului, în funcție de severitatea simptomelor.

ANMDMR se aliniaza de asemenea recomandarii EMA si reitereaza, in acest sens, apelul de a se
preveni presiunea inutila asupra lanțurilor de aprovizionare, prin prescrierea de catre medici si
eliberarea in farmacie a unei cantitati de medicamente care sa asigure tratamentul pentru o perioada
obisnuita de timp.

