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Medicament esenţial pentru tratamentul bolii Parkinson, din nou disponibil 

pentru pacienţii din România 
 

 
Roche România a reintrodus pe piaţa farmaceutică din România Madopar (levodopa/benserazidă), un 
medicament destinat tratamentului persoanelor care suferă de Boala Parkinson. Medicamentul este 
compensat integral pentru pacienţi şi se eliberează în farmacii exclusiv pe baza unei prescripţii 
medicale.  

Boala Parkinson este o boală neurodegenerativă cauzată de distrugerea anumitor neuroni care 
produc dopamină, substanţă neurotransmiţătoare, din anumiţi centrii nervoşi responsabili cu 
capacitatea organismului de a-şi controla mişcările. Simptomele din boala Parkinson devin din ce în ce 
mai evidente pe măsură ce boala evoluează şi sunt în mare parte legate de tremur al membrelor, 
rigiditate a mişcărilor şi în general încetinire şi dificultate motorie. 

Boala Parkinson este una dintre cele mai frecvente afecţiuni neurologice, despre care se estimează că 
ar afecta peste 4 milioane de persoane din întreaga lume. Cauza declanşatoare a acestei boli este în 
mare parte necunoscută, în pofida eforturilor masive de cercetare ştiinţifică şi medicală. Incidenţa bolii 
creşte odată cu vârsta şi apare cel mai adesea între 50 şi 70 ani, însă circa 4% dintre pacienţi sunt 
diagnosticaţi înainte de vârsta de 50 de ani.   1

„Deşi simptomele bolii Parkinson pot fi severe, acestea pot fi controlate cu succes dacă pacienţii au 
acces la tratamentul prescris. Ne bucuram că vocea pacienţilor a fost auzită şi mulţumim tuturor celor 
implicaţi că avem din nou posibilitatea să ne tratăm cu medicamentele de care avem cel mai mult 
nevoie”, a declarat Dan Răican, preşedintele Asociaţiei Antiparkinson România. 

Potrivit statisticilor furnizate de asociaţiile de pacienţi, în România trăiesc circa 70.000 de persoane 
diagnosticate cu Boala Parkinson. Numărul pacienţilor poate fi însă mult mai mare, deoarece multe 
persoane care suferă de această boală sunt nediagnosticate.  2

 

 

 
 

1 Parkinson’s Foundation, What is Parkinson’s, 
https://www.parkinson.org/understanding-parkinsons/what-is-parkinsons 
2 Asociatia Antiparkinson Romania, Despre boala Parkinson, 
http://www.asociatia-antiparkinson.ro/Boala-Parkinson-HTML/Despre-boala-Parkinson.html 
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