TOGETHER4HEALTH
Европейците вярват в равен достъп до здравеопазване, чрез стабилни национални здравни
системи. И все пак, когато става въпрос за лекарства, ние се сблъскваме с фрагментация,
предизвикателства към устойчивостта и отказ или закъснял достъп до важни лекарства. Време
е за голяма промяна.
Европейските избори са възможност за подобряване на политиката на ЕС за по-добър и посправедлив достъп до лекарства за всички пациенти.
TOGETHER4HEALTH предлага нова визия за предоставяне на достъп до лекарства за всички
европейци въз основа на 4 важни стълба, които следва да бъдат в основата на
фармацевтичната политика на Европейския съюз.
Европейският съюз трябва да играе ключова роля в оформянето на здравните политики:
ПОДКРЕПА ЗА #TOGETHER4HEALTH
Лекарства за Европа, чийто член е и Българска Генерична Фармацевтична Асоциация
(БГФармА) представляват фармацевтичните компании, които доставят най-голям дял
лекарства в Европа и са гласът на индустриите за генерични, биоподобни и лекарства с
добавена стойност.
Като водещ партньор за по-добро здравеопазване, ние се стремим да повишим здрания статус
и благосъстоянието на всички европейци чрез по-добър достъп до висококачествени
лекарства. По този начин се гарантира устойчивостта на европейските здравни системи за
бъдещите поколения.

TOGETHER4HEALTH излага нова визия за предоставяне на достъп до лекарства за всички
европейци въз основа на 4 важни стълба, които трябва да бъдат в основата на
фармацевтичната политика на Европейския съюз.
ПЪРВИ СТЪЛБ
РАВНОСТОЕН ДОСТЪП ЗА ВСИЧКИ ЕВРОПЕЙЦИ
Днес достъпът на пациентите до лекарства зависи от богатството на страната или региона на
ЕС, в който живеят. Ограниченият достъп може да подкопае общественото здраве във време
на нарастващ брой на хроничните заболявания.
НАШЕТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ Е:




Увеличаване на достъпа до генерични, биоподобни и лекарства с добавена стойност
чрез реална свободна конкуренцията на пазара на лекарства;
Да се стремим да премахнем пречките за достъпа на пациентите до лекарства
навсякъде в Европа;
Да работим със здравната общественост за подобряване на справедливостта на
достъпа до лекарства в европейските лекарствени политики.

НИЕ ПРЕДЛАГАМ Е НА ЕС ДА:




Да признава ключовата роля на генеричните, биоподобните лекарства и лекарствата с
добавената стойност в областта на здравните политики. Това са най-големите
двигатели за повишаване на справедливия достъп до лечение в целия ЕС;
Да гарантира ефективна конкуренция в сектора на лекарствата с отпаднал патент и да
се насърчи премахването на всички бариери за навременно въвеждане на генерични,
биоподобни и лекарства с добавена стойност;
Да се насърчава разработването на конкурентни, но устойчиви пазарни политики,
вместо да се прилагат мерки за ограничаване на разходите, за да се гарантира
дългосрочната наличност и ползите от генерични, биоподобни и лекарства с добавена
стойност.

ВТОРИ СТЪЛБ
ОТГОВОРНА ИНДУСТРИЯ В ОТГОВОРНА РЕГУЛАТОРНА СРЕДА
Днес, въпреки напредъка, регулаторната среда на ЕС все още е доста фрагментирана. Поефективните и строги регулаторни стандарти за безопасни, висококачествени и ефективни
лекарства могат да стимулират разработването на нови продукти, да предотвратят недостига и
да улеснят глобалния достъп до лекарства.

НАШЕТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ:




Да се ангажираме в конструктивен диалог с регулаторните институции, за да се изгради
по-ефективна регулаторна среда, предоставяща по-голям обем услуги за пациентите и
общественото здраве;
Да допринасяме за развитието на съвременни терапевтични алтернативи, достъпни за
пациентите;
Да работим за по-голяма загриженост за чистотата на околната среда и ограничаване
на антимикробната резистентност (AMR).

НИЕ ПРЕДЛАГАМ Е НА ЕС ДА:






Да преоцени съгласуваността и пригодността за целите на настоящата регулаторна
рамка, за да се гарантира достъпът на пациентите до генерични, биоподобни и
лекарства с добавена стойност;
Да бъдат въведени мерки за оптимизиране на R&D и адаптиране на регулаторните
процеси на лекарствените продукти с отпаднал патент;
Да се премине към единна програма за развитие и общ пакет данни, който да обслужва
нуждите на пациентите в световен мащаб и да намали ненужното и неетично
дублиране на тестове и изпитания;
Да осигури ефективно функциониране на глобалната програма за регулаторна
хармонизация, за да се даде приоритет на международните регулаторни стандарти.

ТРЕТИ СТЪЛБ
ЛИДЕРСТВО В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЛЕКАРСТВА
Днес ние се конкурираме в световен мащаб, затова е от решаващо значение да се осигури
устойчива фармацевтична индустриална екосистема, която да стимулира европейската
промишленост, да бъде силен основен двигател за стимулиране на икономическия растеж и
създаване на работни места. Нашата индустрия доставя близо 70% от разпространените
лекарства в Европа чрез над 400 производства, разположени в целия континент.
НАШЕТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ:





Премахване на действащите закони на ЕС, които принуждават производителите да
местят заводите си извън ЕС;
Увеличаване на нашия производствен сектор чрез инвестиране в R&D и създаване на
повече квалифицирани работни места за европейците;
Разработване на по-сложни лекарства в Европа, за да се отговори на нуждите на
здравеопазването в нашите общности;
Снабдяване на страните от Европа и износ за целия свят като глобални лидери.

НИЕ ПРЕДЛАГАМ Е НА ЕС ДА:






Да насърчава сигурното снабдяване с лекарства на Европа чрез амбициозна
производствена стратегия;
Да се стимулира европейската промишленост и да се създаде условия на
равнопоставеност между компаниите от ЕС и от държави извън ЕС;
Надграждане
на
силата
на
Европа
в
областта
на
технологиите
и
научноизследователската и развойна дейност в областта на химикалите и
фармацевтичните продукти, за да се даде възможност за силна производствена
екосистема;
Създаване на стимули за производството на основни лекарства, гарантиране на
сигурността на доставките и намаляване на риска от недостиг.

ЧЕТВЪРТИ СТЪЛБ
РАЗВИТИЕ НА ЗДРАВНИТЕ СИСТЕМИ
ТЕРАПЕВТИЧНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ

ЧРЕЗ

ПОДОБРЯВАНЕ

НА

Пациентите желаят по-голямо участие в решаването на техните здравни проблеми. Чрез
насърчаване на непрекъснатата оптимизация на съществуващите терапии и приемането на
цифровизацията в системата на здравеопазването, индустрията може да даде възможност на
пациентите и здравните специалисти, както и да подобри системите на здравеопазване.

НАШЕТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ:
Да инвестираме в научноизследователска и развойна дейност в сектора на лекарствата с
отпаднал патент, за да модернизираме и надграждаме съществуващите терапии с най-новите
технологии и въвеждане за нови терапевтични показания;
Да се ангажираме в сектора на здравеопазването, за обсъждане на неудовлетворените нужди
и да разработим алтернативни начини за осигуряване на навременен достъп до лекарства с
добавена стойност;
Да реализираме партньорства в областта на здравеопазването, за да се гарантира добра
информираност в ерата на цифровизацията.

НИЕ ПРЕДЛАГАМ Е НА ЕС ДА:
Да се насърчават адаптирането и точността в процесите на вземане на решения в областта на
здравеопазването в Европа, за да се интегрират и признаят ползите от
научноизследователската и развойна дейност в сектора на лекарствата с отпаднал патент,
каквито са лекарствата с добавена стойност;
Да се оптимизира сътрудничеството в областта на здравеопазването, за да се осигури
своевременен достъп на пациентите до лекарства с добавена стойност, като същевременно се
обърне внимание на ефективността и устойчивостта на системите на здравеопазването;
Да се насърчава модерна и ефективна цифровизация и развитие на системи за дигитален
пренос на здравни данни, които ще гарантират значимо участие на пациентите в техните
здравни проблеми, по-добър процес на вземане на решения и по-силна свързаност на
здравните системи.
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