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Относно: Политики в областта на здравеопазването и лекарствата

Уважаеми дами и господа,

Генеричните и биоподобните медикаменти осигуряват качествено, ефикасно и достъпно лечение за
пациентите и са ключ към намирането на решение на един от най-важните проблеми в
здравеопазването - осигуряване на реален достъп до лечение на българските граждани, страдащи от
масови социално-значими заболявания, като артериална хипертония, мозъчносъдови болести, които са
причина за най-високата смъртност у нас! За съжаление България заема първо място в Европейския съюз
по този показател. Два са най-сериозните проблеми в системата на българското здравеопазване по
отношение на осигуряването на реален достъп до лечение - недостига на финансиране на здравната
система като цяло и високото доплащане за лекарства от страна на гражданите.

Какво липсва?
o
o

o
o
o

o
o
o

Постепенно, догонващо, адекватно финансиране на здравната система по подобие на повечето
страни от ЕС, където средствата за здравеопазване са средно около 8% от БВП.
Ясни принципи за постигане на балансирана лекарствена политика, основаваща се на
насърчена употреба на генерични и биоподобни лекарствена за масовите социално-значими
заболявания, като се запазва достъпа на българските граждани до иновативни терапии;
Коригиране на допуснатите неравенства при финансовото осигуряване от НЗОК на лекарствата
за различните групи заболявания при еднаква здравно-осигурителна вноска от всички граждани;
Равнопоставеност по отношение на достъпа до лекарствена терапия за всички български
граждани като наличност на лекарства в аптеките и финансова възможност за закупуването им;
Осигуряване на реална възможност за домашно лечение, чрез повишаване реимбурсацията на
лекарствата за масови хронични социално-значими заболявания, с акцент върху сърдечно и
мозъчно-съдовите болести;
Стабилна и предвидима регулаторна среда по отношение на ценообразуване и реимбурсация,
която да предпазва напускането на ключови медикаменти от българския лекарствен пазар;
Ясни принципи и правила за поддържане на силна търговска конкурентна среда ограничаваща
възможността за оформяне на монополни агрегации;
Намалението на ДДС върху лекарствата, заплащани с обществени средства до нивата в ЕС
/между 4% и 9% в повечето страни/, което ще подобри финансовия достъп до терапии;

o

Отпадане или реформиране на Механизма за предвидимост и контрол на разходите за
лекарства към НЗОК за генерични и биоподобни медикаменти, тъй като той създава бариера
пред навлизането на нови генерични и биоподобни лекарства.

Какво трябва да се направи?
1. Да се осигурят постепенно нарастване в бюджета на НЗОК за лекарствена терапия, както и
балансирано разпределение на бюджета за Болници и Лекарства.
2. Да има реално приложение на разходната ефективност в лекарствената политика, на основата
на рационално използване на генерични и биоподобни медикаменти.
3. Изключване на генерични и биоподобни медикаменти от Механизма за предвидимост и
контрол на разходите на НЗОК или реформиране на правилата за прилагане на Механизма, за
да не се ограничава навлизането на генерични и биоподобни медикаменти, както и да се
предотврати напускането на незаменими лекарства от българския пазар.
4. Да се осигури и поддържа силна и с ясни правила конкуренция за всички фармацевтични
производители и търговци, която да гарантира не само присъствието на компаниите и
лекарствата им на българския пазар и да не допуска монополни практики, елиминиращи
конкуренти.
5. Бърз, широк достъп и първи избор при лечение на заболяванията с генерични и боиподобни
медикаменти, които гарантират поддържане на ниски цени, ниски разходи както на НЗОК така и
на домакинствата на основата на силна конкуренция между производителите.
6. Бързо завършване на цялата система на Електронно здравеопазване, без която не може да се
реализира нито една реформа в нея.
Устойчивата и дългосрочна лекарствена политика е базирана на реален достъп до лечение чрез
генерични и биоподобни медикаменти за масовите социално значими заболявания. Тя е съставна и
неотменима част от осигуяването на достъп до иновативни и скъпоструващи терапии. Една пълноценна
и балансирана политическа програма трябва да съдържа всички изредени компоненти, като поставя
на първо място здравето на нацията!
Няма силна държава и силна икономика без стабилно здравеопазване. Средствата отделени за
здравеопазване са инвестиция, а не разход. Осигуряването на здравето за всички нас, означава силна
социална система, силна икономика и на първо място, силна държава.
Нека заедно да развием съвременно реално здравеопазване за всички български граждани, за да
осигурим догонващо и изпреварващо икономическо развитие на страната!

УС на БГФармА

Българската Генерична Фармацевтична Асоциация (БГФармА) е представителна организация на генерични и биоподобни
фармацевтични производители в страната, включваща български и интернационални компании и е член на Асоциацията на
европейските генерични производители (Medicines for Europe), със седалище Брюксел. Фармацевтичната индустрия в България
има структуроопределяща роля за националната икономика, като производителите на генерични лекарства и
представителствата на генерични и биоподобни фирми у нас осигуряват над 15 000 работни места (10% от заетите в
генеричната индустрия в ЕС), създават възможности за солидни спестявания от стотици милиони евро на публичните
фондове за лекарства и имат водещо значение при формирането на БВП в страната като най-стабилните и прозрачни
платци на данаци и здравно и пенсионно осигуряване.

