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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0267/2010, της Milena Pehlivanova, βουλγαρικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ένωσης «Bulgaria to Reinstate Free Medication for Cancer 
Children» (Η Βουλγαρία να επαναφέρει τη δωρεάν φαρμακευτική αγωγή για 
παιδιά που πάσχουν από καρκίνο), σχετικά με την έλλειψη πρόσβασης σε 
αντικαρκινικά φάρμακα στη Βουλγαρία

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα καταγγέλλει την έλλειψη πρόσβασης στη Βουλγαρία στα φάρμακα Kidrolase 
(κοινή διεθνής ονομασία/ΙΝΝ: ασπαραγινάση) και Puri-nethol (κοινή διεθνής ονομασία/ΙΝΝ: 
μερκαπτοπουρίνη) που έχουν εγκριθεί για τη θεραπεία της λευχαιμίας, διότι τα εν λόγω 
φάρμακα διαγράφηκαν από τον πλήρη κατάλογο φαρμάκων τα οποία δικαιούνται 
επιδοτήσεων στις αρχές του 2009. Η αναφέρουσα επισημαίνει ότι γονείς παιδιών που 
πάσχουν από λευχαιμία υποχρεώνονται να αγοράζουν τα εν λόγω φάρμακα από το εξωτερικό 
και ότι παιδιά γονέων που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να το κάνουν αυτό 
αφήνονται στη μοίρα τους. Καθώς το βουλγαρικό Υπουργείο Υγείας έχει δείξει ότι δεν είναι 
διατεθειμένο να επιλύσει αυτό το σοβαρό πρόβλημα, που έχει θέσει σε κίνδυνο τις ζωές 
αμέτρητων παιδιών που πάσχουν από λευχαιμία, η αναφέρουσα ζητεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να παρέμβει και να εξετάσει κατά πόσον αυτή η κατάσταση συνάδει με τις 
αρχές της ΕΕ για την προστασία της υγείας των ευρωπαίων πολιτών και την πρόσβαση αυτών 
σε ζωτικής σημασίας φάρμακα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίστηκε παραδεκτή στις 17 Ιουνίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 202, παράγραφος 6.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 2 Σεπτεμβρίου 2010.
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Τα φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχουν ως δραστικές ουσίες την ασπαραγινάση ή την 
μερκαπτοπουρίνη έχουν εγκριθεί σε πολλά κράτη μέλη για τη θεραπεία καλπάζουσας 
λεμφογενούς λευχαιμίας σύμφωνα με εθνικές διαδικασίες έγκρισης.

Σύμφωνα με την τράπεζα δεδομένων για εγκεκριμένα φαρμακευτικά προϊόντα που έχει 
παράσχει η αρμόδια αρχή στη Βουλγαρία, η Βουλγαρική Υπηρεσία Φαρμάκων 
(www.bda.bg), δύο φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχουν τις εν λόγω δραστικές ουσίες 
έχουν εγκριθεί στη Βουλγαρία με την εμπορική επωνυμία  Kidrolase και Puri-nethol. Κατά 
συνέπεια, τα φαρμακευτικά προϊόντα που παραθέτει ο αναφέρων διατίθενται κατ' ουσία στη 
Βουλγαρία. Ωστόσο, φαίνεται ότι δεν καλύπτονται από τα συστήματα υγείας.

Μολονότι οι διαδικασίες για την έγκριση φαρμακευτικών προϊόντων έχουν εναρμονιστεί 
πλήρως από τη νομοθεσία της Ένωσης, τα μέτρα σχετικά με την επιστροφή εξόδων από τα 
εθνικά συστήματα ασφάλισης ασθενείας δεν έχουν εναρμονιστεί.

Σύμφωνα με το άρθρο 168 της ΣΛΕΕ, η δράση της Ένωσης στον τομέα της δημόσιας υγείας 
πρέπει να σέβεται πλήρως τις αρμοδιότητες των κρατών μελών για την οργάνωση και την 
παροχή υγειονομικών υπηρεσιών και ιατρικής περίθαλψης καθώς και για την κατανομή 
πόρων που διατίθενται για τις υπηρεσίες αυτές.

Επιπλέον, η οδηγία 2001/83/ΕΚ περί κοινοτικού κώδικα για φάρμακα που προορίζονται για 
ανθρώπινη χρήση προβλέπει ότι οι διατάξεις της οδηγίας "δεν θίγουν τις αρμοδιότητες των 
αρχών των κρατών μελών ούτε όσον αφορά τον καθορισμό των τιμών των φαρμάκων ούτε 
όσον αφορά την υπαγωγή τους στο πεδίο εφαρμογής των εθνικών συστημάτων ασφάλισης 
υγείας, βάσει υγειονομικών, οικονομικών και κοινωνικών προϋποθέσεων".

Στο πλαίσιο αυτό, οι εθνικές αρχές μπορούν ελεύθερα να καθορίζουν τις τιμές 
φαρμακευτικών προϊόντων και να καθορίζουν τις θεραπείες που επιθυμούν να καλύπτονται 
από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισής τους, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποφάσεις 
λαμβάνονται με διαφάνεια σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης1. Τούτο σημαίνει ότι το 
κόστος ειδικών φαρμάκων μπορεί να επιστρέφεται σε ορισμένα κράτη μέλη αλλά όχι σε 
άλλα, ανάλογα με εθνικούς στόχους στον τομέα της δημόσιας υγείας, αναλύσεις 
αποτελεσματικότητας - κόστους και σύμφωνα με άλλους παράγοντες.

Συμπέρασμα

Μολονότι αναγνωρίζονται πλήρως οι ανησυχίες των γονέων για την καλύτερη δυνατή 
θεραπεία των παιδιών τους, πρέπει να αναφερθεί ότι τα ζητήματα που σχετίζονται με την 
επιστροφή των εξόδων ορισμένων φαρμακευτικών προϊόντων υπόκεινται σε μεγάλο βαθμό 
στον τομέα αρμοδιοτήτων κάθε επιμέρους κράτους μέλους. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή δεν 
διαθέτει την εντολή να ζητεί από ένα κράτος μέλος να περιλαμβάνει συγκεκριμένο 
φαρμακευτικό προϊόν στον κατάλογο των εγκεκριμένων ουσιών που καταρτίζονται για 

                                               
1 Βλέπε ειδικότερα οδηγία 89/105/ΕΟΚ της 21ης Δεκεμβρίου 1988 σχετικά με τη διαφάνεια των μέτρων που 
ρυθμίζουν τον καθορισμό των τιμών των φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση και την κάλυψη του κόστους τους 
στα πλαίσια των εθνικών ασφαλιστικών συστημάτων υγείας (ΕΕ αριθ. 40 της 11.2.1989, σ. 8) 
http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/eudralex/vol-1/dir_1989_105/dir_1989_105_en.pdf



CM\829551EL.doc 3/3 PE448.738v01-00

EL

λόγους κάλυψης του κόστους από τα συστήματα υγείας.


