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Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόσβαση των 
πασχόντων από ηπατίτιδα C στο φάρμακο Sofosbuvir σε προσιτή τιμή

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χρόνιοι φορείς ηπατίτιδας C υπολογίζονται σε 170 
εκατομμύρια εκ των οποίων τα εννέα εκατομμύρια είναι ευρωπαίοι πολίτες·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Sofosbuvir, καινοτόμο φάρμακο για την ηπατίτιδα C, 
στοιχίζει στην Πορτογαλία γύρω στις 48.000 ευρώ, τιμή στην οποία το διαθέτει στο 
εμπόριο η αμερικανική φαρμακευτική εταιρεία Gilead·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για το πρώτο φάρμακο που επιτυγχάνει ποσοστά 
θεραπείας 90 % σε όλους τους γονοτύπους του ιού ενώ τα χαρακτηριστικά ασφαλείας 
του είναι ικανοποιητικά·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι συχνά οι τιμές που προτείνει η φαρμακευτική βιομηχανία 
συνιστούν, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σημαντικό εμπόδιο για την πρόσβαση των ασθενών 
στη θεραπεία·

E. θεωρώντας ότι είναι απαραίτητο η τιμή των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για τις 
θεραπείες να λαμβάνει υπόψη τους εθνικούς προϋπολογισμούς για την υγεία, 
επιτυγχάνοντας την αναγκαία ισορροπία μεταξύ της πρόσβασης σε καινοτόμα φάρμακα 
και της βιωσιμότητας των εθνικών συστημάτων υγείας·

1. υπενθυμίζει ότι εάν μεν αποτελεί ηθική επιταγή η εξασφάλιση θεραπείας για όλους 
τους ασθενείς, αποτελεί και οικονομική επιταγή να μη θυσιάζεται ολόκληρο το εθνικό 
σύστημα υγείας για μία μόνο νόσο ή ανάλογα με τους στόχους μιας και μόνης 
φαρμακευτικής βιομηχανίας·

2. ζητεί από την ΕΕ να ορίσει γενικές αρχές και κοινές μεθόδους που να μπορούν να 
εφαρμοστούν και σε άλλες ανάλογες περιπτώσεις, χαράζοντας μια κοινή ευρωπαϊκή 
στρατηγική που θα περιλαμβάνει μία  κοινή διαπραγματευτική διαδικασία με τη 
φαρμακευτική βιομηχανία·

3. ζητεί από την ΕΕ να χαράξει μία κοινή προσέγγιση που θα εξασφαλίζει την πρόσβαση 
των ασθενών με ηπατίτιδα C στο φάρμακο Sofosbuvir, συγκεκριμένα με το να ορίσει 
διορθωτικούς συντελεστές ώστε να καταστεί δυνατή η διατίμηση του φαρμάκου 
ανάλογα με το ΑΕγχΠ των κρατών μελών. 


