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Европейските асоциации на производителите на лекарства, паралелните дистрибутори,
търговците на едро и фармацевтите приветстват паневропейските усилия на
министерствата на здравеопазването на страните-членки, Европейската агенция по
лекарствата, Съвета на Европа и Европейската комисия за справяне с недостига на
лекарства. Участниците във веригата за лекарствено снабдяване вярват, че
дългосрочното разрешаване на този проблем зависи от обединените действия на
заинтересованите страни. Ето защо ние призоваваме всички участници да се включат
активно в инициативите, организирани от правителствата и регулаторните институции.

Преди срещата в рамките на българското председателство "Здравето като истински
победител: Конференция относно възможностите за предоставяне на по-добри
лекарства за всички" на 6 март в София заинтересованите страни от веригата за
лекарствено снабдяване призовават за по-интензивно обсъждане на недостига на
лекарства. Заинтересованите страни искат да заявят пред министрите на
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здравеопазването, че по този ключов въпрос съществува сътрудничество за
преодоляване на последиците от недостига. Освен това участниците във веригата
твърдо вярват, че приносът, гледните точки и опитът им по проблема с недостига, са
пътят да за постигане на максимално обосновани и достоверни изводи.

Партньорите по веригата за лекарствено снабдяване са създали неформална работна
група през 2015 и са публикували набор от препоръки в началото на 2017, в които се
призовава за по-голяма прозрачност и наличност на данни за недостиг на лекарства,
ранно откриване и оценка на потенциален недостиг и последователност на
докладването, подобрен достъп до информация за всички участници във веригата,
оптимизирана инфраструктура за данни и процеси на съвместно управление от
заинтересованите страни.

Изявлението на асоциациите е част от по-широкия им ангажимент за справяне с
нарастващия проблем на недостиг в Европейския съюз, който има значително
въздействие върху пациентите, здравните специалисти, системите на
здравеопазването, производителите и дистрибуторите.
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