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Генеричните лекарства –
ключов фактор за устойчива
система на здравеопазване

Велинград, 09-10 май, 2014



Генеричната индустрия -
структуроопределящ отрасъл за България



Генерично производство в
България

Според доклад на Световната банка, публикуван в
началото на настоящата година, фармацевтичната
индустрия у нас има структуроопределяща роля за
националната икономика
Производителите на генерични лекарства в
България са водещи български и международни
компании с ключова роля за създаването на БВП
Генеричните производители у нас осигуряват
заетост на 15 000 български граждани (10% от
заетостта в генеричния сектор в ЕС)

Данни на БГФармА



Генерично производство в
България

За последните 10 г. генеричните
производители в България са инвестирали
стотици милиони лева в нови технологии и
производства
Годишният производствен капацитет на
генеричните компании у нас възлиза на: 21
милиарда таблетки и капсули, 200 милиона
ампули, бутилки сиропи и унгвенти, 125 т.
субстанции

Данни на БГФармА



Генеричните лекарства в
България

За последните 5 години средната цена за ден
лечение в България се е понижила с 23% за 7
основни терапевтични групи (Angiotensin II
antagonists, anti-depressants, anti-epileptics, anti-
psychotics, anti-ulcerants, cholesterol regulators and
oral anti-diabetics)
За същите терапевтични групи достъпът до лечение
се е повишил с 80%
Навлизането на генеричния Clopidogrel е довело до
понижаване на цената за ден лечение със 700% за
период от 3 години.

IMS Health



Разходи на НЗОК за
2012 и 2013 г.

25% за генерични лекарства
75% за оригинални лекарства
В опаковки генеричните лекарства възлизат
на 61% от общото количество реимбурсирани
лекарства
Оригиналните лекарства са едва 39% от
общото количество реимбурсирани
медикаменти

IMS Health



Генерично производство в
ЕС

Генеричните лекарства осигуряват
спестявания в размер на 35 милиарда евро
на европейските здравни системи всяка
година
Производителите на генерични лекарства
осигуряват заетост на повече от 150 000
европейски граждани

Данни на ЕГА



Генеричните лекарства в
европейски мащаб

Благодарение на генеричните медикаменти средната
цена на лекарствена терапия се е понижила с 60% в
страните-членки на ЕС в периода 2001-2013 г.
За същия период достъпът до лечение в ЕС се е
увеличил с 200%
По данни на ЕГА при увеличаване на употребата на
генерични лекарства с 20% в областта на
онкологията ще бъдат спестявани още 4 млрд. евро
годишно в европейски мащаб
При общо увеличаване на генеричните лекарства с
20% спестяванията ще възлизат на 16 млрд. евро.



Генеричните лекарства в
европейски мащаб

От 36 млн. страдащи от диабет европейски
граждани, 20 млн. се лекуват с генерични
медикаменти
От 82 млн. страдащи от хипертония в Европа, 48
млн. са на лечение с генерични лекарства
В ЕС генеричните лекарства осигуряват спестявания
в размер на 35 млрд. евро годишно
54% от използваните лекарства в ЕС са генерични,
но само разходите за тях възлизат едва на 21% от
общите разходи за лекарства в Съюза



Практики в областта на
генеричната лекарствена

политика

Франция – 65% от изписваните лекарства за
социално значими заболявания (Сърдечно-
съдови) трябва да са генерични. Генерично
предписване от 90% за антибиотици, 85% за
протонно-инхибиторни помпи, 80% за
антидепресанти, 70% за статини,
Унгария – специализиран софтуер за
контрол на предписването
Белгия – определен процент генерично
изписване
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Про-генерична политика в ЕС и
препоръки за България



Основни приоритети
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В ЕС генеричните лекарства
възлизат на 54% от
лекарствения пазар в

опаковки, а разходите за тях
са едва 21%

Повече от 1000 генерични
компании осигуряват 150
000 работни места в ЕС

Генеричните лекарства
осигуряват ежегодно

спестявания в размер на 35
милиарда евро в ЕС

Един от
най-

конкурентни
те сектори в
Европа Повече от 7% от оборота на

генеричната индустрия в ЕС се
формира от износ към трети

страни, които са повече от 100 на
брой

Генеричната индустрия в ЕС е силно
ангажирана със здравето на европейските

граждани
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Генеричните лекарства
гарантират спестявания
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Source: European Commission and Mrazek & Frank, 2004 in WHO - Health policy responses to the financial crisis in Europe report).

“(…) Политиките за насърчаване на използването на
генерични лекарства често имат водеща роля в
търсене на решения за увеличаване на ефективността
на разходите за лекарствени продукти”
Cost-containment policies in public pharmaceutical spending in the EU
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_paper/2012/pdf/ecp_461_en.pdf

“Политиките за насърчаване на по-широко използване
на генеринчи лекарства могат да доведат до
ограничаване разходите за медикаменти” – WHO Report



Мерки за насърчаване на употребата
на генерични лекарства
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Увеличаване на
спестяванията
за здравно

осигурителната
система в
България

Терaпевтични
ръководства

Квоти при
предписване Увеличаване на

предписването на
генерични лекарства

Електронно
предписване

Бюджет за лекарства
по лекарско предписание



Външното референтно ценообразуване
(ERP) да не се прилага за
генеричните лекарства

СЗО: ERP да не се прилага за генеричните
лекарства
Неефективност поради прилагане на ERP:
1. Цените на генеричните лекарства могат да паднат под
равнището на рентабилност

2. Изкуствено създаване на низходяща ценова спирала
(поръчки и тръжни процедури)

3. Ценообразуването попада в зависимост от двойно
рефериране (външно и вътрешно в група)

4. Ограничаване на достъпа на генеричните лекарства до
някои пазари

5. Различния при актуализирането на цените
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Биоподобни лекарства

Биоподобните лекарства са напълно сравними с
референтния продукт

Техните качества, безопасност и ефикасност не се
различават от тези на референтния продукт

Сравнимостта се установява и доказва чрез
клинични и неклинични изпитвания

Одобряването на биоподобните лекарства става по
централизираната процедура за целия ЕС

Biosimilars Handbook, second edition, 2011



Спестявания от 11.8 до 33.4
милиарда евро за 8 страни
от ЕС в периода 2007-2020 г.

Развиващите се пазари за
биологични лекарства

възлизат на стойност от 15
милиарда долара

Очаква се до 2018 г.
разходите за лекарства
срещу редки заболявания
да нараснат до 50% от
общите лекарствени

разходи

Биоподобният Filgrastim е
увеличил достъпа на

пациентите в UK до лечение с
44%

Биоподобните
лекарства са
голяма

възможност
за Европа

Развитието на биоподобните лекарства се
нуждае от силна подкрепа
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Source: 1. IGES study – 2. Prime Therapeutics & University of Minnesota College of Pharmacy, poster presented at AMCP San
Diego April 4 - 3: UK Filgrastim Volume (in Std. Units) increased by 44% between 2009 and 2012



Повишеното използване на биоподобни
лекарства води до икономии в страните от ЕС

Спестявания в размер на 120 милиона евро годишно за следните страни

Биоподобните лекарства в Европа
MAT 06/2007 – 03/2013 (Volumes, SU)
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© 2013, IMS HEALTH
Generic medicines and biosimilars generating savings beyond the medicines bill
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Мерки за навлизане на
биоподобните лекарства

Информация за лекари: Безпристрастна информация относно научната
концепция на биоподобните лекарства, процеса на одобряването им, тяхната
безопасност и ефикасност

Страните-членки: Насоки за стимулиране на лекарите да предписват
биоподобни лекарства; правила за реимбурсиране на биоподобните лекарства

Реимбурсиране: Премахване на пречките и закъсненията при
ценообразуването и реимбурсирането на биоподобните лекарства с цел
увеличаване на спестяванията и подобряване на достъпа на пациентите до
лекарствени терапии

Модерни правила за производство: Те биха позволили на европейската
индустрия да бъде конкурентна на нововъзникващите пазари



Европейски страни с
научна и развойна дейност
в областта на генеричните
лекарства и генерично
производтсво

Европейски страни с
генерично производство

Европейски страни с
производствени обекти,
одобрени за производство

на биоподобни лекарства

Европа е център на висококачествена генерична
и биоподобна индустрия
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Source: *EGA Internal survey - **EMA



Пазарни ограничения пред
генеричните и биоподобните

производители

През този период
пазарът е недостпен
за европейските
компании

Начало на
международна
конкуренция

20 години патент + до 5 години SPC

http://images.google.at/imgres?imgurl=http://www.osrm.ch/~AHeutsch/wakko/wakka.php?wakka=Unterricht/GeoEntwicklungslaenderA2/Indien/files&get=flagge1.jpg&imgrefurl=http://www.osrm.ch/~AHeutsch/wakko/wakka.php?wakka=Unterricht/GeoEntwicklungslaenderA2/Indien&usg=__FwsWIS7R6wCXI3JQvdrdxj7FFDw=&h=400&w=600&sz=9&hl=en&start=3&tbnid=UBhZFgEo_B71OM:&tbnh=90&tbnw=135&prev=/images?q=Flagge+Indien&gbv=2&hl=en
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://tofocus.info/images/flags/china-flag.gif&imgrefurl=http://tofocus.info/flag-of-China.php&h=400&w=600&sz=5&tbnid=laAnyrJBeaR4jM:&tbnh=90&tbnw=135&prev=/search?q=chinese+flag&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=chinese+flag&hl=nl&usg=__B2KdsZqak9_aWCM_iHkDcra59jA=&sa=X&ei=2ZLjTZvZPI3GtAbNoJD2BQ&ved=0CCgQ9QEwAA
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://tofocus.info/images/flags/china-flag.gif&imgrefurl=http://tofocus.info/flag-of-China.php&h=400&w=600&sz=5&tbnid=laAnyrJBeaR4jM:&tbnh=90&tbnw=135&prev=/search?q=chinese+flag&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=chinese+flag&hl=nl&usg=__B2KdsZqak9_aWCM_iHkDcra59jA=&sa=X&ei=2ZLjTZvZPI3GtAbNoJD2BQ&ved=0CCgQ9QEwAA
http://images.google.at/imgres?imgurl=http://www.mk-hamburg.net/WM/assets/images/brasilien_gross.gif&imgrefurl=http://www.mk-hamburg.net/WM/html/body_brasilien_flagge.html&usg=__XthmXIVBNApgy2IO7fC7CeikEr4=&h=399&w=570&sz=6&hl=en&start=3&tbnid=5tZkg_ZK3ziqJM:&tbnh=94&tbnw=134&prev=/images?q=Flagge+Brasilien&gbv=2&hl=en


Работни места и растеж

Генериране на спестявания

Увеличаване на достъпа на
пациентите до лечение

Необходимост от по-тясно
сътрудничество
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Генерична и биоподобна
лекарствена индустрия

Компетентни институции
в ЕС и страните-членки



Какво представляват генеричните
лекарства?



Лекарствен продукт, който има същия качествен и количествен
състав на активните вещества и същата лекарствена форма
като референтния продукт (Директива 2004/27)

Генеричното лекарство е еквивалентно на оригинален
лекарствен продукт, чийто патент е изтекъл

Отговарят на същите изисквания за качество, ефективност и
безопасност както оригиналните лекарства и се произвеждат в
съответствие с всички международни стандарти

Какво представляват
генеричните лекарства?



Данни, изисквани за
разрешение за употреба



Патентна защита на
иновативните лекарства



Генеричните лекарства – основен
фактор за стабилността на

здравеопазването

Генеричните лекарства играят ключова роля в
осигуряването на достъпността и устойчивостта на
системите на здравеопазване в цяла Европа.
Насърчаването на конкуренцията на
фармацевтичния пазар чрез увеличаване на
употребата на генерични лекарства допринася за
овладяване ръста на цените и стимулира
иновацията, необходима за осигуряване на продукти
с добавена стойност.

EGA report to the EC Public Consultation on “The Future of
Pharmaceuticals”,2010



www.generics.bg



Благодаря ви за вниманието


