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În lupta împotriva HIV și a hepatitelor, s-au făcut progrese 
importante în ceea ce privește nivelul de cunoaștere, 
tratamentele, instrumentele de acțiune. De asemenea, 
s-au inițiat angajamente internaționale pentru a pune 
capăt acestor epidemii 1.Și totuși, Uniunea Europeană 
și întreaga Europă2 continuă să se confrunte cu nume-
roase provocări în ceea ce privește accesul la prevenire 
și la îngrijire, sau respectul drepturilor fundamentale.

O epidemie HIV foarte activă 
În 2017, în întreaga regiune europeană, au fost depis-
tate 160.000 de persoane seropozitive, adică 20 de 
cazuri la 100.000 de locuitori. Mai mult de jumătate 
dintre ele (53%) erau într-un stadiu avansat al infecției. 
Populațiile vulnerabile la această epidemie (ex: consu-
matorii de droguri - CDI, bărbații care fac sex cu băr-
bați - BSB, persoanele implicate în prostituție, deținuții, 
migranții, persoanele trans) ocupă primul loc în rândul 
acestor noi infecții: 30% sunt BSB, 15% sunt CDI 3. Iar 
pentru a atinge obiectivele de dezvoltare durabilă fixate 
în regiunea noastră pentru 2020, trebuie ca procentul de 
noi infecții să fie redus cu 78% 4.

Hepatita C face ravagii
În Europa, 14 milioane de persoane sunt infectate cu 
virusul hepatic C (VHC) și 112.500 mor anual din această 
cauză5. Consumatorii de droguri injectabile sunt cei mai 
afectați de această infecție, care se transmite în special 
prin sânge. Și totuși, există medicamente eficiente, care 
vindecă 95% dintre aceste infecții. 

O situație îngrijorătoare  
în Europa centrală și orientală 
În această regiune a Europei  se află 80% dintre noile 
infecții cu HIV, iar prevalența VHC ajunge la 6%, dar sis-
temul de tratament și îngrijire este defectuos din cauza 
problemelor de aprovizionare și a prețurilor excesive. 
Practic, medicamentele nu sunt accesibile. Această 
situație, care pune sub semnul întrebării sănătatea indi-
viduală, sănătatea publică și egalitatea de drepturi, are 
ca rezultat selectarea pacienților, în detrimentul per-
soanelor vulnerabile, a căror sănătate continuă să se 
înrăutățească. Tot aici se constată creșterea numărului 
de cazuri de TBC în rândul persoanelor care trăiesc cu 
HIV.

Populații criminalizate  
și discriminate expuse  
la infectare 
Aproape jumătate dintre persoanele infectate cu HIV 6 
fac parte din populații vulnerabile la epidemie. Politicile 
represive, în special cele care afectează aceste populații 
în anumite țări din Europa centrală și orientală, le obligă 
să se ascundă, ceea ce favorizează comportamentele 
la risc. Aceleași legi au ca efect secundar discriminarea 
acestor persoane atunci când încearcă să beneficieze 
de sistemele de îngrijire și prevenire. 

Progrese terapeutice  
care nu ajung la cei care  
au nevoie de ele 
Avem instrumentele pentru a elimina aceste infecții. 
Soluția este asocierea testării cu prevenirea combinată: 
accesul la tratament al persoanelor infectate pentru a 
împiedica răspândirea virusului, prezervativul, tratamen-
tele post-expunere (TPE) și pre-expunere (PrEP), pentru 
ca persoanele seronegative să nu se infecteze cu HIV, 
implementarea strategiilor de reducere a riscurilor. 

LUPTA ÎMPOTRIVA HIV  
ȘI A HEPATITELOR:  
VIZIUNEA NOASTRĂ  
PENTRU O EUROPĂ  
A SĂNĂTĂȚII

➊ Pentru persoanele care trăiesc cu HIV (UNAIDS): 90% dintre persoanele care trăiesc cu HIV trebuie să își cunoască statutul serologic, 90% 
dintre ele trebuie să primească tratament și 90% dintre ele trebuie să aibă o încărcătură virală nedetectabilă; Pentru VHC: OMS a adoptat Secto-
rul Strategic de Sănătate Globală pentru hepatita virală 2016-2021. Această strategie face un apel pentru eliminarea hepatitelor virale până în 2030.   
➋ Conform definiției OMS. ➌ Sursă: www.ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/hiv-aids-surveillance-europe-2018.pdf ➍ Sursă: www.ecdc.europa. 
eu/en/publications-data/hivaids-surveillance-europe-2018-2017-data ➎ Sursă: www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/377253/fact-sheet-hepatitis-c-eng.
pdf?ua=1 ➏ Sursă: www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/hivaids-surveillance-europe-2018-2017-data 
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Infecțiile circulă și nu se opresc la granițe. Uniunea 
Europeană recunoaște această realitate7. Iar un răs-
puns coordonat și eficient nu poate veni decât prin orga-
nizarea unor acțiuni paneuropene.

Pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă 
2030 în întreaga Europă, persoanele  implicate, socie-
tatea civilă, profesioniștii și factorii de decizie politici tre-
buie să acționeze împreună.

Vrem 
Noi, uniune de asociații de pacienți și 
de persoane implicate, dorim ca tema 
unei Europe a sănătății să devină o temă 
permanentă pe agenda politică a Uniunii 
Europene, a statelor sale membre și a țărilor 
vecine, prin:
• Întărirea dimensiunii sociale a dezvoltării 
durabile pentru reducerea inegalităților 
sociale, pentru implementarea sistemelor 
de sănătate durabile, universale și corecte 
și pentru îmbunătățirea rezultatelor din 
sănătate;
• Respectarea drepturilor omului, 
promovând accesul universal la sănătate și 
întărind capacitatea statelor și a cetățenilor 
de a beneficia de tratamente și instrumente 
de prevenire necesare pentru a pune capăt 
epidemiilor de HIV, hepatită și tuberculoză. 
Ne dorim ca Europa să fie activă contra 
discriminărilor legate de boli, orientare 
sexuală, identitate de gen și mod de viață;
• Acțiuni avangardiste, care să impulsioneze 
și coordoneze inovația în răspunsurile date 
la aceste epidemii, atât în Europa, cât și la 
nivel internațional;
• Implicarea mai mare a actorilor din 
acest domeniu, prin schimbul de practici și 
experiență, prin facilitarea acțiunii directe 
cu cetățenii, pentru a răspunde la nevoile 
acestora.

Cerem
Uniunea Europeană și instituțiile ei (Parlementul, 
Comisia și Consiliul) trebuie să își asume un rol 
activ în această luptă. Le cerem:
• Să mărească suma dedicată ajutorului pentru 
dezvoltare, printr-o contribuție mai mare la Fondul 
Global de luptă împotriva SIDA, tuberculozei 
și malariei și prin implementarea Taxei pe 
Tranzacțiile Financiare, care să fie dedicată 
sănătății.
• Să pună în practică o politică a migrației care 
să respecte cetățenii, însoțită de servicii adaptate 
nevoilor acestora, în special în domeniul sanitar.
• Să își schimbe politica în domeniul 
drogurilor, în așa fel încât aceasta să 
respecte problemele de sănătate și drepturile 
consumatorilor.
• Să garanteze transparența și corectitudinea 
mecanismului de stabilire a prețurilor la 
medicamente, astfel încât toți cetățenii Europei 
să aibă acces la medicamente fără a fi discriminați 
din motive financiare sau din cauze legate de 
sistemul de sănătate din fiecare țară.

➐ Decizia 1082/2013/UE referitoare la amenințările transfrontaliere la adresa sănătății.

Platforma Europa a Coaliției Plus și 
organizațiile semnatare membre ale societății 
civile europene cer instituțiilor europene și 
viitorilor aleși în Parlamentul European să 
susțină aceste solicitări și să le transforme în 
realitate.

ÎN 2030 PUTEM AVEA O EUROPĂ FĂRĂ SIDA ȘI FĂRĂ HEPATITE! CREDEM CĂ ESTE POSIBIL ȘI NE  
DORIM ASTA!
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Epidemia HIV/SIDA continuă  
să facă ravagii
În 2017, în întreaga lume, au fost înregistrate 1,8 
milioane de cazuri noi de infectare și aproape 1 milion 
de morți. Da, epidemia dă semne de scădere, dar 41% 
dintre persoanele seropozitive încă nu au acces la trata-
ment8. Deși există soluții, încă suntem departe de obiec-
tivele de stopare a pandemiei adoptate de comunitatea 
internațională 9 și de cele ale UNAIDS10.  

Dincolo de voința politică, de problemele structurale, de 
povara discriminărilor, este vorba despre insuficiența 
resurselor financiare. UNAIDS estimează că, în 2020, va 
fi nevoie de 26,2 miliarde de dolari pe an pentru acțiuni 
și tratamente. Prin urmare, pentru a finanța răspunsul la 
nivelul la care ar fi necesar, mai e nevoie de puțin sub 5 
miliarde de dolari/an11.

Este o miză importantă, căci fără finanțări suplimentare 
pentru accelerarea luptei, riscul ca epidemia să explo-
deze este unul real. Este o problemă a noastră, a tutu-
ror, țări membre ale UE și țări europene vecine. Fără 
atingerea obiectivului de dezvoltare durabilă «Sănătate 
și bunăstare12 », este imposibilă realizarea celorlalte 
obiective, cum ar fi eradicarea sărăciei, a malnutriției, 
reducerea inegalităților de gen și economice. 

Întărirea implicării UE pentru atingerea 
obiectivelor internaționale
Uniunea europeană și statele membre contribuie la efor-
tul de solidaritate internațională pentru atingerea aces-
tor obiective. În ceea ce privește HIV/SIDA, la a șasea 
Conferință de reconstituire, din 2016, UE a fost al șase-
lea finanțator al Fondului Global. 

Din 2011 se discută despre implementarea unei taxe pe 
tranzacțiile financiare (TTF) la scară europeană. Această 
taxă ar permite UE să strângă 19,6 miliarde de euro pe 
an13, adică de 3 ori suma care lipsește acum. Din neferi-
cire, în lipsa unei voințe politice reale din partea șefilor de 
stat și a miniștrilor de finanțe din țările implicate, această 
taxă încă nu este implementată.

În ceea ce privește ajutorul pentru dezvoltare, contribuția 
statelor membre ale UE este mult peste media mondială 
(0,5% din venitul național brut), dar rămâne totuși sub 
obiectivul stabilit, de 0,7% din venitul național brut14.

Este încă loc pentru progrese importante în ceea ce 
privește solidaritatea internațională. Mai mult, fuziunea 
anunțată a celor 12 instrumente de evaluare a acțiunii 
externe a UE (ex. ajutor pentru dezvoltare, probleme de 
securitate, control al migrației etc) va face și mai com-
plexă urmărirea angajamentelor luate față de țările cele 
mai sărace și în lupta contra inegalităților mondiale.

SOLIDARITATE INTERNAȚIONALĂ:  
EUROPA TREBUIE SĂ ÎȘI ASUME ROLUL 

Marș activist în timpul  
Conferinței Internaționale SIDA, 
Durban, Africa de Sud, 2016.

➑ Sursă: www.unaids.org/en/resources/fact-sheet ➒ ONU, Obiectivul de dezvoltare durabilă nº3.3 : « Până în 2030, să punem capăt epidemiilor de SIDA, 
tuberculoză, malarie și bolilor tropicale neglijate, să combatem hepatita, bolile transmise prin apă și alte boli transmisibile. » ➓ 90% dintre persoanele care 
trăiesc cu HIV își cunosc statutut serologic, 90% dintre acestea primesc tratament și 90% dintre cele care iau tratament au o încărcătură virală ndetectabilă.  
➊➊  Sursă: www.unaids.org/en/resources/fact-sheet ➊➋  Sursă: www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-3-good-health-and-well-
being.html ➊➌  EU Sees $23.5 Billion in Revenue From FTT, 14/05/2018, www.bloomberg.com/news/articles/2018-05-14/eu-sees-23-5-billion-in-revenue-from-fi-
nancial-transaction-tax ➊➍  OCDE, « L’objectif de 0,7 % APD/PNB – un historique », www.oecd.org/fr/cad/stats/lobjectifde07apdpnb-unhistorique.htm
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Vrem
o creștere importantă 
a ajutorului public 
pentru dezvoltare, atât 
al UE cât și al statelor 
membre, astfel încât 
acestea să joace un rol 
decisiv în eradicarea 
epidemiilor și reducerea 
inegalităților dintre țări.

Cerem
• Creșterea contribuției UE și a statelor 
membre la Fondul Global, atât ca sumă cât și ca 
procentaj, cu ocazia Conferinței de reconstituire 
ce are loc la 10 octombrie 2019 ;
• Sprijinirea țărilor din Europa de Est și Asia 
centrală care nu mai sunt eligibile pentru Fondul 
Global, în sensul asigurării perenității programelor 
de luptă împotriva SIDA și a hepatitelor, în special 
a programelor destinate grupurilor vulnerabile;
• Aplicarea taxei europene pe tranzacții 
financiare, al cărei produs financiar va 
ajuta la finanțarea dezvoltării și a solidarității 
internaționale;
• Creșterea ajutorului public pentru dezvoltare 
al Uniunii europene, astfel încât să ajungă la cel 
puțin 0,7% din venitul național brut;
• Cel mai înalt grad posibil de transparență și 
responsabilitate pentru următorul ciclu bugetar, 
astfel încât să se garanteze controlul parlamentar 
și cetățenesc.
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Politicile de descurajare și represiune în domeniul 
migrației amenință sănătatea persoanelor obligate să 
își părăsească țara din cauza conflictelor, a persecuții-
lor politice, a discriminărilor, a condițiilor economice 
sau a catastrofelor naturale. Este evident că aceste 
populații sunt supraexpuse la riscurile de contaminare 
cu HIV, hepatite și tuberculoză, din cauza traseului par-
curs pentru migrație și a precarității condițiilor de viață 
care marchează primii ani după sosirea pe teritoriul 
european15.

O «criză a migrației» în prim plan
Azi, politicile europene în materie de imigrație și de 
azil sunt marcate de o cooperare limitată la aspectele 
represive, în special prin intermediul agenției Frontex, 
responsabilă cu controlul frontierelor externe ale Uniunii. 
Departe de a fi capabilă să facă față unui flux masiv de 
migrație, UE nu primește decât un număr restrâns de 
persoane aflate în exil la nivel mondial: 17% în 2016 
(conform cifrelor Înaltului Comisariat pentru Refugiați al 
Națiunilor Unite, HCR, față de 30% în Africa subsaha-
riană și 26 % în Orientul Mijlociu și Africa de Nord. Și 
totuși, controlul frontierelor exterioare continuă să se 
înăsprească, fiind însoțit de deschiderea de centre de 
triaj la principalele puncte de intrare și de externalizarea 
gestionării populațiilor refugiate către țările vecine, în 
schimbul unor servicii financiare sau diplomatice. 

Această «criză a migrației», instrumentalizată în scopuri 
politice, alimentează izolarea și xenofobia și maschează 
adevărul: o criză a sistemelor de primire a imigranților și 
a politicilor de azil în Europa.
După părerea statelor membre ale Uniunii Europene, 
instituțiile care se ocupă de examinarea cererilor de azil 
nu țin cont de cazurile de persecuție motivate de orien-
tarea sexuală sau de identitatea de gen, care se întâm-
plă în țările de origine.

Politici care dăunează sănătății persoanelor
În Europa, migranții nu au întotdeauna acces la prevenire 
și la îngrijirile de care au nevoie, statele membre având 
obligații minime în acest domeniu. De altfel, deși Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului a ridicat de curând stan-
dardul de protecție pentru persoanele străine bolnave16, 
nu există nicio lege care să le protejeze împotriva unei 
posibile expulzări către o țară unde nu vor avea acces 
la tratament.
În ceea ce privește azilul, reglementarea de la Dublin 
impune depunerea cererii în țara în care persoana res-
pectivă a intrat în UE sau măcar în țara în care a fost 
înregistrată administrativ. Această dispoziție face ca soli-
citanții de azil să fie expulzați dintr-o țară într-alta, uneori 
ca prim pas spre expulzarea către țara de origine. Cu 
excepția capacității fizice de a călători, starea de sănă-
tate nu este un element important în procedurile de azil, 
iar rapiditatea cu care se desfășoară acestea îi împie-
dică adeseori pe solicitanți să o menționeze.

MOBILITATE ȘI MIGRAȚIE:  
GARANTAREA ACCESULUI  
TUTUROR LA SĂNĂTATE ÎN EUROPA   

Manifestație a asociației AIDES în fața 
Oficiului Francez pentru Imigrări, Paris, 
pentru denunțarea refuzului nejustificat al 
dreptului la sejur pentru îngrijiri medicale, 
Paris, Franța, 2018. 

➊➎  Ancheta ANRS-Parcours en France și AMASE, în zece țări membre UE. ➊➏  Paposhvili v. Belgia, 2016.
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O coordonare slabă între  
sistemele de sănătate  
și circulația persoanelor
Azi, statele membre nu oferă toate garanții depline 
pentru continuitatea accesului la prevenire și îngrijire 
pentru persoanele care se deplasează în spațiul euro-
pean, indiferent dacă o fac pentru a locui, a munci sau 
pentru turism și indiferent de situația lor administrativă.

Situația este problematică în special pentru migranții 
cei mai expuși la HIV și la hepatite, adică persoanele 
implicate în sexul comercial și bărbații care fac sex cu 
bărbați, a căror mobilitate în UE poate fi un obstacol în 
accesul la drepturi și la sănătate.

Vrem
o Uniune europeană care 
să asigure o politică de 
azil reală, cu condiții de 
viață demne pentru toți, 
garantând principiile 
non-discriminării în 
sănătate pe întreg 
teritoriul său.

Cerem
• Accesul la asigurare de sănătate pentru toate 
persoanele care locuiesc într-o țară membră UE, 
indiferent de situația lor administrativă, astfel încât 
să aibă acces la prevenire și la îngrijire adaptate 
nevoilor, în sistemul public de sănătate. 
• O coordonare reală între diferitele sisteme 
de asigurări, pentru a garanta continuitatea în 
accesul la prevenire și la îngrijire pentru populațiile 
mobile, indiferent de situația lor administrativă.
• UE și statele membre trebuie să garanteze 
trasee de migrație sigure, pentru a proteja 
persoanele obligate să își părăsească țara de 
violențele la care sunt expuse pe traseu.
• Implementarea unui cadru european comun, 
care să țină cont de caracteristicile celor mai 
vulnerabile populații migrante care solicită azil, 
în special femeile și persoanele care migrează 
din cauza orientării sexuale sau a orientării de 
gen. Persoanele care solicită azil trebuie să poată 
depune cererea în orice țară europeană doresc.
• Garantarea interdicției de expulzare a 
persoanelor bolnave către țara lor de origine, 
unde nu au acces la îngrijire, și reglementarea 
situației lor administrative pe motive medicale.
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Uniunea europeană continuă să își afirme rolul de lider 
istoric în lume în domeniul apărării drepturilor omului, 
al sprijinului pentru societatea civilă sau al sprijinului 
pentru programele de reducere a riscurilor legate de 
consumul de droguri, după cum demonstrează strategia 
2017-202017.

O situație sanitară  
îngrijorătoare și care se agravează 
Europa continuă să se confrunte cu provocări importante 
și crescânde în ceea ce privește consumatorii de dro-
guri, din perspectiva epidemiilor de HIV, tuberculoză și 
în special hepatită C, cu o prevalență de 61% 18. Cifrele 
indică practici noi de consum și o creștere îngrijorătoare 
a numărului de supradoze și de decese legate de consu-
mul de droguri (creștere de 4% între 2015 și 201619). În 
acest domeniu, voința politică rămâne slabă și orientată 
greșit.
Acoperirea cu programe de reducere a riscurilor și de 
tratament substitutiv  este insuficientă, din lipsa mijloace-
lor financiare adecvate, și dovedește diferențele extrem 
de mari între țările UE și între acestea și restul Europei. 

Legi represive care 
favorizează răspândirea epidemiilor
În ciuda inițiativelor unor țări, care și-au revizuit cadrul 
legal represiv în favoarea unei abordări pragmatice care 
a dat rezultate pozitive, Uniunea europeană rămâne 
blocată într-o abordare represivă a drogurilor, mergând 
până la încălcarea convențiilor ONU. Consecința este 
creșterea diferențelor dintre statele membre și frânarea 
implementării de politici progresiste.  
Și totuși, informațiile științifice demonstrează eșecul 
acestei politici, conform raportului întocmit de Global 
Commission on Drug Policy 20, care demonstrează și 
modul în care penalizarea alimentează nivelul crescut 
de discriminare cu care se confruntă aceste persoane în 
accesul la sănătate, locuințe, muncă etc.

STOP RĂZBOIULUI CONTRA DROGURILOR  
ÎN EUROPA ȘI ÎN LUME!

Campania „Just Say No to the 
War on Drugs”, desfășurată de 
Coaliția PLUS în timpul confe-
rinței SIDA 2018, Amsterdam, 
Olanda.

➊➐ Sursă: www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/plan-action-antidrogues-ue-2017-2020.pdf ➊➑ Sursă: www.emcdda.europa.eu/data/
stats2018/drid ➊➒ Sursă: www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/8585/20181816_TDAT18001FRN_PDF.pdf • www.emcdda.europa.eu/me-
dia-library/infographic-opioid-substitution-treatment-europe-coverage-and-principal-drug-prescribed_en • www.emcdda.europa.eu/data/stats2018/hsr_es   
➋   Sursă: www.globalcommissionondrugs.org
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Vrem 
o Uniune europeană 
implicată clar contra 
ideologiei represive 
și contra pedepsirii 
consumatorilor de 
droguri, o Uniune 
europeană care să 
susțină o politică 
centrată pe sănătate, 
respectarea drepturilor 
omului și care să lupte 
împotriva tuturor 
formelor de discriminare 
și stigmatizare

Cerem Uniunii  
europene
• Să exprime în strategiile și planurile sale de 
acțiune referitoare la produsele stupefiante:

• O poziție puternică împotriva legilor care 
pedepsesc consumul și în favoarea eliminării 
pedepselor cu închisoarea pentru consum și deținere 
pentru uz personal;

• Implementarea de politici de reducere a riscurilor 
ambițioase, atât în societate, cât și în sistemul 
penitenciar, care să țină cont de nevoile specifice ale 
femeilor, ale persoanelor trans, ale consumatorilor de 
substanțe în context sexual (Chemsex);

• Implicarea persoanelor afectate și a societății civile 
în elaborarea de politici, în aplicarea și evaluarea lor;

• Aplicarea și finanțarea celor 7 recomandări oficiale 
ale EMCCDA 21: oferirea de materiale de injectare, 
accesul la tratament substitutiv, testarea voluntară 
pentru diverse infecții, vaccinarea în special pentru 
hepatitele A și B, accesul la tratament pentru HIV și 
hepatită C, promovarea sănătății, accesul universal la 
dispozitive și servicii de sănătate;

• Implementarea și generalizarea prescrierii medicale 
de heroină, distribuirea de naloxonă în rândul 
consumatorilor, deschiderea de săli de consum cu 
risc redus, dezvoltarea educației și acompanierii 
pentru injectare corectă, analiza produselor de 
consum;

• Întărirea mecanismelor de strângere de date, de 
veghe sanitară și a programelor de cercetare.

• Să aibă o voce progresistă pe scena 
internațională, cerând oprirea războiului contra 
drogurilor și înscrierea politicilor din domeniul 
consumului în obiectivele de dezvoltare durabilă și 
în recomandările Grupului Pompidou22. 
 

➋➊  EMCCDA și ECDC, Rapport d’orientation Prevention and control of infectious diseases among people who inject drugs, 2011. ➋➋  Sursă: www.coe.int/fr/web/
pompidou/-/17th-ministerial-conference-closes-with-the-adoption-of-the-stavanger-declaration-
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Europa este singura regiune OMS în care numărul de 
noi cazuri de infecție cu HIV crește. În 2017, au fost 
identificate 160.000 de cazuri noi de infecție cu HIV. În 
fiecare an, în jur de 112.500 de persoane mor din cauza 
Hepatitei C23.
Uniunea europeană susține că are un rol cheie în 
«protejarea și îmbunătățirea sănătății cetățenilor24». Și 
totuși, deși există tratamente eficiente, în Europa încă 
sunt oameni care trăiesc cu HIV, hepatită C și/sau TBC 
și nu au acces la tratament.

Piedici în accesul universal la medicamente:
• prețurile excesive și arbitrare ale noilor medicamente, 
pe care sistemele de asigurări medicale și sociale nu le 
pot susține, împiedicând pacienții să aibă acces la medi-
camentele de care au nevoie;
• lipsa de transparență în negocierile pentru fixarea 
prețurilor, care împiedică orice control democratic, în 
special în caz de conflicte de interese între negociatorii 
de stat și companiile farmaceutice;
• secretul cu privire la sumele reale investite în cercetare 
și dezvoltare, în timp ce aceste sume sunt prezentate 
de firmele farmaceutice drept justificare pentru prețurile 
exorbitante, iar o parte din cercetare se face cu bani 
publici;
• un sistem de brevete incorect, care permite monopoluri 
nejustificate, pe baza unor criterii neclare;
• directive și regulamente europene ce protejează inte-
resele firmelor farmaceutice25, în detrimentul unui cadru 
european ce facilitează accesul la medicamente de cali-
tate la preț acceptabil.
 

SĂNĂTATEA ESTE UN DREPT,  
ACCESUL UNIVERSAL LA MEDICAMENTE 
ESTE O NECESITATE

Manifestație interasociativă contra politicii 
europene în domeniul brevetelor, în fața 
Oficiului European pentru Brevete, München, 
Germania, 2018.

O politică a brevetelor dedicată, care amenință 
sistemele de sănătate naționale
Tratamentele care permit vindecarea în cazul hepatitei 
C sunt exemplul perfect. Apărute în 2014, ele sunt prote-
jate prin mai multe brevete de Oficiul european pentru 
brevete. Acest monopol asigurat, plus negocierile prețu-
rilor făcute separat de fiecare stat, fără vizibilitate asupra 
prețului real plătit de celelalte state, au dat frâu liber 
exploziei prețurilor. Care a dus la apariția disparităților 
între statele europene, în unele tratamentul ajungând la 
zeci de mii de euro. Cu astfel de prețuri și cu mai bine 
de 10 milioane de purtători de virus în Europa26, oameni 
care au nevoie vitală de tratament, majoritatea statelor 
au ales să raționalizeze accesul și să impună criterii de 
selecție a bolnavilor.
 
Pe lângă faptul că este inacceptabilă din punct de vedere 
etic, această situație  este o palmă dată eforturilor de 
sănătate publică și pune în pericol supraviețuirea siste-
melor de sănătate. În acest moment, industria farmaceu-
tică este mai rentabilă decât sectorul de lux sau industria 
petrolului. Este deci timpul să punem punct acestei logici 
de goană după profit, care pune în pericol direct sănăta-
tea individuală și publică în cadrul UE.

➋➌  Surse: www.ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/hiv-aids-surveillance-europe-2018.pdf • www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/377253/fact-
sheet-hepatitis-c-eng.pdf?ua=1 ➋➍ Site al Comisiei Europene, pag. « Stratégie en matière de santé »: www.ec.europa.eu/health/policies/overview_fr ➋➎  De pildă, 
regulamentul (CE) no 469/2009 cu privire la certificatul complementar de protecție și Directiva (UE) 2016/943 referitoare la secretul în afaceri. ➋➏  Organizația 
Mondială a Sănătății, Rapport global sur l’hépatite, 2017 : www.who.int/hepatitis/publications/global-hepatitis-report2017-executive-summary/fr
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Vrem 
o Uniune europeană 
care garantează accesul 
universal la tratamente 
și metode de prevenire 
adaptate, pentru toate 
grupurile și în toate 
statele membre ale UE.
 

 

Cerem
• Să solicite transparență din partea firmelor 
farmaceutice și a statelor cu privire la 
negocierile prețurilor la medicamente, dar și 
cu privire la sumele investite în cercetare și 
dezvoltare (în special banii publici), pentru a fixa 
prețuri corecte și acceptabile,
• Să schimbe sistemul de acordare a 
brevetelor, făcând mai severe criteriile de 
acordare a acestora și recompensând inovațiile 
reale,
• Să revizuiască dispozițiile europene 
(ex: certificate complementare de protecție, 
exclusivitatea datelor), care prelungesc 
perioadele de monopol, pentru a permite 
punerea pe piață a genericelor în timp util, 
• Să susțină și mai mult cercetarea publică 
europeană în domeniul inovației terapeutice și 
să garanteze faptul că rezultatele obținute rămân 
în domeniul public, pentru a nu lăsa cercetarea și 
inovarea exclusiv în mâinile firmelor farmaceutice 
motivate de profit,
• Să țină cont de părerea pacienților și de 
participarea lor în toate fazele din ciclul 
producerii medicamentelor (studii clinice, 
evaluare și negociere etc.), pentru a evita un 
control exclusiv al industriei farmaceutice,
• Elaborarea unei strategii europene de 
aprovizionare cu produse  pentru sănătate, 
pentru a evita lipsa de pe piață a medicamentelor 
esențiale, 
• Încurajarea demersurilor la nivel european, 
de pildă BeNeLuxA27, a achizițiilor comune, a 
colaborării și a unirii forțelor statelor membre 
pentru a negocia prețuri acceptabile cu firmele 
farmaceutice.

➋➐  BeNeLuxA este un tratat de colaborare între Belgia, Olanda, Luxemburg, Austria și Irlanda, prin care aceste state pun în comun informații, expertiză și putere de 
negociere în vederea obținerii unor prețuri mai bune și pentru o transparență a prețurilor și a acordurilor. Pentru mai multe informații: www.beneluxa.org
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