Ministerstvo zdravotníctva SR nereflektuje na žiadosť
o stretnutie so zástupcami asociácie GENAS a EGA
Asociácia generických výrobcov (GENAS) sa opakovane
obrátila na ministerstvo zdravotníctva SR so žiadosťou o pracovné stretnutie za účelom prediskutovania vznikajúcich problémov
v procese kategorizácie liekov,
implementácie legislatívy EÚ do
národnej legislatívy, atď.
Vzhľadom na to, že jednou

z priorít ministerstva zdravotníctva SR je zníženie nákladov a
sprístupnenie cenovo dostupných liekov pacientom, bolo by
vítané akceptovať žiadosť GENASu, ako zástupcu generických výrobcov, o stretnutie, a tým umožniť transparentne prediskutovať
vzniknuté problémy.
Je viac než zarážajúce, že aso-

ciácia GENAS do dnešného dňa
neobdržala odpovede z MZ SR
na listy zaslané ministerstvu zdravotníctva SR. Taktiež nedostala
možnosť stretnúť sa s ministrom
osobne. Asociácia GENAS sa obrátila na EGA – European Generic
medicines Association (Európsku
generickú asociáciu) so žiadosťou
o podporu a pomoc pri riešení

závažných otázok týkajúcich sa
nesprávnej implementácie legislatívy EÚ do národnej legislatívy v
SR. Asociácia EGA zaslala oﬁciálny
list, v ktorom bola celá problematika podrobne vysvetlená. Vzhľadom na to, že MZ SR nereagovalo
ani na list EGA, sa asociácia EGA
opätovne obrátila na ministra
zdravotníctva s prosbou o umož-

nenie pracovného stretnutia.
Neprijateľné, podľa názoru
GENAS-u, na celej tejto vzniknutej situácii je, že ministerstvo
zdravotníctva SR vytrvalo nereaguje na žiadosti o umožnenie
pracovného stretnutia s asociáciou GENAS už približne 3 roky.
Európska generická asociácia
(EGA) je sklamaná, že minister-

stvo zdravotníctva SR neumožnilo uskutočnenie pracovného
stretnutia so zástupcami EGA, za
účelom prediskutovania problematických častí prípravy národnej
legislatívy v oblasti liekov.. Taktiež
skonštatovala, že sa ešte nestretla s takýmto prístupom ministra
alebo ministerstva zdravotníctva
krajiny EÚ.

Prvotriedna kvalita generík ponúkaných
na Slovensku garantuje lekársku starostlivosť
na vysokej úrovni za prijateľné ceny.
Väčšina európskych štátov hľadá možnosti ako zmysluplne ušetriť náklady v zdravotníctve. Ukázalo sa, že
podpora užívania generických liekov je najlepšou cestou ako tlmiť zvyšovanie nákladov na liečbu bez ovplyvnenia
jej kvality. Preto aj na Slovensku vznikla v roku 2000 Asociácia generických výrobcov liekov (GENAS), ako
nezávislé zastupiteľstvo generických farmaceutických spoločností. Toto zoskupenie ponúka široké portfólio liekov,
ktoré sprístupnením liečby podporujú zdravotníctvo pri signifikantnom znížení nákladov.
Členmi GENAS sú: BIOMIN a.s., BIOTIKA a.s., CIECH S.A., EGIS SLOVAKIA s.r.o., HOECHST - BIOTIKA s.r.o.,
IMUNA PHARM a.s., INTERCHEMIA Bratislava a.s., IVAX Pharmaceutical, Slovakia s.r.o., KRKA d.d., MEDOCHEMIE Ltd. o.z.z.o.,
PHARMAGAL s.r.o., RATIOPHARM SLOVENSKO s.r.o., SANDOZ d.d. organizačná zložka, RICHTER GEDEON Rt a.s.,
SALVIAPHARM - VITAE a.s., TEVA SLOVAKIA, s.r.o., UNIMED PHARMA s.r.o., VÝSKUMNÝ ÚSTAV LIEČIV MODRA a.s., ZENTIVA a.s..

GENAS sa snaží nájsť konštruktívny dialóg
so všetkými článkami v zdravotníctve ...
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