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Nu toti pacientii bolnavi de cancer sunt tratati in mod egal
Un important raport la nivel european scoate în evidenţă inegalităţi majore în tratamentul cancerului
în Europa.
Un raport dat publicităţii azi de Karolinska Institutet, în cooperare cu Stockholm School of
Economics, scoate în evidenţă inegalităţi majore în ceea ce priveşte accesul pacienţilor la tratamentul
împotriva cancerului în Europa şi solicită responsabililor sa ia masuri urgente pentru reducerea
acestora.
Raportul, care a fost sustinut printr-un grant din partea F. Hoffmann La- Roche Ltd, este intitulat ‘O
comparaţie la nivel european cu privire la accesul pacienţilor la medicamente împotriva cancerului’,
şi relevă faptul că în ciuda beneficiilor dovedite ale noilor posibilităţi de tratament inovator, pacienţii
din Europa nu au acces în mod egal la aceste medicamente împotriva cancerului, iar rapiditatea cu
care pacienţii pot beneficia de aceste medicamente depinde în mare măsură de ţara în care aceştia
locuiesc.
Au fost incluse în raport nouăsprezece ţări, reprezentând aproape 75% din populaţia Europei.
Austria, Spania şi Elveţia sunt considerate a fi lideri în ceea ce priveşte adoptarea rapidă şi
disponibilitatea noilor medicamente împotriva cancerului, în timp ce Marea Britanie, Republica
Cehă, Ungaria, Norvegia şi Polonia sunt rămase în urmă.
În discursul său la Parlamentul European de la Bruxelles, unde a fost dat publicităţii raportul, Dr.
Nils Wilking de la Karolinska Institutet a explicat: “Pacienţii trebuie să aştepte prea mult timp pentru
a se bucura de beneficiile noilor terapii, şi cel mai mare obstacol în calea adoptării noilor
medicamente constă în alocarea proactivă a resurselor financiare şi bugetare în sistemul de îngrijire a
sănătăţii de către responsabilii în domeniu.”
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Dr. Wilking şi Dr. Jönsson au scos în evidenţă faptul că, în ţările incluse în acest raport, cheltuielile
totale pentru tratarea cancerului sunt estimate la 120 euro per cetăţean – numai 5% din cheltuielile
totale pentru îngrijirea sănătăţii. În Europa, costul medicamentelor împotriva cancerului variază
între 7 euro şi 16 euro per cetăţean. Costurile asociate cu îngrijirea pacienţilor spitalizaţi predomină
în costurile directe ale tratării cancerului în Europa, fiind între 60% şi 94% din costurile totale, şi
mai puţin de 10% se cheltuie pe medicamente. Cota parte din costurile îngrijirii sănătăţii alocată
cancerului este mult mai mică decât cota parte a costurilor asociate maladiei.
“O abordare superioară pentru pacienţii bolnavi de cancer din Europa constă în analizarea mai
amănunţită a beneficiilor şi costurilor pe care aceste medicamente le oferă pacienţilor şi societăţii, şi
introducerea unui sistem mai raţional de alocare a resurselor sistemului de îngrijire a sănătăţii”, a
explicat Dr. Bengt Jönsson de la Stockholm School of Economics. “Merită subliniat faptul că noile
tratamente sunt de obicei direcţionate către segmentele de populaţie anume identificabile” a
continuat acesta. Dr Jönsson a adăugat de asemenea că “Există exemple de cele mai bune practici în
unele ţări care încearcă să grăbească accesul pacienţilor la terapii inovatoare – şi acestea trebuie
evaluate pentru a putea fi aplicate în mai multe ţări din Europa.”
De asemenea, raportul argumentează faptul că în timp ce noile terapii în general măresc cheltuielile
pentru sănătate, trebuie recunoscut beneficiul adus pacienţilor în ceea ce priveşte supravieţuirea şi
tratarea cancerului. Studiul efectuat în SUA de Dr. Frank Lichtenberg de la Columbia University
sugerează faptul că accesul la medicamente mai multe şi mai noi împotriva cancerului îmbunătăţeşte
procentul de supravieţuire.
”Acest raport ilustrează inegalităţile în ceea ce priveşte accesul la medicamente împotriva cancerului
în Europa. Părerea noastră este că existenţa acestor inegalităţi nu mai poate fi acceptată”, a
concluzionat Dr. Wilking şi Dr. Jönsson. “Noi sperăm ca acest raport să inspire şi să motiveze
responsabilii decizionali, pentru a acţiona imediat în vederea soluţionării acestor inegalităţi, în
beneficiul tuturor pacienţilor bolnavi de cancer din Europa.”
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