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Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: Η Επιτροπή εξασφαλίζει σχεδόν 3,5
εκατομμύρια θεραπείες κατά της νόσου COVID-19 μέσω κοινής σύμβασης
προμήθειας
Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2022
Σήμερα, η Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης της
Επιτροπής (HERA) υπέγραψε σύμβαση-πλαίσιο κοινής προμήθειας για την προμήθεια του Paxlovid,
μιας θεραπείας με αναστολέα πρωτεάσης SARS-CoV-2 για ασθενείς με COVID-19 που διατρέχουν
κίνδυνο εμφάνισης σοβαρής νόσου. Η σύμβαση υπογράφεται με τη φαρμακευτική εταιρεία Pfizer με
αρχική διάρκεια 12 μήνες.
Στον διαγωνισμό συμμετέχουν 13 κράτη μέλη της ΕΕ και του ΕΟΧ και υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ
χώρες. Θα μπορούν να αγοράσουν έως και 3.427.517 κύκλους θεραπείας πέντε ημερών με δισκία
Paxlovid που χορηγούνται από το στόμα.
Το Paxlovid μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία της νόσου COVID-19 σε ενήλικες που δεν
χρειάζονται συμπληρωματικό οξυγόνο και διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να καταστεί σοβαρή η νόσος.
Το Paxlovid αναμένεται να είναι αποτελεσματικό κατά των υφιστάμενων και κυρίαρχων στελεχών του
ιού.
Ιστορικό
Η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να οικοδομήσει μια ισχυρότερη και ενεργό Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας,
προετοιμασμένη και ικανή να ανταποκρίνεται στις αναδυόμενες απειλές για την υγεία. Η πανδημία
COVID-19 κατέδειξε τη σημασία του συντονισμού των ευρωπαϊκών χωρών και την προστιθέμενη αξία
μιας κοινής αντιμετώπισης των διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας.
Η συμφωνία κοινής προμήθειας της ΕΕ παρέχει στις 36 συμμετέχουσες χώρες τη δυνατότητα να
προμηθευτούν από κοινού ιατρικά αντίμετρα είτε ως εναλλακτική λύση είτε για να συμπληρώσουν την
προμήθεια σε εθνικό επίπεδο.
Η HERA εξακολουθεί να συνεργάζεται στενά με τις συμμετέχουσες χώρες για τον προσδιορισμό και την
υλοποίηση προτεραιοτήτων για κοινές προμήθειες.
Στόχος του μηχανισμού κοινών προμηθειών είναι να εξασφαλιστεί πιο ισότιμη πρόσβαση σε
συγκεκριμένα ιατρικά αντίμετρα και να βελτιωθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού, σε συνδυασμό με πιο
ισορροπημένες τιμές για τις συμμετέχουσες χώρες της ΕΕ.
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Members of the college said:
Παράλληλα με τα ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια, τα φαρμακοθεραπευτικά μέσα αποτελούν βασικό πυλώνα των προσπαθειών
μας για την αντιμετώπιση της νόσου COVID-19. Έχουμε συνεργαστεί στενά με τα κράτη μέλη μας για να εξασφαλίσουμε μια
ασφαλή και αποτελεσματική θεραπευτική αγωγή που θα συμβάλει στην προστασία και τη θεραπεία των πολιτών που διατρέχουν
μεγαλύτερο κίνδυνο από τη νόσο COVID-19. Οι προσπάθειες αυτές θα εξακολουθήσουν να είναι ζωτικής σημασίας κατά τις
προσεχείς εβδομάδες και μήνες, καθώς η επιδημιολογική κατάσταση εξακολουθεί να εξελίσσεται κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
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