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Ποιοι είναι οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα; 
• Πρόκειται για μια ιατρική ανθρωπιστική οργάνωση που ιδρύθηκε 

το 1971 και δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 70 χώρες: 

• ~ 350.000 ασθενείς με HIV λαμβάνουν αντιρετροϊκή 
θεραπεία  (ARV),  

• ~ 30.000 ασθενείς με φυματίωση (ΤΒ) θεραπεύονται ανά 
έτος, 

• > 1,6 εκατ. περιστατικά Μαλάριας (ελονοσίας) 
αντιμετωπίζονται ανά έτος, 

• ~ 9 εκατ. άνθρωποι εμβολιάζονται κατά της μηνιγγίτιδας 
κάθε 08/09 ανά εποχή. 

• Η καμπάνια για την Πρόσβαση σε Βασικά Φάρμακα (Access Campaign) 
ξεκίνησε το 1999. 

• Ο αποκλεισμός της πρόσβασης στην κατάλληλη θεραπεία ή σε 
αποτελεσματικά μέσα ίασης, αντίκειται σε θεμελιώδεις και 
ηθικές αξίες των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. 



 

• Στα τέλη του 1996, ολιγομελής επιστημονική ομάδα ξεκίνησε 
έρευνα με θέμα την πρόσβαση των ασθενών στα απαραίτητα 
για την ίασή τους φαρμακευτικά σκευάσματα. 

• Η ομάδα αυτή πολύ σύντομα διαπίστωσε τα εξής:  

 το ερευνητικό ενδιαφέρον για την εξεύρεση και ανάπτυξη 
φαρμάκων αντιμετώπισης τροπικών ασθενειών είχε μειωθεί 
δραματικά, 

 η παραγωγή φαρμάκων που προοριζόταν για την κάλυψη των 
αναγκών φτωχών χωρών μειωνόταν βαθμιαία και προοδευτικά, 

 ασθενείς δεν είχαν πρόσβαση στα απαραίτητα για την 
θεραπεία τους φαρμακευτικά σκευάσματα λόγω μη διάθεσής 
τους στις χώρες τους από προμηθευτές που κατείχαν τα 
δικαιώματα αποκλειστικής παραγωγής και διακίνησης. 

Η πορεία προς την Access Campaign:  μία 
σύντομη επισκόπηση   



• Τον Οκτώβριο του 1996, το γαλλικό τμήμα των Γιατρών 
Χωρίς Σύνορα μαζί με το Epicentre και το Foundation 
πραγματοποίησαν διεθνές ιατρικό συνέδριο, μία από τις 
θεματικές του οποίου ήταν «Το ζήτημα της Πρόσβασης σε 
βασικά Φαρμακευτικά Σκευάσματα» 

 

• Το 1996, οι αντιρετροϊκές θεραπείες (ARV) για τους 
ασθενείς με AIDS ήταν προσβάσιμες στον ανεπτυγμένο 
κόσμο· αντίθετα, στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπου ο 
αριθμός των ασθενών με AIDS ήταν σημαντικά 
υψηλότερος, η πρόσβαση στις ARV δεν ήταν κατορθωτή 
εξ αιτίας του υψηλού κόστους τους 



– Το ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού, στο οποίο 
ανήκουν οι πλέον φτωχότεροι, δεν έχει πρόσβαση στις 
ενδεδειγμένες θεραπείες    

– Αρκετές από τις διαθέσιμες θεραπείες για την 
αντιμετώπιση τροπικών και λοιμωδών ασθενειών ήταν 
πεπερασμένες και με μειωμένη αποτελεσματικότητα 
λόγω της αυξημένης ανθεκτικότητας των παθογόνων 

– Η παραγωγή των απαραίτητων και ενδεδειγμένων 
φαρμακευτικών σκευασμάτων είχε διακοπεί ή επρόκειτο 
να διακοπεί 

– Τα μόνα διαθέσιμα νέα σκευάσματα είχαν υψηλή 
κοστολόγηση 



Πρόσβαση σε Βασικά Φάρμακα  



Το 1975 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ / WHO) 
δημοσίευσε την πρώτη λίστα των Βασικών Φαρμάκων: 
«Ως βασικά χαρακτηρίζονται τα φάρμακα τα οποία καλύπτουν 
πρώτιστες ιατρικές ανάγκες του πληθυσμού» (ορισμός 2002) 
*WHO: «Μία ειρηνική επανάσταση στην διεθνή δημόσια υγεία» 
*IFPMA (International Federation of Pharmaceutical 
Manufacturers and Associations / Διεθνής Ομοσπονδία 
Φαρμακοτεχνών και Φαρμακευτικών Συλλόγων): «Μια 
ενδεχόμενη απειλή στην φαρμακοτεχνία δύναται να 
υποβαθμίσει τις παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες και πρότυπα 
φροντίδας υγείας» 
* Είναι υψίστης σημασίας η κοινωνία των πολιτών να 
υπερασπιστεί και να προωθήσει την διασφάλιση της πρόσβασης 
σε Βασικά Φάρμακα 

 

Laing R et al. Lancet 2003:1723-29 

Τα Βασικά Φάρμακα και η Κοινωνία 



 



  
• 1975-1999: 1.393 νέες φαρμακευτικές ουσίες 

διατέθηκαν στην αγορά 

• Μόλις το 1% από τα νέα σκευάσματα προοριζόταν για 
την ίαση των λεγόμενων «ξεχασμένων» ασθενειών  

• 1999-2004: + 163 NCEs, + 3 νέα φάρμακα για 
«ξεχασμένες» ασθένειες 

 

Τροπικές ασθένειες: 15 

Φυματίωση: 4 

Trouiller et al., Lancet 2002, 359:2188-94; updated figures: Torreele, Chirac 2005 

11.4% του 

συνόλου 





Κύρια αίτια μη προσβασιμότητας των αναπτυσσόμενων 
χωρών σε ιατρικά μέσα και θεραπείες: 

 
 

• Η πολιτική απόδοσης αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής και 
διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων για 20 χρόνια στην  
εκάστοτε ευρεσιτεχνιακή φαρμακοτεχνική εταιρεία, στοιχειοθετεί 
ένα μονοπωλιακό καθεστώς που δίνει την δυνατότητα στην 
αντίστοιχη φαρμακοβιομηχανία να διαμορφώνει αυτόβουλα την 
ποσότητα ή την τιμή του προϊόντος. Με δεδομένο ότι οι εταιρείες 
αυτές εδρεύουν σε ανεπτυγμένες χώρες, η κοστολόγηση των 
αντίστοιχων ιατρικών μέσων είναι σε κάθε περίπτωση υψηλή για 
τους πολίτες φτωχότερων κρατών. 

 
• Η έγκριση για εισαγωγή και διάθεση ενός νέου και 

αποτελεσματικότερου φαρμακευτικού σκευάσματος ή θεραπείας 
από τους εκάστοτε αρμόδιους φορείς γίνεται με μεγάλη 
καθυστέρηση.  



Ο αντίκτυπος των μονοπωλιακών πολιτικών  
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Κόστος Gleevec και των γενοσήμων του (ανά ασθενή 
/ ανά μήνα) 

Imatinib  mesylate 400 mg tablet 



Υπέρμετρη διαφορά μεταξύ του κόστους 
παραγωγής και της κοστολόγησης  

 
• Sofosbuvir – νέο φάρμακο για την αντιμετώπιση της 

Ηπατίτιδας C εγκεκριμένο από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Φαρμάκων και Τροφίμων. 
 

• Σε σύγκριση με άλλα σκευάσματα, θεραπεύει ασθενείς με  
Ηπατίτιδα C σε μόλις 12 εβδομάδες. 
 

• Κόστος παραγωγής του Sofosbuvir για αγωγή 12 εβδομάδων: 
Μεταξύ 50 και 100 ευρώ. 

 
• Εκτιμώμενο κόστος θεραπείας Sofosbuvir 12 εβδομάδων σε 

ΗΠΑ και ΕΕ: περίπου 60.000 ευρώ. 
 

MSF Access Campaign 



Σημαντικές Κατακτήσεις στην προσπάθεια αύξησης 
της προσβασιμότητας σε Βασικά Φάρμακα κατά την 

τελευταία δεκαετία:   
 

• Η διασφάλιση της πρόσβασης σε θεραπεία του HIV με 
αντιρετροϊκά φάρμακα (ARVs) αποτελεί προτεραιότητα 
σε διεθνές επίπεδο. Αυτό κατέστη εφικτό χάρη στην 
μαζική παραγωγή γενοσήμων το κόστος παραγωγής των 
οποίων όπως και το κόστος διάθεσής τους στην αγορά 
είναι σημαντικά οικονομικότερο. Ποσοτικά, ο 
ανταγωνισμός που αναπτύχτηκε στην  αγορά 
αντιρετροϊκών φαρμάκων έφερε μείωση του κόστους 
θεραπείας από 10.000 δολάρια σε περίπου 100 δολάρια 
ανά ασθενή ανά έτος θεραπείας (το 2001). 

• Η επαναδιάθεση στην αγορά φαρμάκων που είχε 
διακοπεί η παραγωγή τους λόγω μειωμένης 
κερδοφορίας, όπως της eflornithine για την ασθένεια του 
ύπνου. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Το αυξημένο διεθνές ενδιαφέρον στο ζήτημα της 
προσβασιμότητας σε βασικά φάρμακα έφερε 
αναπόδραστα και την αναθέρμανση του ενδιαφέροντος για 
την επανέναρξη της έρευνας παραγωγής φαρμάκων ίασης 
«ξεχασμένων ασθενειών». Αρκετές έρευνες μη 
κερδοσκοπικού προσανατολισμού χρηματοδοτήθηκαν από 
τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, ως συνιδρυτών της   
Πρωτοβουλίας Παραγωγής Φαρμάκων για Ξεχασμένες 
Ασθένειες (Drugs for Neglected Diseases Initiative). 

 

• Η Διακήρυξη της Ντόχα για τα TRIPS και την δημόσια υγεία 
το 2001 σε συνδυασμό με την σύναψη ευέλικτων 
εμπορικών συμφωνιών με χώρες όπως η Ινδία, η Ταϊλάνδη 
και η Βραζιλία, έχουν συμβάλει στην αύξηση της 
προσβασιμότητας σε ορισμένα φάρμακα.  
 

• Οι κυβερνήσεις έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με μια 
διακυβερνητική ομάδα εργασίας στον ΠΟΥ σε θέματα 
προσβασιμότητας. 





  

 

 

    ADULT          JUNIOR        BABY 

Fixed-Dose Combinations 



 



Γενόσημα και αύξηση της πρόσβασης σε 
αντιρετροϊκές θεραπείες 
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People in LMICs on treatment

Lowest generic price first line ARV regimen

Originator price of first-line ARVs

$10,400 
$2700 



Πρόσβαση σε Φάρμακα:  
ο αντίκτυπος του ανταγωνισμού των γενοσήμων 



Αντιμετωπίζοντας την αποκλειστικότητα της 
ευρεσιτεχνίας: με υποχρεωτική αδειοδότηση 



MSF Access Campaign Source:  MSF Untangling the Web of Antiretroviral Price Reductions, 15th Edition, July 2012 

Υποχρεωτική Αδειοδότηση για την αύξηση της 
προσβασιμότητας  

 

• Bedaquiline (TB): 30.000 ευρώ για τις εύρωστες 
οικονομικά χώρες, 3.000 ευρώ για τις υπόλοιπες. 

 
• Simeprivir (Hepatitis C): 48.000 για τις 

ανεπτυγμένες χώρες 
 

• Herceptin (καρκίνος του μαστού): οι Έλληνες 
ασθενείς πρέπει να πληρώσουν 1.500-2.000 

ευρώ για την προμήθεια επώνυμων 
σκευασμάτων 

 
• 27 Νοεμβρίου 2013: Γενόσημο του Herceptin 

εγκρίθηκε στην Ινδία 
 

 

 





Ινδία: Το φαρμακείο του Αναπτυσσόμενου Κόσμου 

• Source: Waning, et al. (2010) A lifeline to treatment: the role of Indian generic manufacturers in 
supplying antiretroviral medicines to developing countries 
 



Βάση 

δεδομένων 

ευρεσιτεχνών 

Ευρεσιτέχνες Κατασκευαστές 

Γενοσήμων 
Ασθενείς 



Αδιάλειπτος ο αγώνας διασφάλισης της πρόσβασης 

•  Η Ε.Ε. οφείλει να συμβάλει στην αύξηση της προσβασιμότητας 
και όχι το αντίθετο 

•  Τα νέα διαθέσιμα φάρμακα για HIV πρέπει να είναι προσιτά 



Υποστήριξε μας! 

 



•Streptomycine 1944 

•PAS  1946 

•Isoniazide 1952 

•Cycloserine 1952 

•Pyrazinamide  1952  

•Ethionamide 1956 

•Kanamycine 1957 

•Ethambutol 1961 

•Quinolones 1963 

•Rifampicine 1966 

Διάγνωση και Θεραπεία Φυματίωσης 

  

   

                 Μία αναμενόμενη Κρίση και ένα Γνωστό Καθεστώς: 

•  



 



 



 



R&D χρηματοδότηση για - TB 

 

Treatment Action Group 2008 



Πρόσβαση σε Βασικά Φάρμακα 
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Chart Title 
GAVI 

$7 

PAHO 

~$15 

Νότια 

Αφρική 

$20 

   
FYROM 

$89 

 
 

 
 

Sources: PAHO Revolving Fund price list, UNICEF Supply Division GAVI Price List, South 

Africa DoH personal correspondence (7Nov2012), SAGE Presentation (8Nov2012) 

 
Γιατροί Χωρίς Σύνορα: τα φάρμακα είναι υπέρμετρα ακριβά 

(PCV σύγκριση τιμών ανά δόση) 

 
 

GAVI Alliance Advanced Market Commitment 
(AMC)  

PAHO Revolving Fund - $14.24 (PCV10), $16.34 (PCV13) 

Republic of South Africa  

FYRMacedonia  







• «Δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι η 
εφαρμογή της συμφωνίας TRIPS σε 
αναπτυσσόμενες χώρες θα ενισχύσει 
σημαντικά την R&D σε φαρμακευτικά 
προϊόντα για ασθένειες Τύπου ΙΙ και 
ιδιαίτερα για ασθένειες Τύπου ΙΙΙ. Η 
απουσία κινήτρων για την διάθεσή τους 
στην αγορά αποτελεί κύριο και 
ανασταλτικό παράγοντα για την 
ανάπτυξη έρευνας προς την 
κατεύθυνση αυτή». 

CIPIH: μελέτη ορόσημο για την προσβασιμότητα σε 

Βασικά Φάρμακα 



 

http://www.researchappeal.org/


40 

DNDi’s:Best Science for the Most Neglected    

Ινστιτούτο 

Ιατρικής 

Έρευνας 

Κένυας 

ΠΟΥ (μόνιμος 

παρατηρητής) 

Γιατροί Χωρίς Σύνορα 

Υπουργείο 

Υγείας 

Μαλαισίας 

Ινστιτούτο 

Παστέρ, Γαλλία 

Ίδρυμα Oswaldo 

Cruz, Βραζιλία Ινδικό Συμβούλιο 

Ιατρικής Έρευνας 



6 νέες θεραπείες αναπτύχθηκαν από το 2007 

 Εύχρηστες Προσβάσιμες Ευέλικτες  

Μη Πατενταρισμένες 



Τονώνοντας την καινοτομία μέσω 
ευρεσιτεχνιών – ευκαιρία; 

 

   

                  

 «Οι Ευρεσιτεχνίες συνιστούν ένα 
μονοπώλιο σε βάρος των συμφερόντων 
της κοινωνίας» 

 
Fred Hassan,  

CEO of Schering-Plough & president of IFPMA  

October 2006 



Ποιοι επωφελούνται;     

                 



 





   

Ευχαριστώ! 

Για περισσότερες πληροφορίες: 
 

www.msfaccess.org  
ή 

www.msf.gr 
 

 

http://www.msfaccess.org/
http://www.msf.gr/


 


