
 

 

 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Η PRAKSIS συμμετέχει σε ευρωπαϊκή προσφυγή κατά πατέντας (patent opposition) φαρμάκου για την 

ηπατίτιδα C  
 

 

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2017  

 

 

Η PRAKSIS, στο πλαίσιο μιας συντονισμένης δράσης 30 οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών από 17 

ευρωπαϊκές χώρες, προσφεύγει σήμερα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΟΔΕ) για εναντίωση 

σε πατέντα του φαρμάκου για την ηπατίτιδα C, σοφοσμπουβίρη.  

 

 

11 γραφεία των Γιατρών του Κόσμου (Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, 

Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Ην. Βασίλειο), 13 γραφεία των Γιατρών Χωρίς Σύνορα (Ιταλία, Ελλάδα, Γαλλία, 

Ολλανδία, Γερμανία, Αυστρία, Λουξεμβούργο, Σουηδία, Νορβηγία, Δανία, Τσεχία, Ην. Βασίλειο, Ιρλανδία) και 6 

ακόμα οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε χώρες της Ευρώπης (European Public health Alliance [EE], Just 

Treatment [Ην. Βασίλειο], Salud por Derecho [Ισπανία], AIDES [Γαλλία], PRAKSIS [Ελλάδα], Access to 

Medicines [Ιρλανδία]) ενώνουν τις φωνές τους σε μια ακόμα δυναμική πρωτοβουλία για πρόσβαση σε προσιτά 

φάρμακα στους πολίτες που ζουν στην Ευρώπη. 

 

 

Η ανάπτυξη αποτελεσματικών νέων θεραπειών για την ηπατίτιδα C -αντιικά άμεσης δράσης (ΑΑΔ)- και η 

διάθεσή τους τα τελευταία τέσσερα χρόνια, συνάντησαν την κατακραυγή από ασθενείς, πολίτες και 

κυβερνήσεις, καθώς τιμολογήθηκαν από τις εταιρείες σε εξωφρενικές τιμές. Χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το 

τελευταίο δελτίο τιμών του ΕΟΦ (Φεβρουάριος 2017) μια θεραπεία 3 μηνών με το Sovaldi (σοφοσμπουβίρη) 

της  Gilead τιμολογείται στα 42.896,37 ευρώ, κοντά στον μέσο όρο τιμής για ολόκληρη την Ευρώπη. Η 

σοφοσμπουβίρη αποτελεί τη ραχοκοκαλιά στα περισσότερα σχήματα θεραπείας για την ηπατίτιδα C μέχρι 

σήμερα, ενώ για να είναι αποτελεσματική χρειάζεται να συνδυαστεί με φάρμακα άλλων κατηγοριών φτάνοντας 

το συνολικό κόστος ανά θεραπεία στην Ελλάδα ακόμα και πάνω από 70.000 ευρώ. Στο διάστημα των 

τεσσάρων ετών κι άλλες εταιρείες εισήγαγαν στην αγορά πανομοιότυπα φάρμακα με ελάχιστες 

διαφοροποιήσεις στην τιμολόγησή τους. Εν τω μεταξύ, έρευνες αποδεικνύουν ότι η παραγωγή ενός χαπιού 

σοφοσμπουβίρης κοστίζει περίπου 1 δολάριο, εκτιμώντας πως το κόστος παραγωγής μιας θεραπείας 3 μηνών 

(90 χάπια) φτάνει έως τα 95 δολάρια.1   

 

 

Αυτή η πρωτοβουλία έρχεται σε συνέχεια προσφυγής κατά μιας άλλης πατέντας του ίδιου φαρμάκου που 

ξεκίνησαν οι Γιατροί του Κόσμου το 2015. Τον Οκτώβριο του 2016, ο ΕΟΔΕ αποφάσισε πως η Gilead, δεν 

τήρησε όλες τις προϋποθέσεις κατά την αίτηση ευρεσιτεχνίας του φαρμάκου, με αποτέλεσμα η σοφοσμπουβίρη 

ως φάρμακο να μην καλύπτεται από την πατέντα όπως στην αρχή. Η νέα εναντίωση πατέντας που 

καταθέτουμε σήμερα σχετίζεται με χημική ένωση που αποτελεί βάση για την παραγωγή του φαρμάκου. 

 

 

 

                                                      
1 D. Gotham, M. Barber, J. Fortunak, A. Pozniak, A. Hill “Rapidly falling costs for new hepatitis C direct-acting antivirals (DAAs): potential 
for universal access” 



 

Οι εκπρόσωποι των οργανώσεων δηλώνουν πως αρκετοί ασθενείς έχουν καταφέρει να έχουν πρόσβαση σε 

ζωτικά φάρμακα ως αποτέλεσμα επιτυχημένων προσπαθειών προσφυγής κατά πατεντών. Τα μονοπώλια που 

στηρίζονται στις πατέντες στερούν την πρόσβαση σε πολλές χώρες, πλέον και στην Ευρώπη. Αυτή η προσπάθεια 

δεν αναιρεί το σύστημα αγοράς που βασίζεται στις πατέντες, μάλλον το αντίθετο. Θέλουμε να υπενθυμίσουμε 

ότι υπάρχουν κανόνες. Υπάρχουν κανόνες για τις πατέντες που δεν γίνονται πάντα σεβαστοί από τις 

φαρμακευτικές εταιρείες. Υπάρχουν κανόνες της αγοράς που δεν χρησιμοποιούνται πάντα και όπως αρμόζει 

από τις κυβερνήσεις που είναι υπεύθυνες να την ρυθμίζουν. Επιπλέον, με αυτή την προσπάθεια στοχεύουμε να 

παράγουμε εκείνα τα νομικά επιχειρήματα που μπορεί να βοηθήσουν τις κυβερνήσεις στην ισορροπία 

δυνάμεων με τις φαρμακευτικές εταιρείες –μια ισορροπία μέχρι σήμερα άνιση για τις κυβερνήσεις. Αυτή η 

πρωτοβουλία οφείλει να αποτελέσει κίνητρο για τις κυβερνήσεις ώστε σε συνθήκη κρίσης να χρησιμοποιήσουν 

το πιο ισχυρό εργαλείο προάσπισης του δημόσιου συμφέροντος για την υγεία: την άρση πατέντας μέσω 

υποχρεωτικής αδειοδότησης. 

 

 

Η PRAKSIS, με συνέπεια και ευθύνη προς την στοχοθεσία της για την προάσπιση της δημόσιας υγείας και της 

υγείας όλων των ευάλωτων ομάδων, συνεχίζει και μέσα από αυτή την δράση να διεκδικεί την πρόσβαση σε 

προσιτά φάρμακα για όσους τα χρειάζονται, όταν τα χρειάζονται. Πολύτιμοι σύμμαχοι σε αυτή τη δράση τα 

ελληνικά τμήματα των Γιατρών του Κόσμου και των Γιατρών χωρίς Σύνορα, όπως και στην εκστρατεία μας 

PRAKSIS ACCESS μαζί με την ΕΚΠΟΙΖΩ, την HelMSIC και την GIVMED. 

 

 
 

www.praksisaccess.org 

#praksisaccesss 

http://www.praksisaccess.org/

