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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Οι Γιατροί του Κόσμου – Ελλάδας προσφεύγουν κατά της πατέντας 

φαρμάκου για την Ηπατίτιδα C  

Οι Γιατροί του Κόσμου – Ελλάδας κατέθεσαν σήμερα προσφυγή κατά ενός εκ των 

διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας του Sofosbuvir. Η εν λόγω πατέντα καλύπτει τη βασική χημική 

ένωση για την παραγωγή του φαρμάκου κατά της Ηπατίτιδας C. Ως ΓτΚ θεωρούμε ότι η εν 

λόγω πατέντα δεν πληροί τα κριτήρια που προβλέπονται για την κατοχύρωσή της. Η 

πρόσβαση στην θεραπεία θα πρέπει να παρέχεται ευρέως και σε λογική τιμή.   

Οι Γιατροί του Κόσμου – Ελλάδας κατέθεσαν σήμερα προσφυγή κατά ενός των κυριότερων 

διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας του Sofosbuvir. Το συγκεκριμένο δίπλωμα χορηγήθηκε από το 

Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (European Patent Office - EPO) τον Ιούνιο το 

2016 στη φαρμακευτική Gilead Sciences και καλύπτει τη βασική χημική ένωση που 

χρησιμοποιείται για την παραγωγή του φαρμάκου κατά της Ηπατίτιδας C . Ως Γιατροί του 

Κόσμου θεωρούμε ότι η εν λόγω πατέντα δεν πληροί τα κριτήρια που έχουν οριστεί από τη 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. 

Το Φεβρουάριο του 2015, η γαλλική αντιπροσωπεία των Γιατρών του Κόσμου προσέφυγε 

κατά ενός άλλου διπλώματος ευρεσιτεχνίας που χορηγήθηκε στην Gilead για το 

συγκεκριμένο φάρμακο κατά της Ηπατίτιδας C. Η εν λόγω προσφυγή ήταν η πρώτη που 

κατατέθηκε πανευρωπαϊκά κατά της πατέντας ενός φαρμάκου από φορείς της κοινωνίας 

των πολιτών. Μετά από διήμερη δημόσια ακροαματική διαδικασία, το Ευρωπαϊκό Γραφείο 

Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας κατέληξε ότι ορισμένα τμήματα της αίτησης που είχε καταθέσει 

η φαρμακευτική δεν πληρούν τις προϋποθέσεις κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Η 

απόφαση αυτή οδήγησε στην αφαίρεση της χημικής ένωσης του Sofosbuvir από το πεδίο 

εφαρμογής του διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι το Sofosbuvir δεν 

προστατεύεται πλέον από τη σχετική αυτή πατέντα. 

Οι φαρμακευτικές εταιρείες βασίζονται στη νομοθεσία για τη βιομηχανική- πνευματική 
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ιδιοκτησία για να εξασφαλίζουν αδικαιολόγητα υψηλές τιμές για τα φάρμακά τους. Η 

περίπτωση του Sofosbuvir είναι χαρακτηριστική: Μία θεραπεία 12 εβδομάδων κατά της 

ηπατίτιδας C κοστίζει περίπου 43.656 ευρώ, την ίδια στιγμή που το ινδικό γενόσημο 

πωλείται στα 220 ευρώ. 

Η αμφισβήτηση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας αποτελεί έναν από τους τρόπους που 

έχουμε στη διάθεσή μας για την μείωση υπέρογκων τιμών φαρμάκων για την αντιμετώπιση 

σοβαρών ασθενειών. «Η απόφαση του περασμένου Οκτωβρίου για την μερική ανάκληση 

της πατέντας του φαρμάκου κατά της ηπατίτιδας απέδειξε ότι ως πολίτες μπορούμε και 

πρέπει να παρέμβουμε. Αποφασίσαμε λοιπόν να δράσουμε», δήλωσε ο Νικήτας Κανάκης, 

Πρόεδρος των Γιατρών του Κόσμου Ελλάδας.    

30 οργανώσεις από 17 ευρωπαϊκές χώρες ένωσαν τις δυνάμεις τους στον αγώνα για 

φθηνότερα φάρμακα: 11 εθνικές αντιπροσωπείες των Γιατρών του Κόσμου και 13 τμήματα 

των Γιατρών χωρίς Σύνορα από όλη την Ευρώπη, μαζί με οργανώσεις και φορείς της 

κοινωνίας των πολιτών προσέφυγαν κατά της πατέντας που καλύπτει τη βασική χημική 

ένωση για την παραγωγή του φαρμάκου κατά της Ηπατίτιδας C.  

«Αναγνωρίζουμε τη σημασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για την φαρμακευτική 

βιομηχανία. Αυτό που ζητάμε είναι να τηρούνται οι κανόνες που ισχύουν σε εθνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο για τις πατέντες και να διασφαλίζεται ο υγιής ανταγωνισμός» δήλωσε ο 

Στάθης Πουλαράκης, Υπεύθυνος διεκδίκησης δικαιωμάτων του Γιατρών του Κόσμου – 

Ελλάδας.  

Οι υψηλές τιμές φαρμάκων λόγω των πατεντών, έχουν δημιουργήσει εμπόδια στην 

πρόσβαση στη θεραπεία και θέσει σε κίνδυνο την οικονομική βιωσιμότητα των εθνικών 

συστημάτων υγείας. Αυτό πρέπει να αλλάξει.  

*    *    * 
Σχετικά με τους Γιατρούς του Κόσμου Ελλάδας 

Οι Γιατροί του Κόσμου – Ελλάδας (ΓτΚ – Ελλάδας), ιδρύθηκαν το 1990 και αποτελούν μία ιατρική, ανθρωπιστική 

Μη Κυβερνητική Οργάνωση, μέλος του Διεθνούς Δικτύου των Γιατρών του Κόσμου, το οποίο αποτελείται από 15 

αντιπροσωπείες (Αργεντινή, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμένο 

Βασίλειο, Ιαπωνία, Ισπανία, Καναδάς, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία και Σουηδία).  

Από την αρχή της δράσης τους, οι ΓτΚ - Ελλάδας έχουν δημιουργήσει πλήθος προγραμμάτων τόσο στο εσωτερικό 

της χώρας αλλά και στο εξωτερικό με στόχο την παροχή ιατρικών και άλλων υπηρεσιών σε περιθωριοποιημένες 

πληθυσμιακές ομάδες που δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και χρειάζονται ιατρική περίθαλψη. Με 

πολλούς εθελοντές έχουν βρεθεί σε περίπου 50 χώρες ανά τον κόσμο προσφέροντας ιατρική, ανθρωπιστική 

βοήθεια. Με βάση την εμπειρία τους και τη διαρκή αξιολόγηση των αναγκών, οι ΓτΚ - Ελλάδας συνεχίζουν να 

λειτουργούν και να επεκτείνουν τις δράσεις τους στα Ανοιχτά Πολυϊατρεία (επτά συνολικά στην Ελλάδα), το 

Υπνωτήριο Αστέγων, και τους Ξενώνες, καθώς και τις Κινητές Μονάδες που επισκέπτονται όλη την χώρα.  

Έχοντας συμπληρώσει φέτος 26 χρόνια συνεχούς ανθρωπιστικής δράσης, οι Γιατροί του Κόσμου - Ελλάδας 

βρίσκονται δίπλα σε κάθε άνθρωπο που χρειάζεται προστασία και βοήθεια ανεξαρτήτως φυλής, θρησκείας, 

εθνικότητας, σεξουαλικού προσανατολισμού, πολιτικών ή ιδεολογικών πεποιθήσεων 

*    *    * 


