Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την
Υπεύθυνη Έρευνα &Ανάπτυξη Οικονομικά Προσιτών Φαρμάκων
Εμείς, οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών - οργανώσεις καταναλωτών, ασθενών,
οργανώσεις για την δημόσια υγεία- ιδρύσαμε την Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την Υπεύθυνη
Έρευνα& Ανάπτυξη Οικονομικά Προσιτών Φαρμάκων.
Οι τιμές των νέων φαρμάκων αυξάνονται από χρόνο σε χρόνο, ιδιαίτερα όπου δεν υπάρχει
εναλλακτική θεραπεία, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στον κόσμο ολόκληρο.
Αποτέλεσμα: οι θεραπείες ασθενειών επικίνδυνων για την ζωή, όπως φάρμακα για το AIDS, τον
καρκίνο και την ηπατίτιδα Γ, γίνονται όλο και περισσότερο δυσβάστακτες οικονομικά, τόσο για
τους ίδιους τους ασθενείς, όσο και για τα εθνικά συστήματα υγείας.
Αυτή η κατάσταση οφείλεται στην ύπαρξη ενός αναποτελεσματικού και δαπανηρού τρόπου
Έρευνας & Ανάπτυξης, που αποζημιώνει την ύπαρξη νέων φαρμάκων με χορήγηση πατέντας,
που διαρκεί ορισμένο χρονικό διάστημα και ενθαρρύνει τον καθορισμό υψηλών τιμών.
Αυτό το βασισμένο στην χορήγηση πατέντας σύστημα, επιχορηγεί τις φαρμακευτικές εταιρείες
και τους επιτρέπει να χρεώνουν εξωφρενικές τιμές, που δεν έχουν καμιά απολύτως σχέση με το
κόστος της έρευνας και της διαδικασίας παραγωγής των φαρμάκων.
Πρέπει να ληφθούν επείγοντα μέτρα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι άνθρωποι
μπορούν να αγοράζουν τα φάρμακα που χρειάζονται. Ταυτόχρονα, νέοι τρόποι Έρευνας &
Ανάπτυξης φαρμάκων πρέπει να χρησιμοποιηθούν, ώστε να ικανοποιηθούν οι θεραπευτικές
ανάγκες όλων.
Ζητούμε την δημιουργία ενός συστήματος Έρευνας & Ανάπτυξης με γνώμονα τις ανάγκες της
δημόσιας υγείας, που θα προσφέρει, σε παγκόσμιο επίπεδο, φάρμακα τα οποία θα
μπορούμε να αγοράζουμε σε οικονομικά προσιτές τιμές.
Για να το πετύχουμε αυτό:






Τα νέα φάρμακα, θα πρέπει να είναι ασφαλή, αποτελεσματικά και να προσφέρουν πραγματική
θεραπευτική βελτίωση
Τα σχετικά επιστημονικά δεδομένα θα πρέπει να είναι δημοσιοποιημένα, ώστε να είναι δυνατή
η ανεξάρτητη και διαφανής αξιολόγησή τους
Η φαρμακευτική Έρευνα & Ανάπτυξη δεν θα πρέπει να καθορίζεται από την μονοπωλιακή
προστασία που οδηγεί σε υψηλές τιμές φαρμάκων
Η φαρμακευτική Έρευνα & Ανάπτυξη θα πρέπει να αποκρυσταλλώνεται σε δημόσια αγαθά και
φάρμακα τα οποία χρειάζονται και είναι οικονομικά προσιτά
Η διαδικασία της φαρμακευτικής πολιτικής, θα πρέπει να είναι πλήρως διαφανής και να
διαμορφώνεται κατόπιν διαβουλεύσεων με ανεξάρτητους ενδιαφερομένους ώστε να
αποφεύγεται η σύγκρουση συμφερόντων

Ζητούμε από τους πολιτικούς να:


Διασφαλίσουν τώρα τιμές οικονομικά προσιτές. Αντιμετωπίσατε τα επείγοντα θέματα της
απόκτησης φαρμάκων
- απαραίτητων για την ζωή-σε οικονομικά προσιτές τιμές
διαπραγματευόμενοι την μείωση τους και χρησιμοποιώντας αποτελεσματικούς τρόπους
ελέγχου τιμών, συμπεριλαμβανομένης της υποχρεωτικής αδειοδότησης



Βάλουν ένα τέλος στο μονοπώλιο των φαρμακευτικών εταιρειών. Προωθήστε τον
ανταγωνισμό με γενόσημα και βιοϊσοδύναμα φάρμακα, φροντίζοντας για την χρησιμοποίησή
τους από τον δημόσιο τομέα-γιατρούς-ασθενείς και εντατικοποιήσατε τον έλεγχο των
φαρμακοβιομηχανιών για αντιμονοπωλιακές πρακτικές



Εφαρμόσουν πλήρη διαφάνεια στην φαρμακευτική Έρευνα & Ανάπτυξη, καθώς και στον
προσδιορισμό των τιμών τους:
Προωθώντας την ελεύθερη πρόσβαση στα ερευνητικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των
ερευνών αρχικού σταδίου και όλων των κλινικών δοκιμών, όχι μόνο για τα νέα φάρμακα, αλλά
και για τα ήδη υπάρχοντα
Αποκαλύπτοντας πλήρως και παρακολουθώντας την δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση της
φαρμακευτικής Έρευνας & Ανάπτυξης
Δημιουργώντας μια ιστοσελίδα προσβάσιμη στο κοινό, όπου τα εθνικά ή περιφερειακά
συστήματα υγείας θα δημοσιοποιούν την πραγματική τιμή των φαρμάκων που
διαπραγματεύονται με τις εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των εκπτώσεων και των
επιστροφών χρημάτων από τις εταιρείες







Προωθήσουν ένα νέο μοντέλο βιοϊατρικής Έρευνας-Ανάπτυξης με το να:



Δεσμευτούν για την αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης ώστε η κατεύθυνση της Έρευνας&
Ανάπτυξης φαρμάκων να καθορίζεται από τις πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού και όχι
από την προστασία των μονοπωλίων και τις υψηλές τιμές των φαρμάκων. Τα νέα μοντέλα
Έρευνας& Ανάπτυξης φαρμάκων που αποσυνδέουν το κίνητρο έρευνας για τα φάρμακα από
την προσδοκία υψηλών τιμών και μεγάλου κέρδους, θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν βραβεία
με κίνητρο την καινοτομία, δεξαμενές διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 1, έρευνα ανοιχτού κώδικα,
δημιουργία συνεργασιών για ανάπτυξη προϊόντων , Έρευνα & Ανάπτυξη με δημόσια ηγεσία
και χρηματοδότηση
Διαμορφώσουν συνθήκες για την Έρευνα που διασφαλίζουν ότι η βιοϊατρική έρευνα παράγει
κατάλληλα και οικονομικά προσιτά φάρμακα (πχ. πολιτικές μη αποκλειστικής αδειοδότησης,
ελεύθερη πρόσβαση σε δημοσιεύσεις, ανταλλαγή δεδομένων, καθορισμός προτεραιοτήτων στα
θέματα υγείας, βάσει των υγειονομικών αναγκών)



Υπογράφουν οι ακόλουθες οργανώσεις:

1

Patent pools: συμφωνία τουλάχιστον δύο εταιρειών που κατέχουν πατέντες παρόμοιας τεχνολογίας για
αμοιβαία παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

