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ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Υγείας
ΘΕΜΑ: Τα προβλήματα στη διαθεσιμότητα εμβολίων στην Ευρώπη και η ανάγκη άρσης του
καθεστώτος της «πατέντας» σε συνθήκες πανδημίας
Μετά από μια πρωτόγνωρη κινητοποίηση επιστημόνων, ερευνητών, φαρμακευτικών εταιρειών, διεθνών οργανισμών
(ΠΟΥ) και υπερεθνικών θεσμών όπως η ΕΕ, η ανθρωπότητα έχει στη διάθεσή της ασφαλή και αποτελεσματικά
εμβόλια κατά του SARS-CoV-2 και οι πρώτοι εμβολιασμοί είναι ήδη πραγματικότητα σε πολλές χώρες του κόσμου.
Ταυτόχρονα όμως έχουν εμφανιστεί σοβαρά προβλήματα στην ανταπόκριση των κατασκευαστριών εταιρειών στην
αυξημένη ζήτηση και στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων παράδοσης των αναγκαίων δόσεων με βάση την
κεντρική συμφωνία με την ΕΕ. Αυτό σημαίνει μεγάλη καθυστέρηση στην επίτευξη «συλλογικής ανοσίας», παράταση
της υγειονομικής κρίσης με όλες τις συνέπειες στη Δημόσια Υγεία και στην Οικονομία και αδυναμία αναχαίτισης ενός
πιθανού 3ου επιδημικού κύματος τους πρώτους μήνες του 2021. Άρα το στοίχημα σ’ αυτή τη φάση είναι να
διασφαλιστεί η ταχεία και μαζική παραγωγή ασφαλών, αποτελεσματικών και οικονομικά προσιτών εμβολίων και η
διάθεση τους με πληθυσμιακά κριτήρια και χωρίς λογικές «εμβολιαστικού εθνικισμού» σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ,
αλλά και σε όλες τις χώρες του κόσμου σύμφωνα με την πρωτοβουλία covax του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
Για να συμβεί όμως αυτό είναι απολύτως αναγκαία η άρση του καθεστώτος προστασίας της «πατέντας» που έχουν
κατοχυρώσει οι φαρμακευτικές εταιρείες για τα νέα εμβόλια, έτσι ώστε να δοθεί η παραγωγική δυνατότητα και σε
άλλες φαρμακοβιομηχανίες της Ευρώπης ή του Αναπτυσσόμενου Κόσμου. Το θέμα αυτό έχει τεθεί ήδη από
επιστήμονες, ανθρώπους που ασχολούνται με την πολιτική υγείας, συμμαχίες ασθενών αλλά και από πολιτικές
δυνάμεις όπως η ομάδα της Αριστεράς ( GUE/NGL) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και αποτελεί μια ριζοσπαστική
πρόταση που μπορεί να υλοποιηθεί αν στηριχθεί από τις ηγεσίες των ευρωπαϊκών χωρών. H πρόταση αυτή είναι
συμβατή με τη θέση του ΠΟΥ ότι το εμβόλιο για τη νόσο covid-19 πρέπει να είναι παγκόσμιο δημόσιο αγαθό, γιατί
«αν δεν είμαστε όλοι ασφαλείς (και εμβολιασμένοι) δεν είναι κανένας ασφαλής».
Επειδή η ελεύθερη αγορά είναι προφανές ότι δεν μπορεί να καλύψει με όρους καθολικότητας και ισότητας την ανάγκη
γρήγορης πρόσβασης στα νέα εμβόλια και είναι πιο επίκαιρο από ποτέ το επιστημονικό, κοινωνικό και πολιτικό
αίτημα για αλλαγή πλαισίου στα θέματα της προστασίας των «πνευματικών δικαιωμάτων» της φαρμακοβιομηχανίας
για τα νέα εμβόλια. Και επειδή η καθυστέρηση στους μαζικούς εμβολιασμούς και στη δημιουργία «ανοσιακού
φραγμού» στο γενικό πληθυσμό, ενισχύει τη δυσπιστία της κοινωνίας και τα αντι-επιστημονικά –συνομωσιολογικά
σενάρια.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός
Προτίθεται να αναλάβει ή να υποστηρίξει η κυβέρνηση πρωτοβουλίες για την άρση του καθεστώτος της
«πατέντας» στα εμβόλια κατά του SARS-CoV-2 που ήδη κυκλοφορούν ή για όσα επίκειται η έγκριση τους,
με σκοπό τη μαζική παραγωγή και γρήγορη διάθεσή τους στις χώρες της Ευρώπης και όλου του κόσμου;
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