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İlaçlara erişim: Gelişmekte olan ülkeler için ilaç 
 

AB parlamentosu üyeleri ile Afrika-Karayip-Pasifik Ülkeleri (ACP) temsilcileri 

sanofi-aventis ile görüştü 

 
Almanya-Heilingendamm‘da gerçekleştirilen G8 Zirvesi’nde ele alınan konulardan biri, gelişmekte olan 
ülkelerde infeksiyonlara karşı mücadele oldu. G8 Zirvesi’nden bir kaç hafta sonra; Afrika-Karayip-Pasifik 
Ülkeleri (ACP)-AB Birleşik Parlamenter Meclisi’nin 60 üyesi sanofi-aventis ile biraraya gelerek firmanın 
“İlaçlara Erişim” isimli Programı ile ilgili bilgi aldı.  

ACP-AB Birleşik Parlamenter Meclisi, Güney ile Kuzey arasındaki dialog için oluşturulmuş bir forum 
niteliğinde. Bu forum, Avrupa Parlamentosu ile Afrika-Karayip-Pasifik Ülkeleri Organizasyonu’ndan eşit 
sayıda temsilciden oluşuyor. Yılda iki kere, AB üyesi ülkelerden birinde veya ACP ülkelerinden birinde 
dönüşümlü olarak, bir hafta süreyle toplanıyor. Bu toplantıların gündeminden düşmeyen konu 
başlıklarından biri, “ihmal edilen hastalıklar ve ilaçlara erişim”. Sanofi-aventis’te düzenlenen bu çalıştay, 
ACP-AB Birleşik Parlamenter Meclisi’nin Almanya, Wiesbaden’de yapılmış olan toplantısının bir parçası. 
Toplantıya katılan konuk konuşmacının arasında Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Horst 
Köhler ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Hans-Gert Pöttering de yerini aldı. 

Sanofi-aventis Grubu tarafından “İlaçlara Erişim Programı” kapsamında yürütülen somut projelerle ilgili 
önemli bilgilerin paylaşıldığı bu çalıştayın açılışını, sanofi-aventis Almanya Yönetim Kurulu Başkanı Dr. 
Heinz-Werner Meier yaptı. Sıtma tedavisinde kullanılmak üzere en yoksul ülkeler için özel olarak 
geliştirilmiş, yeni bir kombine tedavi sözkonusu projelere bir örnek olarak verilebilir. Bu tedavi ASAQ 
kısaltması ile biliniyor. Şu anda güney yarım küredeki pek çok ülkede mevcut olan bu kombinasyon, üç 
gün süren tedavi için bir dolardan az bir maliyetle sunuluyor. Ayrıca patentli olmadığı için, sıtmaya karşı 
mücadeleyi desteklemeyi arzu eden tüm ilaç üreticileri benzer bir şekilde bu ilaç kombinasyonunu kopya 
edebiliyor. 

Sanofi-aventis’in bu alandaki projelerine diğer bir örnek, Uyku Hastalığına (sleeping sickness) karşı 
yürütülen mücadeleyle ilgili taahhüdü. Sanofi-aventis bu konuda Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile yakın 
işbirliği içinde çalışıyor. Sanofi-aventis bu tropikal hastalığa karşı kullanılan üç temel ilacın tek tedarikçisi. 
Firma, Dünya Sağlık Örgütü’ne sadece lojistik alanda değil, hastalara uygulanan tedavinin başarıyla 
yürütülmesini ve hastalığın mümkün olduğu kadar geriletilmesini sağlamak için; tedavi ve takip programları 
konusunda da destek veriyor. Ekim 2006 tarihinde sanofi-aventis, Dünya Sağlık Örgütü ile ortaklık 
anlaşmasını 2011 yılına kadar geçerli olacak şekilde yeniledi ve uyku hastalığının yanı sıra, Leishmaniasis 
(Şark Çıbanı veya Kalaazar), Buruli Ülseri ve Chagas Hastalığı’na karşı genişletilmiş bir program için 20 
milyon Euro kaynak ayırdı. 
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Sanofi-aventis “İlaçlara Erişim” Programı’ndan sorumlu Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda ACP-AB 
Çalıştayı’nın konuşmacılarından biri olan Dr. Robert Sebbag, şu sözleri aktardı: 

“Dünya nüfusunun yüzde sekseni sağlık hizmetlerine ve ilaçlara erişemiyor ve bu durum kabul edilemez. 
İşlerin bu halde olmasının kuşkusuz pek çok nedeni var ancak sağlık hizmetleri alanında sanofi-aventis 
gibi önemli bir oyuncunun bu konuda harekete geçmesi şarttı. Sağlık politikalarını tek başına ilaçlar 
belirleyemez ancak iyi kalitede ilaçlar olmaksızın da, sağlık hizmeti politikaları yürütülemez.”  

Sıtmaya Karşı Mücadele Ortaklığı’nın Emtia Hizmetleri Kıdemli Danışmanı Dr. Jan Van Erps bu konudaki 
görüş birliğini şu sözlerle dile getirdi: “İyi kalitede ilaçlara erişimin önündeki en büyük engel, ilaçların 
maliyeti. Ancak gelişmekte olan ülkeler aynı zamanda pek çok organizasyonel ve lojistik zorluklarla yüz 
yüze geliyor. Biz, ilaç şirketlerinin bu gibi ülkelerde ilaçlara erişimin iyileştirilmesi için patent haklarından 
vazgeçmeleri veya hayat kurtaran ilaçları maliyet fiyatına ya da kamu sağlığı merkezlerine ücretsiz olarak 
temin etmeleri şeklindeki bu tip inisiyatiflerini sevinçle karşılıyor ve teşvik ediyoruz. İlaç şirketlerinin küresel 
sağlık ortaklıklarına giderek artan katılımları ile sağlık sistemlerini güçlendirmelerini takdir ediyoruz” 

Sanofi-aventis’in aşılarla ilgili bölümü olan sanofi pasteur de, çok sayıda başka ortakla birlikte, onlarca 
yıldır en yoksul ülkelerin aşılara erişimine ve bu aşıların uygun şekilde kullanımının sağlanmasına 
odaklanan programlara katılıyor. Sanofi-pasteur International’ın Başkanı Jacques Cholat “bu taahhüt şirket 
stratejimizin ayrılmaz bir parçasıdır” diyerek örneklerini sıralıyor. “DSÖ ve UNICEF gibi uluslararası sağlık 
örgütlerine 2006 yılında 490 milyon doz aşı tedarik etmemiz ve Batı Afrika’daki kamu sağlığı temsilcileri 
için aşı bilimiyle ilgili bir eğitim programı (EPIVAC) düzenlememiz bu adanmışlığımızın en iyi 
göstergesidir.”  

Konuşmacıların sunumları tamamlandığında, çalıştaya katılanlar sorunlar konusunda tartışma imkanı da 
buldu. 

sanofi-aventis hakkında 

İlaç endüstrisinde dünyanın önde gelen şirketleri arasında yer alan sanofi-aventis, Avrupa’da 1. sırada 
bulunmaktadır. Dünya çapında bir Araştırma-Geliştirme organizasyonuna sahip olan sanofi-aventis, yedi 
ana tedavi alanında lider pozisyonda ilaçlar geliştirmektedir. Bu tedavi alanları şunlardır: Kardiyovasküler 
Hastalıklar, Tromboz, Onkoloji, Metabolizma Hastalıkları, Merkezi Sinir Sistemi, İç Hastalıkları ve Aşılar. 
Sanofi-aventis, Paris (EURONEXT: SAN) ve New York (NYSE: SNY) borsalarında kote edilmektedir. 
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