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Biz kimiz?
Ne yapıyoruz?
Biz doktorlar, eczacılar, avukatlar,
bilim insanları, iletişimciler ve
kampanyacılar gibi çeşitli meslek ve
becerilere sahip insanlardan oluşan
bir ekibiz ve bir amaç için bir araya
geldik. Amacımız, Sınır Tanımayan
Doktorlar (MSF) çalışanlarının elinde,
tıbbi insani yardım faaliyetlerini yerine
getirmelerini kolaylaştıracak araçlar
bulunmasını sağlamak ve tıbbi
desteğe erişimi olmayan insanlara
bunu etkin bir şekilde sunmalarına
yardımcı olmak.
Hep birlikte, insanların ihtiyaç
duydukları ilaç, aşı ve testlere
erişimlerini kısıtlayan engelleri
analiz ediyor ve bunları aşmaya
çalışıyoruz. Bu engeller, kimi kez
ilaç fiyatlarının yüksekliği oluyor;
kimi kez çalıştığımız güç koşullarda
eldeki araçların etki etmemesi oluyor.
Kimi kez de, ihtiyaç duyulan araç hiç
mevcut olmuyor.
Bu engelleri aşmak için yürüttüğümüz
çeşitli savunuculuk stratejileri ve
çalışmalarıyla, MSF’nin yaptığı
tüm işlerin merkezine hastaların
ihtiyaçlarını koyma çabasına destek
veriyoruz.
Fotoğraf: © Brendan Bannon
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Önsöz
Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) olarak Temel İlaç ve
Aşılara Erişim Kampanyası’nı (Access Campaign) 1999
yılında başlattık. Amacımız çalışanlarımızın, tıbbi destek
almak için kliniklerimize gelen insanları tedavi edecek
araçlara çoğu zaman sahip olamayışında gördüğümüz
adaletsizliği gidermekti.
2000’li yılların başında ele aldığımız ilk
büyük mesele, gelişmekte olan ülkelerde
HIV ile yaşayan bireylerin kullanması
gereken antiretroviral ilaçların fiyatını
düşürmek oldu. Bir yandan da sıtma
tedavisinde etkisiz kalan klorokin
gibi ilaçların yerine artemisin temelli
kombine ilaç tedavilerinin geliştirilmesi
ve kullanılması için çalışıyorduk. Aynı
zamanda uyku hastalığına karşı yeni
tedavilerin geliştirilmesini teşvik ediyorduk.
Bu çabalar İhmal Edilen Hastalıklar İçin İlaç
Girişimi’ni (Drugs for Neglected Diseases
Initiative, DNDi) hayata geçirdi.
Ödeme güçlerine göre bazı insanları
yaşatan ve bazılarını da ölüme terk eden
sağlıkta eşitsizlik meselesi de mücadele
verdiğimiz konulardan biriydi.
Bugün, hepatit C’yi tedavi edecek yeni
ilaçların fiyatını düşürmek, tüberküloza
(verem) karşı daha kısa süreli ve daha etkin
tedaviler geliştirmek ve yılan sokmasına
karşı uygun fiyatlı ve etkili tedaviler
sunabilmek için mücadele ediyoruz.

Ekiplerimizin bugün karşı karşıya
olduğu çözüm bekleyen acil sorunları
ele alırken, tıpta yenilik, erişim ve
fiyatlandırma konusunda da oyunun
kurallarını değiştirmeye çalışıyoruz.
Bu sayede gelecekte yine aynı
mücadeleleri yeni baştan vermek
zorunda kalmayacağız.
Çabalarımızın sizler için ilham verici
olmasını diliyor ve sizi, dünyanın
neresinde yaşıyor olurlarsa olsunlar
herkesin, modern bilim ve tıptaki
ilerlemelerden faydalanabilmesi için
sürdürdüğümüz çalışmalara katılmaya
davet ediyoruz.
Çünkü ilaca erişim bir “lüks” olmamalı.
Els Torreele
MSF Erişim Kampanyası Direktörü

Hastalara mümkün olan en iyi tedaviyi
sunabilmek amacıyla daha iyi tanı
araçlarının geliştirilmesi için de
savunuculuk yapıyoruz. Bu tanı araçlarına
örnek olarak, hastalarda yüksek ateşin
sebeplerini ayırt edebilen testler ve bir
tüberküloz hastasının hangi ilaçlara cevap
vereceğini tespit eden yöntemler verilebilir.
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Ödeme güçlerine göre
bazı insanları yaşatan ve
bazılarını da ölüme terk eden
sağlıkta eşitsizlik meselesi
de mücadele verdiğimiz
konulardan biriydi.”
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Jenerik ilaç üretimini
kolaylaştırarak fiyatları düşürmek
Odak: Hepatit C

Mevcut Sorun Ekiplerimiz hepatit C tedavisinde kullanılan
yeni ilaçlarla kimi insanların hayatının şimdiden değiştiğini
gördü. Biz çok daha fazla insanın tedavi olması için çabalarımızı
sürdürüyoruz. Fakat ilaçların fahiş fiyatları, hem bizim hem de
özellikle orta gelirli ülkelerde tedavi sağlayan pek çok kuruluşun
hepatit C tedavisini yaygınlaştırmasına engel oluyor.
Çalışma Sağlık çalışanlarımız öncelikle, tedavi beklediğini
bildiğimiz insanlar için en uygun olan yeni ilaçları tespit etti.
Ardından jenerik (eşdeğer) ilaç üreticilerinden bu ilaçların
daha uygun fiyatlı versiyonlarını geliştirmelerini istedik. Titiz
incelemelerin ardından birkaç farklı şirketin ürün kalitesini
onayladık ve bu ürünleri talep ettik.
Sonuç Kayda değer biçimde daha düşük fiyatla ilaç temin
edebildik: 12 haftalık tedavi bedeli 120 ABD dolarına düştü.
Bu, bizim daha önce ödediğimiz fiyattan 10 ila 15 kat daha
düşük. İlacın piyasaya çıkış fiyatı olan 147.000 dolar ile yeni
fiyat arasında dünyalar kadar fark olduğu daha net bir şekilde
görülüyor. Şimdi yola devam edebilir ve hepatit C ile yaşayan
pek çok kişiye bu tedaviyi sunabiliriz. Elbette hükümetlerden de,
tedavi için aynı düşük fiyatı talep etmelerini bekliyoruz.

Hepatit C
tedavisi, nerede
yaşadıklarına
bakılmaksızın,
ihtiyaç duyan
her insan için
erişilebilir
olmalı.”
Dr Isaac Chikwanha
MSF Erişim Kampanyası
Hepatit C Tıbbi
Danışmanı

Fotoğraf: Hepatit C tedavisi
MSF tarafından yapılan bir
kadın ilaçlarını alıyor. Punom
Pen, Kamboçya.
© Todd Brown
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Çocukların hayat kurtarıcı aşılara erişimini
engelleyen yüksek fiyatlarla mücadele
Odak: Zatürre Aşısı

Mevcut Sorun Zatürre ölümcüldür ve çocuklarda çok daha
acımasız bir hal alır. Biz Sınır Tanımayan Doktorlar olarak
kendi yürüttüğümüz tıbbi destek programlarında, çocukları
aşılayabildiğimiz her yerde bu ölümcül hastalığa karşı mücadele
ediyoruz. Fakat zatürreye karşı uygulanan konjuge pnömokok aşısı
(PCV) çok pahalı olduğu için dünyanın pek çok yerinde çocuklar
hâlâ aşıyla engellenebilen bu hastalık nedeniyle hayatını kaybediyor.
Çalışma Daha fazla çocuğu aşılayabilmek için, Pfizer firmasının
ürettiği en yeni zatürre aşısı PCV13’ün yüksek fiyatına karşı çıktık
ve kapsamlı bir kampanya yürüttük. Kampanya sonunda bizimle
birlikte diğer insani yardım kuruluşları da daha uygun fiyatlı aşı
temin edebildi. Fakat hâlâ gelişmekte olan ülkelerde milyonlarca
çocuğun bu aşıya ihtiyacı var. Bu nedenle Pfizer’in Hindistan’da
bu aşı için aldığı patente karşı dava açtık ve Güney Kore’de aynı
sebeple açılan bir davaya müdahil olduk. Amacımız, hayat kurtaran
bu aşı üzerinde şirketin tekel kurmasına engel olmak.
Sonuç Eğer Pfizer’in tekelleşmesini durdurabilirsek başka
üreticilerin önünü açmış olacağız; bu sayede zatürre aşısı daha
uygun fiyata üretilecek ve daha fazla çocuk bu ölümcül hastalığa
karşı aşılanabilecek.
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Solunum yolu
enfeksiyonları
nedeniyle hayati
tehlike altında
kalan öyle çok
çocuk görüyoruz
ki... Daha fazla
çocuğa PCV aşısı
yapılabilmesi,
daha fazla
çocuğun ölümden
kurtulması demek.”
Dr Anas Shorman
MSF ile Ürdün’de çalışan
çocuk doktoru
Fotoğraf: Ürdün’deki MSF
Hastanesi’nde şiddetli
zatürre geçiren bir bebek.
© Enass Abu Khalaf-Tuffaha
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Uygun fiyatlı ilaç üreticilerinin
alanını korumak

Odak: Ticaret anlaşmaları ve jenerik ilaçlar

Mevcut Sorun Kliniklerimize başvuran insanları tedavi ederken
genellikle jenerik (eşdeğer) ilaçlar kullanıyoruz çünkü bu ilaçlar çok
daha uygun fiyatlı. HIV/AIDS veya hepatit C ile yaşayan çok daha fazla
insanı, jenerik ilaçlar sayesinde tedavi edebiliyoruz. Ama çokuluslu
ilaç şirketleri bunu sadece kendi işlerine yönelik ticari bir tehdit olarak
görüyor ve dolayısıyla uluslararası ticaret anlaşmalarına bazı maddeler
sıkıştırarak jenerik ilaç üreten firmalara baskı yapmaya çalışıyorlar.
Çalışma Hukuk danışmanlarımız ve politika uzmanlarımız Trans
Pasifik Ortaklığı (TPP) ve Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık
(RCEP) anlaşmalarına dair müzakereleri yakından takip etti. Fikrî
mülkiyet hakları gibi alanlarda, jenerik ilaç üretimini engelleyecek
veya geciktirecek politikalara karşı çıktık. Ayrıca, bu tür politikalardan
en fazla etkilenen hastaların ve sivil toplum kuruluşlarının seslerini
duyurmalarına destek vererek, ihtiyaç olduğunda kamuoyu nezdinde
tehlikeye dikkat çekmeye çalıştık.
Sonuç Başka kuruluşlarla birlikte, “ilaca erişim bakımından en feci
anlaşma” olarak tanımladığımız TTP’den ilaca erişim aleyhindeki bazı
maddeleri kaldırmayı başardık. Japonya ve Güney Kore’nin RCEP
Anlaşması’na eklemeye çalıştığı zarar verici maddelere yüksek sesle
karşı çıktık.

Çokuluslu ilaç
şirketlerinin
jenerik ilaç
üretiminin
önünü kesmesi
ve kârın insan
hayatının önüne
geçmesi ihtimali
tüylerimizi diken
diken ediyor.”
Leena Menghaney
MSF Erişim Kampanyası
Güney Asya Direktörü

Fotoğraf: Hindistan’da
RCEP’e karşı protesto
gösterileri. © Siddarth Singh
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En çok ihmal edilen hastalar için
tedavi sunmak
Odak: Yılan sokması

Mevcut Sorun MSF ekipleri yılan sokmasının insanların hayatına
mal oluşuna ve ailelerinin hayatını mahvetmesine tanık oluyor. Her
yıl 100 binden fazla insan yılan sokması nedeniyle yaşamını yitirirken
çok daha fazla kişi de bu nedenle engelli hâle geliyor. Şu anda,
özellikle Afrika’daki bazı bölgelerde yılan sokmasına karşı etkili ve
uygun fiyatlı panzehirlere erişimde ciddi bir krizle karşı karşıyayız.
Önemli bir panzehir üreticisi kısa süre önce piyasadan çekildi.
Çalışma Sorunun kısa vadeli çözümü için MSF ekiplerinin kendi
çalıştıkları coğrafyada halihazırda mevcut olan en iyi panzehiri
tespit etmesine yardım ettik. Gelecekte daha etkili ilaçlar temin
edebilmek için başka ekiplerle birlikte çalıştık. Fakat etkili ve
uygun fiyatlı ürünlere erişim sorunu bizim saha projelerimizin
ötesinde de büyük önem taşıyor. Bu nedenle konuya dünyanın
dikkatini çekmek ve ülkelerin bu meseleyi çözmesini sağlamak
için Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) çağrıda bulunduk.
Sonuç DSÖ geçtiğimiz yıl yılan sokmasını ihmal edilen hastalıklar
listesine aldı. Bu, harekete geçebilecek daha fazla insanın
meseleyi derhal ele alması demek. DSÖ, katılımı gereken bütün
aktörleri işe dahil ederek çok yönlü bir yol haritasıyla ilerleme
sağlayabiliyor. Biz de MSF olarak uygun fiyatlı ve etkili panzehirlere
erişim sağlanmasına yönelik mevcut ihtiyaca odaklanıyoruz ve bu
amaç doğrultusunda DSÖ’nün etkili panzehirler listesi yayınlama
çalışmalarına destek vermeyi sürdürüyoruz.
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Yılan sokması
kim bilir ne kadar
korkutucudur.
Yılan sizi
soktuğunda
öleceğinizi,
bunun bir tedavisi
olmadığını
veya varsa
bile sizin ona
ulaşamayacağınızı
bilirsiniz.”
Dr Gabriel Alcoba
MSF Yılan Sokması Tıbbi
Danışmanı

Fotoğraf: Orta Afrika
Cumhuriyeti’nde
Bonaventure Ndjekpe,
yılan sokmasının ardından
gözetim altında.
© Alexis Huguet
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Tüberkülozda hayat kurtaran
tedavilere erişim için işbirliği

Odak: Tüberküloz alanında savunuculuk

Mevcut Sorun Kısa süre önce, tüberkülozun ilaca dirençli türlerine
karşı tedavi sunan yeni ve daha etkili ilaçlar temin edebildik. Tıbbi
bakım sunduğumuz, fakat artık umutları tükenmiş pek çok insana
yeniden umut verebilmek bizim için müthiş bir deneyim oldu. Fakat
dünya çapında bu ilaçlardan faydalanabilecek insanların ancak çok
az bir kısmı söz konusu tedaviye ulaşabiliyor. Biz hükümetlerin kendi
tüberküloz tedavi programlarına yeni ilaçları dahil etmek için şimdi
harekete geçmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Dünyanın en ölümcül
bulaşıcı hastalığını durdurmak için bu ilaçlarla birlikte, tüberküloza
karşı geliştirilen araç ve politikalar da programlarda yerini almalı.
Çalışma Tüberkülozu Durdurma Ortak Girişimi ile güçlerimizi
birleştirerek #TüberkülozaKarşıHareketeGeç / #StepUpforTB
kampanyasını başlattık. Kampanyada hükümetlerin tüberkülozla
yaşayan bireylere karşı sorumluluklarını yerine getirmesi,
tüberkülozun önlenmesi, tanısı ve yeni ilaçların kullanımının da dahil
edileceği tüberküloz tedavisi için DSÖ kılavuz ilkelerinin uygulanması
çağrısında bulunduk. Bu kampanyayı desteklemek adına, 29 ülkeye
ait araştırma bulgularını Tüberküloza Karşı Seferberlik Raporu’nda
bir araya getirerek temel bir izleme aracı oluşturduk. Raporda
hangi alanlarda ilerleme kaydedildiği ve hangi alanlarda daha fazla
çalışmak gerektiği vurgulandı.
Sonuç Tüberküloz hastalarına sunulan sağlık hizmetlerinin
geliştirilmesi için hükümetlere harekete geçme çağrısında
bulunduğumuz imza kampanyasına 120’den fazla ülkede 38.000’den
fazla insan katıldı. Sesimiz duyuluyor. Bazı ülkelerde sunulan hizmet
kalitesinin artırılması için harekete geçildi bile.

İnsanlara
gerçekten
yaşama şansı
veren yeni
ilaçlar varken
hükümetlerin
bu tedavi
yöntemlerine
erişimi artırmak
için hâlâ
yeterince adım
atmamasını
hayret verici
buluyoruz.”
Sharonann Lynch
MSF Erişim Kampanyası
HIV ve Tüberküloz
Danışmanı

Fotoğraf: Çeçenistan’da
MSF ve Sağlık Bakanlığı
çalışanları bir hastanın
göğüs röntgenini inceliyor.
© Lana Abramova
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Hastaların ihtiyaçlarına odaklanan
bir araştırma gündemi oluşturmak
Odak: Enfeksiyonlara teşhis koyup doğru
antibiyotiği kullanmak

Mevcut Sorun Bugün elimizde bulunan araçlarla, ateşi olan
bir insanın antibiyotik kullanması gerekip gerekmediğini çoğu
zaman söyleyemiyoruz. Bunun sonucunda o ilacı kullanması
gerekmeyen pek çok kişiye antibiyotik verilirken, antibiyotiğe
gerçekten ihtiyacı olan birçok insan da bu ilaçlara ulaşamıyor.
Antibiyotiklere karşı direnç gelişmesi tüm dünyada giderek
büyüyen bir sorun haline geldi. Dolayısıyla hem bizde hem diğer
kuruluşlarda, hastalarımızda yüksek ateşin sebebini daha iyi
teşhis edebileceğimiz araçlar bulunması çok önemli.
Çalışma Ekibimizdeki laboratuvar uzmanları, elde ne gibi tanı
testleri bulunduğunu ve ne tür testlerin araştırma-geliştirme
aşamasında olduğunu takip ediyor. MSF olarak çoğu kez ağır
şartlar altında çalışıyoruz ve bu şartlarda kullanabileceğimiz,
hastanın antibiyotik alması gerekip gerekmediğini hemen tayin
edebilecek güvenilir araçlar arıyoruz. İdeal olarak, tek seferde
birkaç farklı hastalığa tanı koyabilecek ve ilaçlara karşı direnç
olup olmadığını da tespit edebilecek bir test arayışındayız.
Sonuç Ekibimiz bakteriyel enfeksiyonları bakteri kaynaklı
olmayanlardan ayırt edebilecek bir tanı testi için ilk “hedef ürün
profili”nin (firmaların ürün tasarlamak için kullanacağı bir dizi
kriter) geliştirilmesine yardım etti. Şimdi üreticilerin harekete
geçip bu profili gerçeğe dönüştürmesi lazım.
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Ağır enfeksiyon
geçiren
insanlarda bu
enfeksiyonunun
sebebini anlamak
için daha iyi
gereçlerimiz
olmalı, ki zararlı
olabilecek
tedavileri
gereksiz yere
uygulamayalım.”
Dr Lachlan McIver
MSF Erişim Kampanyası
Tıbbi Danışmanı
Fotoğraf: Hindistan’ın Batı Bengal
eyaletinde MSF’nin yürüttüğü
projenin amacı, birbirinden
ayırt edilemeyen ateşlenme
sebeplerinin teşhisi ve uygun
şekilde tedavisi konusunda
ilerleme kaydetmek. © MSF
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Değişim için hastaların
seslerini duyurmak

Odak: “Patent Yasalarını Düzeltin”
Kampanyası

Mevcut Sorun Güney Afrika’da kliniklerimize gelen hastalar
da dahil pek çok kişi, ilaçların yüksek fiyatları nedeniyle temel
sağlık hizmetlerinin dışında kalıyor. Ülkenin eskimiş patent
yasaları, ilaç şirketlerinin, ürünleri için hak etmedikleri patentleri
kolayca almasına imkan veriyor. Böylece şirketler ürünler üstünde
kolayca tekel kurarak, daha uygun fiyatlı jenerik ilaç üreticilerinin
getireceği rekabetin önünü kesiyor.
Çalışma Hasta gruplarının oluşturduğu “Patent Yasalarını
Düzeltin” Koalisyonu ile birlikte hareket ederek ilaç patent
yasalarının yeniden düzenlenmesini talep ettik. Patentlerin hayat
kurtarıcı ilaçlara erişimi nasıl engellediğine dair vaka incelemeleri
sunduk ve sağlık hizmeti sunan bir kuruluş olarak kendi
tecrübelerimiz doğrultusunda yasa değişikliği talep eden resmî
başvurularda bulunduk.
Sonuç Birkaç yıl süren savunuculuk çalışması ve kamuoyu
baskısının ardından Güney Afrika hükümeti nihayet, politika
oluştururken insanların sağlık ihtiyaçlarına öncelik verilmesi
gerektiğini vurgulayan yeni bir politika belgesi taslağı yayınladı.
2018’de bu politikanın son şeklini alması bekleniyor. Güney
Afrika’nın patent yasalarının düzenlenmesiyle artık herkes için daha
uygun fiyatlı ilaçlara erişim sağlanmasının yolu açıldı.

Hak edilmemiş
patentlerle
kurulan tekel
nedeniyle ilaçlar
çok yüksek
fiyatlara satılıyor
ve sırf bu yüzden,
sırf ihtiyaç
duydukları
ilaçları satın
alamadıkları için,
yoldaşlarımızı
ve dostlarımızı
kaybettik.”
Sibongile Tshabalala
Tedavi İçin Eylem
Kampanyası Başkanı
Fotoğraf: “Patent Yasalarını
Düzeltin” Koalisyonu 36
hasta grubunu bir araya
getirdi. © MSF
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