Billigere hepatitt C-medisiner
Hepatitt C er en sykdom som har herjet rundt i verden og har vært et stort
problem. Tidligere var det ingen kur mot sykdommen og mange døde. For noen år siden kom
det heldigvis en medisin som funket. Den var i starten for dyr for mange, men etter hvert har
kuren heldigvis blitt billigere og billigere.
Tidligere var sykdommen hepatitt C et stort problem. Fortsatt den dag i dag er det ca.
71 millioner mennesker som har dette viruset i kroppen. Uten den behandlingen vi
har tilgang på nå i dag hadde opptil 85% av alle disse utviklet leverinfeksjon, som så ville
ført til leverkreft eller dødelig leversvikt. Det vil si at hvis ingen av menneskene på jorden i
dag hadde fått behandling, kunne i overkant av 60 millioner av de smittede dø på grunn av
denne sykdommen.
I 2013 og 2014 kom det heldigvis en kur mot hepatitt C, men ikke alt var bare bra av
den grunn. Selskapene som lagde disse nye medisinene mot hepatitt C fikk
patentbeskyttelse på den i mange land, og prisen for medisinene de solgte var altfor
høy for mange. Det kostet 12 000 dollar for en 12-ukerskur med medisin. Mange av
landene hvor hepatitt C herjet, var svært fattige og hadde ikke råd til disse
medisinene. Det ble derfor kjempet hardt imot patentbeskyttelsen i mange land.
Disse landene, samt de hvor patentbeskyttelsen aldri ble innført, begynte nå å lage
og\eller importere generiske medisiner. Disse var like bra, om ikke bedre enn de originale
medisinene, og viktigst av alt kostet mye mindre. Dette gjorde at fattige land også hadde råd
til medisinene og hepatitt C ble et mindre og mindre problem om i verden.
I dag koster den billigste generiske medisinen 5 ganger mindre enn for noen få år
siden. Dette er grunnet konkurranse mellom forskjellige generiske medisiner. Med de nye
prisene på kurer mot hepatitt C-medisiner er det nå mulig for leger uten grenser å sette opp
gratis testing og kurering av sykdommen. Det er derfor mange færre som dør av hepatitt C nå
enn det det var før.

