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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η συγκεκριμένη διπλωματική πρόκειται να στηριχθεί στις αρχές του Φαρμακευτικού

Μάρκετινγκ για την σκιαγράφηση του τομέα της καινοτομίας στην Φαρμακευτική

Αγορά. Ακολουθείται μια σταδιακή, ορθολογική, οργανωμένη και ακριβή διαδικασία

αναγνώρισης των χαρακτηριστικών που απαρτίζουν τη φαρμακευτική αγορά, στον

ελληνικό χώρο με συνεχή αναφορά στα διεθνή δεδομένα που ούτως ή άλλως

επηρεάζουν τον τομέα του φαρμάκου. Η παρούσα διπλωματική θα ακολουθήσει μία

βιβλιογραφική διαδρομή αντλώντας πληροφορίες μέσα από τουλάχιστον 50

επικαιροποιημένα άρθρα τόσο διεθνούς όσο και ελληνικής προέλευσης από

σχετικές μελέτες και έρευνες αλλά και βιβλία φαρμακευτικού μάρκετινγκ συναφούς

αντικειμένου με την καινοτομία.

Ειδικότερα αναλύεται η φαρμακευτική αγορά τόσο από την πλευρά των

φαρμακευτικών επιχειρήσεων που αποτελούν την πλευρά της προσφοράς, όσο και

από την πλευρά των ασθενών – καταναλωτών που αποτελούν την πλευρά της

ζήτησης. Στο πλαίσιο αυτό μελετώνται συγκεκριμένα εργαλεία-στρατηγικές που

αποσκοπούν στην άμεση αντιμετώπιση του αιτίου της υποβάθμισης της αξίας της

καινοτομίας στη φαρμακευτική αγορά και μέσω αυτών αναλύονται οι τάσεις και

προοπτικές της.

Γίνεται αναφορά στα σημεία που πάσχει η εν λόγω αγορά και δίνεται έμφαση στην

αναγκαιότητα ανάπτυξης του τομέα Έρευνας και Ανάπτυξης προκειμένου να

αναπτυχθεί η παραγωγή καινοτόμων προϊόντων σε ένα περιβάλλον αβέβαιο, με

έντονη την προσπάθεια μείωσης των Δαπανών Υγείας και γενικότερα δυσοίωνο από

οικονομικής άποψης, προσφέροντας τόσο κοινωνικό όσο και οικονομικό έργο.

Η διπλωματική ολοκληρώνεται, με μία κριτική εξέταση και αξιολόγηση των

συμπερασμάτων σε σχέση με την αντίστοιχη υπάρχουσα βιβλιογραφία με στόχο την

πληρέστερη παρουσίαση γύρω από το συγκεκριμένο ερευνητικό πεδίο.
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ABSTRACT

This diploma thesis will be based on the principles of the Pharmaceutical Marketing

for the delineation of innovation in the pharmaceutical market. It follows a gradual,

rational, organized and accurate identification process of the characteristics that

make up the pharmaceutical market in the Greek area, with constant reference to

international data anyway affecting the field of medicine. This thesis will follow a

path on literature in at least 50 updated articles both international and Greek, found

on studies, research and pharmaceutical marketing books related to the subject of

innovation.

In particular, the pharmaceutical market is analyzed both by the pharmaceutical

companies that form the supply side and from the perspective of patients - who are

consumers demand. In this context, specific tools - strategies are studied, aimed at

addressing the immediate cause of the deterioration in the value of innovation in the

pharmaceutical market and through these its trends and prospects are analyzed.

The points affecting the market are clarified and emphasis is given to the need for

the upgrading of Research and Development to develop innovative products in an

uncertain environment, with a strong effort to reduce health care costs and

generally bleak economic terms, offering both social and economic work.

The diploma thesis ends with a critical review and evaluation of findings in relation

to the relevant literature in order to complete presentation about the specific

research field.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το φάρμακο είναι ένα κοινωνικό αγαθό το οποίο διατηρεί την ιδιαιτερότητα να

αποτελεί ταυτόχρονα βιομηχανικό - καταναλωτικό προϊόν αφού κυκλοφορεί στην

αγορά, με συγκεκριμένες ενδείξεις και τιμές. Η παραγωγή και εμπορία φαρμάκων

αποτελεί έναν από τους πλέον αυστηρά ρυθμιζόμενους κλάδους της οικονομίας,

λόγω του θεσμικού πλαισίου που καθορίζει ασφυκτικά την παραγωγή, τη διακίνηση,

την αποθήκευση, την διασφάλιση της ποιότητας, τον ανταγωνισμό, την τιμολογιακή

πολιτική, την συνταγογράφηση και τις συνθήκες αγοράς γενικότερα. Καθοριστικό

ρόλο στην διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου της αγοράς φαρμάκου έχουν οι

κανονισμοί και οι αποφάσεις της Ε.Ε. για την ενίσχυση του ανταγωνισμού, την

προστασία των καταναλωτών, τη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού και την

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής φαρμακοβιομηχανίας1. Εξαιτίας

της διττής του φύσης το φάρμακο θα πρέπει να είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο,

αποτελεσματικό (efficacy) στην κλινική πράξη και όχι μόνο στις κλινικές μελέτες

(effectiveness), και ασφαλές.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι οι επιστημονικές εξελίξεις και τα καινοτόμα

φάρμακα που παράγονται απαιτούν την ύπαρξη νομοθεσίας - ρυθμιστικών

διατάξεων (Regulatory affairs), οι οποίες θα επιτρέπουν την πρόσβαση των ασθενών

σε αποτελεσματικά αλλά και ασφαλή φάρμακα και για το λόγο αυτό αποφάσισε την

αναθεώρηση της υφιστάμενης νομοθεσίας το 2001 με την Οδηγία 2004/27/ΕΚ2, η

οποία είναι γνωστή και ως REVIEW 2001, με στόχους:

1. Την άρση των εναπομεινάντων εμποδίων στη λειτουργία της κοινής

αγοράς.

2. Την εξασφάλιση και επίτευξη υψηλού επιπέδου δημόσιας υγείας.

3. Τη γρήγορη πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμα φαρμακευτικά

1
«ΣΦΕΕ : Ανάλυση για την εικόνα του φαρμακευτικού κλάδου, ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ»,
Διαθέσιμο στον ιστότοπο : http://health.ana-mpa.gr/view1.php?id=4474
2 «ΟΔΗΓΙΑ 2004/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου

2004 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που
προορίζονται για ανθρώπινη χρήση», διαθέσιμο στον ιστότοπο :

http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-1/dir_2004_27/dir_2004_27_el.pdf
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προϊόντα.

4. Tη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Φαρμακευτικής

Βιομηχανίας.

5. Την ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς.

6. Την προετοιμασία για τη διεύρυνσή της.

7. Τη βελτίωση των διαδικασιών έγκρισης φαρμακευτικών προϊόντων.

Στην Ελλάδα αρμόδιος φορέας που επιμελείται της ελληνικής φαρμακοποιίας και

της προστασίας της Δημόσιας Υγείας κατά την παραγωγή, διακίνηση, διάθεση,

εμπορία και διαφήμιση των φαρμάκων είναι ο Εθνικός Οργανισμός

Φαρμάκων (ΕΟΦ) που ιδρύθηκε το 1983 ως ΝΠΔΔ που αποτελεί εξειδικευμένη

Δημόσια Αρχή υπαγόμενη στο "Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας" ή όπως αυτό έχει

μετονομαστεί. Θυγατρικές εταιρείες που επικουρούν το έργο του ΕΟΦ είναι

το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ) και το Ερευνητικό

Κέντρο Βιολογικών Υλικών (ΕΚΕΒΥΛ).

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι η ανάλυση της αγοράς του φαρμάκου,

πρέπει να γίνεται χωριστά από τις υπόλοιπες κατηγορίες αγαθών. Τα μέτρα ελέγχου

της αγοράς συνίστανται σε μέτρα που αφορούν στον έλεγχο της προσφοράς και σε

μέτρα που αφορούν στον έλεγχο της ζήτησης.

2. Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

2.1 Η ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΤΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ

Οι αφετηρίες της σύγχρονης φαρμακευτικής βιομηχανίας εντοπίζονται στα τέλη του

19ου αιώνα, όταν διαπιστώθηκε ότι βασικές ύλες έχουν αντισηπτικές ιδιότητες. Έτσι

εταιρείες όπως η Roche, η Ciba-Geigy και η Sandoz που ξεκίνησαν σαν οικογενειακές

εταιρείες παραγωγής βαφικών υλών (χημικές βιομηχανίες) με έδρα κοντά στον

ποταμό Ρήνο στη Βασιλεία της Ελβετίας (The Upper Rhine Valley - Bio Valley),

προχώρησαν στην παραγωγή φαρμακευτικών ουσιών, με βάση αρχικά μοριακές

δομές συνθετικών χρωμάτων, για να εξελιχθούν στη συνέχεια σε παγκόσμιους
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παίχτες της Φαρμακευτικής Αγοράς (κάτι ανάλογο ισχύει και στην περίπτωση των

Γερμανικών κολοσσών του χώρου όπως η Bayer και η Hoechst – που σήμερα

υπάρχει ως Sanofi – Aventis).

Η φαρμακευτική βιομηχανία στα πρώτα της χρόνια δεν ήταν και τόσο στενά

συνδεδεμένη με την κλασσική επιστήμη καθώς δεν ακολουθούσε την επιστημονική

μέθοδο με τις αρχές και τους αυστηρούς κανόνες που την διέπουν. Ο 2ος παγκόσμιος

πόλεμος δημιούργησε την μεγάλη ανάγκη για αντιβιοτικά όπου οδήγησε στην

μετάβαση της φαρμακευτικής βιομηχανίας σε επιχειρήσεις πλέον με μεγάλη ένταση

στο πεδίο της έρευνας και της ανάπτυξης (Research & Development – R&D).

Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D - Research & Development) είναι ο όρος για την Έρευνα

και την Ανάπτυξη στις επιχειρήσεις ως αυτόνομο τμήμα διαχείρισης της εταιρικής

έρευνας και θα γίνει εκτενής λόγος στην επόμενη ενότητα.

Το τμήμα αυτό έχει την ευθύνη για την επιστημονική οργάνωση και εφαρμογή

ερευνών και πειραμάτων, με σκοπό τη βελτίωση όλων των φάσεων λειτουργίας της

βιομηχανίας. Το κόστος λειτουργίας τους επιβαρύνει την τιμή πώλησης του

παραγομένου προϊόντος. Συνεπώς αν το τμήμα ερευνών δεν αποδίδει θετικά

αποτελέσματα ώστε να αντισταθμίσει το κόστος λειτουργίας του από τις οικονομίες

που δημιουργούν οι καινοτομίες του, είναι ασύμφορη η λειτουργία του. Πολλές

επιχειρήσεις διατηρούν τιμήματα ερευνών και ανάπτυξης, για επινόηση νέων

καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών και συνεπώς για να εξασφαλίζουν τη συνεχή

παρουσία τους στην αγορά3. Παρακάτω στην Εικόνα 1 παρουσιάζονται οι φάσεις

της διαδικασίας R&D σε διάρκεια :

3Ορισμός του όρου : «Έρευνα και Ανάπτυξη», Διαθέσιμο στον ιστότοπο :
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%C
E%B9_%CE%91%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7
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Εικόνα 1 : Φάσεις της διαδικασίας R-D σε διάρκεια

Η αναζήτηση νέων δραστικών ουσιών ενέχει μεγάλο ρίσκο για τις φαρμακευτικές

εταιρείες και είναι μια μακροχρόνια και εξαιρετικά δαπανηρή διαδικασία, η οποία

στη συνέχεια δημιουργεί έντονα εμπόδια εισόδου των επιχειρήσεων στον κλάδο

(προστασία πνευματικών δικαιωμάτων και ευρεσιτεχνίας για τις νέες δραστικές

ουσίες). Η πατέντα δημιουργεί μονοπωλιακές συνθήκες αγοράς και είναι ένα μέσο

να μειώσει την κερδοφορία των αντιγραφέων και να ενθαρρύνει την καινοτομία.

H ανάγκη της φαρμακοβιομηχανίας για συνεχή τροφοδότησή της από τον τομέα

έρευνας και ανάπτυξης, η οποία υπήρχε πάντα, έχει προσφάτως συντελέσει στη

δημιουργία μιας τάσεως που γίνεται ολοένα και φανερότερη : την αναντίλεκτη

μετακίνηση μεγάλων ευρωπαϊκών εταιρειών προς τις ΗΠΑ, όπου αφενός υπάρχουν

μεγάλα ερευνητικά εργαστήρια και αφετέρου φιλικότερο για τις επιχειρήσεις κλίμα.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της παγκόσμιας φαρμακοβιομηχανίας, σύμφωνα με τον

Kesic (2009), μπορούν να εντοπισθούν ως εξής :
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 Αυξημένη ανάγκη για παγκοσμιοποίηση.

 Συνεχής αλλαγή του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος και αύξηση της

ανταγωνιστικότητας.

 Έλλειψη νέων προϊόντων, παρά τις αυξημένες επενδύσεις σε R&D.

 Γρήγορη ενοποίηση και συγκέντρωση της παγκόσμιας φαρμακοβιομηχανίας.

 Αυξημένη σπουδαιότητα της στρατηγικής διοίκησης (strategic management).

 Ανάπτυξη νέων θεραπευτικών πεδίων και τεχνολογιών (βιοτεχνολογία –

biotechnology,  φαρμακογονιδιωματική έρευνα – pharmacogenomics).

 Γήρανση του παγκόσμιου πληθυσμού αλλά και εμφάνιση νέων, όχι ακόμη

καλά καλυμμένων ικανοποιητικά θεραπευτικών πεδίων.

 Γρήγορη ανάπτυξη της παγκόσμιας αγοράς γενόσημων.

Σε όλα τα παραπάνω θα πρέπει να συμπληρώσουμε όμως  :

 την τάση που υπάρχει σε παγκόσμια κλίμακα για περιορισμό των εξόδων (ας

μην παραβλέψουμε ότι η φαρμακευτική δαπάνη είναι ένας εύκολος στόχος)

 την αυξημένη πίεση στην τιμολόγηση νέων φαρμάκων

 τον μεγάλο αριθμό επώνυμων φαρμάκων των οποίων λήγει η πατέντα

 την αυξημένη σπουδαιότητα των αναδυομένων αγορών

 την εστίαση των εταιρειών σε εξειδικευμένα φάρμακα

Γενικά μπορούμε να διακρίνουμε τέσσερις (4) τύπους φαρμάκων στην

φαρμακευτική βιομηχανία :

 Ethical - συνταγογραφούμενα

 OTC – μη συνταγογραφούμενα

 Generic - γενόσημα

 Biotech – βιοτεχνολογίας

Ο κάθε τύπος απαιτεί όμως πολύ διαφορετικές στρατηγικές δυνατότητες.

Οι παραγωγοί των επώνυμων συνταγογραφούμενων φαρμάκων διαθέτουν ισχυρό

R&D και υποδομή πωλήσεων και marketing σε παγκόσμια κλίμακα. Οι επενδύσεις

των φαρμακευτικών βιομηχανιών αυτού του τύπου σε στρατηγικές του Μάρκετινγκ

αυξάνεται σταθερά και έντονα κάθε χρόνο, διαμορφώνοντας έμμεσα τόσο τις τιμές

όσο και την ποσότητα παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων που επηρεάζονται

αναμφισβήτητα και από τις επιτευχθείσες αλλαγές στις απαιτήσεις των

καταναλωτών.
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Τα επώνυμα OTC φάρμακα προϋποθέτουν στρατηγική marketing που απευθύνεται

απευθείας στον καταναλωτή. Το τμήμα OTC αυξάνεται με υψηλό ρυθμό, και πολλές

εταιρίες αποκομίζουν τα ανάλογα οφέλη. Οι λόγοι της διαφοροποίησης είναι ότι

δημιουργείται ένα μακροπρόθεσμο σημείο εσόδων από τους νέους τύπους

προϊόντων, παρά τα χαμηλότερα περιθώρια κέρδους και τον αυξημένο

ανταγωνισμό.

Οι εταιρείες generic εστιάζονται στην διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και

στην ηγεσία κόστους και θα τις αναλύσουμε παρακάτω.

Οι εταιρείες biotech πρέπει να δημιουργήσουν και να υπερασπιστούν πνευματική

ιδιοκτησία σε εξειδικευμένα ερευνητικά πεδία. Το μεγαλύτερο μέρος των

επενδύσεων στη χημική βιομηχανία αφορά την έρευνα και ανάπτυξη. Ο πιο

καινοτόμος τομέας είναι η βιοτεχνολογία, δηλαδή η εφαρμογή των αρχών της

επιστήμης και της μηχανικής στην επεξεργασία υλών με βιολογικούς παράγοντες. Τα

βιοτεχνολογικά σκευάσματα αξιοποιούν τη δομική ύλη του ανθρώπινου

οργανισμού, σε αντίθεση με τα παραδοσιακά φάρμακα που έχουν ως βάση χημικές

ουσίες. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το όραμα «εξατομικευμένων θεραπειών» που

θα απευθύνονται στον κάθε ασθενή βάσει του ιστορικού και των ιδιαίτερων

χαρακτηριστικών του, είναι πλέον μια ορατή προοπτική που συνεπάγεται τεράστιες

δυνατότητες ανάπτυξης στη μάχη της θεραπείας σπάνιων ασθενειών. Θεωρητικά, οι

προοπτικές του κλάδου είναι ανεξάντλητες, καθώς βρίσκει εφαρμογή στο σύνολο

των θεραπευτικών πεδίων. Πρόκειται για μια επανάσταση, με θεαματικά

αποτελέσματα, τα οποία θα γίνονται ορατά ολοένα και περισσότερο στα χρόνια που

έρχονται4.

Εξαιτίας των διαφορετικών ιδιοτήτων και της διαφορετικής διάταξης κόστους που

εμπεριέχονται, οι πολυεθνικές εταιρείες που διαθέτουν OTC και Generics

επιχειρηματικές δραστηριότητες, ουσιαστικά τις εμφανίζουν ξεχωριστά και συνήθως

με διαφορετική ονομασία από την εταιρική. Επίσης και όσες έχουν αποκτήσει

εταιρείες biotech τις αφήνουν να λειτουργούν σχεδόν αυτόνομα.

4 «Αγορά φαρμάκου : Νέα δεδομένα από τη βιοτεχνολογία», Ανδρέας Αναστασίου, Ιούνιος 2008,
Διαθέσιμο στον ιστότοπο : http://www.hrima.gr/article.asp?view=456&ref=447
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2.2 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Η παγκόσμια παραγωγή φαρμάκων βρίσκεται συγκεντρωμένη στις ανεπτυγμένες

χώρες, παρά την πρόοδο που σημειώθηκε τα τελευταία χρόνια από χώρες όπως η

Κίνα και η Ινδία. Οι ΗΠΑ ελέγχουν το 38,1% της παγκόσμιας παραγωγής σε αξία, η

Ευρώπη το 36,1%, η Ιαπωνία το 7,7% και οι λοιπές χώρες το 18,1%. Κατά την

περίοδο 1995-2010 η Αμερικανική φαρμακευτική αγορά έχει παρουσιάσει διπλάσιο

ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή τόσο σε οικονομικούς

όρους όσο και σε όρους ανάπτυξης και καινοτομίας. Παρόλα αυτά η

παραγωγικότητα της έρευνας στην Ευρώπη έχει στην πραγματικότητα αυξηθεί σε

σχέση με τη χρηματοδότηση που έχει λάβει και θα αποδεικνυόταν ισχυρότερη από

την αμερικανική αν στην ανάλυση συμπεριλαμβάναμε τα πρώτα στην κατηγορία

τους φάρμακα και τα ορφανά φάρμακα (σκευάσματα που προορίζονται για τη

διάγνωση, την πρόληψη ή την θεραπεία παθήσεων που συνεπάγονται κίνδυνο για

τη ζωή ή είναι πολύ σοβαρές, σπάνιες και οι οποίες πριν την εμφάνιση των

συγκεκριμένων φαρμάκων έμεναν αθεράπευτες και οι ασθενείς οδηγούνταν

ταχύτατα είτε στο θάνατο ή διαβιούσαν με βαριές αναπηρίες και πολύ πόνο), που

κυκλοφόρησαν στην Ευρώπη αλλά όχι στις ΗΠΑ.

Σχήμα 1 : Ταξινόμηση της παγκόσμιας φαρμακευτικής αγοράς
Πηγή: IMS Health, 2010 – ανατυπωμένο από EFPIA, 2010
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Σχήμα 1 : Ταξινόμηση της παγκόσμιας φαρμακευτικής αγοράς
Πηγή: IMS Health, 2010 – ανατυπωμένο από EFPIA, 2010

[17] © 2012 Κων/νος  Δημ. Φαρμάκης

2.2 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Η παγκόσμια παραγωγή φαρμάκων βρίσκεται συγκεντρωμένη στις ανεπτυγμένες

χώρες, παρά την πρόοδο που σημειώθηκε τα τελευταία χρόνια από χώρες όπως η

Κίνα και η Ινδία. Οι ΗΠΑ ελέγχουν το 38,1% της παγκόσμιας παραγωγής σε αξία, η

Ευρώπη το 36,1%, η Ιαπωνία το 7,7% και οι λοιπές χώρες το 18,1%. Κατά την

περίοδο 1995-2010 η Αμερικανική φαρμακευτική αγορά έχει παρουσιάσει διπλάσιο

ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή τόσο σε οικονομικούς

όρους όσο και σε όρους ανάπτυξης και καινοτομίας. Παρόλα αυτά η

παραγωγικότητα της έρευνας στην Ευρώπη έχει στην πραγματικότητα αυξηθεί σε

σχέση με τη χρηματοδότηση που έχει λάβει και θα αποδεικνυόταν ισχυρότερη από

την αμερικανική αν στην ανάλυση συμπεριλαμβάναμε τα πρώτα στην κατηγορία

τους φάρμακα και τα ορφανά φάρμακα (σκευάσματα που προορίζονται για τη

διάγνωση, την πρόληψη ή την θεραπεία παθήσεων που συνεπάγονται κίνδυνο για

τη ζωή ή είναι πολύ σοβαρές, σπάνιες και οι οποίες πριν την εμφάνιση των

συγκεκριμένων φαρμάκων έμεναν αθεράπευτες και οι ασθενείς οδηγούνταν

ταχύτατα είτε στο θάνατο ή διαβιούσαν με βαριές αναπηρίες και πολύ πόνο), που

κυκλοφόρησαν στην Ευρώπη αλλά όχι στις ΗΠΑ.

Σχήμα 1 : Ταξινόμηση της παγκόσμιας φαρμακευτικής αγοράς
Πηγή: IMS Health, 2010 – ανατυπωμένο από EFPIA, 2010



[18] © 2012 Κων/νος  Δημ. Φαρμάκης

Μέσα σε αυτό το κλίμα καλείται να κινηθεί και η ελληνική φαρμακοβιομηχανία με

τις δικές της ιδιαιτερότητες. Ο φαρμακευτικός κλάδος αποτελούσε αδιαμφισβήτητα

παράδειγμα και καύχημα για την ελληνική οικονομία καθώς όχι μόνο εφάρμοζε τις

πλέον σύγχρονες διεθνώς πρακτικές στο «επιχειρείν» αλλά βρισκόταν ανάμεσα

στους κλάδους που δείχνουν το δρόμο για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας. Τα

τελευταία χρόνια δυσάρεστο είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα παραμένει αφιλόξενος

τόπος για την κλινική έρευνα και η λέξη κίνητρο τείνει να είναι έννοια άγνωστη. Το

κράτος αδυνατεί να αντιληφθεί το όφελος για τη χώρα από την έρευνα και

ανάπτυξη προϊόντων, τη στιγμή που η συμβολή της φαρμακοβιομηχανίας στην

οικονομία και την απασχόληση είναι καθοριστική.

Σχήμα 2 : Δείκτες Παραγωγής Φαρμακοβιομηχανίας & Μεταποίησης συνολικά
Πηγή : Επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ

Δυστυχώς η άσχημη οικονομική συγκυρία που πνίγει τη χώρα την τελευταία τριετία,

με μικρές ίσως εξαιρέσεις, έχει ως αποτέλεσμα την απόλυτη πτώση του τομέα

έρευνας και ανάπτυξης φαρμάκων. Έτσι μικρός αριθμός ελληνικών επιχειρήσεων

είναι σε θέση να δαπανήσει τα υψηλά ποσά που απαιτούνται για την

πραγματοποίηση R&D και την ανάπτυξη πρωτότυπων σκευασμάτων γεγονός που

αποδεικνύεται και από τα στοιχεία του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και

Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ) όπου ενώ κατά το έτος 1987, το ποσοστό των εισαγόμενων

φαρμάκων αποτελούσε μόνο το 18,29% του συνόλου των πωλήσεων φαρμάκων στη
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χώρα, το 2001 έφθασε το 62,33%, ενώ σήμερα εκτιμάται ότι αγγίζει το 70%5.

Η εγχώρια αγορά κυριαρχείται από τις θυγατρικές εταιρίες των μεγαλύτερων

φαρμακοβιομηχανιών του κόσμου, οι οποίες στην πλειοψηφία τους

δραστηριοποιούνται στην αντιπροσώπευση των φαρμακευτικών σκευασμάτων που

εισάγουν από τις εταιρείες του Ομίλου στον οποίο ανήκουν και δεν επιδεικνύουν

παραγωγική δραστηριότητα, ενώ ορισμένες από αυτές πραγματοποιούν παραγωγή

στην Ελλάδα σε εγκαταστάσεις τρίτων. Η εγχώρια φαρμακευτική αγορά είναι

ιδιαίτερα κατακερματισμένη και αναποτελεσματική.

2.3 S.W.O.T. ANALYSIS ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Κατά την S.W.O.T. ανάλυση μελετώνται τα δυνατά (Strengths) και αδύνατα

(Weaknesses) σημεία καθώς και οι ευκαιρίες (Opportunities) και οι απειλές (Threats)

που υπάρχουν στην φαρμακευτική αγορά. Τα δυνατά και αδύνατα σημεία αφορούν

το εσωτερικό περιβάλλον της αγοράς καθώς προκύπτουν από τους εσωτερικούς

πόρους που αυτή κατέχει (π.χ. ικανότητες, ιδιότητες και χαρακτηριστικά της αγοράς,

τεχνογνωσία, χρηματοοικονομική υγεία και ικανότητα να ανταποκριθεί σε νέες

επενδύσεις - καινοτομίες, κλπ.). Αντιθέτως οι ευκαιρίες και οι απειλές αντανακλούν

μεταβλητές του εξωτερικού περιβάλλοντός της τις οποίες η αγορά θα πρέπει να

εντοπίσει, να προσαρμοστεί σε αυτές ή ακόμα και να τις προσαρμόσει όπου κάτι

τέτοιο είναι εφικτό (π.χ. ρυθμίσεις στο νομικό περιβάλλον, δημιουργία ή/και

εμφάνιση νέων αγορών, κλπ.). Τελικός στόχος της ελληνικής φαρμακευτικής αγοράς

οφείλει να είναι η υπερπήδηση των προβλημάτων με τελικό σκοπό την ουσιαστική

αξιοποίηση των προκλήσεων και των προοπτικών που έχει η ελληνική

φαρμακευτική αγορά στην περίοδο της οικονομικής κρίσης, που διανύει η χώρα.

Παράλληλα, στόχος είναι να ανιχνευτούν οι ευκαιρίες που αναδεικνύονται και ο

φαρμακευτικός κλάδος να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας καθώς

όπως αποτυπώνεται μέσα από τα χρηματοοικονομικά του στοιχεία και την

5 «ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : H πλέον ρυθμιζόμενη βιομηχανία παγκοσμίως εισέρχεται στην περίοδο

των ισχνών αγελάδων με αβέβαιο μέλλον», 29/02/2004, Διαθέσιμο στον ιστότοπο :
http://www.tovima.gr/science/article/?aid=157444
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απασχόληση - είναι ένας κλάδος που παρουσιάζει μια δυναμική ανάπτυξης και έχει

τη δυνατότητα να συμβάλλει θετικά στον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ.

Πίνακας 1 : S.W.O.T. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Από την ανάλυση στον Πίνακα 1 αντιλαμβανόμαστε ότι η αγορά φαρμάκου είναι

χώρος εξ αντικειμένου ευαίσθητος, αλλά σίγουρα δυναμικός και οικονομικά

αποδοτικός. Με αρκετά προβλήματα, όμως. Στην Ελλάδα, η φαρμακευτική αγορά

χαρακτηρίζεται από πολλαπλότητα αρμόδιων φορέων και πολυπλοκότητα

διαδικασιών λήψης αποφάσεων. Η άσκηση φαρμακευτικής πολιτικής είναι

αποσπασματική, καθώς συμμετέχουν πλήθος αρχών και ως συνέπεια καθίσταται

συχνά αναποτελεσματική.
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Ο φαρμακευτικός κλάδος δεν είναι σε καμία περίπτωση αποκομμένος από το

διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον, είναι ένας από τους σημαντικούς βραχίονες της

παγκόσμιας οικονομίας και των εθνικών οικονομιών. Ως αποτέλεσμα, υπόκειται σε

πιέσεις σε περιόδους οικονομικής ύφεσης ή αστάθειας και αντίστοιχα σημειώνει

μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης όταν οι συνθήκες της αγοράς είναι

ευνοϊκότερες. Πρόκειται όμως για ανθεκτικό κλάδο, καθώς η ζήτηση είναι πιο

ανελαστική. Η ελληνική φαρμακευτική αγορά είναι μια αγορά που δεν στηρίζει το

μέλλον της στην έρευνα ή την ανάπτυξη σκευασμάτων. Από τη μια δεν υπάρχουν

καθόλου ευνοϊκές συνθήκες για έρευνα και από την άλλη, η παραγωγή παγκοσμίως

έχει συγκεντρωθεί σε πολύ λίγες χώρες, που προσφέρουν μεγαλύτερα

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Επομένως, η εξωστρέφεια είναι μονόδρομος για την

ανάπτυξή μας. Η κομβική της θέση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη μάς προσφέρει την

ευκαιρία να επενδύσουμε σε νέες αναπτυσσόμενες αγορές και να πετύχουμε

σημαντική ανάπτυξη.

Η συνεχής ανάπτυξη μιας εταιρίας σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και ευμετάβλητο

περιβάλλον, όπως αυτό της φαρμακοβιομηχανίας, δεν είναι εύκολη υπόθεση.

Απαιτεί ξεκάθαρη στρατηγική και ουσιαστική δέσμευση όλων απέναντι σε ένα κοινό

όραμα, ικανότητα ανάλυσης των δεδομένων της αγοράς, εσωτερική δομή που

επιτρέπει τη γρήγορη λήψη αποφάσεων και μια ομάδα ικανών συνεργατών.

Σε δεύτερο επίπεδο, μεγάλες προοπτικές έχουν η έρευνα και ανάπτυξη νέων

προϊόντων, όμως αυτή τη στιγμή, οι συνθήκες είναι θέμα επιχειρηματικής

απόφασης και μεγάλης επένδυσης με σημαντικό ρίσκο6.

Οποιαδήποτε δράση των δημοσίων αρχών στον φαρμακευτικό κλάδο θα έπρεπε να

στοχεύει στη δημιουργία ανταγωνιστικού περιβάλλοντος το οποίο να διασφαλίζει

ότι οι πολίτες της Ελλάδος έχουν πρόσβαση σε καινοτόμα, ασφαλή και προσιτά

φάρμακα χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις. Γι’ αυτόν τον σκοπό τόσο η επιβολή

της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού όσο και τα κανονιστικά μέτρα μπορούν και

πρέπει να θεωρηθούν ότι βελτιώνουν τη λειτουργία της αγοράς προς όφελος των

καταναλωτών. Η προώθηση της καινοτομίας και η ενθάρρυνση της οικονομικής

ανάπτυξης αποτελούν κοινούς σκοπούς του δικαίου της βιομηχανικής ιδιοκτησίας

6 «Αγορά φαρμάκου : Νέα δεδομένα από τη βιοτεχνολογία», Ανδρέας Αναστασίου, Ιούνιος 2008,
Διαθέσιμο στον ιστότοπο : http://www.hrima.gr/article.asp?view=456&ref=447
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και του δικαίου του ανταγωνισμού. Η καινοτομία συνιστά βασική και δυναμική

συνιστώσα μιας ανοιχτής και ανταγωνιστικής οικονομίας της αγοράς. Τα

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας προάγουν τον δυναμικό ανταγωνισμό

ενθαρρύνοντας τις επιχειρήσεις να επενδύσουν σε αναπτυσσόμενα νέα ή

βελτιωμένα προϊόντα και διαδικασίες. Το ίδιο πράττει ο ανταγωνισμός πιέζοντας τις

επιχειρήσεις να καινοτομήσουν. Συνεπώς, τόσο τα δικαιώματα πνευματικής

ιδιοκτησίας όσο και ο ανταγωνισμός χρειάζονται απαραίτητα για την προώθηση της

καινοτομίας και την ανταγωνιστική της εκμετάλλευση7. Εάν η ύπαρξη και άσκηση

ενός δικαιώματος βιομηχανικής ιδιοκτησίας δεν είναι αφ’ εαυτού τους

ασυμβίβαστες με τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού, δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν

να αποτελέσουν αντικείμενο νομοθετικής παρέμβασης βάσει των νόμων περί

ανταγωνισμού8.

3. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Τα τελευταία χρόνια, παράλληλα με την έμφαση που αποδίδεται στην έννοια και

την αξία της τεχνολογίας, έχει κάνει την εμφάνισή του ένας νέος όρος, η

καινοτομία. Για πολλούς διεθνείς οργανισμούς (Ε.Ε. και Ο.Ο.Σ.Α.) χαρακτηρίζεται ως

ο βασικός μοχλός ανάπτυξης, τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

Ένας βασικός ορισμός που θα μπορούσε να αποδοθεί για την έννοια της

καινοτομίας είναι ότι πρόκειται για τη μετατροπή μιας ιδέας σε εμπορεύσιμο προϊόν

ή υπηρεσία, σε λειτουργική μέθοδο παραγωγής ή διανομής ή σε νέα μέθοδο

παροχής υπηρεσιών. Η καινοτομία ουσιαστικά είναι κάθε εκδήλωση νεωτερικής

σκέψης ή συμπεριφοράς. Χαρακτηριστικό της γνώρισμα αποτελεί η πρωτοτυπία.

Μπορεί να θεωρηθεί και ως δημιουργική εκδήλωση του ανθρώπινου πνεύματος ή

της ανθρώπινης επινοητικότητας και συνδέεται με καταστάσεις που σχετίζονται με

την τεχνική και την επιστήμη.

7 Ανακοίνωση της Επιτροπής – Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 81 της
συνθήκης ΕΚ σε συμφωνίες μεταφοράς τεχνολογίας, ΕΕ C 101 της 27ης Απριλίου 2004, σ. 2-42.
8 Ανακοίνωση της Επιτροπής – Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 81 της
συνθήκης ΕΚ σε συμφωνίες μεταφοράς τεχνολογίας, ΕΕ C 101 της 27ης Απριλίου 2004, σ. 2-42.
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3.1 ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Οι μορφές της καινοτομίας μπορούν να διακριθούν με βάση το πεδίο εφαρμογής

της ή την έκτασή της :

 Με βάση το πεδίο εφαρμογής της, η καινοτομία διακρίνεται σε καινοτομία

προϊόντος (ή υπηρεσίας) που αφορά σε νέα ή βελτιωμένα προϊόντα (ή

υπηρεσίες) και σε διαχειριστική καινοτομία που αφορά σε νέες ή

βελτιωμένες διαδικασίες της επιχείρησης.

 Με βάση την έκτασή της, η καινοτομία μπορεί να είναι οριακή, η οποία

αφορά στη βελτίωση των τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών των

υπαρχόντων προϊόντων (ή υπηρεσιών) ή διαδικασιών, ή ριζική που αφορά

σε νέα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των προϊόντων (ή

υπηρεσιών) ή σε νέες διαδικασίες, για την επίτευξη των οποίων απαιτείται

νέα γνώση.

Συνεπώς η καινοτομία δεν συνεπάγεται απαραίτητα ριζικές αλλαγές και είναι

εφικτή για όλες τις επιχειρήσεις9.

Η καινοτομία χωρίζεται σε Τεχνολογική Καινοτομία Προϊόντων και Διαδικασιών και

σε Μη Τεχνολογική Καινοτομία Προϊόντων και Διαδικασιών.

Ως Τεχνολογική Καινοτομία ορίζεται :

 Η εισαγωγή στην αγορά ενός νέου ή σημαντικά βελτιωμένου σε σχέση με τα

βασικά του χαρακτηριστικά, τις τεχνικές προδιαγραφές, προτιθέμενες

χρήσεις ή τη φιλικότητα προς τον χρήστη, προϊόντος (υλικού αγαθού ή

υπηρεσίας), ή

 Η εισαγωγή στην επιχείρηση μίας νέας ή σημαντικά βελτιωμένης

διαδικασίας παραγωγής, μεθόδου παροχής και διανομής ή διαδικασίας

υποστήριξης για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Το αποτέλεσμα (της διαδικασίας)

θα πρέπει να είναι σημαντικό σε σχέση με τον όγκο της παραγωγής, την

ποιότητα των προϊόντων ή το κόστος παραγωγής και διανομής.

9 «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ», Πιταροκοίλης Σοφοκλής, διαθέσιμο στον ιστότοπο :
http://kainotomeis.gr/html/news-patra-pitarokoilis.html



[24] © 2012 Κων/νος  Δημ. Φαρμάκης

Η Μη Τεχνολογική Καινοτομία χωρίζεται σε 10:

 Οργανωτική Μη Τεχνολογική Καινοτομία : Είναι η εφαρμογή νέων μεθόδων

ή μεταβολών των μεθόδων, όσον αφορά τη δομή ή τη διοίκηση της

επιχείρησης, που αποσκοπούν στη βελτίωση της χρήσης των γνώσεων στην

επιχείρηση, της ποιότητας των αγαθών και των υπηρεσιών ή της

αποτελεσματικότητας των ροών εργασίας.

 Μη τεχνολογική καινοτομία εμπορίας : Είναι η εφαρμογή νέων

ή βελτιωμένων σχεδίων ή μεθόδων πώλησης που αποσκοπούν στην αύξηση

της ελκυστικότητας των αγαθών και των υπηρεσιών ή στην είσοδο σε νέες

αγορές.

Τα καινοτομικά προϊόντα είτε ικανοποιούν μεγάλο αριθμό αναγκών, είτε καλύπτουν

τις ήδη υπάρχουσες ανάγκες με μεγαλύτερη πληρότητα και είναι ελκυστικά στα

μάτια του καταναλωτή, αφού έχουν βελτιωμένη εμφάνιση. Επιπλέον, δημιουργούν

έντονα ψυχολογικά ερεθίσματα επειδή είναι πρωτότυπα, αυξάνουν την περιέργεια

και ανανεώνουν το ενδιαφέρον του καταναλωτή, οδηγώντας τον στην αγορά τους.

Υπάρχει η πιθανότητα να δημιουργήσουν νέα μόδα που θα τα κάνει ευρέως γνωστά

και περιζήτητα.

3.2 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

"Η καινοτομία για μια επιτυχημένη σύγχρονη οικονομία είναι σημαντική όσο το

νερό για τη ζωή" δήλωσε η Maire Geoghegan-Quinn, Επίτροπος της ΕΕ αρμόδια για

την έρευνα, την καινοτομία και την επιστήμη, σχολιάζοντας την έκθεση "European

Innovation Scoreboard 2010" που δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο του 2011.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι ευρωπαϊκές χώρες διαχωρίζονται σε τέσσερις ομάδες

με διαφορετικά επίπεδα επιδόσεων :

 Χώρες με κορυφαίες επιδόσεις στον τομέα της καινοτομίας, οι οποίες είναι

πολύ υψηλότερες από τον μέσο όρο της ΕΕ των 27.

10«Τι είναι καινοτομία - ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ», 2009, διαθέσιμο στον
ιστότοπο : http://www.faethon.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=250&Itemid=200



[25] © 2012 Κων/νος  Δημ. Φαρμάκης

 Χώρες με καλές επιδόσεις στον τομέα της καινοτομίας, οι οποίες είναι κοντά

στον μέσο όρο της ΕΕ των 27.

 Χώρες με μέτριες επιδόσεις στον τομέα της καινοτομίας, οι οποίες είναι

χαμηλότερες από τον μέσο όρο της ΕΕ των 27.

 Χώρες με μικρές επιδόσεις στον τομέα της καινοτομίας, οι οποίες είναι πολύ

χαμηλότερες από τον μέσο όρο της ΕΕ των 27.

Η Ελλάδα εντάσσεται στην ομάδα χωρών με μέτριες επιδόσεις καινοτομίας. Τα

δυνατά σημεία της χώρας είναι οι ανθρώπινοι πόροι, οι φορείς καινοτομίας

(innovators) και τα προϊόντα (outputs). Ανάπτυξη παρουσιάζεται στους τομείς των

κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital), των κοινοτικών σχεδίων

(Community designs) και των πωλήσεων νέων προϊόντων (sales of new products).

Σημαντική μείωση παρουσιάζουν οι δαπάνες για μη τεχνολογική/ερευνητική

καινοτομία (Non - R&D innovation expenditure) και τα έσοδα από άδειες και

διπλώματα ευρεσιτεχνίας στο εξωτερικό (license and patent revenues from

abroad)11.

3.3 Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Ο ρόλος της καινοτοµίας στο φαρµακευτικό κλάδο είναι καθοριστικός. Χάρη στις

καινοτοµίες στον τοµέα των φαρµάκων για ανθρώπινη χρήση, παρασχέθηκαν σε

ασθενείς θεραπείες που ήταν αδιανόητες πριν από  µερικές δεκαετίες. Επιπλέον, η

έλλειψη κατάλληλης θεραπείας για πολλές ασθένειες απαιτεί συνεχείς καινοτόµες

προσπάθειες για την επινόηση νέων φαρµάκων. Χωρίς τις πολύ σηµαντικές

προσπάθειες στον τοµέα της R&D από τις εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων

σκευασµάτων και από τους λοιπούς ενδιαφερόµενους φορείς (π.χ. πανεπιστήµια)

δεν θα προέκυπταν τα οφέλη αυτά12.

Τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας αποτελούν κεντρικό στοιχείο για την

προώθηση της καινοτοµίας. Η προστασία των δικαιωµάτων πνευµατικής

11 «Έκθεση της ΕΕ αναδεικνύει την επείγουσα ανάγκη για καινοτομία», 2011,διαθέσιμο στον
ιστότοπο : http://www.ekt.gr/content/display?ses_mode=rnd&ses_lang=el&prnbr=82551
12 «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Συνοπτική παρουσίαση της έκθεσης για την έρευνα στο
φαρμακευτικό κλάδο», διαθέσιμο στον ιστότοπο :
http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/communication_el.pdf
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ιδιοκτησίας είναι σηµαντική για όλους τους τοµείς της οικονοµικής ζωής και έχει

εξέχουσα σηµασία για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. Αποκτά ωστόσο ιδιαίτερη

σηµασία για το φαρµακευτικό κλάδο λόγω της ανάγκης να αντιµετωπιστούν τα

τρέχοντα και τα ανακύπτοντα προβλήµατα στον τοµέα της υγείας και του µεγάλου

κύκλου ζωής των προϊόντων (περιλαµβανοµένου του  µακρού χρόνου ανάπτυξης). Ο

φαρµακευτικός κλάδος στην ΕΕ παρουσιάζει πράγµατι έναν από τους υψηλότερους

δείκτες επενδύσεων σε R&D στην Ευρώπη και βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στα

δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας για την προστασία της καινοτοµίας. Οι

περίοδοι αποκλειστικής εκµετάλλευσης που εξασφαλίζονται µέσω του δικαίου

ευρεσιτεχνίας και άλλων µηχανισµών (συµπληρωµατικό πιστοποιητικό προστασίας,

αποκλειστικότητα των δεδοµένων) παρέχουν κίνητρα στις εταιρείες παραγωγής

αρχέτυπων σκευασµάτων να συνεχίσουν το καινοτόµο έργο τους.

Η Επιτροπή, η οποία έχει δεσµευθεί να προωθήσει την καινοτοµία µέσω των

δικαιωµάτων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, συµπεριλαµβανοµένων των διπλωµάτων

ευρεσιτεχνίας, όπως προβλέπεται στην ανακοίνωση του 2007  για τα διπλώµατα

ευρεσιτεχνίας13 και στην προαναφερόµενη ανακοίνωση του 2008 για µια

στρατηγική στον τοµέα των δικαιωµάτων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας,  υπογραµµίζει

την ανάγκη για διπλώµατα ευρεσιτεχνίας υψηλής ποιότητας που χορηγούνται µε

αποτελεσµατικές και οικονοµικά προσιτές διαδικασίες και παρέχουν σε όλους τους

ενδιαφερόµενους την απαιτούµενη ασφάλεια δικαίου.

Η καινοτομία είναι απαραίτητη για την επιβίωση και ευημερία μιας

φαρμακοβιομηχανίας σε βάθος χρόνου. Η δημιουργία νέων προϊόντων, υπηρεσιών

και μοντέλων κερδών είναι η καύσιμη ύλη για την ανάπτυξη όχι μόνο των

φαρμακοβιομηχανιών αλλά και της εθνικής και παγκόσμιας οικονομίας. Η ανάγκη

για καινοτομία είναι ακόμη πιο επιτακτική σήμερα, που βρίσκονται εγκλωβισμένες

σε επιχειρηματικές Συμπληγάδες14.

Η ανάγκη για καινοτομία είναι πολύ εμφανής. Οι επόμενες χρονιές θα είναι

καταλυτικές για την βιομηχανία φαρμάκου. Όσες εταιρίες δεν δράσουν άμεσα στις

νέες προκλήσεις το μέλλον τους φαντάζει αβέβαιο. Όταν μια από τις κορυφαίες και

13 Ανακοίνωση της Επιτροπής «Ενίσχυση του συστήματος των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στην
Ευρώπη», COM(2007)165 τελικό.
14 «ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ», Ιακωβίδου Μαγδαληνή, Λελίδου Δήμητρα,
Παπαδόπουλος Χρήστος, Φραγγίδου Ελένη
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πιο προσοδοφόρες βιομηχανίες της παγκόσμιας οικονομίας, που έχει συμβάλει όσο

καμία άλλη στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων σε ολόκληρο τον

κόσμο, αντιλαμβάνεται ότι η αγορά αναδιαμορφώνεται, άμεσα ενεργοποιεί όλους

τους μηχανισμούς που έχει στη διάθεσή της.

Το 2010, σύμφωνα με την τελευταία (2011) έκθεση της EFPIA (Ευρωπαϊκή

Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Ενώσεων), το ποσό που

δαπανήθηκε από τα τμήματα έρευνας και ανάπτυξης της φαρμακευτικής

βιομηχανίας αγγίζει τα 27 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, ο τομέας αντιμετωπίζει

μεγάλες και ίσως πρωτόγνωρες προκλήσεις. Εκτός από τα επιπρόσθετα ρυθμιστικά

εμπόδια και τις δαπάνες των R&D, η φαρμακοβιομηχανία έχει πληγεί από τις

επιπτώσεις των φορολογικών μέτρων λιτότητας που εισήγαγαν οι κυβερνήσεις σε

πολλές χώρες τις Ευρώπης.

Σκοπός των φαρμακευτικών εταιριών είναι να ανακαλύψουν τους τρόπους με τους

οποίους θα καταφέρουν να ξεπεράσουν με ασφάλεια το σκόπελο της

χρηματοπιστωτικής κρίσης και της οικονομικής καθίζησης, ώστε να παραμείνουν

στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης, με μοναδικό όραμα την προσφορά

υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στην κοινωνία. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι το

προσδόκιμο όριο ηλικίας των κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αυξηθεί κατά

30 χρόνια τον τελευταίο αιώνα.

Η βιομηχανία του φαρμάκου έπειτα από δεκαετίες διοίκησης υπό το πρίσμα μιας

συγκεκριμένης στρατηγικής που της απέφερε τεράστια έσοδα, συνειδητοποιεί ότι

το management των προηγούμενων ετών δεν έχει εφαρμογή στις μέρες μας.

Σύμφωνα με το περιοδικό Business Week και το άρθρο των Michael

Maddock and Raphael Louis Vitón, η φαρμακοβιομηχανία χρειάζεται μια

παρέμβαση καινοτομίας, τονίζοντας ιδιαίτερα το γεγονός ότι το νέο επιχειρηματικό

μοντέλο θα πρέπει να είναι εστιασμένο στον καταναλωτή και όχι στο προϊόν και

επιπρόσθετα αναφέρουν την έκδηλη ανάγκη για την δημιουργία win/win

συνεργασίας και συνδημιουργίας των εταιριών με τους καταναλωτές.

Όπως γίνεται αντιληπτό ο προσανατολισμός σε νέα επιχειρηματικά μοντέλα

προβάλλει ως απαραίτητη ανάγκη, λαμβάνοντας σοβαρά υπ’ όψιν τους νέους
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παράγοντες που ήδη διαμορφώνουν και θα συνεχίσουν να διαμορφώνουν το

μέλλον της βιομηχανίας15.

4. ΚΟΣΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Είναι γεγονός ότι το κόστος είναι μεγάλο καθώς η Φαρμακευτική Βιομηχανία

αντιμετωπίζει σήμερα σοβαρά προβλήματα υψηλού κόστους.

Το μεγάλο κόστος οφείλεται σε δύο λόγους :

 Στα στάδια των προκλινικών και κλινικών δοκιμών, όπου δοκιμάζεται η

πιθανή τοξικότητα, η ασφάλεια και η δράση του προϊόντος (αντιμετωπίζεται

με συντονισμό συνεργασίας).

 Στην Εργαστηριακή σύνθεση του προϊόντος, η οποία για προϊόντα

πεπτιδικής και πρωτεϊνικής φύσης είναι πολύ υψηλό (αντιμετωπίζεται με

νέες Τεχνολογίες Σχεδιασμού - Βιοτεχνολογίας και Σύνθεσης).

Ως προς τον πρώτο λόγο είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι το 99% και πλέον των

εργαστηριακών συνθέσεων αποτυγχάνουν να καταλήξουν σε κλινικές δοκιμές με

στόχο ιατρικό προϊόν για λόγους τοξικότητας, δραστικότητας, ασφάλειας ή

οικονομίας. Ακόμα και αν ένα υποψήφιο φάρμακο περάσει από τις έρευνες σε ζώα

σε έρευνες για ανθρώπους μόνο ένα μικρό μέρος από τα σκευάσματα που

μπαίνουν στη μακρά διαδικασία των κλινικών δοκιμών, φτάνουν εντέλει στον

ασθενή. Το μέσο κόστος για να περάσει ένα προϊόν από τις κλινικές δοκιμές ήταν

400 περίπου εκατομμύρια € το 2002, και εξακολουθεί να ανεβαίνει. Για να

αντιμετωπίσει αυτό το κόστος η διεθνής φαρμακοβιομηχανία στρέφεται προς τις

χώρες της Ανατολικής Ευρώπης όπου η σχετική διαδικασία δοκιμών είναι

οικονομικότερη. Ακόμη και σε χώρες του τρίτου κόσμου.

Ο δεύτερος λόγος του υψηλού κόστους παραγωγής των προϊόντων της

βιοτεχνολογίας, είναι το γεγονός ότι αυτά είναι πολύ μεγάλα μόρια πρωτεϊνών

(ένζυμα, αντισώματα) τα οποία απαιτούν υψηλού κόστους ανασυνδυασμένη

τεχνολογία (κλωνοποίηση) για να παραχθούν. Επίσης, οι ιντερφερόνες που

χρησιμοποιούνται από τις εταιρείες που τις παράγουν για την θεραπεία της

15 «Οι παράγοντες που θα καθορίσουν το μέλλον της φαρμακοβιομηχανίας», διαθέσιμο στον
ιστότοπο : http://pharmamarketingnewmedia.com/58610154
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Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας, είναι προϊόντα υψηλού κόστους με αμφίβολα ευεργετικά

αποτελέσματα για τους ασθενείς. Αντισώματα και εμβόλια είναι εξίσου ακριβά και

έχει αποδειχθεί δύσκολο να αναπτυχθούν εξαιτίας των παρενεργειών καθώς και

προβλημάτων έγκρισής τους. Επομένως, ο στόχος της Φαρμακευτικής Βιομηχανίας

είναι η αντικατάσταση Φαρμακευτικών Ενώσεων μεγάλου μοριακού βάρους όπως

οι πρωτεΐνες με άλλες μικρότερου βάρους με χαμηλότερο κόστος.
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Εικόνα 2 : Ο Μακρύς Δρόμος για ένα νέο φάρμακο

Το σημαντικότερο πρόβλημα της παγκόσμιας φαρμακοβιομηχανίας είναι η εκθετική

αύξηση του κόστους ανάπτυξης νέων δραστικών ουσιών. Τα υψηλά ποσοστά

αποτυχίας, το σημαντικό κόστος των ολοένα και πιο μακροχρόνιων κλινικών

δοκιμών και το ύψος των πόρων που απαιτούνται για έγκριση από τις ρυθμιστικές

αρχές είναι οι κύριοι λόγοι για αυτήν την εκθετική αύξηση των δαπανών R&D.

Ελπιδοφόρες νέες ουσίες έφτασαν συχνά σε προχωρημένο στάδιο κλινικής έρευνας

πριν τα αποτελέσματα δείξουν ότι έπρεπε να εγκαταλειφθούν. Οι πιθανότητες των

νέων ουσιών να γίνουν εμπορεύσιμα προϊόντα εξακολουθούν να είναι εξαιρετικά

μικρές(περίπου 1 με 2 στις 10.000). Η αύξηση του κόστους, η επιμήκυνση του

απαιτούμενου χρόνου εισαγωγής μίας νέας δραστικής ουσίας στην αγορά και η

μείωση του αριθμού τους έχει σημαντικές επιπτώσεις στην καινοτομία και στην

αντοχή της στο πέρας του χρόνου.
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4.1 H ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει προσπάθειες τόσο από τον ιδιωτικό τομέα αλλά

ιδιαίτερα από δημόσιους φορείς για την ανάπτυξη της φαρμακευτικής έρευνας

στην Ελλάδα. Έχουν διατεθεί κοινοτικοί και κρατικοί πόροι στον ακαδημαϊκό και

ευρύτερο ερευνητικό χώρο, με έμφαση τη συνεργασία, με σκοπό την ανακάλυψη

και την ανάπτυξη τελικών διαγνωστικών ή θεραπευτικών προϊόντων. Τα

αποτελέσματα παραμένουν σε μη ικανοποιητικά επίπεδα και πολύ κάτω από τις

προσδοκίες16.

Ανάμεσα στους κύριους λόγους για τα μη επιθυμητά αποτελέσματα

συμπεριλαμβάνονται :

 η έλλειψη κεντρικού συντονισμού και στρατηγικής,

 η συνεχιζόμενη απομόνωση του έμψυχου δυναμικού μέσα στον ελληνικό

ακαδημαϊκό και ερευνητικό χώρο και ανάμεσα στον ιδιωτικό και τον

δημόσιο χώρο,

 η ασθενής επαφή με αντίστοιχο επιστημονικό προσωπικό του εξωτερικού,

 η μη αξιοποίηση σημαντικής υλικοτεχνικής υποδομής που ήδη υπάρχει, και

 η έλλειψη εμπιστοσύνης αλλά και στόχων για το τι θα μπορούσε ο ελληνικός

επιστημονικός χώρος πράγματι να προσφέρει.

Στη διαδικασία έρευνας και ανάπτυξης νέων φαρμάκων, ένα σημαντικό στάδιο είναι

ο έλεγχος των υπό μελέτη ουσιών σε πειραματόζωα. Είναι απαραίτητο να ελεγχθεί

το νέο δραστικό συστατικό όσον αφορά στη βιοκατανομή, το μεταβολισμό, τη

φαρμακοκινητική, τη τοξικότητα και τη φαρμακολογική δράση. Σε όλο το κόσμο

υπάρχουν εγκεκριμένα και πιστοποιημένα εργαστήρια που πρακτικά προσφέρουν

αυτή την υπηρεσία στη παγκόσμια φαρμακευτική βιομηχανία.  Τέτοιο Εργαστήριο

δεν υπάρχει στην Ελλάδα.  Η δημιουργία ενός τέτοιου κέντρου στην Ελλάδα είναι

εφικτή, είναι κερδοφόρος, αποτελεί πηγή δημιουργίας ειδικών επιστημόνων και θα

δώσει ώθηση στην υπόλοιπη φαρμακευτική έρευνα.

Επιπλέον, το επόμενο βήμα από τα πειράματα σε ζώα αποτελούν οι κλινικές

μελέτες Φάσης Ι, μελέτες δηλαδή σε ασθενείς ή υγιείς εθελοντές όπου εξετάζεται

16 «Φαρμακευτική Έρευνα στην Ελλάδα  και Προϊόντα Υψηλής Τεχνολογίας», εισήγηση καθηγητή
Ιωάννη Ματσούκα στο Πανεπιστήμιο Πατρών
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βασικά η βιοκατανομή, η φαρμακοκινητική, ο μεταβολισμός και η ασφάλεια του

υπό μελέτη φαρμάκου. Τέτοιου είδους μελέτες γίνονται στο εξωτερικό από πολλούς

ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς.  Στην Ελλάδα, υπάρχει σήμερα τόσο το κατάλληλο

ιατρικό και επιστημονικό προσωπικό, όσο και τα απαραίτητα επιστημονικά

μηχανήματα και όργανα.  Δεν υπάρχει όμως ο σωστός κεντρικός συντονισμός για τη

δημιουργία ενός τέτοιου κέντρου αναφοράς, το οποίο εκτός από την επιστημονική

του συνεισφορά θα απεκόμιζε και οικονομικά οφέλη.

Η Φαρμακευτική Βιομηχανία αποτελεί ως γνωστόν ένα μεγάλο τμήμα της διεθνούς

οικονομίας που την επηρεάζει. Τα τελευταία 2 χρόνια ο παγκόσμιος κύκλος

πωλήσεων/ανά έτος κυμαίνεται στο 1 τρις € και για την Ελλάδα ο συνολικός ετήσιος

τζίρος για τα 50 πρώτα σε πωλήσεις πολυεθνικά κατά βάση φάρμακα ανέρχεται στο

1 δις €, με τα δώδεκα πιο διάσημα εξ αυτών (Zantac, Losek, Prosak) να καλύπτουν

το 26% του αναφερόμενου τζίρου. Όλοι δε, γνωρίζουμε ότι η Φαρμακευτική

Βιομηχανία στηρίζεται στην Καινοτομία και στην ανακάλυψη της δραστικής

φαρμακευτικής ύλης.

Δυστυχώς όμως η Ελλάδα, δηλ. η Ελληνική Φαρμακευτική Βιομηχανία δεν

συμμετέχει καθόλου στην διαδικασία της ανακάλυψης και αξιοποίησης της

δραστικής ύλης ή Φαρμακευτικών Προϊόντων. Ούτε ακόμη συμμετέχει στην

διαδικασία αναπαραγωγής ή επανασύνθεσης ή αντιγραφής της δραστικής ύλης,

ακόμη και όταν το Φαρμακευτικό Προϊόν ή Φάρμακο έχει ολοκληρώσει τον

εικοσαετή κύκλο του (που είναι η διάρκεια της πατέντας) και έχει καταστεί πλέον

generic ή αντίγραφο, οπότε και ο καθένας μπορεί να το αντιγράψει.
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5. ΤΙ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ;

1. Η υστέρηση σε καινοτόμα βασική έρευνα; Για να απαντήσουμε το ερώτημα

αυτό πρέπει να εξετάσουμε την ερευνητική παραγωγή των τριών

φαρμακευτικών σχολών της χώρας καθώς και των σχετικών εργαστηρίων

των Ιατρικών Σχολών ή τμημάτων Χημείας/Βιοχημείας. Σε τι βαθμό γίνονται

ρηξικέλευθες ανακαλύψεις στα ελληνικά πανεπιστήμια και ερευνητικά

κέντρα που θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση νέων φαρμάκων;

2. Υστέρηση σε κουλτούρα μεταφοράς τεχνολογίας από την ακαδημία στη

βιομηχανία ;

3. Έλλειψη επιχειρηματικών κεφαλαίων;

4. Έλλειψη παράδοσης και τεχνογνωσίας;

5. Κρατική πολιτική που δεν ενθαρρύνει την καινοτομία; (π.χ. πληρώνοντας για

generics περισσότερο από όσο θα έπρεπε.)

6. Πώς πείθονται οι ελληνικές φαρμακευτικές που παράγουν generics να

μπουν στο παιχνίδι της ανακάλυψης νέων φαρμάκων ;

Σε όλα αυτά τα καίρια ερωτήματα απάντηση δίνεται μέσα από την διάρθρωση της

ελληνικής φαρμακευτικής αγοράς τον τρόπο που αναπτύσσεται καθώς και τα

προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα επιμέρους τμήματά της από την παραγωγή τη

διανομή και μέχρι την τελική κατανάλωση του προϊόντος - φαρμάκου.

5.1 Η ΑΛΥΣΙΔΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ

Η προσφορά φαρμάκων στην Ελλάδα περιλαμβάνει τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις

του κλάδου (παραγωγικές και εμπορικές) και την αλυσίδα αποθήκευσης, διανομής -

διακίνησης και διάθεσης στο κοινό. Πιο αναλυτικά, τα φάρμακα - με εξαίρεση εκείνα

που διατίθενται μέσω νοσοκομείων, στη διακίνηση των οποίων δεν

παρεμβάλλονται οι χονδρέμποροι - ακολουθούν την πορεία : φαρμακευτική

επιχείρηση > φαρμακαποθήκη > φαρμακείο > ασθενής-καταναλωτής, ενώ
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ταυτόχρονα επιτρέπεται η απευθείας πώληση από τις εταιρείες προς τα φαρμακεία.

Σε κάποιες περιπτώσεις προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης φαρμάκων από τους

ιατρούς ή η απευθείας παράδοση φαρμάκων από τη φαρμακευτική επιχείρηση στον

ασθενή, κατόπιν έγκρισης από το Ασφαλιστικό Ταμείο.

Στη φαρμακευτική αγορά μπορεί να παρουσιαστούν προβλήματα από την πλευρά

των φαρμακευτικών επιχειρήσεων που αφορούν στην πλευρά της προσφοράς. Η

φαρμακευτική αγορά χαρακτηρίζεται από στρεβλώσεις οι οποίες δημιουργούν

προβλήματα στην προσπάθεια ρύθμισης και επίτευξης ισορροπίας.

Οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις συναντούν έντονα εμπόδια εισόδου στην αγορά,

ενώ ταυτόχρονα έχουν να αντιμετωπίσουν τα χρέη από δημόσια νοσοκομεία.

Επιπλέον οι ασθενείς - πελάτες συχνά αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε σημαντικά

φάρμακα καθώς και καθυστέρηση στην πρόσβαση σε νέες καινοτόμες θεραπείες.

Τα κυριότερα προβλήματα του κλάδου εντοπίζονται στην προσπάθεια των μεγάλων

φαρμακευτικών εταιριών να επιμηκύνουν την εμπορική ζωή των φαρμάκων τους,

στις περιορισμένες δυνατότητες διεύρυνσης της εσωτερικής αγοράς, στην

ακολουθούμενη τιμολογιακή πολιτική,  στις καθυστερήσεις εξόφλησης οφειλών από

τα νοσοκομεία, κυρίως όμως στην επιδεινούμενη οικονομική κρίση που πλήττει  τη

χώρα μας.

Ο τομέας της διανομής είναι εξαιρετικά ανεπτυγμένος και από τους πλέον άρτιους

και αποτελεσματικούς στην Ευρώπη, τόσο από άποψη logistics όσο και γεωγραφικής

κάλυψης σε επίπεδο λιανικής17. Οι φαρμακαποθήκες και οι συνεταιρισμοί

φαρμακοποιών αποτελούν τον ενδιάμεσο κρίκο μεταξύ φαρμακευτικών εταιρειών

(Ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες, εισαγωγικές εταιρίες) και φαρμακείων ή

νοσοκομείων. Το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων τους (85-90%) κατευθύνεται

προς τα φαρμακεία και το υπόλοιπο προς άλλες φαρμακαποθήκες, συνεταιρισμούς

ή νοσοκομεία. Αρκετές επιχειρήσεις διαθέτουν πανελλαδικό δίκτυο διανομής (μέσω

τοπικών χονδρεμπόρων) ενώ υπάρχουν και άλλες που δραστηριοποιούνται μόνο σε

τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις οι ιδιωτικές

φαρμακαποθήκες καλύπτουν περίπου το 55% της αγοράς, ενώ το υπόλοιπο

17«ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 15 - ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ», Έρευνα-Σύνταξη: Δρ Δαγκαλίδης
Αθανάσιος, Ιούνιος 2011, διαθέσιμο στον ιστότοπο :
http://www.piraeusbank.gr/Documents/internet/Economic_Research/Kladikes_Meletes/2011/Parag
ogi_Emporia_Medicines.pdf
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καλύπτεται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών. Η συγκέντρωση της αγοράς

είναι υψηλή αφού στις ιδιωτικές φαρμακαποθήκες οι πρώτες 5 επιχειρήσεις

καλύπτουν το 30% των πωλήσεων, ενώ οι πρώτοι 5 συνεταιρισμοί καλύπτουν το

44% περίπου της αγοράς τους.

Η αναμενόμενη παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη αφαιρεί έναν παράγοντα

αβεβαιότητας από την παγκόσμια φαρμακοβιομηχανία για το επόμενο

μακροπρόθεσμο διάστημα. Βραχυπρόθεσμα όμως ο τρόπος με τον οποίο

αντιμετωπίζουν οι ιθύνοντες τα συνεχιζόμενα ελλείμματα προϋπολογισμού θα

παραμένει ένα μείζον ζήτημα για την ελληνική φαρμακευτική αγορά.

Αρνητικά επιδρά το γεγονός ότι οι κύριοι πελάτες των φαρμακευτικών, οι

φαρμακαποθήκες, αντιμετωπίζουν ολοένα και μεγαλύτερες δυσκολίες στην

είσπραξη των απαιτήσεων τους από τα φαρμακεία, τόσο λόγω του ανταγωνισμού

όσο και εξαιτίας των καθυστερήσεων εξόφλησης από το Δημόσιο. Επιπρόσθετα οι

φαρμακαποθήκες αλλά και οι συνεταιρισμοί τους, ο αριθμός των οποίων θεωρείται

υψηλός για τα μεγέθη της χώρας μας (130 στη χώρα μας έναντι 9 στη Γαλλία και στη

Γερμανία), ενδέχεται να πληγούν και από τη μείωση των παράλληλων εξαγωγών

που ενδεχομένως θα προκληθεί με διοικητικά μέσα σε περίπτωση που υπάρξει

έλλειψη φαρμάκων στην εγχώρια αγορά λόγω του καθορισμού νέων χαμηλότερων

τιμών.

Ο μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων ιδιαίτερα στην αγορά χονδρικής και σε κάποιο

βαθμό στη λιανική  (φαρμακεία), αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα διαρθρωτικά

προβλήματα του κλάδου. Ο αριθμός των φαρμακείων στη χώρα μας θεωρείται

υπερβολικός, αφού αντιστοιχούν μόλις 1.026 κάτοικοι/φαρμακείο έναντι 21.177

στη Δανία, 9.872 στη Σουηδία, 8.466 στην Ολλανδία, 6.716 στην Αυστρία, 3.489

στην Ιταλία, 3.792 στη Γερμανία και 2.880 στη Γαλλία. Ο αριθμός αυτός

δικαιολογείται σε κάποιο βαθμό από τη μεγάλη γεωγραφική διάσπαση του

πληθυσμού  (νησιά, απομακρυσμένες ή ορεινές περιοχές), αλλά είναι αυτονόητο ότι

επηρεάζει αρνητικά την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων (εκτιμάται ότι το καθαρό

έσοδο του μέσου Ελληνικού φαρμακείου είναι μόλις το 20-25% του μέσου

Ευρωπαϊκού).
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Σχήμα 4 : Αριθμός φαρμακείων ανά κάτοικο
Πηγή : PGEU data 2010

Οι περισσότερες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο εμπορίας είναι

μικρού μεγέθους, με τεχνικές, οργανωτικές ή οικονομικές ανεπάρκειες που υπό τις

παρούσες συνθήκες περιορίζουν τη βιωσιμότητα τους καθώς η μείωση της ζήτησης

σε αξία, σε συνδυασμό με τα προβλήματα ρευστότητας και αποδοτικότητας που

δημιουργεί η καθυστέρηση πληρωμών από τα δημόσια νοσοκομεία, θέτει την

ύπαρξή τους σε σοβαρό κίνδυνο. Οι επιστημονικές εξελίξεις στον χώρο των

φαρμακευτικών προϊόντων είναι φανερό ότι καθιστούν επιτακτική την ανάγκη

ουσιαστικής συμμετοχής του Φαρμακοποιού στη διασφάλιση της κοινωνικής

υγείας, προσφέροντας φαρμακευτικά προϊόντα ποιοτικά, ασφαλή και

αποτελεσματικά. Το ερώτημα είναι πως ο σύγχρονος Φαρμακοποιός μπορεί να

επιτύχει τα παραπάνω, διεκδικώντας παράλληλα την αξιοπρεπή του επιβίωση και

την ακόμα μεγαλύτερη κοινωνική του καταξίωση. Η ενεργοποίηση των απαιτήσεων

του θα οδηγήσει σε μια Ευρώπη ανταγωνιστική στο επίπεδο της οικονομίας της

γνώσης, με συμμετοχή του Φαρμακοποιού στην καινοτομία και τη συμβολή του

στην ασφάλεια και στην αποτελεσματικότητα των φαρμάκων18.

Η αγορά φαρμάκου και υπηρεσιών υγείας γενικότερα, είναι ιδιόμορφη διότι η

ελεύθερη βούληση του ασθενή-καταναλωτή είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη. Αυτό

18 «Εισαγωγή στη Φαρμακοεπαγρύπνηση - Η ευρωπαϊκή στρατηγική», διαθέσιμο στον ιστότοπο :
http://electricallab.gr/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=538&Itemid=34
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οφείλεται στην ασύμμετρη πληροφόρηση, στην σχέση αντιπροσώπευσης και στη

φύση του προϊόντος (κοινωνικό & καταναλωτικό αγαθό). Ασύμμετρη πληροφόρηση

(information asymmetry) είναι η υπεροχή της ιατρικής γνώσης έναντι της γνώσης

του ασθενή ο οποίος αδυνατεί να αντιληφθεί ή να διαχειριστεί αυτόνομα την

κατάσταση της υγείας του. Σχέση αντιπροσώπευσης (agency relationship) μεταξύ

επαγγελματιών υγείας και ασθενών είναι ο έλεγχος της ζήτησης φαρμάκων από το

γιατρό (ο οποίος ενεργεί σαν διαμεσολαβητής των ασθενών) ενώ ο ίδιος ο

ασθενής(λόγω της ασύμμετρης πληροφόρησης) περιορίζεται απλώς στη διατύπωση

της ανάγκης. Το φάρμακο, λόγω της αρχής της ισότιμης πρόσβασης των πολιτών στα

αγαθά και τις υπηρεσίες υγείας δεν χρηματοδοτείται άμεσα από τον ασθενή αλλά

από τα συστήματα ασφάλισης που τροφοδοτούνται μέσω φόρων και εισφορών.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι ασθενείς - καταναλωτές να μην επωμίζονται το πλήρες

κόστος του φαρμάκου και κατ’ επέκταση να οδηγούνται σε υψηλότερη ζήτηση για το

ίδιο προϊόν, καθώς οι τιμές που αντιμετωπίζουν είναι χαμηλότερες από τις

πραγματικές. Με τον τρόπο αυτό, οι ασθενείς - καταναλωτές εκχωρούν το βασικό

τους ρόλο ως ανεξάρτητες οικονομικές μονάδες στον ιατρό, ο οποίος λαμβάνει την

απόφαση κατανάλωσης φαρμακευτικών προϊόντων για λογαριασμό του ασθενή. Το

φαινόμενο αυτό ονομάζεται προκλητή ζήτηση (supplier - induced demand)

φαρμάκων και υπηρεσιών υγείας γενικότερα, η οποία ζήτηση δεν ανταποκρίνεται

στις πραγματικές ανάγκες του ασθενούς και τελικά οδηγεί σε υπερβάλλουσα

κατανάλωση19. Το συγκεκριμένο φαινόμενο (βλ. υπεσυνταγογράφηση), που είναι

ιδιαίτερα έντονο στην Ελλάδα αλλά εμφανίζεται και στις περισσότερες

ανεπτυγμένες χώρες, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στις ακολουθούμενες

πρακτικές προώθησης των προϊόντων από τις φαρμακευτικές εταιρίες. Τα

χαρακτηριστικά αυτά οδηγούν στο παράδοξο της φαρμακευτικής αγοράς, όπου

άλλος διατυπώνει την ανάγκη, άλλος τη ζήτηση και άλλος πληρώνει το κόστος

αγοράς.

Εκτός από την εκτεταμένη σπατάλη στο σύστημα υγείας και τις πρακτικές

υπερσυνταγογράφησης ή προώθησης συγκεκριμένων ακριβών φαρμάκων που

19 «ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 15 - ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ», Έρευνα-Σύνταξη: Δρ Δαγκαλίδης
Αθανάσιος, Ιούνιος 2011, διαθέσιμο στον ιστότοπο :
http://www.piraeusbank.gr/Documents/internet/Economic_Research/Kladikes_Meletes/2011/Parag
ogi_Emporia_Medicines.pdf
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υιοθετούν πολλοί ιδιώτες γιατροί, ευθύνες θα πρέπει να αποδοθούν στις αδυναμίες

του συστήματος υγείας και στην νοοτροπία μεγάλου μέρους του πληθυσμού

(ιδιαίτερα των ηλικιωμένων). Λόγω έλλειψης οικογενειακού ιατρού, που αποτελεί

θεσμό σε άλλες χώρες, η προσφυγή του ασθενούς σε γιατρούς διαφορετικών

ειδικοτήτων,  γίνεται σχεδόν πάντα από δική του πρωτοβουλία,  με αποτέλεσμα την

αυξημένη συνταγογράφηση μεγάλου αριθμού και ποικιλίας φαρμάκων που συχνά

δημιουργούν ένα  «φαρμακευτικό κοκτέιλ» επικίνδυνο για την υγεία. Επίσης, πολύ

συχνά, ο καθορισμός της φαρμακευτικής αγωγής γίνεται από γιατρούς ειδικοτήτων

χωρίς πλήρη γνώση και συνεκτίμηση των λοιπών προβλημάτων υγείας του

ασθενούς και της ακολουθούμενης γι’ αυτά φαρμακευτικής αγωγής, με αποτέλεσμα

την αύξηση του αριθμού των προτεινόμενων προς κατανάλωση φαρμάκων.  Το

φαινόμενο της πολυφαρμακίας είναι ιδιαίτερα έντονο σε ορισμένες ομάδες

φαρμάκων όπως τα αντιβιοτικά που χορηγούνται, συνήθως κατ’ απαίτηση του

ασθενούς, σε περιστατικά π.χ. συνήθων ιογενών λοιμώξεων για τα οποία δεν είναι

καν απαραίτητα ή τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα που χορηγούνται ως

αναλγητικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ η χώρα μας κατατάσσεται στις

πρώτες θέσεις διεθνώς στην κατανάλωση φαρμάκων όπως τα αντιβιοτικά, τα

αντιδιαβητικά, τα αντιφλεγμονώδη ή τα αντιχοληστερινικά20.9

20 «ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 15 - ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ», Έρευνα-Σύνταξη: Δρ Δαγκαλίδης
Αθανάσιος, Ιούνιος 2011, σελ.30, διαθέσιμο στον ιστότοπο :
http://www.piraeusbank.gr/Documents/internet/Economic_Research/Kladikes_Meletes/2011/Parag
ogi_Emporia_Medicines.pdf
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5.2 ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ -

ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Η Υγεία αποτελεί θεμελιώδες αγαθό για κάθε άνθρωπο, εντούτοις έντονος

προβληματισμός παρατηρείται τα τελευταία χρόνια από την αύξηση των δαπανών

της γενικότερα, αλλά και των φαρμακευτικών δαπανών ειδικότερα. Ως συνολική

φαρμακευτική δαπάνη μιας χώρας ορίζεται το άθροισμα των φαρμακευτικών

προϊόντων που χορηγούνται στους ασθενείς πολλαπλασιασμένα με την τιμή τους.

Επομένως, η δαπάνη της φαρμακευτικής περίθαλψης αυξάνεται όταν αυξηθούν οι

τιμές, η ποσότητα των φαρμάκων που καταναλώνονται ή εάν μεταβληθεί η σύνθεση

του καλαθιού φαρμακευτικών προϊόντων των ασθενών – καταναλωτών (Kanavos,

2002)

Η φαρμακευτική δαπάνη περιλαμβάνει δαπάνη για φάρμακα και λοιπά

φαρμακευτικά είδη που χορηγούνται σε εξω-νοσοκομειακούς ασθενείς, δηλαδή

συνταγογραφούμενα και μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, πρωτότυπα και

ουσιωδώς όμοια φαρμακευτικά σκευάσματα, ναρκωτικές ουσίες, ορούς και

εμβόλια, βιταμίνες, μέταλλα και από του στόματος χορηγούμενα αντισυλληπτικά,

καθώς και επιδέσμους, ελαστικές κάλτσες, προφυλακτικά κ.ά. Αναλύεται, δε,

περαιτέρω σε δημόσια και ιδιωτική. Η δημόσια περιλαμβάνει τις δαπάνες της

κοινωνικής ασφάλισης ή / και του εθνικού συστήματος υγείας για φάρμακα

(αποζημίωση φαρμακευτικής δαπάνης προς τους ασφαλισμένους ή κάλυψη

δαπάνης από το ΕΣΥ), η δε ιδιωτική περιλαμβάνει την ιδία δαπάνη (out-of-pocket

payment), τα ποσοστά συμμετοχής των ασφαλισμένων (co-payments), καθώς και

την αποζημίωση μέρους της δαπάνης από τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Τον

τελευταίο καιρό παρατηρείται μία σύγχυση ανάμεσα στην «φαρμακευτική δαπάνη»

και τις «συνολικές φαρμακευτικές πωλήσεις». Δηλαδή, «βαφτίζεται» ως

«φαρμακευτική δαπάνη» το ποσό το οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΦ,

αποτελεί τις «φαρμακευτικές πωλήσεις».

Τα παγκόσμια δημογραφικά δεδομένα δείχνουν ότι η ζήτηση (σε όρους όγκου) για

αγαθά και υπηρεσίες υγείας και ιδιαίτερα για φάρμακα αυξάνεται με ρυθμό

ταχύτερο από την αύξηση του πληθυσμού (Kanavos, 2002). Κύρια αιτία του
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φαινομένου είναι η μεταβολή στην ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού, η οποία

τείνει προς τη γήρανσή του. Επομένως, ακόμα και αν οι τιμές παρέμεναν σταθερές,

η δαπάνη θα αυξανόταν λόγω των μεταβολών στο προσδόκιμο επιβίωσης και στα

ποσοστά γεννήσεων και θνησιμότητας του πληθυσμού.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν το ρυθμό αύξησης της φαρμακευτικής δαπάνης σε

διαφορετικό βαθμό μεταξύ χωρών, γεωγραφικών περιοχών, χρονικών περιόδων,

θεραπευτικών κατηγοριών φαρμάκων, είναι :

 Η υποκατάσταση παλαιών με νέα φάρμακα και η αύξηση της κατανάλωσης.

 Η «ένταση» της φαρμακοθεραπείας (συνταγογράφηση περισσότερων

φαρμάκων στο μέσο ασθενή) .

 Η τεχνολογία και τα διαθέσιμα κονδύλια στην έρευνα και ανάπτυξη.

Σχήμα 5 : Σύνθεση Δαπάνης Υγείας στην Ελλάδα και στον ΟΟΣΑ
Πηγή : OECD Health Data, 2010
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Σχήμα 6 : Σύνθεση Φαρμακευτικής Δαπάνης Ελλάδας 2000 – 2007
Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ., Εθνικοί Λογαριασμοί,* Προσωρινά στοιχεία

O εξορθολογισμός της δαπάνης μπορεί να επιτευχθεί κυρίως με την ορθολογική

διάχυση και αξιολόγηση της φαρμακευτικής τεχνολογίας και ενδεχομένως με την

εισαγωγή ορθολογικού σχήματος θετικής και αρνητικής συνασφάλισης, τα οποία

συμβάλλουν στην ισορροπία ζήτησης και συνταγογράφησης. Παράλληλα, ο

σχεδιασμός της ασφαλιστικής κάλυψης των φαρμάκων οφείλει να διευκολύνει την

έκφραση των προτιμήσεων των χρηστών, τις επιλογές των προμηθευτών και τη

χρήση των πόρων από μέρους των ασφαλισμένων και να μην προκαλεί εμπόδια

εισόδου στην αγορά ή πρόσθετες αλλοιώσεις των πλήρων ή σχετικών τιμών, οι

οποίες συνήθως εντείνουν τις στρεβλώσεις της αγοράς όπως η υψηλότερη ζήτηση

λόγω της παρουσίας της ασφαλιστικής κάλυψης, οι παράλληλες εξαγωγές κοκ. Κατά

συνέπεια, η δόμηση ενός τέτοιου εργαλείου οφείλει να βασίζεται στον

προσδιορισμό τιμής αναφοράς ανά θεραπευτική κατηγορία ή παρόμοια ομάδα η

οποία και αποτελεί την τιμή ασφαλιστικής κάλυψης21. Η έκφραση άλλων

προτιμήσεων ή/και επιλογών είναι θεμιτή υπό την προϋπόθεση κάλυψης της

διαφοράς από τους χρήστες, προβλέποντας ωστόσο την εξαίρεση από την καταβολή

συν-πληρωμών συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού.

Ως αντίδοτο στην διαρκώς αυξανόμενη δαπάνη δημόσιας υγείας οι χώρες της Ε.Ε.

ρυθμίζουν τις τιμές των φαρμάκων (άμεσα ή έμμεσα) καθώς αποτελεί την νέα τάση

αντιμετώπισης περιορισμού της δαπάνης που προκαλεί η κάλυψη της

21 «Οικονομία του Φαρμάκου : Από την Κανονιστική Ρητορική στην Θετικιστική Προσέγγιση», Γιάννης
Κυριόπουλος MD, MSc, MPH, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
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φαρμακευτικής περίθαλψης από τα ασφαλιστικά ταμεία. Το 73,8% της δαπάνης

υγείας των ασφαλιστικών ταμείων αποτελείται από δαπάνη για φάρμακα (48,4%)

και δαπάνη για νοσοκομειακή περίθαλψη (25,4%).

Σχήμα 7 : Δείκτες τιμών καταναλωτή Φαρμάκων - Ιατρικών Υπηρεσιών - Υγείας
Πηγή : Επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ

Σχήμα 8 : Κατανομή Φαρμακευτικής Δαπάνης ανά Ασφαλιστικό Φορέα
Πηγή : Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Κοινωνικοί Προϋπολογισμοί,2009
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Για την κατάρτιση, αναθεώρηση και συμπλήρωση του θετικού καταλόγου

συνταγογραφούμενων φαρμάκων, χρησιμοποιείται σύστημα ταξινόμησης των

φαρμάκων και σύστημα υπολογισμού τιμών αναφοράς ανά θεραπευτική κατηγορία

δραστικών ουσιών.

Η ταξινόμηση γενικά των διαφόρων φαρμακευτικών προϊόντων ακολουθεί τέσσερις

συνήθως κύριες μεθόδους22,

 Χημική : δηλαδή από την χημική ομάδα στην οποία μπορεί αυτά ν΄ ανήκουν,

π.χ. αλκαλοειδή,

 Φαρμακολογική : εκ της φαρμακολογικής τους δράσης, π.χ. αναλγητικά,

σπασμολυτικά, αντιμικροβιακά, αναισθητικά, κ.λπ.

 Θεραπευτική : εκ της θεραπευτικής τους δράσης, π.χ. αντικαταθλιπτικά,

ανθελονοσιακά, αγχολυτικά κ.λπ.

 Σύνθετη : εκ της παθήσεως του λειτουργικού συστήματος ή οργάνου για το

οποίο χορηγούνται και του επιδιωκόμενου σκοπού π.χ. αντισηπτικά,

αντιχολινεργικά, καθαρκτικά, αποχρεμπτικά, βλεννολυτικά κ.λπ.

 Δευτερευόντως : εκ της μορφής διάθεσής τους προς χρήση ανάλογα της

ηλικίας και των δυνατοτήτων του λήπτη, π.χ. δισκία, σκόνη, ταμπλέτες,

σταγόνες, υπόθετα, ενέσιμα, οροί, εμβόλια κ.λπ..

Σημειώνεται ότι η φαρμακολογική ταξινόμηση και η θεραπευτική ταξινόμηση των

φαρμάκων διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους, με δεδομένο ότι κάποια φάρμακα με

διαφορετικό μηχανισμό δράσης μπορεί να παρουσιάσουν ίδιο θεραπευτικό

αποτέλεσμα. Στην Ελλάδα η ταξινόμηση των φαρμακευτικών προϊόντων όπως

προσδιορίζεται από τον ΕΟΦ γίνεται με βάση τις παθήσεις των συστημάτων και

οργάνων δια των οποίων χορηγούνται αλλά και της δράσης αυτών23.

Τα περιθώρια διεύρυνσης της εγχώριας αγοράς είναι περιορισμένα διότι η

φαρμακευτική δαπάνη στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά υψηλή, τόσο σε απόλυτα

μεγέθη, όσο και σαν ποσοστό του ΑΕΠ. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ η χώρα

μας βρίσκεται τρίτη μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών στην κατά κεφαλήν

22 Ορισμός της λέξης «Φάρμακο» - Ταξινόμηση φαρμάκων,
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%BF
23 Ορισμός της λέξης «Φάρμακο» - Ταξινόμηση φαρμάκων,
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%BF
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φαρμακευτική δαπάνη (σε ισοδύναμες μονάδες αγοραστικής δύναμης) και πρώτη

στην φαρμακευτική δαπάνη σαν ποσοστό του ΑΕΠ(2,4%  του ΑΕΠ έναντι μέσου

όρου ΟΟΣΑ 1,5%).  Ένα άλλο χαρακτηριστικό της Ελληνικής φαρμακευτικής αγοράς

είναι η υψηλή συμμετοχή της δημόσιας δαπάνης στη συνολική φαρμακευτική

δαπάνη (79%  στην Ελλάδα έναντι 60,2%  στο σύνολο των χωρών του ΟΟΣΑ).  Το

επίπεδο της φαρμακευτικής δαπάνης στη χώρα μας δεν δύναται να αιτιολογηθεί

από την γήρανση του πληθυσμού αφού χώρες όπως η Γερμανία και η Ιταλία με

οξύτερο δημογραφικό πρόβλημα από τη χώρα μας παρουσιάζουν χαμηλότερα

μεγέθη. Με δεδομένη την οξύτητα και τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στη χώρα

μας, είναι λογικό ότι τα μεγέθη αυτά πολύ δύσκολα θα διατηρηθούν9

Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν μια σύνοψη των συχνότερων

προσεγγίσεων για το έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης.

Πίνακας 2 : Μέτρα ελέγχου της φαρμακευτικής δαπάνης – Προσφορά
Πηγή : Kanavos et al 2011
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Πίνακας 3 : Μέτρα ελέγχου της φαρμακευτικής δαπάνης - Ζήτηση

Πηγή : Kanavos et al 2011

5.3 ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ - ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ

ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Από την σκοπιά της υποστήριξης της καινοτομίας και του τομέα Έρευνας και

Ανάπτυξης, η φαρμακευτική αγορά επηρεάζεται από τις περικοπές των κρατικών

δαπανών στον τομέα της υγείας, όπως επίσης και από τις προσπάθειες των

δημόσιων και ιδιωτικών ασφαλιστικών οργανισμών για μείωση των αυξητικών

τάσεων που παρουσίαζαν οι δαπάνες για φάρμακα. Στην Ελλάδα η πρόκληση των

ταχέως αυξανόμενων δαπανών υγείας λαμβάνει νέες διαστάσεις στο πλαίσιο της

Συμφωνίας Δημοσιονομικής Προσαρμογής και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων

καθώς και του Μνημονίου Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής και

Μνημονίου Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής

που ακολούθησαν (στο εξής «Μνημόνιο»). Το σημαντικότερο πρόβλημα του κλάδου

είναι σήμερα οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και των προσπαθειών

εξορθολογισμού των δαπανών υγείας που επιβάλλονται από το μνημόνιο, που

έχουν σαν άμεση επίπτωση μια αυξανόμενη πίεση για μείωση των τιμών και του

όγκου της κατανάλωσης. Η μεγάλη δημοσιονομική κρίση και η ύφεση που διανύει η



[46] © 2012 Κων/νος  Δημ. Φαρμάκης

ελληνική οικονομία, υποχρεώνουν την Ελλάδα να διατηρήσει τις δημόσιες δαπάνες

για υγειονομική περίθαλψη σε επίπεδο κάτω από 6 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ

διατηρώντας παράλληλα την καθολική πρόσβαση και βελτιώνοντας την ποιότητα

της περίθαλψης.

Στο νόμο 3918 με τίτλο «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες

διατάξεις», που ψηφίστηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο το Μάρτιο 2011,

καθορίστηκε η μεταφορά του Τμήματος Τιμών Φαρμάκων και της Επιτροπής Τιμών

Φαρμάκων από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου στο Υπουργείο Υγείας και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αυτό εφαρμόστηκε και έμπρακτα, με την έκδοση του

πρώτου Δελτίου Τιμών Φαρμάκων. Το νέο δελτίο τιμών φαρμάκων που για

τα φαρμακεία και τις φαρμακαποθήκες ισχύει από 16 Ιανουαρίου 2012,

αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου σύμφωνα με το οποίο :

 Στις Χονδρικές και Νοσοκομειακές τιμές δεν περιλαμβάνεται Φόρος

Προστιθέμενης Αξίας.

 Στις Λιανικές τιμές έχει συμπεριληφθεί και ο αναλογούν ΦΠΑ 6,5%.

 Στις περιοχές που ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ τα φάρμακα θα

πωλούνται σε λιανικές τιμές μειωμένες κατά 1,41%.

Γενικότερα τα Μέτρα μείωσης των Φαρμακευτικών κυρίως, Δαπανών των

Ασφαλιστικών Ταμείων είναι τα εξής :

 Νέο σύστημα τιμών πρωτοτύπων και γενοσήμων

 Λίστες : φαρμάκων σοβαρών παθήσεων, αρνητική, θετική, μη

συνταγογραφούμενα

 Προώθησης χρήσης γενοσήμων

 Διαγωνισμοί φαρμάκων

 Ηλεκτρονική συνταγογράφηση

 Μείωση κέρδους χονδρεμπόρων

 Rebate φαρμακοποιών (rebate = επιστροφή, το ποσό που επιστρέφεται από

το φαρμακείο σε κάθε Φ.Κ.Α. με βάση καθορισμένη κλίμακα)

 Rebate φαρμακευτικών εταιριών

 Μείωση ΦΠΑ

 Εθνικός Φορέας Ασφάλισης Υγείας με συνένωση 4 ταμείων
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 Μεταφορά νοσοκομείων του ΙΚΑ και ένταξη τους στο ΕΣΥ

5.3.1 ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ REBATE ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΜΑΚΕΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

Ο φαρμακευτικός κλάδος έχει βρεθεί στο επίκεντρο της εφαρμογής του Μνημονίου,

καθώς μέχρι το 2012 θα πρέπει να εξοικονομηθούν 2 δις ευρώ από τη δημόσια

φαρμακευτική δαπάνη, ενώ το 2010 ήδη υπήρξε εξοικονόμηση περίπου 900 εκατ.

Στο πλαίσιο αυτό έχει εξαγγελθεί δέσμη μέτρων με σκοπό τη συγκράτηση των

δαπανών, όπως εφαρμογή νέας λίστας φαρμάκων, ανατιμολόγηση όλων των

σκευασμάτων και ηλεκτρονικό έλεγχο της συνταγογράφησης στους μεγάλους

ασφαλιστικούς οργανισμούς παρόλο που οι φαρμακοβιομήχανοι εκτιμούν ότι οι

συνεχείς μειώσεις τιμών στα φάρμακα θα φέρουν το αντίθετο αποτέλεσμα, διότι

οδηγούν τις εταιρείες σε οικονομικό αδιέξοδο και συγχρόνως έχουν αντίθετα

αποτελέσματα από τα αναμενόμενα, όσον αφορά στο ύψος της φαρμακευτικής

δαπάνης24.

Σύμφωνα με το μνημόνιο :

1. Καθιερώνεται κλιμακούμενο ποσοστό επί των οφειλών των φαρμακείων

υπέρ των Κλάδων Υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) ως

επιστροφή (rebate) για κάθε μήνα, υπό τον όρο εμπρόθεσμης καταβολής

αυτών των οφειλών. Η κλιμάκωση της επιστροφής αφορά το ύψος του

αιτούμενου ποσού ανά Κλάδο Υγείας Φ.Κ.Α. Για το χρονικό διάστημα έως

την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) το ποσοστό ακολουθεί την εξής προοδευτική διαβάθμιση :

24Οι όροι του rebate για τα φαρμακεία βάσει του νομοσχεδίου "Άρθρο 34: «Καθιέρωση ποσού
επιστροφής από ιδιωτικά φαρμακεία υπέρ των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης», διαθέσιμο στον
ιστότοπο : http://www.farmakeutikoskosmos.gr/article-k/oi-oroi-toy-rebate-gia-ta-farmakeia-
base/6695
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Πίνακας 4 : Κλιμακούμενο Ποσοστό επί των οφειλών των φαρμακείων

Μετά την έναρξη λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. το ποσοστό της επιστροφής

κλιμακώνεται σύμφωνα με την ακόλουθη προοδευτική διαβάθμιση, ενώ

εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ η προοδευτική διαβάθμιση του

προηγούμενου πίνακα για τους ΦΚΑ που δεν εντάσσονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. :

Πίνακας 5 : Προοδευτική Διαβάθμιση rebate
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Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και μετά

από διάστημα τριών μηνών από την έναρξη λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

μπορούν να αναπροσαρμόζονται τα ποσοστά του προηγούμενου πίνακα με

σκοπό το τελικό ποσό επιστροφής να είναι ισοδύναμο με το άθροισμα των

ποσών που έχουν προκύψει από την εφαρμογή της έκπτωσης για κάθε έναν

Φ.Κ.Α. ξεχωριστά.

2. α) Το ποσό της επιστροφής που οφείλει το φαρμακείο συμψηφίζεται με το

ποσό που καταβάλλει εμπρόθεσμα ο Κλάδος Υγείας Φ.Κ.Α. ή ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

μετά την έναρξη λειτουργίας του στο φαρμακείο και υπολογίζεται επί του

τιμολογίου.

β) Εξαιρείται της υποχρέωσης καταβολής της επιστροφής του παρόντος

άρθρου, η αιτούμενη δαπάνη για τα φαρμακευτικά σκευάσματα της παρ.2

του άρθρου 12 του Ν.3816/2010.

γ) Ο εκάστοτε Κλάδος Υγείας Φ.Κ.Α. ή ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μετά την έναρξη

λειτουργίας του, τον μήνα Ιανουάριο κάθε έτους, χορηγεί βεβαίωση για το

σύνολο των επιστροφών του έτους του κάθε φαρμακείου για φορολογική

χρήση.

3. Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν για τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί

μεταξύ των Κλάδων Υγείας των Φ.Κ.Α. ή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μετά την έναρξη

λειτουργίας του και των φαρμακείων. Στις συμβάσεις που θα υπογράφονται

από τη δημοσίευση του νόμου θα εντάσσεται η σχετική ρύθμιση25.

25 Οι όροι του rebate για τα φαρμακεία βάσει του νομοσχεδίου "Άρθρο 34: «Καθιέρωση ποσού
επιστροφής από ιδιωτικά φαρμακεία υπέρ των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης», διαθέσιμο στον
ιστότοπο : http://www.farmakeutikoskosmos.gr/article-k/oi-oroi-toy-rebate-gia-ta-farmakeia-
base/6695



[50] © 2012 Κων/νος  Δημ. Φαρμάκης

5.3.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Οι τιμές (ex-manufacturer) των φαρμάκων διαχρονικά υπολογίζονται με βάση τις

τιμές στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τιμολογούνται με βάση διεθνείς

συγκρίσεις, ενώ παράλληλα τα περιθώρια κέρδους φαρμακαποθηκών και

φαρμακοποιών ρυθμίζονται από το κράτος και αποτελούν σταθερό ποσοστό για όλα

τα φάρμακα όπως αποτυπώνεται και στους παρακάτω πίνακες αναπαράστασης της

δομής της τιμής των φαρμακευτικών προϊόντων σε επιλεγμένες χώρες αλλά και το

ποσοστό του συνόλου της τιμής που αναλογεί σε φαρμακοβιομηχανία,

φαρμακαποθήκη, φαρμακείο και φόρους.

Πίνακας 6 : Δομή Τιμών Προϊόντων (Product Price Regulation)
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Σχήμα 9 : Ποσοστό (%) των τιμών που αναλογεί σε Φαρμακοβιομηχανία, Φαρμακαποθήκη,

Φαρμακείο και Φόρους

6. ΓΕΝΟΣΗΜΑ - ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

Η πλειοψηφία των ελληνικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων επικεντρώνεται στην

παραγωγή γενοσήμων φαρμακευτικών σκευασμάτων (generics), απολαμβάνοντας

τα υψηλά περιθώρια κέρδους που προσφέρουν αλλά και το ανταγωνιστικό

πλεονέκτημα της πολύ χαμηλής τιμής τους26. Η διείσδυση των γενοσήμων

φαρμάκων στην εγχώρια αγορά είναι σχετικά χαμηλή (12%) αλλά αναμένεται να

ενισχυθεί περαιτέρω, ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις καθώς ο ανταγωνισμός στο

φαρμακευτικό κλάδο εστιάζεται τόσο στους τρόπους διάθεσης του προϊόντος στην

αγορά (πρακτικές μάρκετινγκ), όσο στο διαφορετικό επίπεδο τιμών λόγω του

εφαρμοζόμενου τιμολογιακού συστήματος κάθε χώρας27. Η τυποποίηση των

φαρμάκων αλλά και ο ανταγωνισμός μεταξύ των φαρμακευτικών εταιρειών

δημιούργησε την ανάγκη της έντονης πολλές φορές εμπορικής προώθησης των

26“ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 2009 – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ”, διαθέσιμο στον ιστότοπο :
http://www.hellastat.com/resources/Pharmaceuticals_el.pdf
27 «Η Αγορά Φαρμάκου στην Ελλάδα», Ετήσια Έκθεση 2009, Παρατηρητήριο Οικονομικών της Υγείας,
Ερευνήτρια : Ε. Βίτσου, Ερευνητική Συνεργάτιδα Παρατηρητηρίου Οικονομικών της Υγείας,
διαθέσιμο στον ιστότοπο : http://www.iobe.gr/media/farmaca/farmaco09.pdf



[52] © 2012 Κων/νος  Δημ. Φαρμάκης

φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων. Οι «κανόνες» αυτοί περιέχονται στην θεωρία και

πρακτική του Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ και σχετίζονται με την έρευνα αγοράς,

τον εντοπισμό αναγκών, τον σχεδιασμό και την δημιουργία προϊόντος, την

κοστολόγηση, την συσκευασία, την εμπορική προώθηση, την διανομή κλπ του

φαρμακευτικού προϊόντος ξεφεύγοντας έτσι από την κοινωνική του διάσταση.

Με τον όρο γενόσημα εννοούμε φάρμακα όμοια σε σύνθεση και

αποτελεσματικότητα με τα πρωτότυπα φάρμακα που έχουν χάσει το δικαίωμα

αποκλειστικής κυκλοφορίας. Συνεπώς μιλάμε για δραστικές ουσίες, που

κυκλοφόρησαν ως πρωτότυπα φάρμακα πριν από τουλάχιστον 15 χρόνια. Σύμφωνα

με τους υπάρχοντες νόμους, ένα αντίγραφο φάρμακο πρέπει να περιέχει ακριβώς

την ίδια ενεργό ουσία και να έχει την ίδια βιοδιαθεσιμότητα και τις ίδιες

φαρμακοκινητικές και φαρμακοδυναμικές ιδιότητες με το πρωτότυπο φάρμακο.

Επίσης το πρωτότυπο και η γενόσημη μορφή του μπορεί να διαφέρουν σε άλατα και

εστέρες, αλλά αυτή η διαφορά δε θα πρέπει να επηρεάζει τη θεραπευτική

ισοδυναμία μεταξύ τους. Άλλωστε προκειμένου να χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας

για το γενόσημο προϊόν υποχρεούται ο κατασκευαστής να πραγματοποιήσει τις

κατάλληλες μελέτες βιοϊσοδυναμίας ώστε το πρωτότυπο με το αντιγραφικό

φάρμακο να έχουν την ίδια βιοϊσοδυναμική ιδιότητα (το πρωτότυπο με το

γενόσημο, στην ίδια ποσότητα δοσολογίας, παρουσιάζουν την ίδια ποσότητα

αναλογίας και έκτασης βιολογικής διαθεσιμότητας των ενεργών θεραπευτικών

συστατικών στο σώμα). Είναι αυτονόητο, λοιπόν, ότι το αντίγραφο φάρμακο είναι

πανομοιότυπο στη δοσολογία, τον τρόπο χορήγησης, την ασφάλεια και την

αποτελεσματικότητα με το πρωτότυπο φάρμακο.

Εντούτοις, παρά τους υπάρχοντες νόμους που ισχύουν για τον τρόπο παρασκευής

και τις προδιαγραφές που πρέπει να έχουν τα αντίγραφα φάρμακα, ενίοτε

εκφράζονται αμφιβολίες αν έχουν την ίδια ακριβώς ποιότητα με τα πρωτότυπα

φάρμακα. Υπάρχουν γιατροί που δεν συνταγογραφούν σχεδόν ποτέ αντίγραφα

φάρμακα με τη δικαιολογία της διαφοράς στην ποιότητα, ενώ κάποιοι άλλοι δεν

χορηγούν πρωτότυπα φάρμακα, παρά μόνο αν είναι απολύτως απαραίτητο,

διατεινόμενοι ότι με χαμηλότερο κόστος προσφέρουν την ίδια ποιότητα αγωγής.

Δεδομένου ότι τα αντίγραφα φάρμακα κυκλοφορούν στο εμπόριο πολλά χρόνια και

τα παραπάνω ερωτήματα δεν έχουν επαρκώς απαντηθεί, η ερευνητική ομάδα ενός
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νοσοκομείου της Βοστόνης στις ΗΠΑ μελέτησε αν υπάρχει διαφορά στην

αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια μεταξύ των πρωτότυπων και των

αντιγράφων φαρμάκων. Οι ερευνητές της παραπάνω μελέτης συμπέραναν από τα

ευρήματά τους ότι δεν υπήρχε καμία διαφορά στο κλινικό όφελος μεταξύ των

φαρμάκων, ακόμα και όταν επρόκειτο για φάρμακα συγκεκριμένου θεραπευτικού

εύρους, όπως τα αντιαρρυθμικά και τα αντιπηκτικά.

Σύμφωνα με αυτά τα αποτελέσματα, φαίνεται ότι τα αντίγραφα φάρμακα μπορεί

να έχουν πραγματικά ευνοϊκή επίδραση στην επιβίωση και στην ποιότητα ζωής των

ασθενών. Και αυτό γιατί ειδικά σε δύσκολες οικονομικές περιόδους όπως συμβαίνει

στη χώρα μας, το υψηλό κόστος ενός φαρμάκου, ενίοτε ζωτικής σημασίας για τον

ασθενή, μπορεί να γίνει αιτία διακοπής χορηγήσεώς του.

Φυσικά τα αντίγραφα φάρμακα δεν μπορούν να αντικαταστήσουν πλήρως τα

πρωτότυπα φάρμακα. Όπως δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο έλεγχος των αντιγράφων

φαρμάκων πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο αυστηρός. Συχνά είναι απαραίτητη η

συνταγογράφηση ενός νέου, πρωτότυπου, αλλά πιο αποτελεσματικού φαρμάκου σε

σχέση με τα παλαιότερα, ακόμη και αν έχει υψηλότερο κόστος. Επιπλέον, ενίοτε οι

γιατροί είναι εξοικειωμένοι και ευχαριστημένοι με ένα πρωτότυπο σκεύασμα και

προτιμούν να το χορηγούν, ακόμη και αν υπάρχει αντίστοιχο αντίγραφο φάρμακο. Η

χορήγηση ενός φαρμάκου εξατομικεύεται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ασθενούς.

Πάντως, όπως φαίνεται, είτε χορηγηθούν πρωτότυπα φάρμακα είτε αντίγραφα, η

αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια είναι ισοδύναμες.

Τα γενόσημα φάρμακα αποτελούν ελκυστική επιλογή των συστημάτων υγείας λόγω

της χαμηλότερης τιμής τους. Η προσπάθεια εξοικονόμησης πόρων, μέσω της

αύξησης της κατανάλωσης των γενοσήμων, ώστε να χρηματοδοτηθούν οι νεότερες

θεραπείες και η "καινοτομία" αποτελεί σημείο σύμπτωσης των επιδιώξεων των

κυβερνήσεων και της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας όπως φαίνεται και στην

Εικόνα 428.

28 «Aντίγραφα / γενόσημα φάρμακα», 2011, διαθέσιμο στον ιστότοπο :

http://reviews.in.gr/diaxifismoi/page/?aid=1231100074
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Εικόνα 3 : Προσπάθεια Εξοικονόμησης Πόρων

Παρόλα αυτά στην Ελληνική αγορά παρατηρείται ότι η είσοδος γενοσήμων

σκευασμάτων δεν πραγματοποιείται με τη δέουσα ταχύτητα και ότι εισέρχονται

στην αγορά λιγότερα νέα φάρμακα για την αντιμετώπιση των αναγκών των

ασθενών. Πολλά φάρμακα, που ανήκουν σε μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες,

αναμένονται να χάσουν την πατέντα τους μέσα στα επόμενα χρόνια. Ο καλύτερος

τρόπος για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση, εκ μέρους των μεγάλων

φαρμακευτικών εταιρειών, θα ήταν φυσικά η είσοδος στην αγορά νέων καινοτόμων

φαρμάκων που θα καλύπτονται από πατέντα. Αυτό όμως στην σημερινή εποχή δεν

φαίνεται να είναι και τόσο εύκολο καθώς όπως έχουμε επισημάνει, η είσοδος νέων

φαρμάκων στην αγορά έχει επιβραδυνθεί σημαντικά σε σύγκριση με την

προηγούμενη 20ετία. Έτσι οι managers αυτών των εταιρειών, βασίζονται σε άλλες

στρατηγικές. Δεν είναι και λίγες οι φορές που οι μεγάλες εταιρείες πληρώνουν τις

εταιρείες γενοσήμων προϊόντων προκειμένου να καθυστερήσουν την είσοδο στην
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αγορά, ενός γενόσημου φαρμάκου29.

Βέβαια οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας αρχέτυπων σκευασμάτων, με τη μερική

υποστήριξη των εκπροσώπων δικηγορικών γραφείων και συμβούλων σε θέματα

διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, διατυπώνουν την άποψη ότι οι καθυστερήσεις στην

είσοδο των γενοσήμων σκευασμάτων στην αγορά δεν μπορούν να αποδοθούν στη

συμπεριφορά των εταιρειών παραγωγής αρχέτυπων σκευασμάτων, αλλά εκτιμούν

ότι για τις καθυστερήσεις αυτές ευθύνονται κατά κύριο λόγο παράγοντες σχετικοί

με το κανονιστικό πλαίσιο. Τέλος, υπάρχουν ενδείξεις ότι ορισμένες εταιρείες

παραγωγής αρχέτυπων προσπάθησαν να επηρεάσουν τους εμπόρους χονδρικής

κατά την προετοιμασία των αποθεμάτων σε γενόσημα σκευάσματα. Επίσης,

ορισμένες εταιρείες παραγωγής γενοσήμων κατήγγειλαν παρεμβάσεις στις πηγές

προμήθειας των δραστικών φαρμακευτικών ουσιών που είναι απαραίτητες για την

παρασκευή των σχετικών γενοσήμων φαρμάκων.

Οι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων διαθέτουν σημαντικό μέρος των

προϋπολογισμών τους για την εμπορική προώθηση των σκευασμάτων τους σε

ιατρούς και άλλους επιχειρηματίες του κλάδου της υγείας. Κατά την έρευνα στον

κλάδο προέκυψαν ενδείξεις ότι ορισμένες εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων

επιδιώκουν στο πλαίσιο της εμπορικής τους στρατηγικής να θέσουν υπό

αμφισβήτηση την ποιότητα των γενόσημων, ακόμη και μετά την έκδοση από τις

αρμόδιες αρχές άδειας κυκλοφορίας για τα γενόσημα και τη διάθεσή τους στην

αγορά.

Ένα στοιχείο που αντλείται από τη βιβλιογραφία περί φαρμάκων είναι αυτό του

παραδόξου των γενοσήμων (generic paradox). Σύμφωνα με το παράδοξο, η

μεγαλύτερη διείσδυση των γενοσήμων δεν οδηγεί αυτόματα σε μειώσεις τιμών των

πρωτότυπων φαρμάκων, ούτε σε μείωση της δαπάνης. Το πολύ πολύ να

επιβραδύνει το ρυθμό της ανάπτυξης των τιμών. Αυτό συμβαίνει γιατί η ζήτηση

διαμορφώνεται από τη συνταγογράφηση του γιατρού και όχι από τον πελάτη. Η

προσφορά επηρεάζει τον συνταγογραφούντα και οδηγεί προς τα επάνω τις

πωλήσεις τεμαχίων. Το παράδοξο των γενοσήμων προβλέπει αυτό ακριβώς που

29«Πόλεμος» πρωτότυπων & γενόσημων φαρμάκων, Financial Times, 2008, διαθέσιμο στον ιστότοπο
: http://www.medinfo.gr/?cat_id=497&article_id=654
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συμβαίνει στη χώρα μας, ότι οι προτροπές για γενόσημα, τα οποία μάλιστα στην

περίπτωση της Ελλάδας είναι brand generics, δεν σημαίνει μείωση της δαπάνης.

Δυστυχώς οι γραμμικές (οριζόντιες) προσεγγίσεις των μειώσεων των τιμών

διατήρησαν τις στρεβλώσεις του συστήματος ως είχαν : αυξάνοντας την πιθανότητα

παλιά και φτηνά φάρμακα να υποκαθίστανται από δήθεν καινούργια και

ανεβάζοντας το ημερήσιο κόστος θεραπείας. Η αντικατάσταση παλιών,

δοκιμασμένων φαρμάκων με δήθεν νέα, τα οποία βαπτίζουν καινοτόμα, είναι ένα

ελληνικό φαινόμενο. Ο συνδυασμός brand γενοσήμων και οριζόντιας αντιμετώπισης

των τιμών έχει αποτέλεσμα περίπου 300 - 400 δήθεν καινοτόμα φάρμακα στα νέα

δελτία φαρμάκων που εκδίδονται κάθε τρεις μήνες.

Από τη μια μεριά η διασφάλιση την νόμιμης μονοπωλιακής αποκλειστικότητας στην

αγορά για τις παρασκευάστριες των πρωτότυπων προϊόντων εταιρείες ως

επιβράβευση της καινοτομίας και ως κίνητρο για την εκ μέρους τους συνεχιζόμενη

και υψηλή επένδυση σε καινοτόμο φαρμακευτική έρευνα και ανάπτυξη και από την

άλλη μεριά η ενίσχυση του ανταγωνισμού στην αγορά φαρμάκου για τον

περιορισμό των φαρμακευτικών δαπανών και κατ' επέκταση για τη διασφάλιση της

βιωσιμότητας των εθνικών συστημάτων υγείας, αποτελούν τις δύο αντίθετες

πλευρές ενός κρίσιμου διλήμματος που αναπτύσσεται στα πλαίσια διαμόρφωσης

της φαρμακευτικής πολιτικής. Λόγω της μείζονος σημασίας και των δύο αυτών

προτεραιοτήτων πολιτικής η πολιτεία δεν έχει παρά να ακολουθήσει μια στρατηγική

η οποία θα προσφέρει και ταυτόχρονα θα εγγυάται μια ισορροπημένη προσέγγιση,

συμβιβάζοντας τα αντικρουόμενα συμφέροντα και των δύο πλευρών,

λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών και ιδιαιτεροτήτων της φαρμακευτικής

βιομηχανίας και αγοράς. Και δεν υπάρχει άλλος τρόπος για τη διασφάλιση της

ισορροπίας αυτής παρά μόνο η διαμόρφωση συνδυαστικής λύσης σε εθνικό

επίπεδο δηλαδή η εφαρμογή πολιτικών που ενθαρρύνουν την καινοτομία με την

παράλληλη θέση σε ισχύ πολιτικών που προωθούν την κυκλοφορία των γενοσήμων.

Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να διασφαλίζεται αφενός η απόσβεση της υψηλής

επένδυσης σε έρευνα και ανάπτυξη, που πραγματοποιείται εκ μέρους των

παρασκευαστών καινοτόμων προϊόντων μέσω της νομοθετικής καθιέρωσης ενός

καλά δομημένου και αποτελεσματικού συστήματος που προσφέρει υψηλό επίπεδο

προστασίας στα προϊόντα τους από τις ενδεχόμενες απομιμήσεις και αφετέρου η
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προώθηση της κυκλοφορίας και η ενθάρρυνση της κατανάλωσης των γενοσήμων

μέσω της ενεργοποίησης στρατηγικών που διασφαλίζουν την εύκολη και γρήγορη

πρόσβαση των παρασκευαστών των γενοσήμων στην αγορά καθώς και μέσω

πολιτικών που επηρεάζουν θετικά τη ζήτηση της αγοράς για γενόσημα φάρμακα.

Με δεδομένο ότι η ανάπτυξη νέων πρωτοποριακών φαρμάκων στηρίζεται στην

χρήση νέων δραστικών ουσιών, η χρηματοδότηση των τεράστιων δαπανών R&D

προϋποθέτει την ύπαρξη συνεχιζόμενων υψηλών ταμειακών ροών ώστε οι μεγάλες

φαρμακευτικές εταιρίες να δημιουργήσουν νέα φάρμακα που θα αντικαταστήσουν

αυτά που λήγουν οι πατέντες τους. Με την μείωση όμως των περιθωρίων κέρδους

λόγω του περιορισμού των blockbusters (πατενταρισμένα φάρμακα με πωλήσεις >1

δις.) στα οποία στηρίζεται το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων και της

κερδοφορίας τους, οι μεγάλες εταιρίες αναγκάζονται να ακολουθήσουν αμυντικές

στρατηγικές που έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στους παραγωγούς γενοσήμων

φαρμάκων. Τα κύρια χαρακτηριστικά των στρατηγικών αυτών είναι η αυξανόμενη

προσπάθεια επιμήκυνσης της εμπορικής ζωής των blockbusters, η παρεμπόδιση με

θεμιτά και αθέμιτα μέσα της παραγωγής τους ως γενοσήμων, δημιουργία

παράγωγων προϊόντων και η εξαγορά, η ίδρυση εταιριών παραγωγής γενοσήμων

ώστε να διατηρήσουν (οι μεγάλες εταιρίες) τα μερίδια τους στην παγκόσμια αγορά.

Υπό τις συνθήκες αυτές η δραστηριοποίηση στην αγορά γενοσήμων φαρμάκων

μικρών ανεξάρτητων εταιριών όπως οι Ελληνικές, καθίσταται δυσκολότερη και η

επανεφεύρεση της καινοτομίας επιτακτικότερη30.

30 «ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 15 - ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ», Έρευνα - Σύνταξη : Δρ Δαγκαλίδης
Αθανάσιος, Ιούνιος 2011, σελ.32, διαθέσιμο στον ιστότοπο :
http://www.piraeusbank.gr/Documents/internet/Economic_Research/Kladikes_Meletes/2011/Parag
ogi_Emporia_Medicines.pdf
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Σχήμα 10 : Εκτιμώμενο Κόστος Εισαγωγής μίας Νέας Ουσίας

Σχήμα 11 : Κυκλοφορία Νέων Δραστικών Ουσιών
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7. Η ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ «ΕΠΑΝΕΦΕΥΡΕΙ ΤΗΝ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»

Για την ανάγκη επιδιόρθωσης της «χαλασμένης» μηχανής της φαρμακευτικής

καινοτομίας, καθώς και αντιστροφής της απώλειας εμπιστοσύνης στην ασφάλεια

των προϊόντων και την εντιμότητα των φαρμακευτικών επιχειρήσεων υπάρχει

ανάγκη οι τελευταίες να επανεφεύρουν την καινοτομία. Σε μια εποχή που ο κόσμος

χρειάζεται απεγνωσμένα περισσότερα νέα φάρμακα - για τα πάντα, από τον Η1Ν1

έως τη νόσο Alzheimer - αργούμε υπερβολικά, δαπανούμε υπερβολικά και

παράγουμε ελάχιστα. Η ενίσχυση της φαρμακευτικής καινοτομίας είναι επείγουσα

ανάγκη για ολόκληρο το σύστημα υγείας καθώς παραμένουμε εξαρτώμενοι από μια

κοινωνία που καλωσορίζει και εκτιμά τις νέες ιδέες και από μια δημόσια πολιτική

που επιτρέπει να ανταμειφθεί η καινοτομία μόνο για την αξία που δημιουργεί.

Ένα μείζον θέμα είναι το γεγονός ότι η βιοφαρμακευτική βιομηχανία χάνει το

πλεονέκτημά της και σπαταλά το δυναμικό της και σε συνδυασμό με τις πιέσεις του

συστήματος υγείας, όπου η φαρμακοβιομηχανία έχει γίνει ελκυστικός στόχος για

τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, οι οποίοι αναζητούν τρόπους μείωσης των

δαπανών η καινοτομία δέχεται απανωτά χτυπήματα τα οποία καλείται να

ξεπεράσει. Οι βιοφαρμακευτικές εταιρείες (οι περισσότερο καινοτόμες από τη φύση

τους), πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο που αναπτύσσουν νέα φάρμακα. Οι τρεις

λέξεις - κλειδιά που μπορούν να δώσουν νέα πνοή στην καινοτομία είναι

«συνεργασία» (με άλλες μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις, καθώς και με

ακαδημαϊκούς και κρατικούς ερευνητές), «ικανότητα» (χρήση εργαλείων για

εκμετάλλευση της εκρηκτικής αύξησης των γνώσεων για τη βιολογία του

ανθρώπου) και «κουλτούρα» (η βελτίωση των εκβάσεων στο κέντρο της έρευνας,

από την αρχή της διαδικασίας ανάπτυξης των φαρμάκων).

Το κλειδί βρίσκεται στην επανεφεύρεση της βιοφαρμακευτικής έρευνας και

ανάπτυξης ώστε να βοηθήσει να ξανακερδηθεί η εμπιστοσύνη του κόσμου, να

αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες των ρυθμιστικών αρχών και να αποδειχθεί στους
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υπεύθυνους λήψης πολιτικών αποφάσεων η αξία που μπορούν και πρέπει να

δημιουργήσουν τα καινοτόμα φάρμακα31.

Η Πάτρα έχει το ερευνητικό δυναμικό γι’ αυτή την τεχνολογία, έχει αναπτύξει αυτήν

την τεχνολογία, έχει διεθνείς διακρίσεις σ’ αυτόν τον τομέα και έχει προσελκύσει το

ενδιαφέρον σπουδαίων ερευνητικών ομάδων απ’ όλο τον κόσμο. Στο Πανεπιστήμιο

Πατρών παράγονται αποτελέσματα και προϊόντα υψηλού επιπέδου και

αντισταθμιστικής αξίας και θα μπορούσε μαζί με το Επιστημονικό Πάρκο να

αποτελέσουν ένα Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας, ένα Silicon Valley με διεθνή

εμβέλεια.  Είναι μονόδρομος και ξεκάθαρο ότι ο μόνος τρόπος για την ανάπτυξη και

την Ευρωπαϊκή σύγκληση της Ελληνικής Οικονομίας, είναι να αυξήσουμε τις

επιδόσεις μας στην Έρευνα και Καινοτομία και να την κάνουμε εφαρμοσμένη.  Αυτό

βεβαίως απαιτεί την συνεργασία Πανεπιστημίων & Ερευνητικών Ιδρυμάτων με την

εγχώρια Βιομηχανία και την υποστήριξη της Πολιτείας.

8. ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ «ΕΝΩΣΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΚΑΙ

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

Η πρώτη Ένωση Βιοτεχνολογίας Ελλάδος (Ε.ΒΙ.Ε.) ιδρύθηκε το 2006. Η συγκεκριμένη

πρωτοβουλία αποτελεί μια πραγματική καινοτομία στον κλάδο της Βιοτεχνολογίας

για τη χώρα μας. Η Ε.ΒΙ.Ε. εργάζεται συστηματικά για την προώθηση της

Βιοτεχνολογίας, αλλά και των Βιοεπιστημών σε όλους τους τομείς εφαρμογής τους

όπως η Υγεία, η Γεωργία, το Περιβάλλον και η Βιο-οικονομία32. Στους στόχους της

Ένωσης περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων :

 Η ενιαία εκπροσώπηση όλων των εταιριών Βιοτεχνολογίας και Βιοεπιστημών

και

31 Lilly: Η φαρμακοβιομηχανία πρέπει να «επανεφεύρει την καινοτομία», PharmaTimes, διαθέσιμο

στον ιστότοπο : http://www.healthview.gr/node/14769
32 «Ιδρύεται η Ένωση Βιοτεχνολογίας Ελλάδος», 2009, διαθέσιμο στον ιστότοπο :
http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=8066



[61] © 2012 Κων/νος  Δημ. Φαρμάκης

 Η προβολή των πολλαπλών επιπέδων του έργου τους (επιστημονικό,

κοινωνικό, θεσμικό, πολιτικό και νομικό) σε Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς

Οργανισμούς.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι δραστηριότητες της Ένωσης συμπεριλαμβάνουν :

 Την προβολή της επιστημονικής προόδου και της συμβολής της

Βιοτεχνολογίας στη Δημόσια Υγεία και Οικονομία

 Την επιδίωξη συνεργασιών με ευρύτερες ενώσεις ιδιωτικού ή δημόσιου

δικαίου και Δημόσιες Αρχές

 Τη σύσταση ομάδων εργασίας

 Την έκδοση επιστημονικών εντύπων

 Τη διοργάνωση εκδηλώσεων με επιστημονικό αντικείμενο

 Τη συμμετοχή και εκπροσώπηση σε ευρωπαϊκές και διεθνείς ΜΗ.ΚΥ.Ο.

 Την προβολή των θέσεων του ελληνικού κλάδου βιοτεχνολογίας και

βιοεπιστημών διεθνώς και

 Την συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτικά προγράμματα.

Σημαντικό άξονα της δράσης της Ε.ΒΙ.Ε. αποτελεί η εκπροσώπηση στην Ελλάδα της

EuropaBio, μέσω της Bionova Group S.A., η οποία εκπροσωπεί Ευρωπαϊκές εταιρίες

και βιομηχανίες που αναπτύσσουν ή εμπορεύονται εφαρμογές βιοτεχνολογίας στην

υγεία, τις αγροτικές καλλιέργειες και το περιβάλλον (Red, Green & White

Biotechnology αντίστοιχα).

Στο πλαίσιο αυτό ασχολείται με την υποστήριξη του τομέα βιοϊατρικής έρευνας,

εστιάζοντας ειδικότερα στην έγκαιρη και ακριβή διάγνωση, την πρόληψη και τις καινοτόμες

θεραπευτικές προσεγγίσεις, περιπτώσεις νεοπλασιών, καρδιαγγειακών νοσημάτων,

σακχαρώδους διαβήτη, νευροεκφυλιστικών νόσων, λοιμώξεων, αιματολογικών,

μεταβολικών και αυτοάνοσων νοσημάτων33.

Η βιοτεχνολογία έχει φέρει επανάσταση στον τομέα της φαρμακευτικής

βιομηχανίας, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο που πραγματοποιείται τόσο η διαδικασία

της Έρευνας και Ανάπτυξης νέων φαρμάκων όσο και η διαδικασία παραγωγής τους.

Τα φαρμακευτικά προϊόντα βιοτεχνολογίας έχουν ήδη σημαντική θέση στην

φαρμακευτική αγορά. Δεν αφορούν μόνο στα επαναστατικά προϊόντα του

33 «Ιδρύεται η Ένωση Βιοτεχνολογίας Ελλάδος», 2009, διαθέσιμο στον ιστότοπο :
http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=8066
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μέλλοντος αλλά και προϊόντα που έχουν καθιερωθεί στις συνειδήσεις των πολιτών,

όπως είναι τα εμβόλια, η ινσουλίνη και τα τεστ εγκυμοσύνης που γίνονται στο σπίτι.

Τα βιοτεχνολογικά φάρμακα διαφέρουν σημαντικά από τα παραδοσιακά χημικά

φάρμακα, τόσο ως προς την πολυπλοκότητά τους όσο και ως προς τον τρόπο

λειτουργίας τους, που στοχεύει λιγότερο στα συμπτώματα της ασθένειας και

περισσότερο στο μηχανισμό της. Έτσι τα προϊόντα βιοτεχνολογίας μπορούν να

στοχεύσουν καλύτερα και με περισσότερη ασφάλεια σε συγκεκριμένα προβλήματα

υγείας, για τα οποία δεν υπάρχουν ως τώρα ικανοποιητικές και αποτελεσματικές

θεραπείες34.

Στις θεραπευτικές κατηγορίες στις οποίες στοχεύουν έτοιμα ή προς ανάπτυξη

βιοτεχνολογικά φάρμακα περιλαμβάνονται διάφορες μορφές καρκίνου, ασθένειες

του κεντρικού νευρικού συστήματος (όπως η νόσος Alzheimers), καρδιαγγειακές

παθήσεις, διαβήτη, AIDS, ρευματοειδής αρθρίτιδα, αιματολογικές νόσοι, απόρριψη

μοσχευμάτων, σκλήρυνση κατά πλάκας, κ.ά.

8.1 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Η ανάπτυξη και η εφαρμογή της βιοτεχνολογίας στη φαρμακοβιομηχανία μπορεί να

επιφέρει δραστικές αλλαγές στη διάρθρωση της παραγωγής φαρμακευτικών

προϊόντων. Όπως είναι γνωστό, η τεχνολογία βρίσκεται διεθνώς σε εξέλιξη. Στην

Ελλάδα υπάρχει επιστημονικό προσωπικό για να ξεκινήσει βασική και

εφαρμοσμένη έρευνα, καθώς και παραγωγή ορισμένων προϊόντων, όπως εμβολίων

βιοδιαγνωστικών παραγώγων αίματος και ορισμένων αντιβιοτικών. Με τη

δημιουργία της αναγκαίας υποδομής από την ΒΙΟ-ΕΛΛΑΣ και σε στενή συνεργασία

με τον ΕΟΦ δημιουργούνται ευνοϊκές προϋποθέσεις ανάπτυξης εγχώριας

τεχνολογίας και φαρμακευτικών προϊόντων βιοτεχνολογίας.

34 «Αγορά φαρμάκου : Νέα δεδομένα από τη βιοτεχνολογία», Ανδρέας Αναστασίου, 2008,
http://www.hrima.gr/article.asp?view=456&ref=447
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8.1.1 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ

Τα προϊόντα αίματος αποτελούν ειδικούς ορρούς για τον προσδιορισμό ομάδων

αίματος κλπ. Αυτά μέχρι σήμερα σχεδόν στο σύνολό τους εισάγονται. Επέκταση της

δραστηριότητας μπορεί σε σύντομο χρονικό διάστημα να καλύψει τις ανάγκες της

εγχώριας αγοράς και έτσι να υποκαταστήσει εισαγωγές της τάξεως των 90.000

ευρώ το χρόνο.

8.1.2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ Η΄ ΝΕΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΓΝΩΣΤΩΝ

ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

Η ερευνητική εργασία είναι λιγότερο απαιτητική και δαπανηρή από την ανάπτυξη

νέων ιδιοσκευασμάτων και μπορεί να αναληφθεί από το εγχώριο δυναμικό. Μία

συντονισμένη προσπάθεια τον τομέα αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αξιόλογα

αποτελέσματα για την προαγωγή της δημόσιας υγείας με ανάλογο ερευνητικό και

οικονομικό όφελος. Σε ανάλογα πλαίσια τοποθετείται και η ανάπτυξη νέων

φαρμάκων με χημική τροποποίηση / βελτίωση γνωστών ιδιοσκευασμάτων.

Σημειώνεται ότι έχει ήδη αρχίσει ερευνητική προσπάθεια προς αυτή την

κατεύθυνση από ορισμένους ανεξάρτητους ερευνητές.

Η ανάπτυξη του τομέα αυτού από την εγχώρια φαρμακοβιομηχανία αποτελεί ένα

σημαντικό στάδιο στην πορεία ανάπτυξης εγχώριας τεχνολογίας και θα πρέπει να

προσεχθεί ιδιαίτερα από τους αρμόδιους επιχειρηματικούς και κρατικούς φορείς

ώστε να αξιοποιηθούν όλες οι υπάρχουσες δυνατότητες35.

35 «Διερεύνηση αναπτυξιακών δυνατοτήτων : Η φαρμακοβιομηχανία στην Ελλάδα», Κέντρο
Προγραμματισμού Οικονομικών Ερευνών, Αθήνα, 1986, σ. 82
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8.1.3 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

1. Παραγωγή φίλτρων αιματοκάθαρσης, που σήμερα στο σύνολό τους

εισάγονται.

2. Παραγωγή υλικών συσκευασίας, όπως κάψουλες, φιαλίδια κλπ., υλικών με

υψηλές προδιαγραφές παραγωγής, που σήμερα, στο μεγαλύτερό τους

ποσοστό εισάγονται.

Η απαιτούμενη τεχνολογία, και στις δύο περιπτώσεις, είναι γνωστή και μπορεί να

αποκτηθεί με ικανοποιητικούς όρους.

9. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Η παραγωγή φαρμακευτικών πρώτων υλών είτε συνθετικών είτε  φυτικών που ήδη

είναι ή έχει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί είναι36 :

1. Πρώτες ύλες αντιβιοτικών, ορμονών και βιταμινών : Η τεχνολογία είναι

γνωστή και προσφέρεται από πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπως Ιταλία,

Ουγγαρία, Σουηδία, Δανία, Φιλανδία, Βουλγαρία, Αγγλία και Γαλλία. Το

κυριότερο πρόβλημα, που χρειάζεται κατάλληλη αντιμετώπιση από την

αρχή, είναι η εξασφάλιση διάθεσης μιας ελάχιστης ποσότητας, σε κάθε

περίπτωση, πρώτης ύλης, τόσο στην εγχώρια όσο και σε αγορές του

εξωτερικού για να διασφαλιστεί σε αρχικό στάδιο η βιωσιμότητα των

μονάδων αυτών.

2. Φαρμακευτικές ύλες φυτικής προέλευσης : Ευνοϊκές προοπτικές

παρουσιάζονται (με γνωστή τεχνολογία) στην παρασκευή ιδιοσκευασμάτων

που περιέχουν δραστικές ουσίες φυτικής προέλευσης. Η ανάπτυξη της

οργανωμένης καλλιέργειας φαρμακευτικών φυτών παρουσιάζει συγκριτικό

36 «Διερεύνηση αναπτυξιακών δυνατοτήτων : Η φαρμακοβιομηχανία στην Ελλάδα», Κέντρο
Προγραμματισμού Οικονομικών Ερευνών, Αθήνα, 1986, σ. 83
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πλεονέκτημα για την Ελλάδα, λόγω κλιματολογικών και γεωλογικών

συνθηκών και λόγω του ότι ο τομέας αυτός δεν έχει ακόμα παρουσιάσει

μεγάλη ανάπτυξη σε διεθνή κλίμακα. Μία ουσιαστική προσπάθεια προς την

κατεύθυνση αυτή μπορεί να οδηγήσει παράλληλα με την ανάπτυξη νέων

προϊόντων σε όλη την παραγωγική διαδικασία (επεξεργασία δρογών,

εκχύλιση, απομόνωση φυσικών προϊόντων και παραγωγή φαρμάκων) και

στην ανάπτυξη εγχώριας τεχνολογίας με σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Πρέπει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα σήμερα είναι πολύ λίγα τα

ιδιοσκευάσματα που περιέχουν δραστικές ουσίες φυτικής προέλευσης.

Ακόμα τα περισσότερα από αυτά είναι παραγωγής ξένων εταιρειών, ενώ

όσα παρασκευάζονται από ελληνικές μονάδες βασίζονται σε εισαγόμενες

πρώτες ύλες.

10. ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ

ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Στις διεθνείς φαρμακευτικές αγορές, το όνομα γνωστής φαρμακευτικής εταιρείας

έχει συνδεθεί με τις καινοτόμες και σύγχρονες τεχνολογίες που βελτιώνουν τα

φαρμακευτικά σκευάσματα και τα προϊόντα υγείας. Έχοντας ένα τέτοιο

πλεονέκτημα στα χέρια της, συνάπτει συμφωνίες μελέτης με αρκετές πολυεθνικές

εταιρείες για την ανάπτυξη προϊόντων που απευθύνονται σε διάφορες

φαρμακευτικές κατηγορίες, με βάση τις τεχνολογίες που ερευνά και αναπτύσσει. Οι

τεχνολογίες σαν αυτές είναι :

1. Τεχνολογίες συστημάτων χορήγησης φαρμακευτικών και καλλυντικών ουσιών

(delivery systems) στις οποίες ανήκουν οι τεχνολογίες :

 Διαδερμικών Συστημάτων Χορήγησης Φαρμάκων (Transdermal Drug Delivery

Systems)

 Συστημάτων Χορήγησης Ουσιών μέσω των Βλεννογόνων (Quick Dis™ και

Slow Dis™)

 Συστημάτων Χορήγησης Ουσιών μέσω του Δέρματος (Solid gel, liquid patch)
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2. Τεχνολογίες σχεδιασμού και τροποποίησης σωματιδίων (particle design) :

Με τις τεχνολογίες αυτές βελτιώνεται το μέγεθος, η μορφολογία και η διαλυτότητα

των σωματιδίων, παρατείνεται η αποδέσμευσή τους, καλύπτεται η πικρή γεύση

τους κ.λπ. Έτσι αυξάνεται η αποτελεσματικότητα ή και χρηστικότητα νέων ή ήδη

υπαρχόντων και καταξιωμένων φαρμάκων, αναπτύσσονται δημιουργικές λύσεις

που βελτιώνουν τη χορήγηση φαρμακευτικών μορίων και ικανοποιούνται οι

ανάγκες νέων μορφών χορήγησης. Οι τεχνολογίες στις οποίες εστιάζει περισσότερο

η φαρμακευτική εταιρεία, μεταξύ άλλων, είναι :

 Υπερκρίσιμων Υγρών (Supercritical Fluides-SCF)

 Διασποράς Μικροκρυστάλλων (Drug Crystal Dispersion-DCD)

 Συμπλοκοποίηση Φαρμάκου με Πολυμερή (Drug Polymer Complexation-

DPC)

Μία ενδεικτική αναφορά σε καινοτόμα φάρμακα είναι η εξής :

1. Denosumab : Ένα νέο φάρμακο κατά οστεοπόρωσης, το οποίο χορηγείται

ενδοφλεβίως μία φορά το εξάμηνο, εγκρίθηκε και κυκλοφορεί στην Ελλάδα

από τον Σεπτέμβριο του 2010. Το φάρμακο, που περιέχει τη δραστική ουσία

Denosumab, αναστέλλει τη δράση και τη λειτουργία των οστεοκλαστών,

δηλαδή των κυττάρων που βρίσκονται στα οστά και ευθύνονται για την

καταστροφή τους, με αποτέλεσμα την αυτόματη μείωση της απώλειας. Την

αποτελεσματικότητα του φαρμάκου υποστηρίζουν δυο μεγάλες

πολυκεντρικές μελέτες. Η πρώτη, που έγινε σε 7900 μετεμμηνοπαυσιακές

γυναίκες, έδειξε ότι το φάρμακο μειώνει τον κίνδυνο σπονδυλικού

κατάγματος κατά 68%, τον κίνδυνο κατάγματος του ισχίου κατά 40% και τα

μη σπονδυλικά κατάγματα κατά 20%. Η δεύτερη μελέτη, που έγινε σε 960

άνδρες, οι οποίοι ακολουθούσαν αγωγή για καρκίνο του προστάτη, έδειξε

παρόμοια αποτελέσματα με την πρώτη. Επίσης, η έρευνα για την ασφάλεια

του φαρμάκου έδειξε ότι τα άτομα, που έπαιρναν το φάρμακο δεν είχαν

περισσότερες παρενέργειες από εκείνα, που έπαιρναν εικονικό φάρμακο37.

37 «Νέο φάρμακο για την οστεοπόρωση αναμένεται το 2010», 2009, διαθέσιμο στον ιστότοπο :

http://news.pathfinder.gr/health/586856.html
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2. Ετεξιλική Δαβιγατράνη : Το πρώτο φάρμακο μετά από 50 χρόνια που

εγκρίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τον

Αύγουστο του 2011 την ετεξιλική δαβιγατράνη, το αντιπηκτικό φάρμακο που

χορηγείται από το στόμα, για την πρόληψη των σχετιζόμενων με την κολπική

μαρμαρυγή εγκεφαλικών επεισοδίων, την πιο συνηθισμένη διαταραχή του

καρδιακού ρυθμού. Εκατομμύρια ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή σε όλη

την Ευρώπη θα μπορούσαν τώρα να ωφεληθούν από αυτό το νέο φάρμακο

που θεωρείται ως η μεγαλύτερη εξέλιξη σε διάστημα 50 ετών στις

αντιπηκτικές θεραπείες που έχουν λάβει έγκριση για την πρόληψη του

εγκεφαλικού επεισοδίου38.

3. Ιπιλιμουμάμπη : Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούλιο του 2011 ενέκρινε την

ιπιλιμουμάμπη για τη θεραπεία του προχωρημένου μελανώματος σε

ενηλίκους που έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία. Η ιπιλιμουμάμπη, μία

καινοτόμος ανοσοθεραπεία, κατέδειξε μακροχρόνια επιβίωση στη θεραπεία

ασθενών με προχωρημένο μελάνωμα σε μια τυχαιοποιημένη διπλά τυφλή

μελέτη φάσης ΙΙΙ, η οποία δημοσιεύτηκε στο New England Journal of

Medicine, τον Ιούνιο του 2010. Σύμφωνα, με την καμπύλη επιβίωσης

(Kaplan-Meier), τα εκτιμώμενα ποσοστά επιβίωσης του 1ου και του 2ου

χρόνου για τους ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με ιπιλιμουμάμπη ήταν 46%

και 24%αντίστοιχα έναντι 25% και 14% του σκέλους σύγκρισης, με μερικούς

ασθενείς να επιβιώνουν για 3 με 4 χρόνια39.

4. Rasilez® : Η πρώτη σημαντική καινοτομία στην αντιμετώπιση της υπέρτασης

την τελευταία δεκαετία και πλέον - εγκρίθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το

Rasilez ®, ο πρώτος αναστολέας ρενίνης, αποτελεί το πρώτο σκεύασμα που

δρα απευθείας στο αίτιο που προκαλεί την υπέρταση, τη ρενίνη. Ως

μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με άλλα αντιυπερτασικά σκευάσματα, το

38
«Εγκρίθηκε καινοτόμο αντιπηκτικό φάρμακο για την πρόληψη των εγκεφαλικών επεισοδίων που

σχετίζονται με την κολπική μαρμαρυγή», 2011, διαθέσιμο στον ιστότοπο :

http://www.iator.gr/2011/08/29/egkrithike-kainotomo-antipiktiko-farmako-gia-tin-prolipsi-ton-

egkefalikon-epeisodion/
39 «Εγκρίθηκε νέο φάρμακο για το μελάνωμα», 2011, διαθέσιμο στον ιστότοπο :

http://www.entepa.gr/science/item/675-egkrithhke-neo-farmako-gia-to-melanoma.html
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Rasilez μειώνει σημαντικά την αρτηριακή πίεση επιτυγχάνοντας έλεγχο επί

24 ώρες και πλέον40,41,42,43. Σχεδόν οι μισοί ενήλικες στις μεγαλύτερες χώρες

της Ευρώπης πάσχουν από υπέρταση44, η οποία μπορεί να προκαλέσει

καρδιακή προσβολή, εγκεφαλικό επεισόδιο και θάνατο45. Υπάρχει μεγάλη

ανάγκη για νέες αντιυπερτασικές θεραπείες καθώς σχεδόν το 70 % των

υπερτασικών ασθενών δεν επιτυγχάνουν τους θεραπευτικούς στόχους46,46.

5. Gilenya® : Στις 21 Μαρτίου 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το

Gilenya®, την πρώτη από του στόματος λαμβανόμενη θεραπεία για τη

σκλήρυνση κατά πλάκας για χρήση στην Ε.Ε. Το Gilenya εγκρίθηκε στην Ε.Ε.

για τους ασθενείς με υψηλής ενεργότητας υποτροπιάζουσα διαλείπουσα

σκλήρυνση κατά πλάκας (RRMS) παρά τη θεραπεία με βήτα-ιντερφερόνη, ή

τους ασθενείς με ταχέως εξελισσόμενη σοβαρή υποτροπιάζουσα -

διαλείπουσα σκλήρυνση κατά πλάκας. Το Gilenya έδειξε ανώτερη

αποτελεσματικότητα έναντι της ενδομυϊκής ιντερφερόνης β-1α, της

συνηθέστερα συνταγογραφούμενης θεραπείας, μειώνοντας τις υποτροπές

κατά 52% (p<0,001) στον ένα χρόνο. Η διετής, ελεγχόμενη με εικονικό

φάρμακο μελέτη έδειξε ότι το Gilenya μείωσε σημαντικά τον κίνδυνο

επιδείνωσης της αναπηρίας47.

40 Oh BH, Mitchell J, Herron JR et al. Aliskiren, an oral renin inhibitor, provides dose-dependent
efficacy and sustained 24-hour blood pressure control in patients with hypertension. J Am Coll Cardiol
2007; 49:1157-1163.
41 Sica D, Gradman AH, Lederballe O et al. Aliskiren, a novel renin inhibitor, is well tolerated and has
sustained BP-lowering effects alone or in combination with HCTZ during long-term (52 weeks)
treatment of hypertension. Eur Heart J 2006; 27(Suppl):121 P-797.
42 Oparil S, Yarows SA, Patel S et al. Antihypertensive efficacy and safety of dual renin system
intervention with aliskiren, an oral direct renin inhibitor and valsartan: a randomized, double-blind
comparison versus monotherapy. Lancet 2007; 370:221-229.
43 Keefe DL, Andersen K, Weinberger MH et al. Blood pressure lowering effects persist following the
last dose of long-term therapy with aliskiren, an oral direct renin inhibitor. J Am Coll Cardiol 2007;
49(9 Suppl A):372A P-1014-204.
44 Kearney PM, Whelton M, Reynolds K et al. Global burden of hypertension: analysis of worldwide
data. Lancet 2005; 365:217-223.
45 Chobanian AV, Bakris GL, Black HR et al. and the National High Blood Pressure Education Program
Coordinating Committee. The seventh report of the Joint National Committee on prevention,
detection, evaluation, and treatment of high blood pressure. Hypertension 2003; 42:1206-1252.
46Ong KL, Cheung BMY, Man YB et al. Prevalence, awareness, treatment and control of hypertension
among United States adults 1999–2004. Hypertension 2007; 49:69-75.
47 «Έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Gilenya®», 2011,

http://www.healthpages.gr/portal/page/portal/1535/Fullstory?ArticleID=1383
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10.1 ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

Μια σειρά καινοτόμων φαρμάκων για τη θεραπευτική αντιμετώπιση παθήσεων του

καρδιοαγγειακού, του αναπνευστικού και το νευρικού συστήματος όπως και του

διαβήτη, βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε στάδιο κλινικών δοκιμών48.

Τα ελπιδοφόρα αυτά φάρμακα, αφού αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα και η

ασφάλειά τους, θα είναι υποψήφια προς έγκριση από τους ελεγκτικούς

οργανισμούς της Ευρώπης (EMEA) και της Αμερικής (FDA), με σκοπό τη βελτίωση

της ποιότητας ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων.

Μεταξύ των φαρμάκων αυτών, ενδεικτικά μπορούν να αναφερθούν τα εξής :

10.1.1 ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΟΥ

 Darapladib : Τις φραγμένες αρτηρίες στοχεύει το νέο φάρμακο

Darapladib. Το ελπιδοφόρο σκεύασμα ανήκει σε μια νέα γενιά φαρμάκων

και είναι σχεδιασμένο ώστε να προσφέρει επιπλέον οφέλη από εκείνα των

στατινών. Το πολλά υποσχόμενο φάρμακο θα στοχεύει τις αθηρωματικές

πλάκες που δημιουργούνται στα αιμοφόρα αγγεία και αποτελούν τη

νούμερο ένα απειλή για την πρόκληση εμφραγμάτων. Στις τελικές δοκιμές

του φαρμάκου αναμένεται να λάβουν μέρος περισσότεροι από 15.000

ασθενείς παγκοσμίως. Η εταιρεία μάλιστα δεν κρύβει τον ενθουσιασμό της,

επενδύοντας υπέρογκα ποσά στην έρευνα για το νέο της προϊόν, τη στιγμή

που άλλες φαρμακευτικές αναβάλλουν το «κυνήγι» νέων φαρμάκων για την

καρδιά49.

 Mipomersen : Τα ευρήματα που παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο EAS

υπογραμμίζουν τις δυνατότητες του mipomersen στη θεραπεία των

ιδιαίτερων αναγκών των ασθενών με σοβαρές μορφές οικογενούς

υπερχοληστερολαιμίας. Εκτός από την πλασμαφαίρεση, δεν υπάρχει άλλη

48 Καινοτόμα Φάρμακα σε αναμονή έγκρισης, http://www.farmakeutikoskosmos.gr/article-

k/kainotoma-farmaka-se-anamonh-egkrishs/4325
49 «Φάρμακο «ανοίγει» τις αρτηρίες», 2008, διαθέσιμο στον ιστότοπο :
http://www.vita.gr/html/ent/184/ent.8184.asp
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αποδεκτή θεραπεία που να απευθύνεται στις ειδικές προκλήσεις που

αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με οικογενή υπερχοληστερολαιμία, μεταξύ των

οποίων και η αυξημένη Lp(a), επιπλέον της LDL χοληστερόλης. Το

mipomersen θα μπορούσε να παίξει σημαντικό ρόλο ως στοχεύουσα

θεραπεία (targeted therapy) για τους ασθενείς αυτούς. μπορεί να μειώσει

την ανάγκη για καταφυγή σε αφαίρεση λιπιδίων από το πλάσμα σε ασθενείς

με στεφανιαία νόσο καθώς επίσης να μειώσει την ανάγκη πλασμαφαίρεσης

λιπιδίων, μειώνοντας τις τιμές της LDL- χοληστερόλης κάτω από τις οριακές

τιμές που συνιστούν το 'κατώφλι' για την επιλογή ασθενών50.

 Anacetrapib : Ένα νέο φάρμακο που μειώνει τον κίνδυνο εμφράγματος και

εγκεφαλικού επεισοδίου έχει αναπτυχθεί από τους επιστήμονες. Ερευνητές

θεωρούν ότι αυτό το ισχυρό νέο φάρμακο θα μπορούσε να σώσει τη ζωή

χιλιάδων ασθενών από καρδιολογικές παθήσεις. Διαπίστωσαν ότι το

anacetrapib όχι μόνο μείωσε το επίπεδο της κακής ή LDL χοληστερόλης,

αλλά αύξησε τα επίπεδα της καλής χοληστερόλης, η οποία βοηθά στην

προστασία από τις καρδιακές παθήσεις. Η καλή χοληστερόλη, γνωστή ως

HDL, καθαρίζει τα αιμοφόρα αγγεία από τα λίπη και βοηθά τη μεταφορά

τους στο ήπαρ, όπου διασπάται. Οι επιστήμονες ισχυρίζονται ότι τα πιθανά

οφέλη του φαρμάκου είναι «τεράστια». Το χάπι δόθηκε σε 800 άτομα με

καρδιακή νόσο που έπαιρναν ήδη στατίνες. Τα ευρήματα της μελέτης, που

δημοσιεύθηκε στο New England Journal of Medicine, έδειξαν ότι μετά από

έξι μήνες, τα κακά επίπεδα χοληστερόλης των ασθενών είχαν μειωθεί κατά

το ήμισυ, ενώ τα επίπεδα της καλής χοληστερόλης τους είχαν

υπερδιπλασιαστεί. Οι ερευνητές δήλωσαν ότι τέτοιες μεγάλες διαφορές δεν

είχαν παρατηρηθεί ποτέ στο παρελθόν και διευκρίνισαν ότι αυτές οι

βελτιώσεις διατηρήθηκαν για τουλάχιστον ένα ακόμα έτος51.

 R1658 : Πρόκειται για τον αναστολέα της Πρωτεΐνης Μεταφοράς των

Εστέρων Χοληστερόλης (CETP), για την αντιμετώπιση της

50 «Δύο νέες μελέτες δείχνουν αποτελεσματικότητα στη μείωση των υψηλών τιμών Lp (a)», 2011, διαθέσιμο στον
ιστότοπο:http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=15790
51«Ένα νέο χάπι φαίνεται να μειώνει στο μισό τα επίπεδα της κακής χοληστερόλης», 2010, διαθέσιμο
στον ιστότοπο : http://www.dromostherapeia.gr/iatrika-nea/ena-neo-hapi-fainetai-na-meionei-sto-
miso-ta-epipeda-tis-kakis-holisterolis.html
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υπερχοληστερολαιμίας και την αποφυγή καρδιοαγγειακής νόσου. Βρίσκεται

στην 3η φάση των κλινικών δοκιμών.

 TRA-SCH-530348 : Πρόκειται για ένα αντιαιμοπεταλιακό φάρμακο,

ανταγωνιστής του υποδοχέα θρομβίνης, για την αποφυγή

αθηροθρομβωτικών συμβάντων. Βρίσκεται στην 3η φάση των κλινικών

δοκιμών, με τη συμμετοχή 30.000 ασθενών.

 AZD6140 : Είναι ένας αντιαιμοπεταλιακός παράγοντας και ο πρώτος

αντιστρέψιμος από του στόματος ανταγωνιστής των υποδοχέων

διφωσφορικής αδενοσίνης. Προλαμβάνει, σε ασθενείς με οξύ στεφανιαίο

σύνδρομο, περισσότερα θρομβωτικά επεισόδια από ό,τι οι σημερινές

θεραπείες θειενοπυριδίνης. Η αντιστρεψιμότητα του μορίου είναι ο κύριος

παράγοντας που το διαφοροποιεί από άλλα ανταγωνιστικά φάρμακα.

Βρίσκεται σε κλινική ανάπτυξη Φάσης ΙΙΙ52.

10.1.2 ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

 Saredutant : Αποτελεί τον ανταγωνιστή του υποδοχέα της νευροκινίνης-

2, αντικαταθλιπτικό/αγχολυτικό. Βρίσκεται στην 3η φάση των κλινικών

δοκιμών.

 Asenapine : Είναι ο ανταγωνιστής των υποδοχέων σεροτονίνης και

ντοπαμίνης (5-HT2A και D2 αντίστοιχα), 2ης γενιάς ατυπικό αντιψυχωσικό για

τη θεραπεία της σχιζοφρένειας και των οξέων μανιακών επεισοδίων που

σχετίζονται με τη διπολική διαταραχή. Έχει ολοκληρώσει την 3η φάση των

κλινικών δοκιμών.

 Telcagepant : Τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήχθη σε 81 νοσοκομεία της

Ευρώπης και της Αμερικής έδωσαν ελπίδες σε αυτούς που πάσχουν από

ημικρανίες. Οι ασθενείς ακολούθησαν μια θεραπεία που βασίζεται στο

φάρμακο αυτό, το οποίο αν και νέο αποδείχτηκε ότι είναι ιδιαίτερα

52 «Τα 10 πιο ελπιδοφόρα προσεχή φάρμακα της αγοράς», 2009, διαθέσιμο στον ιστότοπο :

http://www.healthview.gr/node/5531
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αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση του πόνου σε σχέση με τα υπάρχοντα

φάρμακα. Μάλιστα δεν δημιουργεί και παρενέργειες. Οι έρευνες οδήγησαν

στην ανάπτυξη του νέου φαρμάκου που ενεργεί στο ανθρώπινο σύστημα με

διαφορετικό τρόπο από τις υπόλοιπες θεραπείες. Το νέο φάρμακο διακόπτει

την ακολουθία των χημικών αντιδράσεων που προκαλούν τους έντονους

πόνους σε διαφορετικό σημείο από εκείνο στο οποίο επεμβαίνουν τα

υπόλοιπα φάρμακα. Στο τέλος της έρευνας ανακαλύφθηκε ότι το νέο

φάρμακο όχι μόνο μειώνει τον πόνο αλλά εμποδίζει ολοκληρωτικά την

επανεμφάνισή του. Έχει ολοκληρώσει την 3η φάση των κλινικών δοκιμών53.

10.1.3 ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

 Indacaterol : Είναι αγωνιστής μακράς δράσης του αδρενεργικού υποδοχέα β,

βρογχοδιασταλτικό, για την αντιμετώπιση της Χρόνιας Αποφρακτικής

Πνευμονοπάθειας (ως μονοθεραπεία) και του άσθματος (ως συνδυαστική

θεραπεία). Βρίσκεται στην 3η φάση των κλινικών δοκιμών.

 Aclidinium bromide : Πρόκειται για τον μουσκαρινικό ανταγωνιστή,

αντιχολινεργικό, για την αντιμετώπιση της Χρόνιας Αποφρακτικής

Πνευμονοπάθειας. Βρίσκεται στην 3η φάση των κλινικών δοκιμών54.

10.1.4 ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ

 Alogliptin : Είναι ο αναστολέας της Διπεπτιδυλ - Πεπτιδάσης 4 (DPP-4). Έχει

ολοκληρώσει την 3η φάση των κλινικών δοκιμών.

 Saxagliptin : Είναι ένας ιδιαίτερα ισχυρός, εκλεκτικός, αναστρέψιμος,

ανταγωνιστικός αναστολέας της DPP-4 (διπεπτιδυλικής πεπτιδάσης-4), που

βελτιώνει τον γλυκαιμικό έλεγχο μειώνοντας τις συγκεντρώσεις γλυκόζης

53 «Αποτελεσματικό φάρμακο κατά της ημικρανίας», Νέστορας Πουλάκος, 2008, διαθέσιμο στον
ιστότοπο : http://www.cosmo.gr/body-and-mind/Soma/Ygeia/apotelesmatiko-farmako-kata-ths-
hmikranias.1271520.html?service=print
54 «Καινοτόμα φάρμακα σε αναμονή έγκρισης», 2009, διαθέσιμο στον ιστότοπο :
http://www.farmakeutikoskosmos.gr/article-k/kainotoma-farmaka-se-anamonh-egkrishs/4325
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νηστείας και τις συγκεντρώσεις της μεταγευματικής γλυκόζης σε ασθενείς με

σακχαρώδη διαβήτη τύπου 255.

 Liraglutide : Σύμφωνα με έρευνα βοήθησε παχύσαρκους υγιείς εθελοντές να

χάσουν σημαντικά περισσότερο βάρος και να ρυθμίσουν καλύτερα την

αρτηριακή τους πίεση. Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή

564 ατόμων, έδειξε ότι με τη θεραπεία 5 μηνών με ενέσεις Liraglutide, οι

εθελοντές κατάφεραν να χάσουν από 4,8 έως 7,2 κιλά. Η έρευνα υποστηρίζει

ότι το φάρμακο Liraglutide ίσως είναι πιο αποτελεσματικό από τις τρέχουσες

φαρμακευτικές θεραπείες για την παχυσαρκία. Οι πιο συχνές παρενέργειες

που απαντήθηκαν στους εθελοντές που έλαβαν το Liraglutide ήταν η ναυτία

και ο εμετός, που γενικά εκδηλώθηκαν κατά τον πρώτο μήνα της θεραπείας.

Δεν υπήρξαν σημάδια άλλων σοβαρών παρενεργειών,

συμπεριλαμβανομένης της πανγκρεατίτιδας ή ψυχιατρικών προβλημάτων

αλλά και καρκίνου του θυροειδούς. Οι συμμετέχοντες στους οποίους

χορηγούνταν το Liraglutide λάμβαναν την διπλάσια ποσότητα του φαρμάκου

από αυτήν που λαμβάνουν οι διαβητικοί. Όλοι οι συμμετέχοντες

ακολουθούσαν παράλληλα μια δίαιτα ενεργειακού ελλείμματος

(περιορισμένη λήψη θερμίδων) και αύξησαν την φυσική τους

δραστηριότητα56.

 Dapagliflozin : Μειώνει τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα σε ινσουλινο-

ανεξάρτητο τρόπο, εμποδίζοντας μια πρωτεΐνη που ονομάζεται sodium-

dependent glucose cotransporter 2(SGLT2) να επαναρροφήσει γλυκόζη από

τους νεφρούς. Ως εκ τούτου, η απλή ζάχαρη απεκκρίνεται μέσω των ούρων,

αντί να επαναεισέρχεται στην ροή του αίματος και να προκαλεί αύξηση των

επιπέδων του σακχάρου στο αίμα, μια κατάσταση γνωστή ως

υπεργλυκαιμία, ένα από τα κύρια συμπτώματα του διαβήτη57.

55 «Saxagliptin», διαθέσιμο στον ιστότοπο :
http://www.galinos.gr/web/drugs/main/substances/saxagliptin

56 «Φάρμακο για τον διαβήτη βοήθησε παχύσαρκους εθελοντές να χάσουν βάρος», 2009, διαθέσιμο
στον ιστότοπο : http://healthellas.blogspot.com/2009/10/novo-nordisk.html
57 «Νέα φάρμακα για τον διαβήτη ξεπερνούν την ινσουλίνη στην αποβολή της πλεονάζουσαςζάχαρης», Monica Heger,
2011, διαθέσιμο στον ιστότοπο:pharmamedicalnews.wordpress.com
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10.2 ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΦΑΡΜΑΚΑ - ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ : Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Το σημαντικό για τον φαρμακευτικό τομέα είναι ότι η δέσμευση για απαλλαγή του

φαρμάκου από την πατέντα, ώστε αυτό να γίνει και ουσιαστικά θεμελιώδες

ανθρώπινο αγαθό προσβάσιμο μέσω εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού

σε όλους τους κατοίκους του πλανήτη ανεξαιρέτως, κάτι που η ύπαρξη της πατέντας

σήμερα πρακτικά απαγορεύει58.

Ο αντίλογος από την πλευρά της Φαρμακοβιομηχανίας είναι ότι τα δικαιώματα

αποκλειστικής χρήσης αποτελούν απαραίτητη στρέβλωση στην ελευθερία χρήσης

των φαρμάκων γιατί τα μονοπωλιακά υπερκέρδη που προκύπτουν χάρη σε αυτή

επιτρέπουν τη συσσώρευση ιδιωτικού πλούτου που υπόσχεται να διοχετευθεί σε

έρευνες για νέα φάρμακα.

Η εκτίμηση αυτή όμως βρίσκεται πια υπό έντονη αμφισβήτηση καθώς με την

πάροδο του χρόνου, αν και τα κέρδη των Φαρμακευτικών Εταιριών αυξάνονται

συνεχώς, ο αριθμός των αντικειμενικά καινοτόμων φαρμάκων που εισάγονται

ετησίως στην καθημερινή πρακτική παρουσιάζει φθίνουσα πορεία, συμπέρασμα

στο οποίο κατέληξε η Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ε.Ε. σε Έκθεση την οποία

δημοσίευσε τον Νοέμβριο του 200859.

Αυτή η ανησυχητική διαπίστωση ήρθε να προστεθεί στην ήδη επιβαρυμένη θέση

της έννοιας της πατέντας για τα φάρμακα, καθώς το γνωστό στερεότυπο του 1 δις

δολαρίων ως έξοδα για να φτάσει κάθε νέο φάρμακο στην κυκλοφορία τελικά

αποδείχθηκε αναληθές και το πραγματικό κόστος επαναξιολογήθηκε εκ των

υστέρων σε πολύ κατώτερα επίπεδα της τάξης των 75 με 250 εκατομμύρια δολάρια

περίπου (ABriefingBookontheRxDrugDebate, PublicCitizens’ CongressWatch, 2002).

Ταυτόχρονα, έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας Κυβερνητικές Εκθέσεις

σύμφωνα με τις οποίες η συντριπτική πλειοψηφία των νέων δραστικών ουσιών για

τις τελευταίες δεκαετίες προήλθε κατά βάση χάρη σε Δημόσια χρηματοδότηση

58 «Το μέλλον του φαρμακοποιού και σύγχρονες τάσεις στη φαρμακευτική αγορά.», 2009, διαθέσιμο
στον ιστότοπο : http://www.mypharm.gr/node/361
59PharmaceuticalSectorInquiry, PreliminaryReport, DGCompetitionStaffWorkingPaper, E.C., 28-11-
2008
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ενώ η φάση της Έρευνας για νέα φάρμακα παρέμεινε ανέκαθεν Δημόσια Υπόθεση

με τις Φαρμακευτικές Εταιρίες να συμμετέχουν στη χρηματοδότηση μόνο στη φάση

της Ανάπτυξης και κυρίως προς τα τελικά στάδια αυτής (U.S.

Congress, JointEconomicCommittee,“TheBenefitsofMedicalResearchandtheRoleofth

eNIH,” May2000).

Τα παραπάνω σημαίνουν ότι η ύπαρξη πατέντας στα φάρμακα μέχρι σήμερα

περισσότερο εμπόδισε παρά ωφέλησε την ανακάλυψη καινοτόμων φαρμάκων και

ότι τα φάρμακα που διακινούμε στα Φαρμακεία μας είναι περισσότερο Δημόσιας

παρά ιδιωτικής προέλευσης.

Η δυναμική επαναφορά των γενόσημων και η αυγή των globally accessed medicines

έρχονται σε μία εποχή που η επιστήμη ψηλαφίζει παράλληλα νέους ορίζοντες

αντιμετώπισης των ασθενειών.

Ειδικά σε ό, τι αφορά τους φαρμακοποιούς κάποιες από τις καινοτόμες ιδέες

φαρμακευτικής προαγωγής της υγείας είναι:

 τα φάρμακα γενετικής μηχανικής και νανοτεχνολογίας

 τα οργανικά φάρμακα νέας γενιάς (μονοκλωνικά αντισώματα κ.α.)

 η κατίσχυση της πρόληψης και της επίδρασης της ποιότητας ζωής στην

υγεία έναντι της εκ των υστέρων θεραπείας

 στο απώτερο αλλά ίσως όχι και τόσο μακρινό μέλλον τα εξατομικευμένα

φάρμακα και πολλά άλλα καινοφανή πνευματικά επινοήματα που αν και

βρίσκονται ακόμα σε πρώιμα στάδια ανάπτυξης υπόσχονται θεμελιώδεις

αλλαγές στον τρόπο αντιμετώπισης της υγείας των ανθρώπων.

Πολλές από αυτές τις ιδέες δεν είναι καθόλου νέες αλλά όπως η πρόληψη φαίνεται

να επανέρχονται στην εποχή μας δριμύτερες. Σε αυτό το διαφαινόμενο μελλοντικό

περιβάλλον, ο φαρμακοποιός θα κληθεί να ξαναπροσαρμοστεί όπως κάνει ο κλάδος

εδώ και αιώνες (από σχεδόν τα χρόνια της αρχαιότητας και επισήμως από τα χρόνια

του ύστερου Μεσαίωνα) με τις ίδιες όμως αρχές και την ίδια ανάγκη που τον

γέννησε εξ’ αρχής.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και όταν το ανώνυμο κεφάλαιο θα έχει εξαφανιστεί από

τον παγκόσμιο κοινωνικό χάρτη των υπηρεσιών Δημοσίας Ανάγκης όπως η Υγεία, ο

φαρμακοποιός και κυρίως αυτός που έρχεται σε άμεση επαφή με το κοινό, θα
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συνεχίσει να υπάρχει στην ουσία απαράλλαχτος αλλά στην καθημερινή πρακτική

τελείως διαφορετικός.

Η πρώτη άμεση αλλαγή στην οποία φαίνεται ότι θα κληθεί να πρωταγωνιστήσει

είναι η ενεργότερη εμπλοκή του στην εκτέλεση της ιατρικής συνταγής με το

δικαίωμά του ή τη θεσμική εξώθηση χορήγησης γενοσήμων φαρμάκων κατά

προτεραιότητα (κάτι που ήδη έχει ξεκινήσει να ισχύει σε κάποιες χώρες της Ε.Ε.),

μέχρι τη στιγμή που θα αναλάβει να επιλέγει φάρμακα με διαφορετικές δραστικές

ουσίες αλλά παρόμοιες φαρμακολογικές ιδιότητες με αυτές που προτείνονται από

τον γιατρό, όπως έχει ξεκινήσει να καθιερώνεται στη Γαλλία.

Δηλαδή η πρώτη αλλαγή θα είναι μία ενίσχυση των ευθυνών του άρα και των

προνομίων του και του ρόλου του συνολικά, τουλάχιστον στον τομέα της επιλογής

φαρμάκου, κάτι που αποτελεί επιστροφή στο μέλλον σε ρόλους του φαρμακοποιού

που ευεργέτησαν τη Δημόσια Υγεία στο παρελθόν.

Ανάλογες θα είναι φυσικά και οι εξελίξεις και στον χειρισμό των άλλων καινοτομιών

που άπτονται του ρόλου του και βρίσκονται πέρα από τον χώρο της

φαρμακοχημείας των μικρομορίων με κυριότερη την ενεργή εμπλοκή του στον

συνδυασμό φαρμακοθεραπείας και πρόληψης, αποκλειστικού χειρισμού των

καινοτομιών που εμπλέκονται στην αποκατάσταση της υγείας του ασθενούς μέσω

χρήσης σκευασμάτων, Φαρμακοεπαγρύπνησης για αυτά και εξατομικευμένης

επιτήρησης της φαρμακοθεραπείας (Φαρμακευτική Φροντίδα).

Σε όλο αυτό το σύμπαν των κυοφορούμενων μελλοντικών εξελίξεων αυτό το οποίο

θα παραμείνει αναλλοίωτο, όπως ίσχυε από πάντα, είναι η κοινωνική ανάγκη για

ανεξάρτητο και ασφαλή επαγγελματικά και οικονομικά επιστήμονα φαρμακοποιό

με απεριόριστη ατομική ευθύνη στην άσκηση των καθηκόντων του βάσει

Δεοντολογίας στοχευμένης στην εξυπηρέτηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του

ασθενή.

Για τους Έλληνες φαρμακοποιούς, οι παραπάνω εκτιμήσεις αποτελούν ειδοποίηση

για προετοιμασία και ευκαιρία για νέους ρόλους και προοπτικές. Η διαχρονική

παρουσία στο κοινωνικό γίγνεσθαι, η δια βίου εκπαίδευση, η κατίσχυση του

επιστημονικού και κοινωφελούς ρόλου έναντι του συγκυριακού ρόλου του

παθητικού μεταπωλητή εμπορικώς προσανατολισμένων «προϊόντων υγείας»

δίνουν το μοναδικό πλεονέκτημα να πορευτεί το επάγγελμα του φαρμακοποιού



[77] © 2012 Κων/νος  Δημ. Φαρμάκης

προς το μέλλον από σαφώς ευνοϊκή αφετηρία. Και αυτό μπορεί να φέρει ευθύνες

αλλά και κύρος και προνόμια.

11. Η Δράση Κοινή Τεχνολογική Πρωτοβουλία (ΚΤΠ) σχετικά με τα

καινοτόμα φάρμακα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) εγκαινιάζει Κοινή Τεχνολογική Πρωτοβουλία (ΚΤΠ) στον

τομέα των φαρμακευτικών προϊόντων. Το 2008, η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία

κατέληξε στη σύσταση μιας κοινής επιχείρησης (στο εξής «κοινή επιχείρηση ΠΚΦ»)

για την περίοδο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2017. Η επιχείρηση αυτή έχει σκοπό να

διευκολύνει τις ιδιωτικές επενδύσεις, τη μεταβίβαση γνώσεων και τη συμμετοχή

των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα της έρευνας για την παρασκευή

καινοτόμων φαρμάκων που θα είναι πιο αποτελεσματικά και πιο ασφαλή60.

Η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ είναι κοινοτικός οργανισμός, έχει νομική προσωπικότητα

με έδρα τις Βρυξέλλες. Η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ υλοποιεί την κοινή τεχνολογική

πρωτοβουλία (ITC) για τα καινοτόμα φάρμακα με την προοπτική της ανάπτυξης

ενός ανταγωνιστικού φαρμακευτικού κλάδου ο οποίος θα βασίζεται στην

καινοτομία. Αυτή η σύμπραξη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα έχει στόχο την

υποστήριξη των επενδύσεων στον εν λόγω τομέα.

60 «Κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία σχετικά με τα καινοτόμα φάρμακα», διαθέσιμο στον ιστότοπο :

http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_for_goods/pharmaceutical_

and_cosmetic_products/i23044_el.htm
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11.1 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Τα κύρια καθήκοντα και δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης για την υλοποίηση

της κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα («κοινή

επιχείρηση ΠΚΦ») είναι τα εξής61 :

1. Διασφαλίζει την καθιέρωση και την αειφόρο διαχείριση της κοινής

τεχνολογικής πρωτοβουλίας για τα «καινοτόμα φάρμακα».

2. Καθορίζει και διεξάγει το ετήσιο σχέδιο εκτέλεσης που αναφέρεται στο

άρθρο 18 του παραρτήματος του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2008, μέσω

προσκλήσεων για την υποβολή έργων.

3. Επανεξετάζει τακτικά τις αναγκαίες τροποποιήσεις στο πρόγραμμα ερευνών

της κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας για τα «καινοτόμα φάρμακα»,

λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές εξελίξεις που σημειώνονται κατά τη

διάρκεια της υλοποίησής της.

4. Κινητοποιεί τους αναγκαίους δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους.

5. Δημιουργεί και αναπτύσσει στενές και μακροπρόθεσμες σχέσεις

συνεργασίας μεταξύ της Κοινότητας, του φαρμακευτικού κλάδου και των

άλλων ενδιαφερόμενων μερών όπως οι αρχές κανονιστικής ρύθμισης, οι

ενώσεις ασθενών, τα πανεπιστήμια και τα κλινικά κέντρα, καθώς και την

ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ βιομηχανίας και του ακαδημαϊκού τομέα.

6. Διευκολύνει τον συντονισμό με τις εθνικές και τις διεθνείς δραστηριότητες

στον συγκεκριμένο τομέα.

7. Αναλαμβάνει δραστηριότητες επικοινωνίας και διάδοσης.

8. Επικοινωνεί και διατηρεί επαφές με τα κράτη μέλη και τις συνδεδεμένες με

το έβδομο πρόγραμμα - πλαίσιο χώρες μέσω μιας ομάδας που θα συσταθεί

ειδικά για τον σκοπό αυτό.

9. Διοργανώνει τουλάχιστον μία ετήσια συνεδρίαση με τη συμμετοχή ομάδων

συμφερόντων, ώστε να διασφαλίζει το άνοιγμα και τη διαφάνεια των

61 «Κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία σχετικά με τα καινοτόμα φάρμακα», διαθέσιμο στον ιστότοπο :
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_for_goods/pharmaceutical_
and_cosmetic_products/i23044_el.htm
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ερευνητικών δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ για τις σχετικές

ομάδες συμφερόντων.

10. Ενημερώνει τις νομικές οντότητες που έχουν συνάψει συμφωνία

επιχορήγησης με την κοινή επιχείρηση ΠΚΦ (στο εξής «συμφωνία

επιχορήγησης») σχετικά με τις υφιστάμενες δυνατότητες δανεισμού από την

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και ιδίως τη χρηματοδοτική διευκόλυνση

καταμερισμού του κινδύνου που δημιουργήθηκε βάσει του έβδομου

προγράμματος – πλαισίου.

11. Δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με τα έργα, περιλαμβανομένων των

ονομάτων των συμμετεχόντων, και σχετικά με τη χρηματοοικονομική

συνεισφορά της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ ανά συμμετέχοντα.

12. Εξασφαλίζει την αποδοτικότητα της κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας για

τα «Καινοτόμα Φάρμακα».

13. Διεξάγει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα είναι απαραίτητη για την

επίτευξη στόχων .

Οι ερευνητικές δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ χρηματοδοτούνται από

κοινού από :

 Τις μη χρηματικές συνεισφορές πόρων (εφεξής «συνεισφορές σε

είδος») π.χ. προσωπικού, εξοπλισμού, αναλωσίμων κ.λπ., από τις

εταιρείες φαρμακευτικής έρευνας που είναι μέλη της EFPIA, αξίας

τουλάχιστον ίσης με το ύψος της χρηματοοικονομικής

συνεισφοράς της Κοινότητας.

 Ισοδύναμη χρηματοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας, η οποία

καταβάλλεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του

έβδομου προγράμματος - πλαισίου και εγγράφεται στον

προϋπολογισμό της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ.

 Τις συνεισφορές των μελών.
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12. ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

12.1 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η έρευνα και η ανάπτυξη στον τομέα της βιολογίας αποτελεί το κλειδί για τη

φαρμακευτική καινοτομία. Ωστόσο, οι επενδύσεις για την έρευνα και την ανάπτυξη

μεταφέρθηκαν σταδιακά από την Ευρώπη στις ΗΠΑ και στην Ασία. Ενώ ορισμένες

παράμετροι αφορούν ειδικά τον κλάδο υπάρχουν και άλλες με γενικότερο

χαρακτήρα, όπως η φορολογική πολιτική, το κόστος της εργασίας ή η εκπαίδευση

και κατάρτιση.

Η Επιτροπή αναγνωρίζει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζει η φαρμακευτική

έρευνα και ανάπτυξη. Προς το παρόν εφαρμόζονται διάφορες πρωτοβουλίες σε

συγκεκριμένους τομείς για την προώθηση της καινοτομίας στον εν λόγω τομέα. Το

2006, εκδόθηκαν το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για την ανάπτυξη και την έρευνα62

και το πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία63 προκειμένου να

στηρίξουν όχι μόνο την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, αλλά και να διασφαλίσουν την

έγκαιρη εμπορική εκμετάλλευση των επιστημονικών αποτελεσμάτων.

Η Επιτροπή εξέτασε τα τέλη του 2008, τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να

ενισχύσει τις προσπάθειές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης για σπάνιες

νόσους.

Η πρωτοβουλία για τα καινοτόμα φάρμακα64 αποτελεί βασικό μέτρο για την

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης στη βιοφαρμακευτική έρευνα και

ανάπτυξη. Στόχος του νέου αυτού μέσου, μιας σύμπραξης μεταξύ

φαρμακοβιομηχανίας - Επιτροπής και δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, είναι να

βελτιώσει και επιταχύνει τη διαδικασία ανάπτυξης φαρμάκων, ώστε να διατίθενται

στους ασθενείς νωρίτερα νέες θεραπευτικές λύσεις.

62 http://cordis.europa.eu/fp7/sis/home_en.html
63 http://ec.europa.eu/food/index_en.htm
64 http://www.imi-europe.org
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12.2 ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΟΡΕΙΑ : ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ

Εμφανίζονται νέες τεχνολογίες και θεραπείες, όπως η μηχανική των ιστών ή τα

νανοφάρμακα και τα καινοτόμα μέσα των τεχνολογιών των πληροφοριών και της

επικοινωνίας (ΤΠΕ ή eHealth) για την υγειονομική φροντίδα. Συχνά βρίσκονται στο

μεταίχμιο μεταξύ διαφόρων τομέων (φάρμακα, ιατροτεχνολογικές συσκευές,

μεταμοσχεύσεις, ΤΠΕ). Η εμφάνισή τους επιτείνει τη σημασία της αναλογικότητας

και της ευελιξίας του κανονιστικού πλαισίου.

Η Επιτροπή έχει αναλάβει τη δέσμευση να ενσωματώσει τα επιστημονικά

επιτεύγματα στο φαρμακευτικό πλαίσιο της ΕΕ του 21ου αιώνα, όπως τη μηχανική

των ιστών και τη γονιδιακή θεραπεία, μετουσιώνοντάς τα σε εμπορεύσιμα

προϊόντα, ειδικότερα σε τομείς στους οποίους υπάρχουν ιατρικές ανάγκες που

μέχρι σήμερα δεν έχουν αντιμετωπιστεί π.χ. λοιμώδεις νόσοι (όπως φυματίωση,

HIV/AIDS) και σπάνιες νόσοι που δεν δημιουργούν προκλήσεις στον τομέα της

δημόσιας υγείας μόνο για την Ευρώπη, αλλά και για τις αναπτυσσόμενες χώρες

ιδίως δε εκείνες που βρίσκονται στην υποσαχάρια Αφρική. Όλες οι νέες τεχνολογίες

πρέπει ωστόσο να αξιολογούνται δεόντως. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να τηρούνται

απόλυτα ο δεοντολογικός πλουραλισμός και η αρχή της επικουρικότητας.

12.3 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Η αναγεννητική ιατρική, δηλαδή η χρήση γονιδίων, κυττάρων και ιστών για την ίαση

δυσλειτουργιών ή την ανασύσταση τμημάτων του ανθρώπινου σώματος,

προσφέρει τεράστιες δυνατότητες, ιδίως για την καταπολέμηση νόσων, όπως η

νόσος του Αλτσχάιμερ ή του Πάρκινσον, που παρουσιάζουν μεγάλη συχνότητα

εμφάνισης σε ένα γηράσκοντα πληθυσμό. Ο νέος κανονισμός της ΕΕ για τις

προηγμένες θεραπείες65 αναμένεται να επιταχύνει την ανάπτυξη των προϊόντων

αυτών και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, τηρώντας

παράλληλα τις εθνικές επιταγές στον τομέα της δεοντολογίας.

65 ΕΕ L 324 της 10.12.2007, σ. 121
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12.4 ΠΡΟΣ ΠΙΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Με την εμφάνιση νέων τεχνολογιών, όπως η φαρμακογονιδιωματική, η παρασκευή

εξατομικευμένων προπλασμάτων και οι προσομοιωτές νοσημάτων, αρχίζει να

διαφαίνεται στον ορίζοντα η εξατομικευμένη ιατρική. Μακροπρόθεσμα, οι γιατροί

μπορεί να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν γενετικές πληροφορίες για να

καθορίζουν τα σωστά φάρμακα, στη σωστή δόση και ώρα. Το πεδίο αυτό επηρεάζει

ήδη τις επιχειρηματικές στρατηγικές των εταιρειών, το σχεδιασμό των κλινικών

δοκιμών και τον τρόπο χορήγησης των φαρμάκων. Αν και είναι πολύ πρόωρο να πει

κανείς κατά πόσο οι τεχνολογίες με κατάληξη σε «-ωματική» θα επιφέρουν όντως

επανάσταση στον κλάδο, η Επιτροπή παρακολουθεί στενά τον τομέα και θα

εξετάσει κατά πόσο μπορεί να στηρίξει την ανάπτυξή του.

Επιπλέον, πρέπει να υποτεθεί ότι το υψηλό κόστος αυτών των νέων θεραπευτικών

λύσεων είναι πιθανό να επιβαρύνει τους δημόσιους προϋπολογισμούς για την

υγεία. Οι διαβουλεύσεις με το φαρμακευτικό φόρουμ για θέματα τιμολόγησης και

επιστροφής εξόδων έχουν θέσει τις βάσεις για την αντιμετώπιση των ζητημάτων

αυτών66.

Έως το 2012 πρέπει να υποβληθεί έκθεση για τη χρήση των τεχνολογιών σε «–

ωματική» στη φαρμακευτική έρευνα και ανάπτυξη και να διερευνηθεί από κοινού

με τους ενδιαφερόμενους φορείς το ζήτημα του κατά πόσο απαιτούνται νέα

κοινοτικά μέσα για τη στήριξη της ανάπτυξής τους.

Η Επιτροπή έχει την πεποίθηση ότι στο σημερινό παγκοσμιοποιημένο κόσμο με

δεδομένες τις απαιτήσεις σε θέματα ασφάλειας, η Ευρώπη χρειάζεται ένα δυναμικό

και ανταγωνιστικό φαρμακευτικό τομέα. Η ΕΕ θα κερδίσει πολλά εάν επιτύχει αυτό

το στόχο : μια ισχυρή ερευνητική βάση, ένα ανανεωμένο εκπαιδευτικό σύστημα και

ειδικευμένο εργατικό δυναμικό, μια εδραιωμένη και καινοτόμο βιομηχανία της ΕΕ.

Το μέλλον του τομέα θα διαμορφωθεί από διαρθρωτικούς παράγοντες, ορισμένοι

από τους οποίους υπερβαίνουν το φαρμακευτικό τομέα. Ωστόσο, η Επιτροπή

υπογραμμίζει το σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στον τομέα αυτό η

66 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
«Ασφαλή, καινοτόμα και προσβάσιμα φάρμακα : ένα ανανεωμένο όραμα για το φαρμακευτικό
τομέα», σελ.19, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0666:FIN:el:PDF
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πολιτική της ΕΕ. Η κοινοτική δράση είναι η πλέον ενδεδειγμένη για την

αντιμετώπιση των προκλήσεων που είναι κοινές για όλα τα κράτη μέλη. Η δέσμευση

όλων των συντελεστών που συμμετέχουν στην εφαρμογή της παρούσας

ανακοίνωσης θα είναι σημαντική για την υλοποίηση του επιδιωκόμενου οράματος :

Ανταγωνιστική Βιομηχανία που παράγει Ασφαλή, Καινοτόμα και Προσβάσιμα

Φάρμακα.

Ως εκ τούτου η Επιτροπή, με βάση τους στόχους που παρουσιάζονται στην

ανακοίνωση, καλεί τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα να συμμετάσχουν σε έναν

εποικοδομητικό διάλογο για το τι μέλλει γενέσθαι67.

67 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
«Ασφαλή, καινοτόμα και προσβάσιμα φάρμακα : ένα ανανεωμένο όραμα για το φαρμακευτικό
τομέα», σελ.19, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0666:FIN:el:PDF
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13. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η Φαρμακαυτική αγορά είναι από τους λίγους κλάδους της Ελληνικής και

Παγκόσμιας βιομηχανίας που παρουσιάζει αξιόλογες αντιστάσεις στην

επιδεινούμενη οικονομική κατάσταση. Σήμερα όμως βρίσκεται σε μία κρίσιμη

καμπή, αφού αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις της Δημοσιονομικής Κρίσης σε ένα

σύστημα που μοναδική διέξοδο βρίσκει στην ραγδαία μείωση των δαπανών υγείας.

Η διάρθρωση της φαρμακευτικής αγοράς εγχώρια δημιουργεί ένα δαιδαλώδες

σύστημα με πολλά προβλήματα στον τρόπο που αναπτύσσεται και λειτουργεί ενώ η

διαθέσιμη υποδομή απαιτεί μια βιομηχανική πολιτική ενίσχυσης του κλάδου μέσω

απλοποίησης των διαδικασιών έγκρισης, ενίσχυσης της έρευνας και επενδυτικών

κινήτρων.

Παρόλη την τάση για μείωση των δαπανών φαρμακευτικής περίθαλψης διεθνώς

έχει γίνει κατανοητό ότι η μοναδική προοπτική για το μέλλον της

φαρμακοβιομηχανίας δίνεται μέσω της ενίσχυσης της έντασης της καινοτομίας

όπως αποδεικνύεται από τα νέα φάρμακα που έχουν περάσει τα στάδια των

κλινικών δοκιμών και έχουν  ή πρόκειται να φτάσουν στον καταναλωτή-ασθενή.

Στο πλαίσιο αυτό γίνεται αντιλητπό ότι στη σύγχρονη οικονομία η καινοτομία

οφείλει να αντιμετωπίζεται από τις φαρμακευτικές επιχειρηματικές μονάδες ως

πρωταρχικό μέλημα για την ουσιαστική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής της

κοινωνίας και την προστασία της. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις αναγνωρίζουν ότι η

ανάπτυξη της οικονομίας εξαρτάται άμεσα από την βιωσιμότητα καινοτόμων

φαρμάκων που θα προκύπτουν ως αποτέλεσμα τεχνολογικής εξέλιξης. Μέσω της

συνεχούς Έρευνας και Ανάπτυξης οι επιχειρηματικές μονάδες απαιτείται να

ακολουθούν μία σαφή και ολοκληρωμένη στρατηγική ανάπτυξης πρωτοπόρων

φαρμάκων για την κάλυψη αναγκών του ανθρώπου.

Διεθνώς τα συστήματα Υγείας βρίσκουν λύση στην προώθηση γενοσήμων

φαρμάκων, που εκμεταλλεύονται τη λήξη των πατεντών πολλών επιτυχημένων

πρωτότυπων φαρμάκων, και συνδυάζουν το χαμηλό κόστος φαρμακευτικών

δαπανών με τη δυνατότητα αξιοποίησης των κερδών στην ενίσχυση της Έρευνας και

Ανάπτυξης. Στην ελληνική φαρμακευτική αγορά δυστυχώς οι γραμμικές (οριζόντιες)
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προσεγγίσεις των μειώσεων των τιμών διατήρησαν τις στρεβλώσεις του συστήματος

ως είχαν: αυξάνοντας την πιθανότητα παλιά και φτηνά φάρμακα να υποκαθίστανται

από δήθεν καινούργια και ανεβάζοντας το ημερήσιο κόστος θεραπείας.

Το ζητούμενο πλέον είναι να εμπεδωθεί στα πλαίσια του ελληνικού πολιτικo-

διοικητικού συστήματος και της ελληνικής κοινωνίας, η σημασία της αναβάθμισης

των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας σε τέτοιο βαθμό, ώστε να αξιοποιηθεί

πλήρως στο μέλλον ως εργαλείο η καινοτομία στη φαρμακοποιία για την ενεργό και

αποτελεσματική επιβίωση τόσο της κοινωνίας όσο και της ίδιας της

φαρμακοβιομηχανίας.
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