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Η βαςικι ζρευνα παίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθν 
ανάπτυξθ νζων φαρμακευτικών προϊόντων, 

ιδιαίτερα δε ςτον τομζα των ορφανών 
πακιςεων που αφοροφν ςε ευρφτερο αρικμό 

αςκενών, για τισ οποίεσ όμωσ για χρόνια οι 
διακζςιμεσ κεραπευτικζσ επιλογζσ για τθν 

αντιμετώπιςι τουσ ιταν περιοριςμζνεσ, όπωσ 
πχ. πολλαπλι ςκλιρυνςθ. Η βαςικι ζρευνα που 

διεξάγεται ςε πανεπιςτθμιακά ιδρφματα και 
ερευνθτικά κζντρα μπορεί και πρζπει πλζον να 

κατευκυνκεί προσ τθ δθμιουργία/ζλεγχο όχι 
μόνο πικανών μορίων ςτο επίπεδο 

«ερευνθτικισ ιδζασ» πρώτο ςτάδιο ςτο πλαίςιο 
ανάπτυξθσ φαρμάκων, αλλά και να προχωριςει 

δυναμικά ςτο ςχθματιςμό και τον ζλεγχο τθσ 
«ουςίασ» ςε επίπεδο κεραπευτικοφ 

διερευνθτικοφ ελζγχου, δεφτερο ςτάδιο ςτο 
πλαίςιο ανάπτυξθσ φαρμάκων, ςτον προκλινικό 

ζλεγχο τθσ «φαρμακευτικισ» πλζον ουςίασ, 
τρίτο ςτάδιο ςτο πλαίςιο ανάπτυξθσ φαρμάκων, 

και να διατθριςουν δυναμικά τθν παρουςία 
τουσ μζχρι και ςε μελζτεσ πρώτου κλινικοφ 

ελζγχου ςε δοκιμζσ “proof of concept”. 



 Σν 2013 νη ΔΜΑ/FDA ελέθξηλαλ 27 λέα θάξκαθα.  

 Σα 8 από απηά ήηαλ γηα νξθαλέο/ ζπάληεο αζζέλεηεο, 6 γηα ζπάληεο 

πεξηπηώζεηο λενπιαζηώλ/ θαξθίλνπ 

 Πάλω από ηα κηζά θάξκαθα πνπ έρνπλ εγθξηζεί από FDA θαη ΔΜΑ ηα 

ηειεπηαία 5 ρξόληα αλαθέξνληαη ζε ζπάληεο/ νξθαλέο αζζέλεηεο θαη 

ηνλ θαξθίλν  [1]  

 Ο ιόγνο; 

 εκαληηθέο επηζηεκνληθέο πξόνδνη ζην ηνκέα ηεο βαζηθήο έξεπλαο ηόζν 

ζηελ νγθνινγία αιιά θαη ζηελ θαηαλόεζε ηνπ παζνινγηθνύ κεραληζκνύ 

ζπαλίωλ λνζεκάηωλ ΑΛΛΑ ΚΑΙ:  

 Σν θόζηνο θαη ε νηθνλνκηθή δπλακηθή ηεο θιηληθήο αλάπηπμεο θαξκάθωλ.  

 Η δηαρείξηζε θαη επηρείξεζε ηεο παξνρήο πγείαο, ηόζν κέζω ηωλ 

εηαηξηώλ δηα ηεο αλάπηπμεο θαη δηάζεζεο θαηλνηόκωλ θαξκάθωλ (DRUG 

DELIVERY) όζν θαη κέζω ηεο δηάζεζεο θαη απνδεκίωζεο απηώλ από ηηο 

ππεξεζίεο πγείαο θαη ηα αζθαιηζηηθά ηακεία (REIMBURSEMENT  

POLICIES, ΘΔΣΙΚΔ ΛΙΣΔ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΑ 

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ). 

 Καη ν Κίλδπλνο,  

 πξέπεη λα απνθύγνπκε ηε ζπζηεκαηηθή παξαγλώξηζε θαη ηε ζπλερή 

ππν-επέλδπζε ζηελ εμέιημε λέωλ θαξκάθωλ ζε άιιεο ζεκαληηθέο 

ζεξαπεπηηθέο θαηεγνξίεο. 

Kocher, R. The calculus of cure N. Engl. J. Med. 370: 16, 2014. 

Η κζςθ αυτισ τθσ βαςικισ ζρευνασ ςτισ 
 ςφγχρονεσ δυναμικζσ διεργαςίεσ τθσ 

ανάπτυξθσ φαρμάκων αποκτά 
ακόμα μεγαλφτερθ ςθμαςία κακώσ 

ολοζνα και περιςςότερο τα νζα φάρμακα 
τα οποία προςτίκενται ςτθ φροντίδα 

υγείασ των αςκενών αφοροφν ορφανζσ/ 
ςπάνιεσ αςκζνειεσ και νεοπλαςίεσ.  

Η βαςικι ζρευνα παίηει κακοριςτικό ρόλο 
ςτθν ανάπτυξθ νζων φαρμάκων ςε αυτό 

το κεραπευτικό πεδίο, κακώσ τόςο θ 
κατανόθςθ των πακοφυςιολογικών 

μθχανιςμών όςο και θ ανάπτυξθ νζων 
δραςτικών για τθν αντιμετώπιςθ τθσ 
αιτιοπακογζνειάσ τουσ αλλά και των 
ςυμπτωμάτων που αυτά προκαλοφν, 

βαςίηεται ιςχυρά ςτθ βαςικι ζρευνα.  
 



ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΔ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ 

Πολιηική πποηεπαιόηηηα 1: Λεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε 

ηνπ ΔΟΦ.  

Πολιηική πποηεπαιόηηηα 2: Δπίζεκε, δηαθαλήο 

θαηαγξαθή ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο.  

Πολιηική πποηεπαιόηηηα 3: Γηεπζέηεζε ηωλ 

πθηζηάκελωλ ρξεώλ ηωλ λνζνθνκείωλ θαη ηνπ ΔΟΠΤΤ.  

Πολιηική πποηεπαιόηηηα 4: Ενίζσςζη ηηρ έπεςναρ 

με ζηόσο ηη ζςζηημαηική πποαγωγή ηηρ 

καινοηομίαρ.  

Πολιηική πποηεπαιόηηηα 5: Δλίζρπζε ηεο 

εμωζηξέθεηαο ηωλ ειιεληθώλ θαξκαθνβηνκεραληώλ, 

κέζω ηεο δηεπθόιπλζεο ηωλ ζρεηηθώλ δηαδηθαζηώλ.  

Πολιηική πποηεπαιόηηηα 6: Πποώθηζη ηων 

κλινικών επεςνών μέζω ηηρ απλοποίηζηρ ηος 

θεζμικού πλαιζίος, ώζηε η σώπα να πποζελκύζει 

δπαζηηπιόηηηερ όπωρ η ανάπηςξη νέων μοπίων, ο 

επαναζσεδιαζμόρ θαπμάκων αξιοποιώνηαρ ηη 

ζσεηική ηεσνογνωζία.  

Πολιηική πποηεπαιόηηηα 7: Δλίζρπζε δξάζεωλ 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, νινθιήξωζε ηεο 

ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο ωο εξγαιείν 

εμνξζνινγηζκνύ ηνπ όγθνπ θαη  δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο 

παξερόκελωλ ππεξεζηώλ θαη δηαζύλδεζε κε 

δηαγλωζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξωηόθνιια.  

 Αναπτυξιακζς προοπτικζς της ελληνικής βιομηχανίας  
- ΙΟΒΕ Φεβ. 2013Copyright © 2013 Ίδρυμα 
Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών  



1. Field MJ. Rare Diseases and Orphan Products. Accelerating Research 
and Development. Institute of Medicine of the National Academies. 
National Academy Press 2010  

2. Corr P. New business models addressing global health: A framework for 
private equity. Presentation at the Institute of Medicine Workshop on 
Breakthrough Business Models; June 23, 2008; Washington, DC. 2008. 

3. Kocher, R. The calculus of cure N. Engl. J. Med. 370: 16, 2014. 

4. ΙΟΒΕ. Αναπτυξιακζς προοπτικζς της ελληνικής βιομηχανίας  - ΙΟΒΕ Φεβ. 
2013Copyright © 2013 Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών 
Ερευνών.  

 


