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Αθήνα, 4 Φεβροσαρίοσ 2013 - Η δπλαηόηεηα ηεο θαξκαθεπηηθήο θαηλνηνκίαο λα
νδεγήζεη ζε δξαζηηθή κείσζε ηεο δεκόζηαο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο, λα βειηηώζεη
ηηο ζπλζήθεο ζεξαπείαο ησλ αζζελώλ θαη λα απνηειέζεη ηνλ πνιιαπιαζηαζηή γηα ηελ
επηβξάδπλζε ηεο ζπλνιηθήο ύθεζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, αιιά θαη ηα πνιύ
ζνβαξά εκπόδηα ηα νπνία αληηκεησπίδνπλ νη θιηληθέο κειέηεο ζηε ρώξα καο,
βξέζεθαλ ζην επίθεληξν ησλ δύν ζπδεηήζεσλ νη νπνίεο πξνεγήζεθαλ ηεο ηειεηήο
απνλνκήο ησλ PrixGalienGreece, ην Σάββαην 2 Φεβξνπαξίνπ, ζην Μέγαξν
Μνπζηθήο Αζελώλ.
"Αλνίγνληαο" ηελ πξώηε ζπδήηεζε κε ζέκα "Καινοτομία και Έρεσνα", ν θαζεγεηήο
θ. Γεώξγηνο Φξνύζνο, δηεπζπληήο ηεο Α' παηδηαηξηθήο θιηληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Αζελώλ, πξόεδξνο ηνπ πάλει, ηόληζε κεηαμύ άιισλ όηη ζηε ρώξα καο δαπαλώληαη
κόιηο 80 εθαη. επξώ ην ρξόλν γηα θιηληθέο κειέηεο, ηε ζηηγκή πνπ νη δπλαηόηεηεο ηεο
Διιάδαο είλαη γηα εηθνζαπιάζηα επίπεδα δαπαλώλ γηα θιηληθέο κειέηεο.
Ο θαζεγεηήο ηνπ ColumbiaUniversity ησλ ΗΠΑ, θ. Frank R. Lichtenberg, παξνπζίαζε
δηεμνδηθά ηηο επηπηώζεηο ηεο θαξκαθεπηηθήο θαηλνηνκίαο ζηελ πξναγσγή ηεο
δεκνζίαο πγείαο, θαζώο θαη ηηο ζεηηθέο επηπηώζεηο ηεο ζηα ζπζηήκαηα Υγείαο, ελώ ν
θ. MikhailKarim, αληηπξόεδξνο θαη δηεπζύλσλ ζύκβνπινο ηεο θαξκαθεπηηθήο
εηαηξείαο MSD, ηόληζε κεηαμύ άιισλ όηη θάζε έλα έηνο ην νπνίν πξνζηίζεηαη ζην
πξνζδόθηκν επηβίσζεο απμάλεη θαηά 3% ην ΑΔΠ κηαο ρώξαο.
Η αληίιεςε ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ Διιάδα ήηαλ ην ζέκα ηεο νκηιίαο ηνπ θ. Π.
Απνζηνιίδε, πξνέδξνπ ηεο θαξκαθεπηηθήο εηαηξείαο ABBVIE, o νπνίνο παξνπζίαζε
επίζεο κε πνιύ ζεηηθή "καηηά" ηηο παξεκβάζεηο νη νπνίεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ηα
ηειεπηαία δύν ρξόληα ζηελ πνιηηηθή Υγείαο ηεο Διιάδαο θαη ηόληζε κεηαμύ άιισλ όηη
"ε 'θαηλνηνκία' έθεξε ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ πνιηηηθή Υγείαο, κε ηελ εθαξκνγή
ηεο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο, ηε κείσζε ηεο δεκνζίαο θαξκαθεπηηθήο
δαπάλεο, ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ινγηζηεξίσλ ησλ λνζνθνκείσλ ηνπ ΔΣΥ",
ελώ ν ηαηξηθόο δηεπζπληήο ηεο θαξκαθεπηηθήο εηαηξείαο AmgenHellas, θ.
Κσλζηαληίλνο Καλαβόο, ππνγξάκκηζε κεηαμύ άιισλ όηη "ππάξρνπλ πνιύ κεγάια
πξνβιήκαηα ζηελ Διιάδα ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο ησλ θιηληθώλ κειεηώλ"
θαη πξόηεηλε ηελ πεξαηηέξσ εκπινθή ηνπ Δζληθνύ Οξγαληζκνύ Φαξκάθσλ (ΔΟΦ) ζηε
ζρεηηθή δηαδηθαζία, θαζώο θαη ηελ αλάιεςε όισλ ησλ αλαγθαίσλ πξσηνβνπιηώλ θαη
παξεκβάζεσλ πξνθεηκέλνπ ε ρώξα καο λα θαηαζηεί ρώξα αλαθνξάο γηα ηα λέα
θάξκαθα.
Τελ αμία θαη ηε ζεκαζία ηεο θιηληθήο έξεπλαο ζηελ Διιάδα, θαζώο θαη ηηο
δπλαηόηεηεο πξνθεηκέλνπ λα ππεξβνύκε ηα ζεκαληηθά ζρεηηθά εκπόδηα, ηόληζε από
ηελ πιεπξά ηνπ ν θαζεγεηήο Ογθνινγίαο θαη πξόεδξνο ηεο Ιαηξηθήο Σρνιήο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, θ. Μ. Γεκόπνπινο, ν νπνίνο ζεκείσζε κεηαμύ άιισλ όηη "νη
αζζελείο νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζε θιηληθέο κειέηεο δέρνληαη πην ζπζηεκαηηθή θαη
πξνζεθηηθή θξνληίδα ζε ζρέζε κε ηνπο αζζελείο νη νπνίνη δελ ζπκκεηέρνπλ, γεγνλόο
ην νπνίν θαηαξξίπηεη ηνλ γλσζηό κύζν πεξί 'αλεμέιεγθησλ πεηξακάησλ', θαη απηό
πξνθύπηεη από ηε ζύγθξηζε ησλ πξνζδνθίκσλ επηβίσζεο κεηαμύ ησλ δύν

θαηεγνξηώλ αζζελώλ", ελώ πξνηάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ αμηνιόγεζε λέσλ
θαξκαθεπηηθώλ ζθεπαζκάησλ ζηελ Διιάδα, βαζηζκέλεο ζηε ζπλεξγαζία κεηαμύ
εξεπλεηηθώλ θέληξσλ - θαξκαθνβηνκεραλίαο - Παλεπηζηεκίσλ, θαηέζεζε ν θαζεγεηήο
Βηνθαξκαθεπηηθήο θαη Φαξκαθνθηλεηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, θ. Παλαγηώηεο
Μαραίξαο, ν νπνίνο ζεκείσζε κεηαμύ άιισλ όηη "πνιιά κέιε ησλ Γ.Σ. ησλ
λνζνθνκείσλ ηνπ ΔΣΥ δελ έρνπλ θακία δπλαηόηεηα λα θξίλνπλ επηζηεκνληθά γηα ηε
ζθνπηκόηεηα δηελέξγεηαο ζπγθεθξηκέλσλ θιηληθώλ κειεηώλ, θαζώο θαη όηη ΄"ελώ ε
Οπγγαξία δελ πξνιαβαίλεη λα εγθξίλεη θιηληθέο κειέηεο, εκείο ηηο εκπνδίδνπκε!".
"Πολιτική Υγείας και Ασθενείς" ήηαλ ην ζέκα ηεο δεύηεξεο αλνηρηήο ζπδήηεζεο, κε
ηνλ επίθνπξν θαζεγεηή Πνιηηηθήο Υγείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ, θ.
Κπξηάθν Σνπιηώηε, λα παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή
Υγείαο ζηελ Διιάδα ηελ επνρή ηνπ κλεκνλίνπ θαη λα παξαηεξεί κεηαμύ άιισλ όηη
"είλαη κεγάιν ιάζνο νη δξαζηηθέο πεξηθνπέο δαπαλώλ ζηελ πξόιεςε θαη ηε δεκόζηα
πγεία, γεγνλόο ην νπνίν ζα πιεξώζνπκε ζην κέιινλ", παξά ην γεγνλόο όηη ν ίδηνο
ππνγξάκκηζε όηη "ζηνλ ηνκέα ηεο Υγείαο ε ρώξα έρεη πεηύρεη ζεκαληηθή πεηζαξρία".
Γηα ηελ πξνζηηζέκελε αμία ηεο θαξκαθεπηηθήο θαηλνηνκίαο ζηηο νηθνλνκίεο ησλ
δηαθόξσλ ρσξώλ κίιεζε, κε ηε ζεηξά ηνπ, ν drDennis A. Ostwald, από ηελ
θαξκαθεπηηθή εηαηξεία CEO WifoR, ελώ ε πξόεδξνο ηεο Παλειιελίαο Έλσζεο
Σπαλίσλ Παζήζεσλ (ΠΔΣΠΑ), θα Μαξηάλλα Λάκπξνπ, δήηεζε κεη' επηηάζεσο ηελ
άκεζε θαηάξηηζε θαη εθαξκνγή εζληθνύ ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηηο ζπάληεο παζήζεηο θαη
ηόληζε κεηαμύ άιισλ όηη "ε θαζπζηέξεζε ή ε ζηέξεζε ησλ αλαπεξηθώλ επηδνκάησλ
ππνρξεώλνπλ ηνπο αζζελείο αθόκε θαη λα δηαθόςνπλ ηελ πνιύηηκε ζεξαπεία ηνπο,
γηαηί δελ έρνπλ ρξήκαηα γηα λα πξνκεζεπζνύλ ηα θάξκαθά ηνπο".
Τέινο, γηα ηηο δπζθνιίεο ζηελ πξόζβαζε ησλ αζζελώλ ζε λέεο ζεξαπείεο ζηε ρώξα
καο κίιεζε ν δηεπζπληήο ηνπ ηνκέα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Υπεξεζηώλ Υγείαο ηεο
Δζληθήο Σρνιήο Γεκνζίαο Υγείαο (ΔΣΓΥ), θαζεγεηήο θ. Νηθόιανο Μαληαδάθεο, ν
νπνίνο επεζήκαλε κεηαμύ άιισλ όηη "είλαη αλαπνηειεζκαηηθόο ν ηξόπνο
θνζηνιόγεζεο ησλ θαξκάθσλ ζηελ Διιάδα, ελώ είλαη επίζεο πνιύ ζεκαληηθά ηα
εκπόδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη αζζελείο ζηελ πξόζβαζή ηνπο ζηα θάξκαθα θαη ηηο
ζεξαπείεο", ελώ ε δηεπζύλνπζα ζύκβνπινο ηεο εηαηξείαο IpsosGreece, θ. Τίλα Τξίςα,
παξνπζίαζε αλαιπηηθά ζηνηρεία δεηγκαηνιεπηηθήο έξεπλαο ζε γηαηξνύο θαη αζζελείο,
από ηελ νπνία πξνθύπηεη όηη ε έλλνηα ηεο θαξκαθεπηηθήο θαηλνηνκίαο είλαη δελ είλαη
επαξθώο γλσζηή ζηελ Διιάδα.

Τν GalienForum απνηειεί έλαλ εηήζην ζεζκό αληαιιαγήο ηδεώλ, κε ζπδεηήζεηο
ζηξνγγπιήο ηξαπέδεο ζρεηηθά κε ζέκαηα Οηθνλνκηθώλ ηεο Υγείαο, κε ζηόρν ηελ
αλάδεημε ηνπ ζπνπδαίνπ ξόινπ ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ θαξκαθεπηηθή αγνξά θαη ηα
νθέιε ηεο ζηε δεκόζηα πγεία.

