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μοντέλο κλασσικής θεραπείας
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Medicine of the present
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oι κλασσικές θεραπείες είναι συχνά … αναποτελεσματικές

Drug A Drug B

Drug C Drug D

http://www.nature.com/news/520609a-i2-jpg-7.25660?article=1.17411


oι κλασσικές θεραπείες μπορεί να είναι … επιβλαβείς

2 εκατομμύρια νοσηλείες

100 δις USD κόστος για το σύστημα υγείας



Heart Failure drugs

beta blockers $345 million – $575 million

Cholesterol drugs

statins $3.8 billion – $8.8 billion

oι κλασσικές θεραπείες μπορεί να είναι πολύ … ακριβές



Medicine of the present: one fits all

Διαφορετική ανταπόκριση
=

Διαφορετικό γενετικό προφίλ
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Medicine of the present: one fits all Medicine of the future: Precision Medicine
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Medicine of the future: Precision Medicine

γιατί τώρα?

νέες διαγνωστικές προσεγγίσεις στην κλινική πράξη

(biomarker diagnostics)

στοχευμένες θεραπείες (targeted therapies)

στόχευση ειδικών παθολογικών μηχανισμών

πρόσφατες εξελίξεις στη βιοτεχνολογία

Targeted

1

2

1

2

✓ αποκωδικοποίηση αλληλουχίας ανθρώπινου DNA| αλληλούχηση

νέας γενιάς, Next Generation Sequencing (NGS)

✓ εργαλεία για την ανάλυση βιοδεδομένων μεγάλου όγκου
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the development of an appropriate diagnostic test goes often hand in hand with or even precedes the 
development of a highly specific drug

“companion diagnostics”

example: Metastatic melanoma - mutation in an oncogene called BRAF-V600

Biomarker Diagnostics1



(25/59)

Targeted therapies2

Observational clinical studies→ generate RWE

FDA will also consider the evaluation of observational clinical studies using
RWΕ to support product effectiveness determinations.





The promise: $215 million investment to 4 public authorities:

NΙΗ - National Institutes of Health

NCI - National Cancer Institute

FDA - Food and Drug Administration

ONC - Office of the National Coordination for Health Information Technology



The objectives:

More and better treatments for cancer

Creation of a national registry

Protecting Privacy

Regulatory modernization

Public-private partnerships



Cancer the second leading cause of death 

globally, 9.6 million deaths in 2018 

γιατί
στην ογκολογία?
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The economic impact of cancer in 2010 was US$ 1.16 trillion 

1

4

Companion diagnostics

NGS methodologies identify genetic 

aberration that correlate to cancer in cancer 
cells

10/25 personalized medicines approved in 2018

2

3

γιατί άλλο
στην ογκολογία?

25%



Χρηματοδότηση 2018-2020: 

5.4 M€

2018: 4 μονάδες 

11/2018 Προγραμματική 
Συμφωνία με το Υπουργείο 
Υγείας

Ίδρυση 8/2018
Τομέας Έρευνας & 
Καινοτομίας, ΥΠΠΕΘ





www.oncopmnet.gr

Οι στόχοι:

Βέλτιστη διάγνωση και θεραπευτική προσέγγιση των ασθενών 

χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς – Περισσότερες και καλύτερες 
θεραπείες για τον καρκίνο

Δημιουργία αποθετηρίου δεδομένων

Ασφάλεια Δεδομένων

Προτυποποίηση Διαδικασιών 

Ερευνητικές μελέτες

Συνεργασία Δημοσίων και Ιδιωτικών Φορέων











1. Αναλυτικά πρωτόκολλα

✓ Κοινά προαναλυτικά πρωτόκολλα

✓ Αναλυτική φάση - πρωτόκολλα NGS

✓ Μετα-αναλυτική φάση - ανάλυση και ερμηνεία

Προτυποποίηση
αναλυτικής διαδικασίας

2. Επιλογή γονιδίων-στόχων

✓ συμπαγείς όγκοι - panel 38 γονιδίων

✓ αιματολογικές κακοήθειες - panel 58 γονιδίων

✓ κληρονομικά σύνδρομα καρκίνου- panel 42 γονιδίων

3. Διεργαστηριακός έλεγχος ποιότητας

✓ μεταξύ φορέων 
✓ για όλες τις αναλυτικές φάσεις

4. Διαπίστευση κατά ISO 15189 



Προτυποποίηση
& Ασφάλεια Δεδομένων

Διαπιστεύσεις

✓ ISO 27001 για τα πληροφοριακά συστήματα

✓ συμμόρφωση GDPR

Παραγγελιοδοσία εξετάσεων

✓ηλεκτρονική παραγγελιοδοσία και αναφορά αποτελεσμάτων

✓διασύνδεση με σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ΗΔΙΚΑ και πρωτοβουλίες 

Υπουργείου Υγείας (π.χ. μητρώα ασθενών)



Αποθετήριο δεδομένων 

Γενετικά 
raw & meta data

Ροές Βιοπληροφορικής
Ανάλυσης

ΕΔΥΤΕ

Εθνικό Δίκτυο Υποδομών 

Τεχνολογίας και Έρευνας 



COUNTRY COMPANY/INSTITUTION TIME SCOPE FUNDING PROGRESS MEDICAL FOCUS

 ENGLAND Genomics England Ltd. (GeL) 2013-2018 100,000 genomes £411 M ~34,000 genomes
Rare Diseases

Cancer

 SCOTLAND
The Scottish Genomes Partnership 

(SGP)
2015-perpetual ~3,000 genomes £23 M ~3,000 genomes

Rare Diseases

Cancer

Population Studies

 THE NETHERLANDS Hartwig Medical Foundation (HMF) 2015-2017
>10,000 cancer 

patients
30 M ~3,000 patients Cancer

 FRANCE
France Medécine Genomique

(AVIESAN)
2015-2025

235,000 WGS/annum

by 2020
670 M (-2020)

Two platforms 

selected

Rare Diseases

Cancer

 IRELAND Genomics Medicine Ireland (GMI) 2016-perpetual 45,000 genomes $40 M
Incorporated

Series A

Population studies

Rare Diseases

 SWITZERLAND
Swiss Personalized Health Network 

(SPHN)
2017-2020 Informatics structure CHF 68 Funding calls

Rare Diseases

Cancer

Infectious Diseases

 FINLAND Finland´s Genome Strategy (FGS) 2017-2020
National infrastructure 

(operational by 2020)

17 M

(Request for 50 M)
Planning phase

Rare Diseases

Cancer

Pharmacogenetics

Genetic Risk Susceptibility

 NORWAY
The Norwegian Strategy for 

Personalised Medicine in Healthcare 
2017-2021 <13,000 WGS/annum

NOK 8 M

(pre-analysis)
Planning phase

Rare Diseases

Cancer

Infectious Diseases

 DENMARK
National Strategy for Personalized 

Medicine (Per Med)

2017-2020

2020-perpetual
~100,000 genomes

DKK 5 M

(pre-analysis)

DKK 100 M

Initiated

Rare Diseases

Cancer

Diabetes

Companion Dx

SWEDEN Genomic Medicine Sweden 2017-2023
~25,000 

genomes/annum

SEK 4 M

(pre-analysis)
Planning phase

Rare Diseases

Cancer

Complex Disease

Microbiome

Διασύνδεση 
με ευρωπαϊκά δίκτυα

Κύπρος
Σερβία

Σλοβενία
Ουγγαρία

Τσεχία



επόμενα 
βήματα 

&
προκλήσεις



ερευνητές

κλινικοί 
ιατροί

ασθενείς

βιομηχανία

ασφαλιστικοί 
οργανισμοί

αρχές



άμεσα οφέλη

✓ αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του καρκίνου 
✓ λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες και καλύτερη 

ποιότητα ζωής

Ασθενείς
✓ ορθολογικός σχεδιασμός της διαχείρισης των 

καρκινοπαθών
✓ οικονομία κλίμακας, με περιστολή περιττών δαπανών 
✓ προτυποποίηση των διαγνωστικών υπηρεσιών 
✓ προαγωγή της ψηφιακής υγείας 
✓ αξιολόγηση των εργαστηρίων του δημόσιου και ιδιωτικού 

τομέα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και το ΕΣΥΔ

Σύστημα υγείας



άμεσα οφέλη

✓ πρόσβαση σε μεγάλο όγκο δεδομένων από την ανάλυση 
πολλών ασθενών

✓ νέες ερευνητικές δυνατότητες για την κατανόηση του 
καρκίνου και την ανάπτυξη νέων θεραπειών

βιοεπιστήμονες

✓ συνεργασία σε πρωτοβουλίες με σημαντικές 
ευεργετικές προεκτάσεις για τους ασθενείς αλλά και 
την εθνική οικονομία

✓ καινοτόμος σχεδιασμός μελετών | προσαρμογή 
μελετών σε νέα πλαίσια + αξιολόγηση real-world = 
ανάπτυξη καινοτόμων προιόντων ιατρικής ακριβείας 

φαρμακοβιομηχανία

✓ παραγωγή 
προηγμένων 
διαγνωστικών 
προϊόντων 

✓ ανάπτυξη ροών 
ανάλυσης 
βιοδεδομένων
μεγάλης 
κλίμακας 

επιχειρήσεις



✓ Η εποχή της Ιατρικής Ακριβείας έχει φτάσει. 

✓ Η καινοτομία βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα (στοχευμένα φάρμακα) 

✓ Η επιστημονική ανακάλυψη επιταχύνεται ώστε να αναγνωριστούν νέοι βιοδείκτες,

✓ οι τεχνολογικές εξελίξεις παρέχουν εργαλεία για την ανάλυση και διαχείριση μεγάλου όγκου 

δεδομένων από μεμονωμένους ασθενείς που με τη σειρά τους θα επιταχύνουν την επέκταση της 
ιατρικής ακριβείας.

Προκλήσεις: επιστημονική ανακάλυψη, ρυθμιστικές πολιτικές για διαγνωστικές εξετάσεις, επενδυτικές 
πρωτοβουλίες, ευρεία κάλυψη και αποζημίωση, και εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην κλινική πρακτική

Όμως η επιστήμη, οδηγεί  το σύστημα υγείας μακριά από το υπόδειγμα one-size-fits-all, trial-and-error 

medicine και προς τη χρήση της μοριακής πληροφορίας με στόχο την καλύτερη έκβαση των ασθενών 
και την πιο αποτελεσματική λειτουργεία του συστήματος υγείας. 

Sustaining a Promising Paradigm 
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