
Orphan drugs 
Is the pace of scientific 
breakthrough translated in both 
reimbursement and access? 



Η μεγάλη 
εικόνα 
Γίνεται όλο και περισσότερο πολύπλοκη, 
ενώ παραμένει «θολή». 
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Το σημείο τομής ανάμεσα στην 
επιστημονική πρόοδο και την πρόσβαση 

των ασθενών με σπάνιες παθήσεις στις 
τρέχουσες θεραπείες. 

• Καθώς η επιστήμη εξελίσσεται, τα 
ορφανά φάρμακα γίνονται όλο και 
περισσότερο ακριβή, στοχεύοντας σε ένα 
ευρύ φάσμα γενετικών ασθενειών. 

• Ταυτόχρονα όμως, έρχονται στην 
επιφάνεια σημαντικά προβλήματα και 
διαφορές, ανάμεσα στα κράτη των 
ανεπτυγμένων χωρών, και τις 
δυνατότητες αποζημίωσης των 
προηγμένων θεραπειών, που αποτελούν 
και σημαντικό παράγοντα για τον 
καθορισμό της έκτασης της πρόσβασης 
των ασθενών στα ορφανά φάρμακα. 



Έρευνα και 
Αναπατυξη 
Ανάπτυξη νέων πρωτοποριακών 
θεραπειών 
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Κλινικές δοκιμές σε προηγμένες θεραπείες για σπάνιες παθήσεις 
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Κλινικές δοκιμές σε προηγμένες θεραπείες για σπάνιες παθήσεις 
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Σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ευρώπη 

Αριθμός Εγκεκριμένων Ορφανών Φαρμάκων το 2018 
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Πωλήσεις Ορφανών Φαρμάκων 
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Επίδραση 
Στην αντιμετώπιση των σπανίων παθήσεων 

• Ο τρέχων κατάλογος των σπάνιων 
ασθενειών φτάνει τις 7.000, σε μία 
πρόσφατη ανασκόπηση του το έγκυρο 
«Nature» υποστήριξε ότι αυτός ο 
κατάλογος θα μπορούσε να υπερβεί τις 
10.000, δεδομένου ότι η κατανόησή μας 
για τις σημαντικές κλινικές μεταλλάξεις 
αυξάνεται τα τελευταία χρόνια. 

• Δεν υπάρχει θεραπεία για το 95% των 
σπανίων παθήσεων. 
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Λιγότερες από 1.000 σπάνιες 
ασθένειες επωφελούνται 
σήμερα, έστω από ελάχιστες 
επιστημονικές γνώσεις. 
 
European Medicines Agency. Orphan 
designation: Overview. 
https://www.ema.europa.eu/en/human-

regulatory/overview/orphan-designation-
overview. Last updated: 2 March 2020. 
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Περιορισμένη γνώση 
της αιτιολογίας των 
ασθενειών και της 
παθοφυσιολογίας τους 

Αιτιολόγηση της 
ένδειξης και του 
πληθυσμού-στόχου 

Μη ύπαρξη ή 
περιορισμένη ύπαρξη 
προκλινικών μοντέλων 

Περιορισμένος αριθμός 
έμπειρων κλινικών 
ερευνητών 

Μικρός αριθμός  
ασθενών και 
γεωγραφική τους 
διασπορά 

Μικρό ποσοστό 
ασθενών οι οποίοι δεν 
έχουν υποστεί άλλη 
θεραπεία 

Ετερογένεια των 
ασθενών 

Study-power 
limitations 

Δυσκολίες τόσο στην 
εύρεσης, όσο και στην 
βελτιστοποίηση των 
δόσεων του φαρμάκου 

Δεν έχουν καθοριστεί 
«Standard of 
Care». 

Ενδέχεται να μην 
υπάρχουν 
δευτερεύοντες δείκτες 
(βιοδείκτες) 

Τα κλινικά «endpoints» 
μπορεί να μην είναι 
καλά καθορισμένα ή να 
μην έχουν την 
συναίνεση των κλινικών 
γιατρών. 

Το ουσιαστικό 
θεραπευτικό όφελος 
μπορεί να ασαφώς 
καθορισμένο. 

Καθυστερημένη 
διάγνωση 

Σοβαρότητα της νόσου: 
οι ασθενείς μπορεί να 
είναι αδύναμοι, παιδιά, ή 
γνωστικά 
εξασθενημένοι 

Έλλειψη εγγύτητας σε 
κέντρο θεραπείας 

«Στρατολόγηση» και 
διατήρηση των 
ασθενών λόγω 
προκλήσεων που 
σχετίζονται με τον 
ασθενή 

Ανησυχίες σχετικά με 
την έναρξη μιας 
πρώτης κλινικής 
μελέτης 

Παραδοσιακά, τα 
φάρμακα εξετάζονται 
σε ενήλικες πριν 
δοκιμαστούν σε παιδιά 

Challenges of Rare-Disease Research 

11 



Δημήτρης Πανταζής 

12 

Patient Access 
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Οι Σημαντικότερες Προκλήσεις στην Αντιμετώπιση των Σπανίων Παθήσεων 

• Λόγω των διαφορών στη νομοθεσία, η 
ταχύτητα πρόσβασης σε ορφανά 
φάρμακα δεν είναι η ίδια στις 15 
ευρωπαϊκές χώρες, όπως μπορούμε να 
δούμε στον διπλανό πίνακα 

 

Access to orphan drugs in Europe 

Country Early access Access Comments 

Sources: EMEA, London. 
Abbreviations : 
•UC : Compassionate Use 
•NP : Nominative Base of Patients 
•TUA : Temporary Use Authorisation 

GERMANY No Easy Nothing particular 

AUSTRIA UC/NP Slow Nothing particular 

BELGIUM UC/NP Slow ++ Nothing particular 

DENMARK UC/NP Complex Nothing particular 

FINLAND UC/NP Complex Nothing particular 

FRANCE TUA Rapid Coordination at OMS level 

SPAIN UC/NP Classic Nothing particular 

GREECE UC/NP Classic Nothing particular 

IRELAND UC/NP Classic Nothing particular 

ITALY TUA Classic Nothing particular 

LUXEMBOURG UC/NP Classic Nothing particular 

THE NETHERLANDS UC/NP Classic Improvement to be discussed 

PORTUGAL Depends on the case Depends on the case Special funds awarded 

THE UNITED KINGDOM UC/NP Slow Considered as expensive 

SWEDEN UC/NP Easy Nothing particular 
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Οι Σημαντικότερες 
Προκλήσεις στην 
Αντιμετώπιση των 
Σπανίων Παθήσεων 

Στον διπλανό πίνακα, βλέπουμε το ποσοστό 
θετικών, αρνητικών και υπό όρους, 
εγκρίσεων αποζημίωσης για ορφανά 
φάρμακα (όλα) σε χώρες της Ε.Ε.1. 

1”Reimbursement Status and 
Recommendations Related to Orphan 
Drugs in European Countries”- 2019 
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Ποσοστό των αποζημιούμενων ορφανών 
φαρμάκων στις 5 χώρες της Ε.Ε.1. 

1”Reimbursement Status and 
Recommendations Related to Orphan Drugs 
in European Countries”- 2019 

Οι Σημαντικότερες 
Προκλήσεις στην 
Αντιμετώπιση των 
Σπανίων Παθήσεων 
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Συνολικό ποσοστό 
χωρών με 

καθιερωμένη 
πολιτική ορφανών 

φαρμάκων, ανάλογα 
με το εισόδημα. 
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Πεδίο πολιτικής για τα ορφανά φάρμακα 

Πηγή: Access and Unmet Needs of Orphan Drugs in 194 Countries and 6 Areas 



Must be understood 

The Complexity Puzzle 
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Patient Access to 
Orphan Drugs 
A transition to a sustainable orphan drugs 
Governance. 



Χρειαζόμαστε ένα νέο πλαίσιο που να 
περιλαμβάνει αρχές και κανόνες που θα 
πρέπει να διέπουν το HTA, την 
αποζημίωση και την πρόσβαση για 
ορφανά φάρμακα. 

Χρειαζόμαστε ένα νέο σύστημα λήψης 
αποφάσεων, στο οποίο διάφοροι «stakeholders» 
αλληλοεπιδρούν sτη λήψη αποφάσεων και την 
επιβολή κανόνων σε αυτόν τον συγκεκριμένο 
χώρο πολιτικής για την υγεία. 
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Orphan Medicines 

• Πρέπει να μάθουμε πώς να 
προσαρμοζόμαστε στις υπάρχουσες 
πιέσεις, και να φροντίσουμε να υπάρξει 
μέριμνα, όσο αφορά τα ορφανά φάρμακα, 
που θα μπορεί να είναι βιώσιμη στο εγγύς 
και το απώτερο μέλλον. 

• Γνωρίζουμε ότι η διαχείριση και η 
διακυβέρνηση των ασθενών με μια σπάνια 
νόσο είναι περίπλοκη, και ως αποτέλεσμα 
η πρόσβαση σε ορφανά φάρμακα γίνεται 
δύσκολη. 

Patient Access 
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Patient Access 

• Η διακυβέρνηση της υγείας, ιδιαίτερα όσο 
αφορά τα ορφανά φάρμακα, αντιμετωπίζει 
την πρόκληση που πηγάζει από τον 
πολυδιάστατο και διασυνδεδεμένο ρόλο 
που διαδραματίζουν τα υπάρχοντα 
συστήματα υγείας, στη δημόσια υγεία, την 
ευημερία και την ανθρώπινη ευζωία των 
ασθενών με σπάνιες ασθένειες. 

• Η δημόσια υγεία χαρακτηρίζεται από μια 
θεμελιώδη ενότητα από την οποία δεν 
υπάρχει καμία διαφυγή, ειδικά με την 
παραμέληση ορισμένων κατηγοριών 
ασθενών, και ιδιαίτερα εκείνων με σπάνιες 
ασθένειες. 

Σπάνιες Παθήσεις Ορφανά Φάρμακα 



The Dimensions of the Compexity 
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Πεδία Πολιτικής 

Πεδίο Ορισμοί 
Πρόσβαση Ικανότητα ή δυνατότητα λήψης κατάλληλης θεραπείας, εάν χρειάζεται, για την επίτευξη του 

καλύτερου δυνατού αποτελέσματος. Μετριέται στην βάση της φυσικής προσβασιμότητας, της 
οικονομικής προσιτότητας και της αποδοχής, και όχι απλά με την ύπαρξη κατάλληλης θεραπείας. 

Διαθεσιμότητα Επάρκεια της προμήθειας για την απαιτούμενη θεραπεία ή την παρουσία πολιτικής 

Αποζημίωση Ορθολογική απόφαση σχετικά με το χρηματικό ποσό που οι «πληρωτές» είναι πρόθυμοι να 
πληρώσουν για να καλύψουν υπηρεσίες και φάρμακα για λογαριασμό των τελικών χρηστών 

Άδεια κυκλοφορίας Η έκδοση έγκρισης κυκλοφορίας του φαρμάκου, από την αρμόδια ρυθμιστική αρχή κάθε χώρας, 
για εμπορία ή δωρεάν διανομή προϊόντων μετά από εκτενή επιστημονική αξιολόγηση 

Κανονισμός λειτουργίας Πολιτική που ορίζεται από ένα θεσμικό φορέα για να ασκεί έλεγχο σύμφωνα με το ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο 

Ορισμοί 
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Θέματα που αφορούν την χάραξη πολιτικής 
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Ανάπτυξη Εθνικού πλάνου για τις 
σπάνιες παθήσεις 

Βασικές Παράμετροι Στρατηγικής 

 
• Οι Σπάνιες Παθήσεις και οι Ασθενείς θα πρέπει να γίνουν 

πιο «ορατοί», στην πολιτεία και τους επαγγελματίες της 
υγείας. 

• Χαρτογράφηση των σπάνιων παθήσεων που 
παρατηρούνται στην χώρα μας, από το Εθνικό Σύστημα 
Υγείας. 

• Βελτίωση των επιδημιολογικών δεδομένων που αφορούν 
τις σπάνιες παθήσεις. 

• Θα πρέπει να αναπτυχθεί μια επιδημιολογική πλατφόρμα 
για τις σπάνιες παθήσεις, στην οποία θα περιλαμβάνονται 
και τα μητρώα των ασθενών που πάσχουν από σπάνιες 
παθήσεις. 

• Βελτίωση της γενικής γνώσης, αλλά και ενημέρωση των 
επαγγελματιών υγείας για τις σπάνιες παθήσεις 

• Θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας, ότι η 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας πρέπει να έχει ένα 
εξέχοντα ρόλο και στην κατηγορία των σπανίων 
παθήσεων, αφού αποτελεί την πρώτη επαφή του ασθενή 
με το σύστημα υγείας. 
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• Βασικές Παράμετροι Στρατηγικής 

• Βελτίωση των ασθενών στην πρόσβαση θεραπειών για σπάνιες 
παθήσεις. 

• Θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στον συντονισμό και 
την βελτίωση της κλινικής φροντίδας προς αυτούς τους ασθενείς, 
μέσω του καθορισμού εξειδικευμένων κέντρων για τις σπάνιες 
παθήσεις (κέντρα εμπειρογνωμοσύνης). 

• Θα πρέπει να γίνεται ταχύτερα η διάγνωση της πάθησης, και αυτό 
προϋποθέτει την ενίσχυση και βελτίωση των διαγνωστικών μέσων 
που αφορούν τις σπάνιες παθήσεις και την εφαρμογή 
διαγνωστικών standards και συγκέντρωση της διαγνωστικής 
εμπειρίας. 

• Εφαρμογή και παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του 
πλάνου μέσα από την χρήση KPIs. 

•  Δημιουργία μονίμων επιτροπών στο Υπουργείο Υγείας, σχετικά με 
τις σπάνιες παθήσεις. 

• Οριοθέτηση και αναγνώριση των δυνατοτήτων που οι οργανώσεις 
ασθενών διαθέτουν, και οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν 
αποφασιστικά στην αντιμετώπιση της διαχείρισης των 
προβλημάτων που ανακύπτουν  
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Ανάπτυξη Εθνικού πλάνου για τις σπάνιες παθήσεις 
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Η ανάγκη για μία εθνική Πολιτική για τις σπάνιες παθήσεις 

Αναγκαία η συμμετοχή και εμπλοκή όλων 
των ενδιαφερομένων 

Συνεργατική διακυβέρνηση και ηγεσία 

Ανάπτυξη κρατικών, εθνικών και διεθνών 
σχέσεων ανάμεσα στους 
ενδιαφερόμενους φορείς 

ολοκληρωμένη, υψηλής ποιότητας 
συλλογή και αποτελεσματική χρήση 
δεδομένων σπάνιων ασθενειών 
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Βασικοί Πυλώνες 
Προτεραιότητας 

• Ανθρωποκεντρισμός – Ασθενοκεντρική πολιτική 

• Ισότιμη πρόσβαση για όσους έχουν ανάγκη φροντίδας και 
υποστήριξης 

• Βιώσιμα συστήματα και εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό 

Ευαισθητοποίηση και 
εκπαίδευση 

Φροντίδα και υποστήριξη 
 

Έρευνα και δεδομένα 

Αρχές που πρέπει να διέπουν την πολιτική 
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1ος Πυλώνας: 
Ευαισθητοποίηση 
και εκπαίδευση  

• Ανάπτυξη μιας εθνικής στρατηγικής ενημέρωσης των 
επαγγελματιών της υγείας, όσο αφορά τις σπάνιες 
παθήσεις, που να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες, 
αλλά και μελλοντικές απαιτήσεις και εξελίξεις, 
συμπεριλαμβανομένης της επίδρασης της 
γονιδιωματικής (genomics). 

• Διασφάλιση ότι, οι Έλληνες που έχουν μια σπάνια 
πάθηση, θα έχουν και πρόσβαση στις διαθέσιμες 
θεραπείες, αλλά και σε πληροφορίες και εκπαίδευση 
που θα τους επιτρέπει να συμμετέχουν ενεργά στην 
κοινωνική και επαγγελματική ζωή. 

• Μακροχρόνια εκστρατεία ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης των πολιτών, σχετικά με τις 
σπάνιες παθήσεις, με εστίαση στα μέτρα πρόληψης 
και έγκυρης διάγνωσης. 
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2ος Πυλώνας: 
υποστήριξη και 
φροντίδα των 
ασθενών με 
σπάνιες παθήσεις 

• Διασφάλιση έγκαιρης και ακριβούς διάγνωσης των 
ασθενών. 

• Να καταστήσουμε εφικτό να έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες 
δίκαιη πρόσβαση στην καλύτερη δυνατή και διαθέσιμη 
τεχνολογία υγείας. 

• Να προχωρήσουμε σε όλες εκείνες τις ενέργειες που θα 
αυξήσουν την εμπιστοσύνη ανάμεσα στους ασθενείς, τους 
επαγγελματίες υγείας και την πολιτεία. 

• Να ενσωματώσουμε την ψυχική υγεία και την 
συναισθηματική ευεξία, σαν εργαλεία φροντίδας και 
υποστήριξης των πολιτών με σπάνιες παθήσεις. 

• Να παρέχουμε ολοκληρωμένη φροντίδα και υποστήριξη σε 
άτομα με σπάνιες παθήσεις, κατανοώντας τόσο την 
προσωπική όσο και την οικογενειακή κατάσταση αυτών 
των ατόμων. 
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3ος Πυλώνας: 
Έρευνα και 
Δεδομένα 

• Να προχωρήσουμε συντονισμένα στην συλλογή δεδομένων 
για να διευκολύνουμε την παρακολούθηση της πορείας 
των σπανίων παθήσεων, αυξάνοντας την γνώση μας για 
αυτές, την ενημέρωση σχετικά με τη διαχείριση της 
φροντίδας, την έρευνα και τον σχεδιασμό συστημάτων 
υγείας. 

• Να αναπτύξουμε μια εθνική στρατηγική για την έρευνα, 
βάση των δυνατοτήτων μας και βάση προτεραιοτήτων, όσο 
αφορά τις σπάνιες παθήσεις για την προώθηση, 
συμβάλλοντας συστηματικά και αποφασιστικά στην 
αντιμετώπιση των κενών που υπάρχουν στις πολιτικές μας. 

• Να προσπαθήσουμε να μεταφράσουμε τις επιστημονικές 
κατακτήσεις, της έρευνας και της καινοτομίας, σε κλινική 
φροντίδα για τους ασθενείς με σπάνιες παθήσεις. 
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καταγραφής των περιστατικών 

Μητρώα Ασθενών 

33 
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Μητρώα Ασθενών 

• Η παρακολούθηση, μέσω μητρώων, των 
ασθενών με σπάνιες παθήσεις είναι απολύτως 
απαραίτητη για μία σειρά από λόγους, ανάμεσα 
στους οποίους: 
• Μικρός Πληθυσμός 

• Τεράστια ετερογένεια και μεγάλη 
πολυπλοκότητα 

• Έλλειψη βιοδεικτών, για πολλές από αυτές 
τις παθήσεις, και περιορισμένες γνώσεις 
σχετικά με αυτές.  

• Μεγάλες δυσκολίες στην έγκαιρη και σωστή 
διάγνωση και προώθηση της βέλτιστης 
θεραπείας. 

Μητρώα Ασθενών Σπάνιες παθήσεις 



Απαιτείται στενή 
συνεργασία όλων 
των εμπλεκομένων 
Των ασθενών και των φορέων τους, των 
επιστημόνων, της πολιτείας, της 
φαρμακοβιομηχανίας. 



Δεν υπάρχουν 
περιθώρια 
χρόνου 
Οι Λύσεις που θα δώσουμε, ή που δεν 
θα δώσουμε σήμερα, θα καθορίσουν το 
μέγεθος των προβλημάτων του αύριο. 



Ευχαριστώ Δημήτρης Πανταζής 

pantazisd@ifet.gr 


