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Δήλωση Σύγκρουσης Συμφερόντων 

• Εργάζομαι στην 
Bristol Myers Squibb 
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Η ιατρική καινοτομία ως απάντηση στον καρκίνο 

• Ο αριθμός των θανάτων από 
καρκίνο αυξάνεται με πιο 
αργό ρυθμό σε σύγκριση με 
την επίπτωση του καρκίνου  

Source: The Comparator Report on Cancer in Europe, Efpia 
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Η φαρμακευτική έρευνα στην ογκολογία επιταχύνεται 

• Η πρόοδος στην Ε&Α στην 
ογκολογία αποτυπώνεται 
στην αύξηση των νέων 
εγκεκριμένων θεραπειών και 
ενδείξεων στην Ευρώπη 

Source: The Comparator Report on Cancer in Europe, Efpia 
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Το ερευνητικό αποτύπωμα της φαρμακευτικής βιομηχανίας 

• Κατά την τελευταία δεκαετία, 
οι επενδύσεις R&D για τον 
καρκίνο από τη 
φαρμακοβιομηχανία στην 
Ευρώπη αυξήθηκαν ταχύτερα 
από τις δημόσιες και μη 
κερδοσκοπικές επενδύσεις 

Source: Hofmarcher, et al., 2019  
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To τρίπτυχο της προαγωγής της καινοτομίας 

 

 

 

 

 

 

Κίνητρα για την επένδυση  
στην καινοτομία 

 

 

 

 

 

 

Βελτίωση της πρόσβασης 

 

 

 

 

 

 

Βιωσιμότητα  
και βέλτιστη αξιοποίηση  
των προϋπολογισμών 
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Τα οφέλη της κλινικής έρευνας 

 

 

 

 

 

 

Μοχλός  

πρώιμης πρόσβασης  
των ασθενών στην καινοτομία 

 

 

 

 

 

 

Μοχλός  
οικονομικής ανάπτυξης  
και ανταγωνιστικότητας  

 

 

 

 

 

 

Μοχλός  
επιστημονικής εξειδίκευσης  
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Η πρόσβαση των ασθενών στα ογκολογικά φάρμακα  

• Στην Ελλάδα απαιτείται 
περίπου ένας χρόνος για την 
διάθεση ενός ογκολογικού 
φαρμάκου στην αγορά.  

• Η πρόσβαση των ασθενών 
αγγίζει το 65%.  
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Οι σημαντικές ευκαιρίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

Φαρμακευτική Στρατηγική 
ΕΕ 

• Μέτρα για την ταχύτερη 
πρόσβαση σε καινοτόμες 
θεραπείες 

• Καινοτομός σχεδιασμός 
κλινικών μελετών και evidence 

based αξιολόγηση 

• Επιτάχυνση του ψηφιακού 
μετασχηματισμού 

• Εξοικονομήσεις από Γενόσημα 
και Βιο-ομοειδή  

 

Europe’s Beating Cancer Plan 

• Πρόγραμμα της ΕΕ για τον 
προσυμπτωματικό έλεγχο 

• Θέσπιση ενός δομημένου 
οικοσυστήματος έρευνας και 
καινοτομίας 

• Λειτουργία πλατφόρμας της ΕΕ 
για τη βελτίωση της πρόσβασης 
σε ογκολογικά φάρμακα 

• Προαγωγή της εξατομικευμένης 
ιατρικής στην πρόληψη, τη 
διάγνωση και τη θεραπεία 

 

Σχέδιο Ανάκαμψης 

• Χρηματοδότηση της έρευνας 
και καινοτομίας στην Ελλάδα 
με πάνω από 500 εκατ. ευρώ  

• Στρατηγική ενίσχυση των 
ερευνητικών προγραμμάτων 
στη χώρα και θέσπιση 
ευνοϊκότερου διοικητικού 
πλαισίου 

• Αναβάθμιση και επέκταση των 
υποδομών όλων των 
Ερευνητικών Κέντρων 
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Οι προτεραιότητες σε εθνικό επίπεδο 

Κλινικές μελέτες 

• Περαιτέρω απλοποίηση των 
διαδικασιών και εξάλειψη της 
γραφειοκρατίας 

• Σταθερό επενδυτικό 
περιβάλλον  

• Ενίσχυση των κινήτρων προς 
τις Εταιρείες-Χορηγούς 

• Εκπαίδευση του προσωπικού 
των νοσοκομείων και 
δημιουργία υποδομών 

Ογκολογική Φροντίδα 

• Εφαρμογή και επέκταση των 
προγραμμάτων 
προσυμπτωματικού ελέγχου 

• Λειτουργία του Μητρώου 
Νεοπλασιών  

• Ενεργοποίηση του Εθνικού 
Ινστιτούτου Νεοπλασιών 

• Επέκταση των θεραπευτικών 
πρωτοκόλλων  

• Επιτάχυνση της θεραπείας από 
τη στιγμή της διάγνωσης 

 

Φαρμακευτική Πολιτική 

• Επιτάχυνση των διαδικασιών 
αξιολόγησης και 
διαπραγμάτευσης 

• Έλεγχος και συνυπευθυνότητα 
στην υπέρβαση της 
φαρμακευτικής δαπάνης 

• Ηλεκτρονική διασύνδεση και 
συνταγογράφηση στα 
νοσοκομεία 

• Εφαρμογή Horizon Scanning  
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To R&D αποτύπωμα της BMS στην Ελλάδα 

52  
κλινικές μελέτες  

σε εξέλιξη 

 

 

 

84  
ερευνητικά κέντρα 

 

1.138  
εγγεγραμμένοι 

ασθενείς 

 

 

 

 

3,2 εκατ.  
επένδυση τη διετία 

2019-2020 
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