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Εκπροσωπούμε 25 καινοτόμες φαρμακευτικές εταιρείες καλύπτοντας >60% της αγοράς

Αποσκοπούμε στην κάλυψη 
ανεκπλήρωτων ιατρικών αναγκών

ανακαλύπτοντας, αναπτύσσοντας και 
παρέχοντας καινοτόμες θεραπείες



Η δραστηριότητα μας έχει επιφέρει ευεργετικές συνέπειες τόσο στην ζωή των ασθενών… 
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Lichtenberg F. The impact of Pharmaceutical Innovation in Greece. 2013.  Presentation at the National Conference on 

Health Economics, Policy and  Management, Athens, Greece

Η φαρμακευτική 
καινοτομία 

συνεισέφερε

0,9 από τα 2 

επιπλέον χρόνια 
μακροζωίας στην 

Ελλάδα την 
περίοδο 

1995-2010



Επενδύουμε στην 
επιστημονική 
έρευνα

Παρέχουμε υψηλή 
προστιθέμενη αξία στην
φαρμακευτική περίθαλψη και 
στη βιομηχανία στην Ελλάδα 

Υποστηρίζουμε την έγκαιρη, 
ισότιμη και βιώσιμη 
πρόσβαση όλων των ασθενών 
σε καινοτόμες θεραπείες

Επενδύουμε σε 
ανθρώπινο 

δυναμικό 

… όσο και στην κοινωνία συνολικά



Σύμμαχος στο έργο μας οι  ραγδαίες εξελίξεις στην κατανόηση της ανθρώπινης 
βιολογίας



Locking KRASG12C in the inactive state can block oncogenic signaling without 
impacting wild-type KRAS signaling1-4

Govindan R. et al., ESMO 2019, Oral Poster 446PD
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Η εποχή των στοχευμένων θεραπειών είναι εδώ



Η επόμενη μέρα φέρνει εξατομικευμένες θεραπείες, που αυξάνουν τα οφέλη για 
τους ασθενείς και τα συστήματα υγείας

*A patient that possesses the right biomarker has a higher 

likelihood of benefiting from treatment 

*



Η καινοτομία έχει αξία όταν φτάνει έγκαιρα στους ασθενείς που τη χρειάζονται 

1. See the work of Porter et al: http://www.isc.hbs.edu/health-care/vbhcd/pages/default.aspx

2. Quality of life, improved productivity, cost avoidance, etc.

Cost of delivering the outcomes

Patient-relevant health outcomes achieved
VALUE

1

=

Starting point:

Define, enhance and 

measure patient-relevant 

outcomes

Better quality care can be 

less expensive 

over the long-term

Better quality care at equal 

or lower cost 

leads to higher value for the 

system

Improve 
outcomes

Reduce 
overall costs

Increase 
value

Value-based healthcare: Delivering highest value from a healthcare system point of view by 

focusing on best patient–relevant outcomes/benefits2 in relation to total cost to the healthcare system. 

http://www.isc.hbs.edu/health-care/vbhcd/pages/default.aspx


• Γρήγορη πρόσβαση των Ελλήνων ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες 

• Βιώσιμη χρηματοδότηση - συν-υπευθυνότητα

• Αξιοπιστία αξιολόγησης μέσω ενός ανεξάρτητου Οργανισμού ΗΤΑ 

• Επιστημονικά τεκμηριωμένες & αποτελεσματικές πρακτικές συνταγογράφησης

• Προσέλκυση κλινικών μελετών και αξιοποίηση των πλούσιων διαθέσιμων δεδομένων  

• Αποτελεσματική παρακολούθηση και διαχείριση της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων

• Κίνητρα προσέλκυσης διεθνών επενδύσεων

Η φαρμακευτική φροντίδα που οραματιζόμαστε για την Ελλάδα χαρακτηρίζεται από



Σήμερα έχουμε στα  χέρια μας μια μοναδική ευκαιρία



Ας συνεργαστούμε
(ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ) 
για ένα καλύτερο 
μέλλον
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