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Σημεία Παρουσίασης 

 Ανάγκη ύπαρξης ρυθμίσεων για τα σπάνια νοσήματα

 Νομικό πλαίσιο της ΕΕ για τα Ορφανά Φαρμακευτικά 
Προϊόντα

 Η COMP και το έργο της 

 Αξιολόγηση και παρεχόμενα κίνητρα για Ε&Α ορφανών 
φαρμακευτικών προϊόντων



Η ανάγκη ύπαρξης ρυθμίσεων για τα σπάνια νοσήματα

 Το κόστος έρευνας και ανάπτυξης φαρμακευτικών 
προϊόντων για σπάνια νοσήματα δεν ανακτάται

 Οι ασθενείς με σπάνια νοσήματα έχουν το ίδιο 
δικαίωμα περίθαλψης με τους υπόλοιπους πολίτες 

 Η φαρμακευτική βιομηχανία δεν αναπτύσσει 
φαρμακευτικά προϊόντα για σπάνιες νόσους κάτω από 
συνήθεις συνθήκες της αγοράς



Στόχοι των ρυθμίσεων 

 Παροχή κινήτρων για την ενθάρρυνση της Ε&Α για 
ορφανές νόσους 

 Προσαρμογή των συνθηκών της αγοράς ώστε να 
υποστηρίζεται η ανάπτυξη ορφανών φαρμακευτικών 
προϊόντων

 Καθιέρωση συστήματος για την αναγνώριση ορφανών 
φαρμακευτικών προϊόντων που δικαιούνται κίνητρα



Νομικό Πλαίσιο 

 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 141/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1999, για τα ορφανά
φάρμακα
 Κριτήρια χαρακτηρισμού
 Επιτροπή για τα Ορφανά Φαρμακευτικά Προϊόντα (COMP)
 Διαδικασία
 Κίνητρα

 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 847/2000 της Επιτροπής, της 27ης 
Απριλίου 2000, 
 «παρόμοιο φάρμακο» και 
 «υπεροχή από κλινική άποψη»

 Commission communication July 2003 (2003/C 178/02)
 Commission communication on Art 8(1) and (3) (C(2008) 4077) 



Η Επιτροπή για Ορφανά Φαρμακευτικά Προϊόντα (COMP)

 Εκλεγμένος πρόεδρος (Δρ Kerstin Westermark)

 Ένας εκπρόσωπος από κάθε κράτος μέλος

 3 εκπρόσωποι ασθενών που διορίζει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή

 3 μέλη που διορίζει η Ε. Επιτροπή κατόπιν εισήγησης 
από τον ΕΜΑ

 Ένα μέλος από την Νορβηγία και ένα μέλος από την 
Ισλανδία

 11 συνεδρίες το χρόνο



Καθήκοντα της COMP 

 Να εξετάζει τις αιτήσεις χαρακτηρισμού φαρμάκων ως 
ορφανών, οι οποίες υποβάλλονται σ’ αυτήν

 Να συμβουλεύει την Επιτροπή σχετικά με τη χάραξη και 
υλοποίηση πολιτικής για τα ορφανά φάρμακα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση

 Να επικουρεί την Επιτροπή στις διεθνείς συζητήσεις για 
τα ορφανά φάρμακα και στις επαφές με τις ομάδες  
υποστήριξης των ασθενών

 Να επικουρεί την Επιτροπή στην εκπόνηση λεπτομερών 
κατευθυντηρίων γραμμών



Κύρια Χαρακτηριστικά Χαρακτηρισμού 

 Μόνο για φαρμακευτικά προϊόντα ανθρώπινης χρήσης

 Δωρεάν διαδικασία

 Η αίτηση μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε στάδιο Ε&Α

 Ο ανάδοχος δύναται να είναι νομικό ή φυσικό πρόσωπο 
με διαμονή στην ΕΕ και ΕΟΧ



Κίνητρα (Ι)

 Μείωση ή εξαίρεση από την καταβολή τελών στον ΕΜΑ

 Δωρεάν παροχή συμβουλών για ερευνητικό 
πρωτόκολλο

 Δωρεάν αίτηση για Άδεια Κυκλοφορίας

 Μη καταβολή τέλους τήρησης φακέλου για ένα χρόνο



Κίνητρα (ΙΙ) 

 10 χρόνια αποκλειστικότητα αγοράς (+2 παιδιατρικά)

 Προστασία από

 Παρόμοια προϊόντα

 Μοριακή δομή

 Μηχανισμός δράσης

 Ίδια ένδειξη

 Εξαιρέσεις

 Συναίνεση αναδόχου

 Έλλειψη προμήθειας

 Κλινικό πλεονέκτημα 



Κίνητρα (ΙΙΙ)

 Παροχή συμβουλών για ερευνητικό πρωτόκολλο

 Κεντρική Άδεια Κυκλοφορίας

 Εθνικά κίνητρα (κοινοτικό αποθετήριο) 



Κριτήρια Χαρακτηρισμού Ορφανών Φαρμακευτικών 
Προϊόντων

 Σπανιότητα (επιπολασμός), ανάκτηση επένδυσης
 Λιγότερα από 5/10,000 περιστατικά (περ. 250,000 

ασθενείς στη ΕΕ) 

 Χωρίς κίνητρα δεν είναι δυνατή η ανάκτηση επένδυσης

 Σοβαρότητα
 Απειλητική για τη ζωή/χρόνια αναπηρία

 Εναλλακτικές αδειοδοτημένες μέθοδοι
 Τεκμηρίωση σημαντικού κλινικού πλεονεκτήματος από 

ανάδοχο (υπεροχή από κλινική άποψη)



Διάφορα Ορφανά Νοσήματα στη Ευρώπη τα οποία συναντάμε 
και στην Κύπρο 

 Νόσος Friedreich 

 Μυϊκή δυστροφία Duchenne 

 Νόσος Gaucher

 Θαλασσαιμία 

 Δρεπανοκυτταρική αναιμία 

 Μεσοθηλίωμα

 Λευχαιμίες 

 Ινοκυστική νόσος 

 Νόσος κινητικού νευρώνα (ALS-Lou Gehrig) 



Ορφανά Φαρμακευτικά Προϊόντα στην Ευρώπη 2000-2010

 63 ορφανά προϊόντα έλαβαν Άδεια Κυκλοφορίας

 51% των ορφανών νοσημάτων επηρεάζουν λιγότερο από 
1/10,000 ασθενείς

 Ο μέσος χρόνος για ορφανό φαρμακευτικό προϊόν να 
λάβει Άδεια Κυκλοφορίας είναι 3 χρόνια



Χαρακτηρισμοί Ορφανών Φαρμακευτικών Προϊόντων



Ορφανάπροϊόνταπου
έλαβαν Άδεια Κυκλοφορίας 



 Ευχαριστώ για την προσοχή σας


