
ΟΡΦΑΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΓΕΣΥ
ΕΜΙΛΥ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ

Φαρμακευτικές Υπηρεσίες



Σπάνιες Ασθένειες 

 Ασθένειες που επηρεάζουν τους λίγους
 Ορίζονται ως επικίνδυνες για τη ζωή ή χρόνιες 

εκφυλιστικές παθήσεις που επηρεάζουν μικρό 
αριθμό του πληθυσμού που δεν υπερβαίνει τα 5 στις 
10,000 άτομα (250,000  στην ΕΕ ή λιγότεροι για κάθε 
νόσο)

 Παθήσεις που συχνά δεν έχουν θεραπεία

 30 εκατ. άνθρωποι στην ΕΕ πάσχουν από μια σπάνια 
νόσο

 5,000-8,000  σπάνιες νόσοι

 Εξέλιξη της επιστήμης- μείωση σπανιότητας και 
αύξηση του αριθμού των σπάνιων νοσημάτων 



Ορφανά Φάρμακα

 Φάρμακα που προορίζονται για την θεραπεία, πρόληψη ή 
διάγνωση μιας σπάνιας νόσου

 Έλλειψη  οικονομικής σκοπιμότητας

 Μεγάλο κόστος ανάπτυξης φαρμακευτικών προϊόντων

 Μικρός αριθμός ασθενών- χαμηλό ενδιαφέρον από τη 
φαρμακοβιομηχανία

 ΕΕ προσφέρει κίνητρα για την ανάπτυξη θεραπειών για 
σπάνιες νόσους

 Συνεργασία σε διεθνές επίπεδο- EU, US, Japan

 1999 – Ευρωπαϊκός κανονισμός για τα Ορφανά Φάρμακα

 Ορφανά Φάρμακα- (orphan designation – COMP)



Ορφανά Φάρμακα- Κίνητρα

 EU:
 Πρόσβαση στην Κεντρική Διαδικασία εγγραφής

 1 αίτηση, 1 γνωμοδότηση, 1 απόφαση

 πρόσβαση στη διαδικασία αδειοδότησης υπό 
όρους και αδειοδότηση με τη διαδικασία  
εξαιρετικών περιστάσεων

 Μειωμένα τέλη για έκδοση άδειας κυκλοφορίας

 Βοήθεια στην ανάπτυξη του προϊόντος
 Protocol assistance, scientific advice

 Πριν την αδειοδότηση ή κατά την αδειοδότηση

 Σε συνεργασία με FDA και ΗΤΑ bodies



Ορφανά Φάρμακα- Κίνητρα

 Προστασία δεδομένων για 10 χρόνια
 Προστασία από ανταγωνισμό με προϊόντα για την ίδια ένδειξη
 +2 χρόνια για προϊόντα με έρευνες σε παιδιατρικό πληθυσμό

 Επιπρόσθετα κίνητρα για  μικρομεσαίες επιχειρήσεις( SMEs)
 Περαιτέρω μειώσεις 

 Adaptive licensing 
 Γρηγορότερη πρόσβαση καινοτόμων φαρμάκων στην αγορά

 Κονδύλια για έρευνα και ανάπτυξη
 Horizon 2020 ( εξατομίκευση της φροντίδας και υγείας, νέες 

θεραπείες για σπάνιες ασθένειες)
 E-rare (διεθνές πρόγραμμα για ερευνητικά προγράμματα για 

σπάνιες ασθένειες)
 International Rare Disease Consortium



Ορφανά φάρμακα

 Ογκολογικά φάρμακα αποτελούν την 
πλειοψηφία

 EU- αδειοδοτημένα: ~ 80 προϊόντα (~ 60% με 
κανονική άδεια, ~ 40% εξαιρετικών 
περιστάσεων και ~ 6% έγκριση υπό όρους)

 Φάρμακα στον τιμοκατάλογο: ~ 40
 Χρησιμοποιήθηκαν στην Κύπρο : ~ 25 προϊόντα
 Δαπανήθηκαν  ~6 εκατ.  σε ορφανά φάρμακα 

το 2013
 ~ 5.5% του συνολικού προϋπολογισμού για 25 

φάρμακα



Υφιστάμενη κατάσταση

 Δικαιούχοι ασθενείς- Κρατικό συνταγολόγιο

 Ομάδες ασθενών θεωρούνται ως δικαιούχοι 
ανεξαρτήτως οικονομικών κριτηρίων ή με 
κατά πολύ αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια 
και τυγχάνουν ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης από τα κρατικά νοσηλευτήρια 
(π.χ. ασθενείς με αιμορροφιλία, νόσο Von 
Willebrand, οικογενή μεσογειακό πυρετό, 
σοβαρές μυοπάθειες, κυστική ίνωση κλπ)



Υφιστάμενη κατάσταση

 Επιτροπή Φαρμάκων
 Εισαγωγή φαρμάκων στο Κρατικό Συνταγολόγιο
 Καθορισμός πρωτοκόλλων και περιορισμών στην χρήση 

των φαρμάκων
 Εξέταση ονομαστικών αιτημάτων
 Ad hoc επιτροπές με ειδικούς που εισηγούνται στην 

Επιτροπή Φαρμάκων
 Αποφάσεις εφαρμόσιμες στα πλαίσια του 

προϋπολογισμού για τα φάρμακα

 Κράτος ως παροχέας παρέχει ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη στους ασθενείς και ανταποκρίνεται σε 
ανάγκες (π.χ. άτυπο αιμολυτικό ουραιμικό 
σύνδρομο- Soliris)



ΓΕΣΥ

 Η υγεία βρίσκεται σε κομβικό σημείο- Εφαρμογή 
του Γενικού Σχεδίου Υγείας εντός του 2015

 Μνημονιακή υποχρέωση αλλά και ανάγκη 
 Φιλοσοφία ΓΕΣΥ- Καθολική ασφάλιση
 Προστασία από καταστροφικές δαπάνες για τους 

ασθενείς
 Αναμένονται οι τελικές αποφάσεις και η υιοθέτηση 

των νομοθετικών πλαισίων που ρυθμίζουν τόσο 
την αυτονόμηση όσο και το ΓΕΣΥ

 Αλλαγή στη δομή των κρατικών νοσηλευτηρίων 
(αυτονόμηση) και εξυπηρέτηση ασθενών από 
γιατρούς και φαρμακεία της επιλογής τους



ΓΕΣΥ

 Φαρμακεία των Κρατικών Νοσηλευτηρίων- εξυπηρέτηση 
ενδονοσοκομειακών ασθενών

 Αλλαγές στην προμήθεια φαρμάκων και λίστας φαρμάκων που 
αποζημιώνονται
 Καθορισμός καταλόγου φαρμάκων που αποζημιώνονται
 Καθορισμός τιμής αποζημίωσης
 Καθορισμός όρων και περιορισμών (πρωτοκόλλων) χρήσης των 

φαρμάκων 
 Συμμετοχή τεχνοκρατών, εμπειρογνωμόνων, εμπλεκόμενων φορέων

 Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας (ΗΤΑ) 
 Αξιολόγηση στην βάση της τεκμηριωμένης κλινικής πρακτικής
 Κριτήρια αποτελεσματικότητας , ασφάλειας και κόστους 

 Ορθολογιστική χρήση φαρμάκων στις ομάδες ασθενών όταν η 
σχέση κόστους αποτελεσματικότητας είναι ευνοϊκή



ΓΕΣΥ

 Μεγαλύτερη ευχέρεια για εξασφάλιση 
ορφανών φαρμάκων μέσα από την 
εξοικονόμηση πόρων

 Ενέργειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για κοινή 
αξιολόγηση της κλινικής αξίας των ορφανών 
φαρμάκων ώστε να επιταχυνθούν οι 
αποφάσεις αποζημίωσης από τα συστήματα 
υγείας     


