Μια Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας:
Φαρμακευτική στρατηγική για
την Ευρώπη
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Η στρατηγική καλύπτει τον πλήρη κύκλο ζωής ενός φαρμάκου
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Έρευνα και καινοτομία

3

Έγκριση, αξιολόγηση των
τεχνολογιών υγείας και
διάθεση στην αγορά

4

Εξασφάλιση
προμηθειών
φαρμάκων

Παράδοση στους
ασθενείς

Ο ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
37 δισ. Ευρώ
διατέθηκαν ευρώ
επενδύσεις στην
έρευνα (το 2019)

800 000

άμεσες θέσεις
εργασίας

110 δισ. ευρώ

εμπορικό πλεόνασμα

Κάθε χρόνο λαμβάνουν
έγκριση περισσότερα από
60 νέα φάρμακα
σε επίπεδο ΕΕ

Επιστημονική αριστεία: ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων και οι εθνικές
ρυθμιστικές αρχές για τα φάρμακα διαθέτουν χιλιάδες εμπειρογνώμονες
από ολόκληρη την Ευρώπη, οι οποίοι προσφέρουν
επιστημονικές συμβουλές ύψιστης ποιότητας

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ

Πάνω από 12
εκατομμύρια άτομα
έχουν προσβληθεί από
τη νόσο COVID-19
στην Ευρώπη

Αυξάνονται οι φαρμακευτικοί
προϋπολογισμοί, οι οποίοι
αντιστοιχούν ήδη στο 20-30 %
των νοσοκομειακών δαπανών

Ανάγκες που δεν έχουν
Τα φάρμακα
ακόμη καλυφθεί
δεν είναι πάντα
Η μικροβιακή αντοχή
Για το 95 % των
διαθέσιμα ή
είναι
υπεύθυνη
για
σπάνιων
νόσων
οικονομικώς
περίπου 33 000
δεν υπάρχουν
προσιτά
θανάτους ετησίως
θεραπευτικές
επιλογές

ΤΑ ΖΗ Τ Η ΜΑΤΑ Π ΟΥ
ΣΚ Ο Π Ε ΥΟΥ ΜΕ ΝΑ
ΑΝ ΤΙ ΜΕ ΤΩ Π Ι ΣΟΥΜ Ε :
Μη καλυπτόμενες
ανάγκες

Πρόσβαση σε
οικονομικώς
προσιτά φάρμακα

ΠΩΣ ΣΚΟΠΕΥΟΥΜΕ
ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ:
• Έρευνα και καινοτομία για νέες θεραπείες, εμβόλια και
αντιβιοτικά
• Ευθυγράμμιση των κλινικών δοκιμών με τις ανάγκες των
ασθενών και των συστημάτων υγείας

• Συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ για τις πολιτικές τιμολόγησης
και επιστροφής εξόδων
• Μεγαλύτερος ανταγωνισμός από γενόσημα και βιοομοειδή
φάρμακα
• Προώθηση της αξιολόγησης των τεχνολογιών υγείας

Ψηφιοποίηση
και νέες
τεχνολογίες

Πρόβλεψη και
αντίδραση σε
μείζονες κρίσεις
στον τομέα της
υγείας και
στρατηγική
ανεξαρτησία

• Επενδύσεις στην έρευνα, την ανάπτυξη και την
παρασκευή νέων φαρμάκων
• Διευκόλυνση προϊόντων αιχμής, επιστημονικών εξελίξεων
και τεχνολογικού μετασχηματισμού

• Ισχυρότερες αλυσίδες εφοδιασμού, με στρατηγικά
αποθέματα και με περισσότερη παραγωγή και επενδύσεις
στην Ευρώπη
• Σύσταση αρχής της ΕΕ για την αντίδραση σε
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της
υγείας (HERA)
• Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των
φαρμάκων

Η φαρμακευτική στρατηγική θα αποτελέσει την ισχυρή φωνή της ΕΕ στη
διεθνή σκηνή, προωθώντας παγκόσμια πρότυπα για προσβάσιμα, ασφαλή και
αποτελεσματικά φάρμακα υψηλής ποιότητας.
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