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Η
πανδημία συνδέεται με
προκλήσεις σε πολλαπλά επίπεδα
τα οποία περιλαμβάνουν και
τους τομείς δραστηριοτήτων

των οργανισμών στους οποίους
δραστηριοποιούμαστε ως ΚΕΦΕΑ Η
πανδημία μας έχει επηρεάσει όλους
αναπόφευκτα τόσο σε προσωπικό όσο και
σε επαγγελματικό επίπεδο Χρειάστηκε
να σκεφτούμε έξω από το κουτί και να
προσαρμοστούμε ως βιομηχανία στο
νέο περιβάλλον που διαμορφώθηκε
συμβάλλοντας αποφασιστικά τόσο στην
ανάπτυξη θεραπειών και εμβολίων κατά της
COVID-19 όσο και στη διασφάλιση του

απρόσκοπτου εφοδιασμού της αγοράς με τα
υπόλοιπα φάρμακα

Οι όποιες ελλείψεις σε φαρμακευτικά
σκευάσματα παρατηρήθηκαν στην
αγορά της Κύπρου οφείλονται σε ένα

μεγάλο αριθμό από παράγοντες όπως
είναι η αλλαγή του συστήματος παροχής
φαρμάκων και εμβολίων στο ΓεΣΥ και το
Brexit Εάν ενσκήψουμε σε αυτά τα θέματα
θα καταφέρουμε να διασφαλίσουμε την
επάρκεια και την απρόσκοπτη διάθεση
φαρμάκων στην Κύπρο

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Αναμφίβολα η εμφάνιση της πανδημίας
αποτέλεσε μεγάλη πρόκληση για την
φαρμακευτική βιομηχανία και αδικά την
βιομηχανία έρευνας και ανάπτυξης νέων

θεραπευτικών επιλογών Τόσο η επιστήμη
όσο και η βιομηχανία κλήθηκαν να
ανταποκριθούν σε σημανπκές προκλήσας
να πάρουν ρίσκα τα οποία δεν μπορούσαν
να μην αναλάβουν Αυτός άλλωστε είναι
και ο ρόλος των φαρμακευπκών εταιρειών
να ανακαλύπτουν νέες θεραπείες για τη

βελτίωση της υγείας και της ποιότητας
ζωής του ανθρώπου Στην περίπτωση της
πανδημίας έχουν αναπτυχθα σημαντικές
συνεργασίες μεταξύ εταιρειών και μεταξύ
ιδιωπκών και δημοσίων φορέων με
ακαδημαϊκά ιδρύματα Κοινός στόχος ήταν
και είναι η ανπμετώτπση της πανδημίας
Κρίνοντας εκ του αποτελέσματος φαίνεται
όπ η Επιστήμη για ακόμη μια φορά έχα
επιτύχα το σκοπό της καθώς έχουν γίνει
σημανπκά βήματα για την αντιμετώπιση της
COVID-19

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
Είναι κοινή παραδοχή ότι υπάρχουν

σημανπκές δυσκολίες σε αυτό τον τομέα
Δυστυχώς μέχρι σήμερα δύο χρόνια
μετά την έναρξη και ένα χρόνο από την
ολοκλήρωση της εφαρμογής του ΓεΣΥ η
πρόσβαση των ασθενών στις καινοτόμες
θεραπείες δεν έχα βελπωθα καθόλου
Αντίθετα ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγα'ας
ΟΑΥ ακολούθα πς ίδιες διαδικασίες και

πρακπκές που ίσχυαν προηγουμένως
Αν και είχαμε διαβουλευτα τόσο με τον
ΟΑΥ όσο και με το Υπουργαο Υγαας και

αχαμε καταλήξα σε από κοινού αποδεκτές
διαδικασίες και πρακτικές εντούτοις αυτές
δεν έχουν εφαρμοστα δύο χρόνια μετά
Δυστυχώς εάν συνεχίσουμε έτσι τότε αργά
ή γρήγορα η κατάσταση θα επιδανωθα και
οι ασθενείς θα έχουν δύσκολη ή καθόλου

πρόσβαση σε νέες καινοτόμες θεραπα'ες

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ
Η παρουσία των πολυεθνικών

φαρμακευπκών εταιραών σε μια χώρα
εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες
Οι πλείστες από αυτές έχουν παρουσία
κατ ιδίαν ή μέσω εκπροσώπων τους στην

Κύπρο κάπ που διασφαλίζει σε μεγάλο
βαθμό την δυνατότητα παρουσίας των

φαρμάκων τους στην αγορά Το νομικό
οικονομικό περιβάλλον όπως και η θέση
της Κύπρου είναι ευνοϊκοί παράγοντες
παράλληλα όμως χρειάζεται βελπ'ωση
σε ζητήματα όπως είναι η δυνατότητα
διεξαγωγής κλινικών μελετών η ανάπτυξη
κέντρων αριστείάς ο ξεκάθαρος καθορισμός
του πλαισίου λειτουργίας και αξιολόγησης
νέων φαρμακευπκών προϊόντων και η
αναβάθμιση της ρυθμιστικών Αρχών Η
λατουργία πλέον Ιατρικών Σχολών και οι
επενδύσεις που γίνονται στον τομέα της
έρευνας και της τεχνολογίας αποτελούν

καθοριστικό παράγοντα για την προσέλκυση
και δραστηριοποίηση επιπρόσθετων
εταιραών στην Κύπρο

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Ο κάθε κάτοχος άδειας κυκλοφορίας

φαρμάκων στην Κύπρο πρέπει να διατηρεί
επιστημονικό τμήμα σωστά στελεχωμένο
με στόχο την παροχή ενημέρωσης
και εκπαίδευσης στους λειτουργούς
υγείας Πέρα από την ενημέρωση των

επαγγελμαπών υγα'ας σε ατομικό επίπεδο
τόσο η Ένωση όσο και οι εταιρείες
ξεχωριστά είναι σημαντικοί υποστηρικτές
της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης των

επαγγελμαπών υγείας μέσω διοργάνωσης
επιστημονικών εκδηλώσεων και συνεδρίων
Παρά την ανάπτυξη της τεχνολογίας και
την δυνατότητα πρόσβασης σε διάφορες
πηγές ενημέρωσης οι επαγγελματίες υγείας
συνεχίζουν να αξιολογούν σύμφωνα με
έρευνες που έχουν γίνα την εκπαίδευση
και ενημέρωση μέσω των φαρμακευτικών
εταιραών ως πολύ σημανπκή και μια
αξιόπιστη πηγή ενημέρωσης
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