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ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΦΑΡΜΑΚΟ 

Έλα πξωηόηππν θάξκαθν είλαη απνηέιεζκα  

καθξνρξόληωλ εξεπλώλ ηωλ θαξκαθνβηνκεραληώλ.  

Η εηαηξεία πνπ αλαθαιύπηεη έλα 

λέν θαξκαθεπηηθό πξνϊόλ 

απνθηά ηελ «παηέληα» (δίπιωκα 

επξεζηηερλίαο)  

θαη έρεη ηα απνθιεηζηηθά 

δηθαηώκαηα πώιεζεο ηνπ 

θαξκάθνπ γηα έλα θαζνξηζκέλν 

ρξνληθό δηάζηεκα.  



 

 Μεηά ην πέξαο ηζρύνο ηεο παηέληαο κπνξεί κηα άιιε 

θαξκαθνβηνκεραλία, λα παξάγεη λόκηκα, αθξηβώο  

ην ίδην θάξκαθν (αληίγξαθν ή γελόζεκν). 

 

































Πνηνη δελ ζέινπλ ηα γελόζεκα ζηελ Ειιάδα 

Σελ ώξα πνπ ε δηείζδπζε γελνζήκωλ ζηελ Επξώπε 

απμάλεηαη κε εληππωζηαθό ξπζκό, έρνληαο άκεζν 

αληίθηππν ζηελ εμνηθνλόκεζε πόξωλ γηα ηελ πγεία θαη 

ζηελ αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο θαξκάθωλ, ζηελ Ειιάδα 

ε ινγηθή ηεο ππεξζπληαγνγξάθεζεο θαη ε ζπληήξεζε 

ηνπ θιίκαηνο πωο 'ην αθξηβό θάξκαθν είλαη θαη ην 

θαιύηεξν', ζπλέρηδε λα εθηξνρηάδεη ηηο θξαηηθέο δαπάλεο 

ζηήλνληαο θπξηνιεθηηθά έλα άλεπ πξνεγνπκέλνπ πάξηη 

δηζεθαηνκκπξίωλ επξώ.  



Ελδεηθηηθό ηνπ “πνιέκνπ” πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε, είλαη 

πσο ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο ππάξρεη έληνλε 

παξαπιεξνθόξεζε αλαθνξηθά κε ην ηη ζπκβαίλεη ζηα 

ππόινηπα επξσπατθά θξάηε, πνηα είλαη ηα πξαγκαηηθά 

πνζνζηά θαηαλάισζεο θαη αλ ηειηθά νη ιόγνη γηα ηνπο 

νπνίνπο ζα πξνηείλεηαη ε ρνξήγεζε γελνζήκσλ, είλαη 

θαζαξά ιόγνη εμνηθνλόκεζεο, ζην πιαίζην θαη ησλ 

κλεκνληαθώλ δεζκεύζεσλ γηα κείσζε ησλ δαπαλώλ 

πγείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηώλ γηα ην 

θάξκαθν. 



Παξά ηηο πξνζπάζεηεο λα δεκηνπξγεζεί ζύγρπζε 

αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν πνπ κεηξηέηαη ε ρξήζε 

γελνζήκσλ ζηα ππόινηπα επξσπατθά θξάηε, ε 

πξαγκαηηθόηεηα είλαη δηαθνξεηηθή. Ο κέζνο όξνο ηεο 

θαηαλάισζεο γελνζήκσλ ζηελ Επξώπε βξίζθεηαη ζην 

70%, ζύκθσλα κε ηα ηειεπηαία ζηνηρεία ηεο IMS Health, 

ηεο πιένλ επίζεκεο εηαηξείαο κεηξήζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

πγείαο, ελώ ζηελ Ειιάδα ην πνζνζηό θαηαλάισζεο ησλ 

γελνζήκσλ δελ μεπεξλά ην 20%, έλα από ηα 

ρακειόηεξα δειαδή, πνπ θαηαγξάθνληαη κεηαμύ ησλ 

ρσξώλ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο.  



Όζν γηα ην δεηνύκελν, δειαδή κε πνην θξηηήξην 

κεηξηέηαη ε θαηαλάισζε ζηελ ππόινηπε 

Επξώπε, ζύκθσλα κε ηνλ όγθν ησλ πσιήζεσλ 

ή αλαινγηθά κε ηνλ ηδίξν πνπ πξαγκαηνπνηεί ε 

αγνξά γελνζήκσλ ζε θάζε ρώξα, θαη ζηηο δύν 

πεξηπηώζεηο ε Ειιάδα είλαη νπξαγόο ζηε ρξήζε 

γελνζήκσλ.  



 Τα ηειεπηαία ζηνηρεία ηεο IMS Health, δηαςεύδνπλ 

παλεγπξηθά ηελ εληύπσζε πσο κόλν ζηελ Ειιάδα 

επηρεηξείηαη ε δηείζδπζε γελνζήκσλ.  

 Τν 2011, ινηπόλ,  ε Ειιάδα θαηέγξαθε 18% όγθν    

πσιήζεσλ, κε ηελ θαηαλάισζε ζε αμία λα είλαη 15%.             

Η ςαιίδα ησλ πνζνζηώλ απηώλ                               

κεγαιώλεη αθόκε πεξηζζόηεξν,                                    

όηαλ πεξλάκε ζηε δεύηεξε θαηά ζεηξά                       

ρώξα κε ηε κηθξόηεξε δηείζδπζε, ηελ Απζηξία:             

εθεί ν όγθνο είλαη 34%, ελώ                                                      

ε αμία κόιηο 18%.  



Άιιε ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε είλαη απηή ηεο Αγγιίαο, 

όπνπ έρεη από ηα κεγαιύηεξα πνζνζηά θαηαλάισζεο ζε 

όγθν (61%), ελώ ζε αμία κόιηο 26%.  

Η Οιιαλδία αθνινύζσο έρεη 59% θαηαλάισζε γελνζήκσλ 

ζε όγθν θαη ζε αμία 14%. 

 Σηε Γεξκαλία ν όγθνο αγγίδεη ην 70%, ζηελ Πνισλία ην 

59%, ζηελ Κξναηία ην 56%, ζηελ Οπγγαξία ην 49%, ζηε 

Φηλιαλδία ην 45% θαη ζηε Γαιιία ην 44%.  



Όπσο πξνθύπηεη, ζε αξθεηέο ρώξεο ηα πνζνζηά ησλ 

ηδίξσλ ζε ζρέζε κε απηά ησλ όγθσλ είλαη ζαθώο 

κηθξόηεξα, γεγνλόο πνπ επηηξέπεη δηθνξνύκελεο 

εξκελείεο ζε ζρέζε κε ην πόζν πξνηηκνύληαη ηα 

γελόζεκα. Σην εξώηεκα γηαηί ππάξρεη απηή ε δηαθνξά, ε 

απάληεζε είλαη πσο θάζε θξάηνο εθαξκόδεη δηαθνξεηηθό 

ζύζηεκα ηηκνιόγεζεο: Ελδεηθηηθά, ε Αγγιία, ε Γαιιία θαη 

ε Ιηαιία εθαξκόδνπλ ην ζύζηεκα ηεο δπλακηθήο 

ηηκνιόγεζεο όζνλ αθνξά ηα γελόζεκα, πνπ ζεκαίλεη 

πσο όζν απμάλνληαη νη πσιήζεηο ησλ γελνζήκσλ, 

κεηώλεηαη ε ηηκή ηνπο.  

Να ζεκεηώζνπκε πσο ην ίδην ζύζηεκα πξνηίζεηαη λα 

εθαξκόζεη ην ππνπξγείν Υγείαο θαη ζηελ ειιεληθή 

πεξίπησζε. 



 

Αθνινύζσο, ζηελ Ε.Ε. νη ηηκέο ησλ γελνζήκσλ ζεκεηώλνπλ 

ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο σο πνζνζηό ηεο ηηκήο ηνπ 

πξσηνηύπνπ θαξκάθνπ, ηόζν ζηνπο 12, όζν θαη ζηνπο 

24 κήλεο κεηά ηε ιήμε ηεο παηέληαο. Επίζεο, ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο ζηηο ηηκέο ησλ γελνζήκσλ ζεκεηώλνληαη θαη 

κεηαμύ ησλ θξαηώλ - κειώλ αθόκε θαη γηα ην ίδην 

ζθεύαζκα.  

Η δηείζδπζε ησλ γελνζήκσλ θαίλεηαη πάλησο λα είλαη 

επξύηεξε ζηηο ρώξεο ηεο Ε.Ε. κε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή 

ειεύζεξεο ηηκνιόγεζεο, ε νπνία θαίλεηαη όηη επηηείλεη 

ηνλ αληαγσληζκό θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κείσζε ησλ 

ηηκώλ ησλ γελνζήκσλ.  



Η νπζία όκσο είλαη πσο είηε θαλείο κεηξήζεη όγθν, είηε ηνλ 

ηδίξν γελνζήκσλ, ε ρώξα καο βξίζθεηαη ζηελ ηειεπηαία 

ζέζε. Έηζη, δεδνκέλνπ πσο ηα ηειεπηαία ρξόληα ε αγνξά 

ησλ γελνζήκσλ παξνπζηάδεη έληνλα απμεηηθέο ηάζεηο θαη 

ζηελ Επξώπε, αιιά θαη ζηηο ΗΠΑ (εθεί ε θαηαλάισζε 

θηάλεη ην 80%), ν ππνπξγόο Υγείαο Άδσληο Γεσξγηάδεο 

δείρλεη απνθαζηζκέλνο λα θαηαξξίςεη ηηο ινγηθέο ηνπ 

παξειζόληνο θαη λα εθαξκόζεη λέν ζύζηεκα 

θαξκαθεπηηθήο πνιηηηθήο γηα λα αλέβεη ην πνζνζηό ηεο 

θαηαλάισζεο από ην 20% ζην 60%, θάηη πνπ θπζηθά ζα 

ζπκβάιεη θαη ζηελ πεξαηηέξσ εμνηθνλόκεζε πόξσλ ζην 

θάξκαθν.  



 

Σε θάζε πεξίπησζε ε αύμεζε ηεο ρξήζεο γελνζήκσλ 

δείρλεη λα είλαη κνλόδξνκνο.  

Σην πιαίζην απηό ην ππνπξγείν Υγείαο πξνρσξά ζε 

ζπγθεθξηκέλεο απνθάζεηο γηα ηελ αύμεζε ηεο 

θαηαλάισζεο γελνζήκσλ. Μεηαμύ απηώλ, ε κεδεληθή 

ζπκκεηνρή γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο πνπ ζα επηιέμνπλ 

γελόζεκν ζθεύαζκα αληί θάπνηνπ άιινπ- θαηά βάζε 

αθξηβόηεξνπ- ηνπ νπνίνπ έρεη ιήμεη ε παηέληα 

πξνζηαζίαο ηνπ  (off patent) θαη ε παξνρή θηλήηξσλ 

πξνο ηνπο θαξκαθνπνηνύο  πνπ ηα ρνξεγνύλ, δειαδή 

θαηάξγεζε ηεο θιηκαθσηήο εηζθνξάο ησλ θαξκαθείσλ 

επί ησλ πσιήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνύλ (rebate) γηα 

θάζε θνπηί γελνζήκνπ πνπ ζα δηαζέηεη ν θαξκαθνπνηόο. 



Γηα όπνην θαξκαθείν πηαζηεί ν ζηόρνο ηεο δηάζεζεο  ησλ 

γελνζήκσλ ζην 60%, ζα θαηαξγείηαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

θαξκαθείν όιν ην rebate όισλ ησλ θαξκάθσλ γηα ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν κήλα. 

Παξάιιεια λα πξνζζέζνπκε πσο ην ππνπξγείν Υγείαο έρεη 

μεθηλήζεη εθζηξαηεία ελεκέξσζεο θαη πξνο ηνπο 

γηαηξνύο, πξνθεηκέλνπ λα  ζπληαγνγξαθνύλ ηε δξαζηηθή 

νπζία θαη όρη ηελ εκπνξηθή νλνκαζία ησλ θαξκάθσλ θαη 

λα ελεκεξώλνπλ ηνπο αζζελείο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 

γελνζήκσλ. 
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Επραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο 


