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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

Παξφηη ην θαηλνηφκν θαη θαηάιιειν πξντφλ εμαθνινπζεί λα απνηειεί ηελ βαζηθή 

πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε κηαο θαξκαθνβηνκεραλίαο, σζηφζν ην ζχγρξνλν 

θαξκαθεπηηθφ κάξθεηηλγθ έρεη πιένλ επηθεληξσζεί έληνλα ζηελ θάιπςε ησλ 

επίθαηξσλ  αλαγθψλ πνπ αθνξνχλ φρη κφλν ζηνπο παξαδνζηαθνχο πειάηεο, δειαδή 

γηαηξνχο θαη αζζελείο αιιά θαη ζε φινπο απηνχο πνπ δηαδξακαηίδνπλ ζήκεξα 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο θαξκαθεπηηθήο αγνξάο θαη ζην πεξηβάιινλ ηεο 

πγείαο. Έηζη ν αζζελήο βξίζθεηαη ηψξα ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο έκεζα ή 

άκεζα, εμίζνπ φκσο ζεκαληηθφ ζηφρν απνηειεί θαη ν πιεξσηήο, νη θπβεξλήζεηο, ην 

πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ αγνξά. Ζ Διιάδα είλαη κία 

ρψξα πνπ βηψλεη έληνλα, ίζσο πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε  απηή ηε ρξνληθή πεξίνδν, 

κεηαξξπζκίζεηο ζην ρψξν ηεο πγείαο πνπ έρνπλ άκεζε επίδξαζε ζηε θαξκαθεπηηθή 

αγνξά θαη επεξεάδνπλ ην κίγκα κάξθεηηλγθ. Οη κεηαξξπζκίζεηο απηέο ζρεηίδνληαη 

νπσζδήπνηε κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο θαη απηή ηνπ κλεκνλίνπ αιιά 

επεξεάδεηαη θαη απφ δηαθνξνπνηήζεηο πνπ ππάξρνπλ ήδε ζε άιιεο ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπσο ε ζέζε πνπ θαηέρνπλ ηα γελφζεκα θάξκαθα ζε απηέο, ε 

ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε θαη νη εθαξκνγέο πεξηνξηζκνχ ησλ δαπαλψλ γηα ηελ 

πγεία, φπσο έρνπλ δηακνξθσζεί ζηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή θαη γίλεηαη 

πξνζπάζεηα λα ειεγρζνχλ ζηελ παξνχζα εξγαζία. 

 

                                      ΣΟΥΟ ΚΑΙ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 

 Ζ ζεκεξηλή νηθνλνκηθή θξίζε πνπ είλαη ζε εμέιημε  δηαθνξνπνηεί ηα θιαζηθά 

δεδνκέλα ηνπ θαξκαθεπηηθνχ κάξθεηηλγθ πνπ γηα ρξφληα εθάξκνδαλ νη 

θαξκαθεπηηθέο επηρεηξήζεηο παγθνζκίσο. Σα ζεκεξηλά δεδνκέλα ηνπ 

πεξηβάιινληνο ηνπ θαξκάθνπ δελ έρνπλ πάξεη αθόκε θάπνηα ηειηθή κνξθή θαη 

ην κάξθεηηλγθ ηεο θαξκαθεπηηθήο αγνξάο βξίζθεηαη ζε δηαξθή θαηάζηαζε 

αλαδηάξζξσζεο ζπλεπώο έρεη ελδηαθέξνλ λα δηεξεπλήζνπκε θαη θαηά ην δπλαηόλ 

λα θαηαγξάςνπκε ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε ζηελ αγνξά θαζώο θαη λα 

πξνζπαζήζνπκε λα πξνβιέςνπκε κειινληηθέο εμειίμεηο. Γηα λα δνύκε πσο 

δηακνξθώλνληαη ηα ζπζηαηηθά ηνπ ζύγρξνλνπ θαξκαθεπηηθνύ κάξθεηηλγθ είλαη 

αλαγθαίν λα δηεξεπλήζνπκε ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηεί έληνλα 
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αθφκα θαη ζήκεξα κέζσ αλαζθφπεζεο ηεο βηβιηνγξαθίαο, επηζηεκνληθψλ άξζξσλ 

θαη άιισλ πξφζθαησλ δεκνζηεπκέλσλ άξζξσλ ζε ζπζρέηηζε ηνπ γεληθνχ κάξθεηηλγθ 

κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θαξκαθεπηηθνχ, ψζηε λα θαηαλνήζνπκε ηηο λέεο αλάγθεο 

πνπ δεκηνπξγνχληαη, ηηο λέεο ηάζεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζηε κεηαβαηηθή απηή 

πεξίνδν γηα ην ρψξν ηνπ θαξκάθνπ, επνκέλσο θαη γηα ην θαξκαθεπηηθφ κάξθεηηλγθ. 

 Η δηεξεύλεζε ηεο Διιεληθήο θαξκαθεπηηθήο αγνξάο πνπ ζπλήζσο 

αθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ηνπ παγθνζκίνπ κίγκαηνο κάξθεηηλγθ, σζηφζν  παξνπζηάδεη 

κεηαβνιέο θαη ηδηαηηεξφηεηεο  κεηά ηηο ζπλερηδφκελεο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ ρψξνπ ηεο 

πγείαο, γίλεηαη κε ηε κεζνδνινγία ηεο δηεξεχλεζεο ηεο βηβιηνγξαθίαο, ηνπ 

θαλνληζηηθνχ θαη λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ αγνξά ηνπ θαξκάθνπ θαη ηελ 

εκπεηξηθή παξαηήξεζε απφ πιεπξάο κνπ ζηε θαξκαθεπηηθή αγνξά πνπ εξγάδνκαη 

ζπλερψο εδψ θαη 20 έηε. Ζ παξνχζα ζηηγκή ιφγσ ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο 

θαηάζηαζεο ηεο αγνξάο απφ ηηο κεηαξξπζκηζηηθέο αιιαγέο πνπ ζπλερίδνληαη, κε 

ηαρείο ξπζκνχο, ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο ρψξαο δελ ελδείθλπηαη γηα ηελ 

δηεμαγσγή έξεπλαο αγνξάο δηφηη ηα επξήκαηά ηεο γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο πηζαλφλ 

λα απνβνχλ άθαηξα κεηά απφ ιίγν θαηξφ. Έηζη γηα ηελ πξφζθαηε ρξνληθή πεξίνδν  

θπξίσο εξεπλήζεθαλ δεκνζηεπκέλα άξζξα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο 

θαζψο θαη ην πξφζθαην λνκνζεηηθφ πιαίζην θαζψο θαη νη δηαηάμεηο ησλ αξκφδησλ 

θνξέσλ πνπ θαζνξίδνπλ ην θαλνληζηηθφ πιαίζην ηεο θαξκαθεπηηθήο αγνξάο ζηελ 

Διιάδα. Απφ ηα απνηειέζκαηα δηαθαίλεηαη ε πξνζπάζεηα ησλ θαξκαθεπηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ λα πξνζαξκφζνπλ ηε ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ ζηα λέα δεδνκέλα ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ρσξίο σζηφζν απηή λα έρεη απνθηήζεη αθφκε ηελ ηειηθή κνξθή πνπ 

ζα ηθαλνπνηήζεη ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο φπσο δηακνξθψλνληαη.  

                           ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. ΔΙΑΓΧΓΗ 

1.1.Οξηζκόο θαξκάθνπ 

 Χο θάξκαθν(pharmaceutical drug, medicine, medication) νξίδεηαη 

νπνηαδήπνηε ρεκηθή νπζία πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ ηαηξηθή 

δηάγλσζε, ηε ζεξαπεία ή ηελ πξφιεςε κίαο αζζέλεηαο(FD&C Act (2010); Δπξσπατθή 

νδεγία 2004/27/EC). Φάξκαθν αλζξψπηλεο ρξήζεο είλαη νπζία ή ζπλδπαζκφο νπζηψλ 
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ή ζχλζεζε πνπ θέξεηαη λα έρεη ηδηφηεηεο ζεξαπεπηηθέο ή πξνιεπηηθέο γηα αζζέλεηεο 

αλζξψπσλ, φπσο επίζεο νπζία ή ζπλδπαζκφο νπζηψλ ή ζχλζεζε πνπ κπνξεί λα 

ρνξεγεζεί ζηνλ άλζξσπν γηα λα ζπκβάιιεη ζε ηαηξηθή δηάγλσζε ή λα βειηηψζεη ή λα 

ηξνπνπνηήζεη ή απνθαηαζηήζεη νξγαληθή ιεηηνπξγία ζηνλ άλζξσπν. Οπζία κε ηελ 

έλλνηα ηνπ παξφληνο είλαη θάζε χιε αλεμαξηήησο πξνειεχζεσο πνπ κπνξεί λα είλαη 

«αλζξψπηλε» (φπσο νξκφλεο, έλδπκα ην αλζξψπηλν αίκα θαη ηα παξάγσγα ηνπ 

αλζξψπηλνπ αίκαηνο, «δστθή» (φπσο κηθξννξγαληζκνί, νιφθιεξα δψα, ηκήκαηα 

νξγάλσλ, δστθέο εθθξίζεηο, ηνμίλεο, νπζίεο ιακβαλφκελεο δη’ εθρπιίζεσο, παξάγσγα 

ηνπ αίκαηνο θ.ιπ.) «θπηηθή» (φπσο κηθξννξγαληζκνί, θπηά, ηκήκαηα θπηψλ, θπηηθέο 

εθθξίζεηο, νπζίεο ιακβαλφκελεο δη’ εθρπιίζεσο θ.ιπ.) θαη «ρεκηθή» (φπσο ζηνηρεία, 

ρεκηθέο χιεο ηεο θχζεο, πξντφληα κεηαζρεκαηηζκνχ θαη αληηδξάζεσλ, ζπλζέζεηο 

θ.ιπ.)» (Ν. 1965/91  (ΦΔΚ Α 146)). 

 

1.2 Σύπνη θαξκάθσλ 

 Με βάζε ηνλ ηξφπν δηάζεζήο ηνπο ηα θάξκαθα δηαθξίλνληαη ζε απηά πνπ 

πσινχληαη θαηφπηλ ηαηξηθήο ζπληαγήο θαη ζηα κε ζπλαγνγξαθνχκελα θάξκαθα. Με 

βάζε ηελ πξνέιεπζή ηνπο, δηαρσξίδνληαη ζε πξσηφηππα (επξεζηηερλίεο κε 

θαηνρπξσκέλα δηθαηψκαηα πξνζηαζίαο) θαη ηα θνηλφρξεζηεο νλνκαζίαο (generics, 

αληίγξαθα), ηα νπνία έρνπλ ίδηα ρεκηθή ζχζηαζε κε ηα πξσηφηππα, αιιά παξάγνληαη 

κε δηαθνξεηηθή κέζνδν, ζπλήζσο αθνχ πεξάζεη ε εηθνζαεηία θαηνρχξσζεο ηεο 

παηέληαο θαζψο θαη ζε πξντφληα βηνηερλνινγίαο πνπ παξάγνληαη κε εηδηθεο 

δηαδηθαζίεο. Αλάινγα κε ηε κνξθή ηνπο, ηα θάξκαθα δηαθξίλνληαη ζε ζηέξεα (δηζθία, 

θαςάθηα), εκηζηέξεα (αινηθέο, θξέκεο, πάζηεο, πεθηέο), πγξά (δηαιχκαηα, ζηξφπηα, 

ειημίξηα, γαιαθηψκαηα, ελαησξήκαηα) θαη αέξηα (αεξνιχκαηα). ηελ θαηεγνξία ησλ 

θαξκαθεπηηθψλ εηδψλ εληάζζνληαη θαη ηα θαξκαθεπηηθά θαιιπληηθά, πνπ αθνξνχλ 

θπξίσο ζηελ θξνληίδα ηνπ δέξκαηνο θαη ησλ καιιηψλ (Κνηξψληαο Ν., 2010). 

 Ο βαζηθφο θαλνληζκφο πνπ ξπζκίδεη ηνπο ηχπνπο ησλ θαξκάθσλ, αλαθέξεηαη 

θαη ζηα ελαιιαθηηθά θάξκαθα, φπσο νη ελαιιαθηηθέο ζεξαπείεο Όζνλ αθνξά ζηα 

ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο, είλαη έλαο ζπλδπαζκφο ηξνθίκνπ θαη θαξκάθνπ θαη 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ παξαθαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ. Κάζε 

θαξκαθεπηηθφ πξντφλ πεξηέρεη δχν βαζηθά ζπζηαηηθά: ην ελεξγφ θαξκαθεπηηθφ 
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ζπζηαηηθφ, ην νλνκαδφκελν ‘’ δξαζηηθή νπζία ‘’ (API) θαη ηα έθδνρα (ζπλδεηηθά, 

ρξψκαηα, γεχζεηο, αξαησηηθά θιπ.), πνπ νπζηαζηηθά ζπλαπνηεινχλ ηα πεξηερφκελα 

ηνπ θαξκάθνπ. Σα ελεξγά ζπζηαηηθά είλαη κε άιια ιφγηα ε ρεκηθή ηνπ ζχζηαζε, 

φζνλ αθνξά ηα κηθξνκφξηα ή ηα βηνινγηθά θαη είλαη ε βάζε ηεο βηνηερλνινγίαο. Σα 

έθδνρα, παξφιν πνπ ζεσξνχληαη παζεηηθά ζπζηαηηθά, κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ ίδηα 

ηε δξάζε ηνπ θαξκάθνπ, ηε θαξκαθνθηλεηηθή ηνπ θαη λα ην θάλνπλ πην 

αλαγλσξίζηκν. (Veselin Dickov, Boris Kuzman (2011)).  

 

1.3 Έξεπλα θαη αλάπηπμε(R&D) ηξηώλ ζπλήζσο θάζεσλ ζηελ πεξίνδν 

αλαθάιπςεο θαη αλάπηπμεο ηνπ θαξκάθνπ 

 Ζ δηαδηθαζία ηεο αλάπηπμεο ελφο θαηλνχξηνπ θαξκάθνπ είλαη κηα εμαηξεηηθά 

πνιχπινθε δηαδηθαζία. Μπνξεί λα δηαξθεί απφ 8 σο 12 έηε, θαζψο ην θάξκαθν 

ππνβάιιεηαη ζηελ πξν-θιηληθή δνθηκή, ηελ θιηληθή δνθηκή θαη ζηηο πξν-εκπνξηθέο 

κειέηεο κεηά ηελ πξνψζεζε ηνπ θαξκάθνπ, πνπ γίλνληαη ππνρξεσηηθέο ζε πνιιέο 

ρψξεο. Ο θχξηνο ζθνπφο ειέγρνπ ελφο θαξκάθνπ είλαη λα απνδείμεη ηελ 

απνηειεζκαηηθή θαη αζθαιή ρξήζε ηνπ. Σα λέα θάξκαθα μεθηλνχλ ζηα εξγαζηήξηα 

απφ ηνπο επηζηήκνλεο, ρεκηθνχο θαη θαξκαθνπνηνχο, νη νπνίνη αλαγλσξίδνπλ ηνπο 

θπηηαξηθνχο θαη γελεηηθνχο παξάγνληεο πνπ παίδνπλ ξφιν ζε κία ζπγθεθξηκέλε 

αζζέλεηα. Πάλσ απφ 5.000 λέεο ελψζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηε δηάξθεηα κίαο έξεπλαο, 

απφ ηηο νπνίεο πέληε πεξίπνπ θξίλνληαη αζθαιείο έπεηηα απφ δνθηκέο θαη αθνχ 

πεξάζνπλ ζηελ θιηληθή δνθηκή ζε αζζελείο γηα ηξία σο έμη ρξφληα. Μφλν κία απφ 

απηέο ηηο ελψζεηο εγθξίλεηαη απφιπηα σο θαξκαθεπηηθφ πξντφλ(Pfizer (2012-13); 

Veselin Dickov, Boris Kuzman (2011)).  

 Αξρηθά, αθνινπζείηαη κία δηαδηθαζία πξνεπηινγήο ησλ ρεκηθψλ ελψζεσλ θαη 

πξνζδηνξίδεηαη ν ζηφρνο. Οη θαξκαθεπηηθέο νπζίεο πνπ είλαη γλσζηέο σο ζηφρνη 

δξνπλ θπηηαξηθά ή γελεηηθά ζην αλζξψπηλν ζψκα γηα ηελ αληηκεηψπηζε κηαο 

αζζέλεηαο. Οη εξεπλεηέο εθαξκφδνπλ δηάθνξεο ηερληθέο, ψζηε λα απνκνλψζνπλ ηηο 

νπζίεο ζηφρνπο, ψζηε λα εξεπλήζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ επίδξαζή ηνπο 

θαη γίλνληαη ζπλδπαζκνί νπζηψλ, ψζηε λα αληηκεησπηζηεί κία αζζέλεηα.  
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 Σα λέα θάξκαθα παξάγνληαη κέζα απφ κία ζεηξά δνθηκψλ ειέγρνπ, πνπ 

επηηπγράλνπλ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. Έλα πεηξακαηηθφ 

θάξκαθν αξρηθά δνθηκάδεηαη ζην εξγαζηήξην θαη ζε δσληαλνχο νξγαληζκνχο θαη ζε 

θχηηαξα ζε δνθηκαζηηθνχο ζσιήλεο. Μεηά απφ απηή ηελ πξν-θιηληθή δνθηκή, ην 

θάξκαθν κπνξεί λα δνθηκαζηεί θιηληθά, αμηνπνηψληαο ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ πξν-

θιηληθψλ δνθηκψλ, ζε εζεινληέο ζπκκεηέρνληεο απφ ηνπο νπνίνπο δεηείηαη 

ζπγθαηάζεζε κεηά ηελ παξνπζίαζε ησλ ελδερφκελσλ θηλδχλσλ θαη σθειεηψλ ηνπο 

θαη ζχκθσλα κε ηελ εζηθή δενληνινγία, ππάξρνπλ απζηεξνί θαλφλεο θαη 

πξνδηαγξαθέο, πνπ δηαρεηξίδνληαη ηνλ πεηξακαηηθφ ζρεδηαζκφ, κε εμσηεξηθή 

επίβιεςε θαη δηαξή παξαθνινχζεζε απφ ηελ Δπηηξνπή Δπίβιεςεο Ηδξπκάησλ(IRB, 

Institutional Review Board) ή ηελ Δπηηξνπή Γενληνινγίαο. (Pfizer (2012-13); PPD 

(2012)). 

1.4 Σα θξηηήξηα κε ηα νπνία κηα θαξκαθνβηνκεραλία επηιέγεη 

ζεξαπεπηηθέο θαηεγνξίεο γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε 

Έλα γεληθφ ζρήκα ζηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο πξντφληνο πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηάδηα:  

o Αλαδήηεζε ηδεώλ: νη ηδέεο πξνέξρνληαη απφ δηάθνξεο πεγέο, φπσο ηε δηνίθεζε 

ηεο επηρείξεζεο, ηα ζηειέρε ηνπ κάξθεηηλγθ, ηνπο πειάηεο, ηνπο αληαγσληζηέο 

θιπ.  

o Αλάιπζε δηάθνξσλ ηδεώλ θαη πξνηάζεσλ: δηαρσξίδνληαη νη 

πξαγκαηνπνηήζηκεο ηδέεο απφ ηηο αλέθηθηεο θαη γίλνληαη πξνζπάζεηεο λα 

απνθεπρζεί ν θίλδπλνο ιάζνπο ηεο απφξξηςεο ή ηεο πηνζέηεζεο. Γειαδή, 

κήπσο απφ ιάζνο ε εηαηξεία πηνζεηήζεη κηα αθαηάιιειε ηδέα ή απνξξίςεη κία 

θαιή ηδέα. 

o Οηθνλνκηθή αμηνιόγεζε ησλ ηδεώλ: νη πξαγκαηνπνηήζηκεο ηδέεο αμηνινγνχληαη 

κε νηθνλνκηθά θπξίσο θξηηήξηα, γηα λα δηαπηζησζεί θαηά πφζν ζπκθέξνπλ ζε 

ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ κέγεζνο ηεο αγνξάο, ηηο αλακελφκελεο πσιήζεηο θαη ην 

κεξίδην αγνξάο, ην θφζηνο θαη ηα αλακελφκελα έζνδα. 

o Σρεδηαζκόο θαη Αλάπηπμε: ζε απηή ηε θάζε ζρεδηάδεηαη πιένλ ην πξντφλ, 

θαζνξίδνληαη νη αθξηβείο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαη αλαπηχζζεηαη ην πξσηφηππν 
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πνπ ζα ππνβάιιεη ζε δνθηκαζία ε εηαηξεία. Καζνξίδνληαη ηα θπζηθά θαη 

ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο πνπ ζα ιαλζαξηζηεί.  

o Γνθηκή πξντόληνο: πξνζπαζεί λα πξνζδηνξίζεη ηηο αληηδξάζεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ ή ρξεζηψλ, ηα αξλεηηθά θαη ηα ζεηηθά ηνπ πξντφληνο, 

θέξλνληάο ην φζν ην δπλαηφλ εγγχηεξα ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο. 

o Δηζαγσγή ηνπ πξντόληνο ζηελ αγνξά: κεηά απφ ηα παξαπάλσ ζηάδηα ε 

επηρείξεζε είλαη πιένλ έηνηκε γηα ηελ παξαγσγή θαη δηάζεζε ηνπ πξντφληνο. 

Σν θαξκαθεπηηθφ πξντφλ, επεηδή ππφθεηηαη ζε απζηεξά λνκνζεηηθά πιαίζηα, 

ραξαθηεξίδεηαη απφ θάπνηεο ηδηαηηεξφηεηεο ζηε θάζε ηεο αλαθάιπςεο θαη αλάπηπμήο 

ηνπ. ε γεληθέο γξακκέο πεξλάεη (1)ην ζηάδην ηεο αλαθάιπςεο, (2)ην ζηάδην ηεο 

αλάπηπμεο θαη (3)ην ζηάδην ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο (Καδάδεο Ν. (2011)). 

(1)Η θάζη ηηρ ανακάλςτηρ  

Πεξηιακβάλεη ηέζζεξα ζηάδηα: 

o Πξνζδηνξηζκόο ηνπ ζηόρνπ: νη εξεπλεηέο επηιέγνπλ λα δηεξεπλήζνπλ κία 

θαηάζηαζε πνπ ίζσο έρεη πξνιεπηηθά ή ζεξαπεπηηθά απνηειέζκαηα ζηελ 

εμέιημε κηαο αζζέλεηαο. 

o Αμηνιόγεζε ηνπ ζηόρνπ: νη εξεπλεηέο εμεηάδνπλ ηα πηζαλά απνηειέζκαηα ησλ 

πξνζπαζεηψλ ηνπο γηα ηελ πξφιεςε ή ζεξαπεία ηεο αζζέλεηαο θαη ηελ 

απνδνρή ηνπο απφ ηνπο γηαηξνχο θαη ηνπο αζζελείο, φζνλ αθνξά ζηελ θάιπςε 

ζεξαπεπηηθψλ αλαγθψλ. Δμεηάδνπλ αθφκε θαηά πφζν ε επηινγή ηνπο ζα 

πξνθξηζεί άιισλ, πεξηιακβάλνληαο θαη ην εκπνξηθφ ελδηαθέξνλ. 

o Γεκηνπξγία ελδείμεσλ: νη εξεπλεηέο δεκηνπξγνχλ ρεκηθέο ζπλζέζεηο 

νξγαληθψλ κνξίσλ, νη νπνίεο αμηνινγνχληαη απφ ηνπο βηνιφγνπο γηα βηψζηκεο 

ελδείμεηο, ψζηε λα γίλνπλ θάξκαθν. 

o Βειηηζηνπνίεζε ελδείμεσλ: βειηηψλνληαη νη ρεκηθέο ζπλζέζεηο, ψζηε λα 

κεηεμειηρζνχλ ζε θάξκαθν, λα δηαζθαιηζηεί ε δξαζηηθφηεηα θαη ε ζσζηή 

απνξξφθεζε απφ ηνλ νξγαληζκφ 
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o Τειηθή επηινγή: επηιέγεηαη ηειηθά ε ζχλζεζε πνπ αμηνινγήζεθε ζεηηθφηεξα, 

ψζηε λα πεξάζεη ζην ζηάδην ηεο αλάπηπμεο (Καδάδεο Ν. (2011)). 

 

(2) Οι θάζειρ ηηρ Κλινικήρ  Ανάπηςξηρ 

Φάζε 1: ρνξεγείηαη έλα πεηξακαηηθφ θάξκαθν, πνπ επίζεο νλνκάδεηαη 

«δνθηκαδφκελν λέν θάξκαθν», γηα πξψηε θνξά ζε αλζξψπνπο. ηε θάζε 1 νη 

θιηληθέο δνθηκέο επηθεληξψλνληαη ζπλήζσο ζηελ αζθάιεηα θαη ηελ αλεθηηθφηεηα, 

παξά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ λένπ θαξκάθνπ. ηε δηάξθεηα απηήο ηεο θάζεο, 

ρνξεγνχληαη κηθξέο δφζεηο ηνπ ππφ δνθηκή θαξκάθνπ, ζε κηθξφ αξηζκφ πγεηψλ 

ζπλήζσο ζπκκεηερφλησλ, ππφ ηε ζηελή παξαθνινχζεζε ελφο εξεπλεηή. Φάζε 2: νη 

δνθηκέο επηθεληξψλνληαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο πεηξακαηηθνχ θαξκάθνπ, 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε κίαο αζζέλεηαο ή κίαο ηαηξηθήο ζπλζήθεο. πγθεληξψλνληαη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα, ηα επηκέξνπο απνηειέζκαηα θαη ηνπο 

ελδερφκελνπο θηλδχλνπο ελφο πεηξακαηηθνχ θαξκάθνπ θαζψο θαη ηηο πην 

απνηειεζκαηηθέο δφζεηο θαη κνξθέο ηνπ. Οη θιηληθέο δνθηκέο ηεο θάζεο 2 

εκπεξηέρνπλ έλαλ κεγάιν αξηζκφ παζρφλησλ απφ ηελ αζζέλεηα πνπ ην θάξκαθν 

ζηνρεχεη λα ζεξαπεχζεη.. 

Φάζε 3: δνθηκάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ πεηξακάησλ ζε 

επξχηεξνπο πιεζπζκνχο θαη ζπγθεληξψλνληαη επηπιένλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ πεηξακαηηθνχ θαξκάθνπ. Απηή ε θάζε 

ζπλήζσο πεξηιακβάλεη απφ κεξηθέο εθαηνληάδεο έσο κεξηθέο ρηιηάδεο ζπκκεηερφλησλ 

απφ πνιιέο πεξηνρέο κε πνιινχο γηαηξνχο-εξεπλεηέο. Απηέο νη δνθηκέο είλαη 

ζπγθξηλφκελεο κε εηθνληθφ θάξκαθν (placebo) ή άιιν θάξκαθν αλαθνξάο 

«ζπγθξηηήο». ηε Φάζε 3 νη δνθηκέο γεληθά παξέρνπλ ηελ πξσηαξρηθή βάζε γηα ηελ 

εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ σθειεηψλ ηνπ λένπ θαξκάθνπ θαη θπξίσο έλαλ 

ππξήλα πιεξνθνξηψλ γηα ην θάξκαθν, νη νπνίεο αλαιχνληαη γηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

ζα πεξηγξαθνχλ ζην επίζεκν θχιιν νδεγηψλ ηνπ θαξκάθνπ ( SPC). 

(3) Καηάζεζε αίηεζεο αδείαο θαη έγθξηζε θπθινθνξίαο ηνπ θαξκάθνπ  

 Σν επφκελν βήκα γηα ηελ εηζαγσγή ελφο λένπ θαξκάθνπ ζηελ αγνξά είλαη ε 

ζπκπιήξσζε κίαο θφξκαο ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο πγείαο κίαο ρψξαο, 
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πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη έγθξηζε ζηελ αγνξά θαξκάθσλ. ηηο Ζ.Π.Α. θαηαηίζεηαη 

κία Νέα Φφξκα Φαξκάθσλ (NDA, New Drug Application), ζηνλ Παγθφζκην 

Οξγαληζκφ Σξνθίκσλ θαη Φαξκάθσλ (FDA, Food and Drug Administration). ηελ 

Δπξψπε θαηαηίζεηαη κία Φφξκα Δμνπζηνδφηεζεο ηεο Αγνξάο (MAA, Market 

Authorization Application), ζχκθσλα κε ην Πξαθηνξείν Αμηνιφγεζεο ησλ 

Φαξκαθεπηηθψλ Πξντφλησλ (EMEA, Agency for the Evaluation of Medicinal 

Products). Παξέρεηαη κία πεξηγξαθή παξαζθεπαζηηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ θαξκάθνπ 

ζχκθσλα κε ηα πνηνηηθά θξηηήξηα θαη ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα ζηηο ξπζκηζηηθέο 

αξρέο πγείαο, πξνθεηκέλνπ λα απνδείμνπλ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπ λένπ θαξκάθνπ.  

 Ζ επηηξνπή θαξκάθσλ γηα ηνλ άλζξσπν ππάγεηαη ζηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ 

Φαξκάθσλ ( FDA), πνπ δίλεη ηελ ηειηθή έγθξηζε, κεηά ηε γλσκνδφηεζή ηεο. ηελ 

πεξίπησζε πνπ απνθιίλεη ε γλψκε ηεο Δπηηξνπήο κε απηή ηνπ Οξγαληζκνχ, ζα πξέπεη 

λα απνζηαιεί έγγξαθν ζηνλ αηηνχληα, πνπ λα εμεγεί ηελ απφθιηζε. Σελ απφθαζή ηνπ 

αθνινπζνχλ ζπλήζσο ν Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο Φαξκάθσλ γηα ηηο ρψξεο ηεο 

Δπξψπεο (ΔΜΑ) θαη ν Δζληθφο Οξγαληζκφο Φαξκάθσλ (ΔΟΦ) γηα ηελ Διιάδα. Ζ 

δηαδηθαζία έγθξηζεο απαηηεί αξρηθά ηελ αίηεζε ρνξήγεζεο άδεηαο ζηελ Δπηηξνπή θαη 

ηελ ππνβνιή ηειψλ ζηνλ Οξγαληζκφ. Δπίζεο, πεξηιακβάλεη δήισζε φηη νη θιηληθέο 

δνθηκέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη εθηφο ΔΔ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αξρέο ηεο νξζήο 

θιηληθήο πξαθηηθήο θαη ηηο δενληνινγηθέο απαηηήζεηο ηεο(νδεγία 2001/20/ΔΚ)  

 Σα γελφζεκα θάξκαθα πνπ έρνπλ έγθξηζε απφ ηε ΔΔ, κπνξνχλ λα 

ππνβιεζνχλ ζε δηαδηθαζίεο ρνξήγεζεο άδεηαο ζε θξαηηθφ επίπεδν, εθφζνλ ηεξείηαη ε 

ελαξκφληζε κε ηελ επξσπατθή λνκνζεζία (Veselin Dickov, Boris Kuzman (2011); 

Δπξσπατθφο Καλνληζκφο αξηζ. 726/2004). 

  Ζ άδεηα δε ρνξεγείηαη εάλ ακθηζβεηείηαη ε πνηφηεηα, ε αζθάιεηα ή ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θαξκάθνπ ή δελ είλαη ζσζηέο ή επαξθείο νη πιεξνθνξίεο 

πνπ παξαζρέζεθαλ. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα δεηεζνχλ επηπιένλ ζηνηρεία ή 

θαη λα δηεμαρζνχλ επηπιένλ θιηληθέο κειέηεο. Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί αθφκε θαη κεηά 

ηελ αξρηθή έγθξηζε θαη θπθινθνξία ηνπ θαξκάθνπ ζηελ αγνξά. Έηζη ππήξμαλ πνιιέο 

πεξηπηψζεηο πνπ έλα θάξκαθν ηειηθά δελ πέξαζε ζηε θάζε ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο 

ή θαη απνζχξζεθε απφ απηή, εθφζνλ ε ζπλέρηζε ησλ θιηληθψλ κειεηψλ θξίζεθε απφ 
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ηελ θαξκαθεπηηθή επηρείξεζε αζχκθνξε. Αληηιακβαλφκαζηε επνκέλσο ηελ θξίζεκε 

ζεκαζία ηνπ βέιηηζηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ θάζεσλ έξεπλα θαη αλάπηπμεο. Σέινο  ν 

θάηνρνο ηεο άδεηαο είλαη ππνρξεσκέλνο επίζεο λα εηζάγεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

ηξνπνπνηήζεηο γηα ηηο κεζφδνπο παξαζθεπήο, ηελ ηερληθή θαη ηελ επηζηεκνληθή 

πξφνδν, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο ΔΔ (2001/83/EKθαη 2001/82/EK). 

 Ζ δηαξθήο παξαθνινχζεζε ηεο αζθάιεηαο κηαο δηαδηθαζίαο ιέγεηαη θαξκαθεπηηθή 

επαγξχπλεζε, πνπ ζηνρεχεη ζηε γλψζε θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ παξελεξγεηψλ ηνπ 

θαξκάθνπ θαη είλαη επηβεβιεκέλν λα ζπλερίδεηαη θαζ’ φιε ηεο θπθινθνξίαο ηνπ ζηελ 

αγνξά. Ο Οξγαληζκφο δεκηνχξγεζε ηε βάζε δεδνκέλσλ Eudravigilance, κε ζθνπφ λα 

ζπγθεληξψζεη ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο επαγξχπλεζεο γηα ηα θάξκαθα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ΔΔ ( pharmacovigilance ) . Ο Οξγαληζκφο, πνπ απνηειείηαη 

απφ δηάθνξεο επηηξνπέο γηα δηαθνξεηηθά δεηήκαηα ζπλεξγάδεηαη κε δηάθνξεο 

νξγαλψζεηο πγείαο  ζε παγθφζκην θαη επίπεδν ρσξψλ. (Δπξσπατθφο Καλνληζκφο αξηζ. 

726/2004).   

                 Ζ ηαηξηθή ρξήζε θάζε πξντφληνο νθείιεη λα αθνινπζεί απζηεξά ηηο 

εγθξηλφκελεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο. Ζ αλαθάιπςε ελφο λένπ θαξκάθνπ έσο ηε 

δηάζεζή ηνπ ζην θνηλφ ζηνηρίδνπλ ζε κία θαξκαθεπηηθή ή βηνηερλνινγηθή εηαηξία απφ 

800 εθαηνκκχξηα έσο πάλσ απφ έλα δηζεθαηνκκχξην δνιάξηα θαη απαηηεί θαηά κέζν 

φξν πεξίπνπ 10 κε 15 έηε. Τπάξρνπλ, επίζεο, εηδηθνί θαλφλεο γηα νξηζκέλεο 

αζζέλεηεο πνπ αθνξνχλ ζε πεξηνξηζκέλν ζρεηηθά αξηζκφ αζζελψλ, νη νπνίεο 

νλνκάδνληαη «νξθαλέο αζζέλεηεο». Ζ ηαηξηθή έξεπλα γηα ηέηνηεο αζζέλεηεο είλαη 

πςεινχ νηθνλνκηθνχ θφζηνπο, γηα απηφ νη επηρεηξήζεηο πνπ αζρνινχληαη κε απηέο 

επσθεινχληαη κε θνξναπαιιαγέο θαη ην κνλνπψιην ηνπ «νξθαλνχ» θαξκάθνπ γηα 

έλα πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα (Pfizer (2012-13); PPD (2012)). 

(5) Η θάζε ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο 

 Πεξηιακβάλεη ηηο δηαδηθαζίεο πξνζδηνξηζκνχ ηεο ηηκήο, κε ηελ νπνία 

δηαηίζεηαη ην θαξκαθεπηηθφ πξντφλ ζηελ αγνξά, θαζψο θαη ηηο ελέξγεηεο πξνψζεζήο 

ηνπ. Οη ζπκπιεξσκαηηθέο θιηληθέο έξεπλεο εμππεξεηνχλ θπξίσο εκπνξηθνχο 

ζθνπνχο. ηε Φάζε 4  νη δνθηκέο νλνκάδνληαη επίζεο θαη «έξεπλεο κεηά ηελ αγνξά». 

Πξνθχπηνπλ κεηά ηελ έγθξηζε ελφο θαξκάθνπ απφ ηηο αξρέο. Μέζα απφ ηέηνηεο 

δνθηκέο, νη εξεπλεηέο ζπιιέγνπλ επηπιένλ πιεξνθνξίεο γηα ηνπο καθξνπξφζεζκνπο 
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θηλδχλνπο, ηα νθέιε θαη ηε βειηίσζε ηεο ρξήζεο θαη βγάδνπλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θαξκάθνπ. ε απηά ηα ζπκπεξάζκαηα πεξηιακβάλνληαη θαη 

νηθνλνκνηερληθέο αλαιχζεηο. (Pfizer (2012-13); Καδάδεο Ν. (2011)). 

1.5 Η έξεπλα θαη αλάπηπμε κε νηθνλνκηθνύο όξνπο 

 Οη νηθνλνκνιφγνη πνπ έρνπλ ελδηαθεξζεί λα αμηνινγήζνπλ ηε ζπλεηζθνξά 

ησλ δαπαλψλ ηεο έξεπλαο θαη ηεο αλάπηπμεο (R&D) ζηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ ησλ 

θαξκαθνβηνκεραληψλ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη θπξίσο δχν είδε έξεπλαο ζηηο 

πξνζπάζεηέο ηνπο. Αθελφο ηηο ηζηνξηθέο κειέηεο θαηά πεξίπησζε θαη ηηο 

νηθνλνκεηξηθέο εθηηκήζεηο ησλ ιεηηνπξγηψλ παξαγσγήο, πνπ πεξηέρνπλ κία 

κεηαβιεηή R&D, νη νπνίεο απαηηνχλ σζηφζν πνιινχο πφξνπο (Griliches Z., 1998). 

Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία ζπγθεληξσηηθά ζα κπνξνχζε λα πεξηγξαθεί ζπλνπηηθά κε ην 

παξαθάησ ζρήκα (εηθόλα 1). 
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Έξεπλα 

Δξγαζηεξηαθέο θαη ζε 

δώα 

χλζεζε ή απνκφλσζε 

ηεο ρεκηθήο νπζίαο 

Έιεγρνο 

θαξκαθνινγηθήο 

δξάζεο 

Σχπνο θαη ρνξήγεζε 

Μειέηεο βηνρεκείαο θαη 

κεηαβνιηζκνχ 

Φπρνινγηθέο κέζνδνη 

αλάπηπμεο 

Σνμηθνινγηθέο κειέηεο, 

Τπνμείεο θαη Ομείεο 

Γνθηκέο ζε δψα 

 

Πξνεηνηκαζ

ία θαη  

ππνβνιή 

ηεο 

εθαξκνγήο 

ηνπ ππφ 

έξεπλα λένπ 

θαξκάθνπ 

Φάζε Η, ΗΗ θαη ΗΗΗ: 

Κιηληθέο Μειέηεο 

Γηακφξθσζε ηεο 

θαηάιιειεο 

δνζνινγίαο 

Αλάπηπμε ηεο 

δηαρεηξηζηηθήο  

δηαδηθαζίαο  

Πξνζδηνξηζκφο  ησλ 

ζπλζεθψλ ρξήζεο 

Πξνεηνηκαζία ησλ 

εηηθεηψλ θαη ινηπνχ 

πιεξνθνξηαθνχ 

πιηθνχ 

πλέρεηα ηεο ρξφληαο 

ηνμηθφηεηαο ζε 

εμεηάζεηο ζε δψα 

Αλαλέσζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ ηαθηηθά 

ζηηο Τπεξεζίεο 

Φαξκάθσλ 

 

Πξνεηνηκαζί

α θαη 

Τπνβνιή ηνπ 

λένπ 

θαξκάθνπ 

Γηεπθξίληζε 

θαη 

επαλππνβνιή 

Έγθξηζε θαη 

εκπνξεπκαηνπ

νίεζε  

 

1.6 Καηνρύξσζε παηέληαο  

 Όηαλ κία θαξκαθεπηηθή εηαηξεία δηαζέηεη γηα πξψηε θνξά έλα θάξκαθν ζηελ 

αγνξά, θαηνρπξψλεη ηα δηθαηψκαηά ηνπ κε παηέληα.. Καηά θαλφλα, ε δηάξθεηα ηεο 

παηέληαο  ελφο θαξκάθνπ μεθηλάεη αξθεηά λσξίο, θαηά ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηνπ 

θαξκάθνπ, απφ ε ζηηγκή ηεο θαηαρψξεζήο κηαο λέαο ρεκηθήο νπζίαο, πνπ 

αληηπξνζσπεχεη κηα λέα δξαζηηθή νπζία θαη δηαξθεί γηα 20 ρξφληα, νπφηε θαη ε 

Δηθόλα 1 Σα βήκαηα πνπ απαηηνχληαη ζηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηνπ λένπ θαξκάθνπ (πεγή: Pradhan B 

(1983)) 
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ηειηθή απνθφκηζε νηθνλνκηθνχ νθέινπο γηα ηελ επηρείξεζε κπνξεί λα πεξηνξίδεηαη 

αθφκε θαη ζηα 7-10 ρξφληα.   

            Σα γελφζεκα (generics) θάξκαθα κπνξνχλ λα παξάγνληαη ζηε ζέζε 

θαξκάθσλ πνπ ε παηέληα ηνπο έρεη ιήμεη. Γηα θάξκαθα πνπ δελ είραλ πνηέ παηέληα ή 

γηα ρψξεο πνπ δελ ηζρχεη ε παηέληα παξάγνληαη επίζεο ηα γελφζεκα. Ο φξνο 

γελφζεκα θάξκαθα (generic drugs) έρεη δηαθνξεηηθέο ζεκαζίεο. Μπνξεί λα ζεκαίλεη 

(1)ην ρεκηθφ φλνκα ηνπ θαξκάθνπ, (2)ηε ρεκηθή ηνπ ζχζηαζε θπξίσο, παξά ηελ 

εηηθέηα κε ηελ νπνία δηαθεκίδεηαη ζηε θαξκαθεπηηθή αγνξά ή (3)νπνηνδήπνηε 

θάξκαθν πσιείηαη κε ην ρεκηθφ ηνπ φλνκα ρσξίο δηαθήκηζε. Σα γελφζεκα θάξκαθα 

πνπ πσινχληαη ρσξίο εηηθέηα ζπλήζσο είλαη θζελφηεξα, παξφιν πνπ είλαη ρεκηθά 

αλαγλσξίζηκα εμίζνπ θαη πιεξνχλ ηηο απαξαίηεηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο, 

πνηφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο(News Medical (2012); Medicine Net(2012); 

Veselin Dickov, Boris Kuzman (2011)).  

  Ζ δηάξθεηα κία παηέληαο δηαθέξεη απφ ρψξα ζε ρψξα. Αθνχ ιήμεη ε παηέληα, 

θάζε θαξκαθεπηηθή εηαηξεία κπνξεί λα θαηαζθεπάζεη θαη λα πνπιήζεη ην θάξκαθν. 

Σν θφζηνο ηεο απιήο θαηαζθεπήο ηνπ γελφζεκνπ θαξκάθνπ είλαη ρακειφ, εθφζνλ 

απνηειεί έλα κέξνο κφλν ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ζπλφινπ ηεο έξεπλαο, αλάπηπμεο θαη 

παξαζθεπήο ηνπ πξσηνηχπνπ. ηελ Ακεξηθή ε δηάξθεηα κίαο παηέληαο είλαη 12 

ρξφληα.  

 Τπάξρνπλ ζηξαηεγηθέο πνπ νη θαξκαθνβηνκεραλίεο ρξεζηκνπνηνχλ, 

πξνθεηκέλνπ λα επεθηείλνπλ ηελ πεξίνδν ηεο «απνθιεηζηηθήο πψιεζεο» ησλ 

θαξκάθσλ ηνπο θαη λα εκπνδίζνπλ ηνλ αληαγσληζκφ ησλ γελνζήκσλ, ην 

νλνκαδφκελν «evergreening» είηε ρξεζηκνπνηψληαο ηε δηθαζηηθή νδφ γηα λα 

επεθηείλνπλ ηελ παηέληα ηνπο είηε κε ηελ θαηνρχξσζε λέαο παηέληαο γηα ηελ 

παξαγσγή επηκέξνπο ρεκηθψλ ελψζεσλ, φπσο απιά ελαληηνκεξή ησλ θαξκάθσλ, πνπ 

κπνξνχλ λα ππάξρνπλ ζε δηάθνξεο κνξθέο. Αλ εγθξηζνχλ ηέηνηεο παηέληεο, 

αλαλεψλνπλ ηε δηάξθεηα δσήο ηεο αξρηθήο παηέληαο(Tuominen N. (2009-2010). Σν 

Τπνπξγείν Σξνθίκσλ θαη Φαξκάθσλ ζηελ Ακεξηθή πξνζθέξεη κία πεξίνδν 180 

εκεξψλ ζε έλα γελφζεκν γηα θάπνηεο πεξηπηψζεηο. ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ 

κφλν έλαο (ή πνιχ ιίγνη) θαηαζθεπαζηήο κπνξεί λα παξάγεη ην γελφζεκν. Απηφ ην 

δηάζηεκα παξέρεηαη, φηαλ ν θάηνρνο ηεο παηέληαο ακθηζβεηεί ηε ιήμε ηεο θαη δίλεη 
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κία πξνζσξηλή ιχζε, κέρξη ην ζέκα λα επηιπζεί δηθαζηηθά. Οη κεγάιεο 

θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο ζπρλά μνδεχνπλ εθαηνκκχξηα δνιάξηα, γηα λα 

πξνζηαηέςνπλ ηηο παηέληεο ηνπο απφ ηνλ αληαγσληζκφ ησλ γελνζήκσλ. Πνιιέο απφ 

απηέο εθαξκφδνπλ θαη άιιεο κεζφδνπο πέξα απφ ηε δηθαζηηθή, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαηεξήζνπλ ηελ παηέληα ηνπο, φπσο ε αλαηχπσζε ή ε ίδξπζε ζπγαηξηθήο εηαηξείαο, 

ε νπνία παξάγεη γελφζεκα κε ηελ αξρηθή παηέληα. Σα γελφζεκα απηά νλνκάδνληαη 

εμνπζηνδνηεκέλα θαη δελ ππφθεηληαη ζηελ πξνζεζκία ησλ 180 εκεξψλ (News 

Medical (2012)). 

 Ηζρχνπλ θάπνηνη θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ηφζν ηα θαηλνηφκα φζν θαη ηα 

γελφζεκα. Έλα θαηλνηφκν έρεη κεγαιχηεξε ζεξαπεπηηθή αμία ζε ζρέζε κε ηνπο 

αληαγσληζηέο ηνπ θαη ε απνθιεηζηηθφηεηα ηεο παξαγσγήο θαη πψιεζήο ηνπ θαηά ηελ 

πεξίνδν ηζρχνο ηεο επξεζηηερλίαο ηνπ επηηξέπεη ζηνπο θαηλνηφκνπο παξαγσγνχο λα 

ρξεψλνπλ ηηο ηηκέο αζθάιηζηξνπ γηα ηα πξντφληα ηνπο, ψζηε λα αλαθηήζεη ηα 

ρξήκαηα πνπ επέλδπζε ζηε θάζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο αλάπηπμεο. ηελ αγνξά ησλ 

ΖΠΑ, ελψ παξνπζηάδεηαη ηζνξξνπεκέλε αλαινγία αλάκεζα ζηα θαηλνηφκα θαη ηα 

γελφζεκα θάξκαθα ζην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ θαξκάθσλ πνπ δηαθηλνχληαη, αιιά νη 

θαηαζθεπαζηέο/ δηαλνκείο ησλ θαηλνηφκσλ θαξκάθσλ ζηελ αγνξά απηή απνθνκίδνπλ 

πεξηζζφηεξν απφ ην 90% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ πσιήζεσλ ησλ 

ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ (Veselin Dickov, Boris Kuzman (2011)). 

2. ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ 

 Σν κίγκα  marketing απνηειεί βαζηθφ  εξγαιείν γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο 

εηδηθνχο ηνπ marketing. Σηο βαζηθέο αξρέο marketing αθνινπζεί θαη εθαξκφδεη ε 

θαξκαθεπηηθή αγνξά θαη κάιηζηα κε ηδηαίηεξε πξνζήισζε θαη επηηπρία εθφζνλ ηηο 

πξνζαξκφδεη απνηειεζκαηηθά ζηηο αλάγθεο πνπ επηβάινπλ νη ξπζκηζηηθνί θαλφλεο 

θαη ε λνκνζεζία γηα ην θάξκαθν. Έρεη κεγάιε ζεκαζία, φηαλ θαζνξίδνπκε ηελ 

πνξεία ελφο  πξντφληνο  ή κίαο κάξθαο θαη ζπλήζσο ηζνδπλακεί κε ηα ηέζζεξα P: 

Price, Product, Promotion and Place. Πξφζθαηα, έρεη εηζαρζεί θαη ε ηδέα ησλ 

ηεζζάξσλ Cs, πνπ πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο ηνλ πειάηε θαη αληηθαζηζηά ηα ηέζζεξα Ps, 

θαιχπηνληαο λέεο αλάγθεο θαη ηάζεηο ηεο αγνξάο. ήκεξα ππάξρνπλ δχν ζεσξίεο 

ζρεηηθά κε ηα ηέζζεξα Cs. Ζ κία είλαη ηνπ Lauterborn (consumer, cost, 
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communication, convenience) θαη ε άιιε είλαη ηνπ Shimizu (commodity, cost, 

communication, channel). 

 Σν 1960 o E.Jerome McCarthy πξφηεηλε ηελ θαηάηαμε ησλ ηεζζάξσλ P, πνπ 

απφ ηφηε θαζηεξψζεθαλ παγθνζκίσο.  

Product (Πξντόλ): είλαη ν ζπλδπαζκφο  αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ε 

εηαηξία ζηελ αγνξά-ζηφρν,πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεη  ηηο αλάγθεο θαη ηηο 

επηζπκίεο ηνπ θαηαλαισηή. Κάζε πξντφλ έρεη έλα θχθιν δσήο (life-cycle), πνπ 

πεξηιακβάλεη κία θάζε αλάπηπμεο, πνπ αθνινπζείηαη απφ ηε θάζε σξίκαλζεο θαη 

ηειηθά επέξρεηαη ε πεξίνδνο ηεο παξαθκήο, θαζψο πέθηνπλ νη πσιήζεηο. Σν πξντφλ 

παξαθνινπζείηαη ζηελά ζην πεξηβάιινλ ηεο αγνξάο ηνπ θαη θαηαζηξψλνληαη 

ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο ζηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ.  

Price (Τηκή): είλαη απηά πνπ πιεξψλεη ν θαηαλαισηήο γηα λα απνθηήζεη ην αγαζφ θαη 

ηηο ππεξεζίεο. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθή, θαζψο πξνζδηνξίδεη ηα νθέιε θαη 

επζπγξακκίδεηαη κε ηελ αληίιεςε ησλ πειαηψλ γηα ηελ αμία ηνπ πξντφληνο. 

 Promotion (Πξνώζεζε): αληηπξνζσπεχεη φιεο ηηο κεζφδνπο επηθνηλσλίαο ηεο αμίαο 

ηνπ πξντφληνο, ψζηε λα πεηζηνχλ νη πειάηεο-ζηφρνη λα ην απνθηήζνπλ. Πεξηιακβάλεη 

ζηνηρεία φπσο: δηαθήκηζε, δεκφζηεο ζρέζεηο, πξνζσπηθέο πσιήζεηο θαη πξνψζεζε 

πσιήζεσλ.  

Place (Τόπνο): αλαθέξεηαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξίαο κέζσ ησλ νπνίσλ ην 

πξντφλ γίλεηαη πξνζβάζηκν ζηνπο πειάηεο. Δίλαη ζπλψλπκν κε ηε δηαλνκή, γηα ηελ 

νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο, φπσο ε εληαηηθή, ε επηιεθηηθή θαη ε 

απνθιεηζηηθή δηαλνκή θαη ην franchising. 

To ζχγρξνλν κίγκα καξθεηηλγθ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηνπ 

πξνο ηνλ πειάηε-ζηφρν, ηνλ θαηαλαισηή θαη απνηειεί ηελ πειαην-θεληξηθή 

ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ. (Armstrong G.and Kotler P.(2009);Tracy B. (2004)).  

Σα επηά P είλαη έλα επηπξφζζεην κνληέιν marketing, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα ήδε 

αλαθεξζέληα ηέζζεξα P ζπλ ηα «Physical evidence(Φπζηθή απφδεημε: ηα ζηνηρεία 

ελφο θαηαζηήκαηνο: ε βηηξίλα, νη ζηνιέο ησλ ππαιιήισλ, νη πηλαθίδεο θιπ.)», 

«People(Αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο επηρείξεζεο)» θαη «Process(Γηαδηθαζία: νη 



 

19 

 

δηαδηθαζίεο θαη ηα ζπζηήκαηα κέζα ζε έλαλ νξγαληζκφ πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνξεία 

ηεο αγνξάο)». Απηνί νη ηξεηο ηειεπηαίνη παξάγνληεο δελ ζπγθαηαιέγνληαη ζπρλά καδί 

κε ηνπο ηέζζεξηο πξψηνπο. 

Ο Robert F. Lautherborn  πξφηεηλε ηελ θαηάηαμε ησλ ηεζζάξσλ C ην 1993, πνπ είλαη 

κία εθδνρή, πην πξνζαλαηνιηζκέλε ζηνλ αγνξαζηή-πειάηε απφ φηη ηα ηέζζεξα Ρ πνπ 

κάιινλ αληαλαθινχλ ηελ άπνςε ηνπ πσιεηή (Armstrong G.and Kotler P.(2009)). 

Σν πξντφλ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην Consumer (θαηαλαισηήο), κεηαηνπίδνληαο ην 

επίθεληξν ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ.  

Ζ ηηκή αληηθαηαζηάζεθε απφ ην Cost(θόζηνο), πνπ αληαλαθιά ην ζπλνιηθφ θφζηνο 

εθηηκψκελν ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο. 

Ζ πξνψζεζε αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ Communication(Δπηθνηλσλία), πνπ κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη θάζε είδνπο επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνλ νξγαληζκφ θαη ζηνλ 

θαηαλαισηή ζπρλά ηειεπηαία ζε ακθίδξνκε ζρέζε.  

Ο Σφπνο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ Convenience(Άλεζε) θαη ιακβάλεη ππφςε ηεο ηελ 

επθνιία ζηελ αγνξά θαη ηελ εχξεζε πιεξνθνξηψλ γηα έλα πξντφλ θαη δηάθνξνπο 

άιινπο παξάγνληεο.  

 Έπεηηα, ηα ηέζζεξα C επεθηάζεθαλ ζην κνληέιν ησλ επηά C ην 1981, γηα λα 

παξέρνπλ κία πιεξέζηεξε εηθφλα γηα ηε θχζε ηνπ marketing. ηνρεχεη λα εμεγήζεη 

ηελ επηηπρία ή απνηπρία κίαο θίξκαο κέζα ζηελ αγνξά θαη είλαη έλα είδνο αλάινγνπ 

κνληέινπ ηνπ Michael Porter, ν νπνίνο πξνζπάζεζε λα εμεγήζεη ηελ επηηπρία θαη ηελ 

απνηπρία ζηελ νηθνλνκία δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ.  

Σν κνληέιν ησλ επηά C είλαη: 

(1)Corporation(ζπλεξγαζία): ν ππξήλαο ησλ ηεζζάξσλ C είλαη ε εηαηξεία(ην λνκηθφ 

πξφζσπν, φρη θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο). C-O-S(Organization[Οξγαληζκφο]-

Competitor[Αληαγσληζηήο]-Stakeholder[ελδηαθεξφκελα κέξε]) κέζα ζηνλ 

Οξγαληζκφ. Ο Οξγαληζκφο πξέπεη λα ζπκκνξθσζεί ζηε ζεκαζία ηεο επζχλεο. Ο 

αληαγσληζκφο ζηηο πεξηνρέο, ηηο νπνίεο θηλεηνπνηείηαη ε εηαηξεία ζηε βηνκεραλία, 

παξάγνληεο πνπ ιακβάλνληαη απφιπηα ππ φςελ ζηελ πεξίπησζε ηνπ θαξκαθεπηηθνχ 

θιάδνπ. 
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(2)Commodity(άλεζε): ε ιέμε δηαηεξεί ην αξρηθφ ηεο λφεκα απφ ηε ιαηηληθή 

Commodus=άλεηνο): ηα αγαζά θαη νη ππεξεζίεο γηα ηνπο θαηαλαισηέο ή ηνπο 

πνιίηεο. Ο Steve Jobs έρεη θάλεη ηα αγαζά κε ηα νπνία είλαη ηθαλνπνηεκέλνη.  

(3)Cost (Κόζηνο). Γελ ππάξρεη κφλν θφζηνο παξαγσγήο θαη πψιεζεο, αιιά 

αγνξαζηηθφ θαη θνηλσληθφ θφζηνο.  

(4)Channel (Καλάιη): ηα θαλάιηα αγνξάο. Ζ ξνή ησλ πξντφλησλ. 

(5)Communication (ε επηθνηλσλία ηνπ marketing). Όρη κφλν ε πξνψζεζε, αιιά θαη ε 

επηθνηλσλία είλαη ζεκαληηθή.  

(6)Consumer (θαηαλαισηήο): ε βειφλα ηεο ππμίδαο ηνπ θαηαλαισηή. Οη παξάγνληεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο θαηαλαισηέο κπνξεί λα εμεγεζνχλ απφ ηνλ πξψην 

ραξαθηήξα ησλ ηεζζάξσλ ζεκείσλ ηνπ νξίδνληα ζηελ ππμίδα: N(Βνξξάο)= 

Needs(Αλάγθεο), W(Γχζε)=Wants(=επηζπκίεο), S(Νφηνο)=Security(=Αζθάιεηα), 

E(Αλαηνιή)=Education-consumer education(=εθπαίδεπζε ηνπ θαηαλαισηή). 

(7)Circumstances (πεξηζηάζεηο) (ε βειφλα ηεο ππμίδαο γηα ηηο πεξηζηάζεηο). Πέξα απφ 

ηνλ θαηαλαισηή, ππάξρνπλ πνιινί αλεμέιεγθηνη εμσηεξηθνί πεξηβαιινληηθνί 

παξάγνληεο γχξσ απφ κηα εηαηξεία. Καη εδψ κπνξεί λα εμεγεζεί κε ηα αξρηθά απφ ηα 

ηέζζεξα ζεκεία ηνπ νξίδνληα: N=national and International(Δζληθέο θαη Γηεζλείο), 

W=Weather (Καηξηθέο), S=Social and cultural (θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο) 

E=Economic(νηθνλνκηθέο). 

Σα επηά C δηαθνξνπνηνχληαη ζην φηη είλαη ζηφρνη, ελψ ηα πξνεγνχκελα ήηαλ 

ηαθηηθέο. Βαζίδνληαη επίζεο ζηελ άπνςε φηη ε επηθνηλσλία ηνπ θαηαλαισηή κε ηελ 

εηαηξεία είλαη ακθίδξνκε(E. Jerome McCarthy (1975); Brian Solis(2011). 

  

3. ΣΟ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ 

3.1.Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαξκαθεπηηθνύ κάξθεηηλγθ 

 Ζ θαξκαθνβηνκεραλία παίδεη δσηηθφ ξφιν ηφζν ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, 

ζηελ αζθάιηζε θαη επεκεξία ησλ πνιηηψλ.  ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, πνπ θαηέρνπλ 

αθφκε θαη ζήκεξα ην κεγαιχηεξν κεξίδην ζε πσιήζεηο θαξκάθσλ, ήηαλ 193 
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δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ην έηνο 2002 ελψ ην 2004 αλακέλεηαη λα μεπεξάζνπλ ηα 360 

δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, έλαληη 300 δηο. ην 2009 Healthview (2009)). Δλψ ε 

θαξκαθνβηνκεραλία νδεγείηαη απφ ηελ θαηλνηνκία (Αλαζηαζίνπ Α.(2008), δαπαλά 

πιένλ πεξηζζφηεξα ρξήκαηα απφ φζν επηβάιιεηαη (pmj news (Iαλνπάξηνο 2013)ζην 

marketing, απφ φηη ζηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε, φπσο ηζρπξίδνληαη εγέηεο ηεο 

παγθφζκηαο θαξκαθνβηνκεραλίαο θαη δηαθέλεηαη απφ ηηο δαπάλεο πνπ επελδχνπλ 

ζηελ πξνψζεζε ησλ θαξκάθσλ. Οη θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο ηππηθά θαηεπζχλνπλ ηηο 

εκπνξηθέο ηνπο πξνζπάζεηεο πξνο ηνπο γηαηξνχο θαη πξφζθαηα απεπζείαο πξνο ηνπο 

αζζελείο. Οη πσιήζεηο ησλ θαξκάθσλ ην 2014 αλακέλεηαη λα μεπεξάζνπλ ην 1 

ηξηζεθαηνκκχξην δνιάξηα παγθνζκίσο, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ΗΜS Healtcare 

Insight (o εγθπξφηεξνο νξγαληζκφο κέηξεζεο ηεο παγθφζκηαο θαξκαθεπηηθήο αγνξάο 

), αχμεζε πνπ αλακέλεηαη θπξίσο απφ ηνπο πςεινχο ξπζκνχο πνπ θαηαγξάθνληαη 

ζηηο αλαδπφκελεο αγνξέο παξά ηελ επηθείκελε ιήμε παηεληψλ πνιιψλ ζεκαληηθψλ 

θαξκάθσλ, πνπ εγείξεη ηνλ αληαγσληζκφ ησλ γελνζήκσλ. (Manchanda & Honka, 

(2005); Healthview (2009)).  

3.2 Γεληθέο αξρέο ηνπ θαξκαθεπηηθνύ κάξθεηηλγθ 

 Οη γεληθέο αξρέο ηνπ Marketing παίξλνπλ πην ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ θαξκάθνπ, γηαηί απηφ δελ είλαη απιψο έλα πξντφλ φπσο φια ηα 

άιια, ψζηε λα αληαπνθξηζεί απιψο ζε κηα επηζπκία ή αλάγθε. ηελ πεξίπησζε ηνπ 

θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο πξνζηίζεηαη θαη ν παξάγνληαο ηεο πγείαο, πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηελ αληηκεηψπηζε ζνβαξψλ αλαγθψλ, ηελ αζθάιεηα θαη ηε ζσζηή ρξήζε. (Veselin 

Dickov, Boris Kuzman (2011)). 

ην βαζηθφ κίγκα θαξκαθεπηηθνχ marketing ηα 4P (Product, Price, Place, Promotion) 

παίξλνπλ ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

Product(Πξντόλ): ηα θαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

αλάγθεο θαη επηζπκίεο ησλ ηειηθψλ θαηαλαισηψλ ή ρξεζηψλ. 

Price(Τηκή): πξέπεη λα νξίδνληαη αληαγσληζηηθέο ηηκέο πνπ (1) ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ 

είζνδφ ηνπο ζηηο ιίζηεο θαξκάθσλ ή ηηο πξνκήζεηεο ησλ λνζνθνκείσλ θαη (2)ζα είλαη 

δηαηεζεηκέλνη νη αζζελείο, φηαλ δελ θαιχπηνληαη απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία. Ζ 
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ηηκνιφγεζε ησλ θαξκάθσλ δελ έρεη ην ραξαθηήξα ειαζηηθφηεηαο θαζψο ζπλήζσο 

θαζνξίδεηαη λνκνζεηηθά.   

Place(Γηαλνκή): πξέπεη φιν θαη πεξηζζφηεξνη γηαηξνί λα ζπληαγνγξαθνχλ ηα 

ζθεπάζκαηα, κε ζεκεία δηάζεζεο εχθνια πξνζπειάζηκα γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπο. ε 

απηφ ην θνκκάηη ππάξρεη ζρεηηθή αλειαζηηθφηεηα ζηνλ θαξκαθεπηηθφ θιάδν ιφγσ 

ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ζπληαγνγξάθεζεο θαη δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ ζε 

εμεηδηθεπκέλα ζεκεία. 

Promotion (Πξνώζεζε): γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή ελεκέξσζε ησλ γηαηξψλ 

ζρεηηθά κε ηηο ηδηφηεηεο ησλ θαξκάθσλ θαη ησλ αζζελψλ, ζηνπο νπνίνπο 

απεπζχλνληαη, φηαλ δελ είλαη ζπληαγνγξαθνχκελα (Καδάδεο Ν. (2011)).  

ηε θαξκαθεπηηθή αγνξά ρξεζηκνπνηείηαη φιν ην θάζκα κίγκαηνο ηνπ γεληθνχ 

marketing, αλάινγα ζην πξντφλ θαη ην πεξηβάιινλ, αθνινπζψληαο φκσο απζηεξνχο 

θαλφλεο εζηθήο θαη δενληνινγίαο πνπ επηβάιινληαη. 

 

Σα λέα ηέζζεξα P ηνπ θαξκαθεπηηθνχ marketing αληηζηνηρνχλ ζηα:  

Predictive Modeling(Μνληέιν πξόβιεςεο): κε απηή ηε ζηαηηζηηθή κέζνδν γίλεηαη 

πξνζπάζεηα λα πξνβιεθζεί ε κειινληηθή ζπκπεξηθνξά ησλ πειαηψλ, ψζηε λα 

γλσξίδνπλ πφηε, πψο θαη κε πνην κήλπκα κπνξνχλ λα «θεξδίζνπλ» ηνλ αζζελή, θαη λα 

πξνζαξκφζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ.  

Personalization (Δμαηνκίθεπζε): Σν ζχγρξνλν θαξκαθεπηηθφ marketing πέξαζε απφ 

ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζην product ζε απηφλ ηνπ customer, φπνπ θαηαλαισηήο λνείηαη 

βέβαηα θπξίσο ν αζζελήο πνπ είλαη θαη ην ηειηθφο θαηαλαισηήο ηνπ πξντφληνο, αιιά 

θαη φζνη ηνλ νδεγνχλ ζηελ επηινγή απηνχ, πνπ ζεκαίλεη θπξίσο νη γηαηξνί αιιά θαη 

νη πιεξσηέο (αζθαιηζηηθά ηακεία, θξαηηθά ηδξχκαηα, αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο) θαη νη 

θαξκαθνπνηνί αθφκε θαη άιινη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηινγή φπσο δηνηθεηηθνί 

θνξείο, λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη φινη έζησ θαη έκεζα εκπιεθφκελνη ζηε 

δηαδηθαζία πξνψζεζήο ηνπ. Παξαδνζηαθά νη θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο 

αληηκεησπίδνπλ ηνπο γηαηξνχο σο πειάηεο ηνπο, εθφζνλ απηνί είλαη θπξίσο πνπ 

απνθαζίδνπλ γηα ην πξντφλ πνπ ζα επηιεγεί σο ζεξαπεία γηα ηνλ θάζε αζζελή. Σψξα 
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ζηξέθνληαη θαη ζην άκεζν θαηαλαισηηθφ θνηλφ ησλ θαξκάθσλ, δειαδή ηνπο 

αζζελείο. Ζ εμαηνκηθεπκέλε επηθνηλσλία ρξεζηκνπνηεί ζπγθεθξηκέλεο εηθφλεο θαη 

κελχκαηα, γηα λα εληζρχζεη ηε ζπλάθεηα. Σα κπλήκαηα ρξεζηκνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλα 

πξνθίι αζζελψλ ηα νπνία ηδαληθά αληαπνθξίλνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ.  Έηζη, 

ε θαξκαθεπηηθή εηαηξεία κπνξεί λα παξέρεη πιεξνθνξίεο δσηηθήο ζεκαζίαο ζηνλ 

αζζελή θαη ην γηαηξφ, κε βάζε δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε θάζε ηεο 

ζεξαπείαο, ρξεζηκνπνηψληαο πην θαηάιιεια γξαθηθά θαη ιεμηιφγην. Δπίζεο, ιχλεη 

πξνζσπηθέο απνξίεο ησλ αζζελψλ θαη πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπο, αθήλνληάο 

ηνπο πην ηθαλνπνηεκέλνπο. Βνεζά αθφκε ηηο εηαηξείεο ζηε θάζε ηεο έξεπλαο, ψζηε λα 

δεκηνπξγήζνπλ πξντφληα πνπ ζα θαιχπηνπλ εμαηνκηθεπκέλεο αλάγθεο. 

Peer-to-Peer(Γίθηπν κε Γίθηπν): ν δηάινγνο δίθηπν κε δίθηπν κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί 

αλάκεζα ζηνπο γηαηξνχο θαη ηνπο επαγγεικαηίεο ζηελ πγεία, δεκηνπξγψληαο έηζη 

πξνυπνζέζεηο, ψζηε λα θαηαλνεζεί κηα ζεξαπεία θαη λα εθπαηδεπηνχλ νη γηαηξνί 

θαιχηεξα ζε απηήλ. H εηαηξεία αμηνπνηεί ηηο δηαζπλδέζεηο ηεο κε έλαλ ζεβαζηφ 

αξηζκφ εηδηθψλ σο δηακνξθσηέο άπνςεο (Κey Opinion Leaders), ψζηε λα αμηνπνηήζεη 

ηα κελχκαηα πην απνηειεζκαηηθά. ην επίπεδν ησλ θαηαλαισηψλ ε εηαηξεία 

παξαθνινπζεί απφςεηο θαη ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ψζηε λα αληηιεθζεί 

ηνλ παικφ ηεο αγνξάο..    

Participation (Σπκκεηνρή): ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ θαξκάθνπ, νη αζζελείο δε 

ζέινπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα κηα αζζέλεηα. πλήζσο 

πεξηνξίδεηαη κέζα απφ ηε δηθηχσζε θαη ηελ επηθνηλσλία ζηηο νκάδεο ππνζηήξημεο γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε κηαο αζζέλεηαο ή ζην δηαδίθηπν. Ζ εηαηξεία κέζα απφ ηε 

πκκεηνρή επηθεληξψλεηαη ζηελ πιεξνθφξεζε θαη επαηζζεηνπνίεζε γηα ηε λφζν θαη 

φρη ζηε κάξθα (Gardner J. (2009)). 

 

ην δηεπξπκέλν κείγκα θαξκαθεπηηθνχ marketing ζπκπεξηιακβάλνληαη άιια 3P:  

People(άλζξσπνη): Δίλαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ κηα εηαηξείαο, πνπ ζα έξζεη ζε 

επαθή κε ηνλ πειάηε. ε απηνχο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη εθπξφζσπνη ηαηξηθήο 

ελεκέξσζεο πνπ απνηεινχλ θαη ηνλ βαζηθφ θξίθν επηθνηλσλίαο κε ηνπο ιεηηνπξγνχο 

πγείαο.  



 

24 

 

Processes(Γηαδηθαζίεο): ε πνιππινθφηεηα θαη ε δηάξθεηά ηνπο απνηεινχλ ζεκαληηθφ 

παξάγνληα. Γηα παξάδεηγκα, ε ηαρχηεηα θαη νξζή εθηέιεζε  ησλ παξαγγειηψλ κηαο 

λνζνθνκεηαθήο κνλάδαο, ε δηαδηθαζία έγθξηζεο ελφο θαξκάθνπ ζε κηα ρψξα, ε 

νξγάλσζε εθπαηδεπηηθψλ ή πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ αθνινπζψληαο ηνπο θαλφλεο 

δενληνινγίαο.  

Physical evidence (ην πεξηβάιινλ πνπ πξνζθέξνληαη νη ππεξεζίεο): γηα παξάδεηγκα 

ην μελνδνρείν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη έλα επηζηεκνληθφ ζπλέδξην ελεκέξσζεο ησλ 

γηαηξψλ, αιιά θαη ην εηθνληθφ πεξηβάιινλ παξνρήο ππεξεζηψλ, φπσο κηα ηζηνζειίδα 

(Καδάδεο Ν. (2011)). 

Δηθόλα 2: Σν δηεπξπκέλν δείγκα marketing ησλ θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ 

(Καδάδεο Ν.  (2011), ζε παξαιιαγκέλε κνξθή) 
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3.3 Αλάιπζε ησλ παξαγόλησλ πνπ ζπληζηνύλ ην κίγκα ηνπ ζύγρξνλνπ 

θαξκαθεπηηθνύ κάξθεηηλγθ 

3.3.1 PRICE/COST 

                    Σν θάξκαθν πξσηαξρηθά εμππεξεηεί ηνπο θαηαλαισηέο, πνπ σθεινχληαη 

απφ ηε ζεξαπεία, αιιά ηθαλνπνηεί εμίζνπ θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ ζπληαγνγξάθσλ θαη 

ησλ πιεξσηψλ. Σν θαξκαθεπηηθφ πξντφλ σο αμία ζπλνιηθά κπνξεί λα πξνβιεζεί 

κέζα απφ ηε δεκηνπξγία αμηψλ γηα θάζε επίπεδν θαηαζθεπήο ηνπ, πνπ απαηηεί ε 

ζπγθεθξηκέλε αγνξά θαη λα εθηηκεζεί ην θφζηνο έλαληη νθέινπο απφ ηελ νηθνλνκηθή 

δηάζηαζε.(Veselin Dickov, Boris Kuzman (2011)). Ζ εθηίκεζε θφζηνπο έλαληη 

νθέινπο απνηειεί βαζηθή αξρή θαη ηεο ηαηξηθήο πξαθηηθήο φζνλ αθνξά ζηελ επηινγή 

ηεο ζεξαπείαο (επεκβαηηθή έλαληη ζπληεξεηηθήο ζεξαπείαο ή επηινγή αγσγήο 

ζπλεθηηκψληαο απνηειεζκαηηθφηεηα έλαληη αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ). Απνηειεί 

επίζεο βαζηθφ παξάγνληα ζην ζρεδηαζκφ φισλ ησλ θάζεσλ έξεπλαο θαη αλάπηπμεο  

ησλ θαξκάθσλ. (Turner J. R. (2012)  

               Ζ βαζηθή αμία ηνπ πξνθχπηεη απφ ην φθεινο πνπ παξάγεη, ην ζθνπφ δειαδή 

γηα ηνλ νπνίν θηηάρηεθε. Άιιε δηάζηαζε ηεο αμίαο ηνπ είλαη ην αλακελφκελν πξντφλ, 

δειαδή φρη νη ηδηφηεηεο κε ηηο νπνίεο ζεξαπεχεη, αιιά νη πξνζδνθίεο πνπ έρνπλ γηα 

απηφ νη γηαηξνί θαη νη αζζελείο. Απφ ηελ νπηηθή ηεο εηαηξείαο πνπ ην παξάγεη, 

εμεηάδεηαη σο εληζρπκέλν πξντφλ, δειαδή ε αμία ηνπ ζε ζρέζε κε θάπνην άιιν ηεο 

εηαηξείαο. Απηή ηελ αμία απνθηά κε βάζε ηε ζεξαπεπηηθή ηνπ ηθαλφηεηα, πνπ 

εληζρχεηαη απφ θάπνηα πξφζζεηα ζηνηρεία, πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνπο γηαηξνχο, 

ηνπο αζζελείο θαη ηνπο πιεξσηέο. Απφ ηελ πιεπξά ησλ γηαηξψλ ε αμία ηνπ εληζρχεηαη 

απφ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ παξνρή επηπιένλ πιεξνθνξηψλ. Απφ ηελ πιεπξά ησλ 

πιεξσηψλ ε αμία ηνπ εληζρχεηαη κε ηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ κπνξεί λα ηνπο 

απνθέξεη ή ηε ρακειή ηνπ θνζηνιφγεζε. ην επίπεδν ηνπ δπλεηηθνχ πξντφληνο κία 

θαξκαθεπηηθή εηαηξεία, επελδχεη δηαξθψο ζηελ πξνζπάζεηα λα δηεξεπλήζεη ηηο 

δπλαηφηεηεο πεξεηαίξσ αλάπηπμεο γηα ηηο ππάξρνπζεο ζεξαπείεο/θάξκαθα. Έλα 

βαζηθφ δηαξθέο δίιεκκα γηα ην θάξκαθν είλαη αλ πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο 

πξντφλ ή ππεξεζία. (Veselin Dickov, Boris Kuzman (2011)). 

 Μηα πξφθιεζε πνπ αληηκεησπίδεη ην κάξθεηηλγθ είλαη λα μεπεξάζεη ηελ 

εηεξνγέλεηα αλάκεζα ζηε δηάζεζε θαη ηελ θαηαλάισζε πνπ παξνπζηάδεηαη. Απηή 
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αλαθέξεηαη ζε παξάγνληεο φπσο νη ηνπηθνχο θαη ρξνληθνί πεξηνξηζκνί, ν πεξηνξηζκφο 

ηεο πιεξνθνξίαο, ν πεξηνξηζκφο ησλ ηηκψλ, ηεο ηδηνθηεζίαο, ε αζπκθσλία ηεο 

πνζφηεηαο, ε αζπκθσλία ζηελ πνηθηιία ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγεηαη έλαληη ηεο 

δήηεζεο. (Smith C.M. et.al.(2002)). 

 ε ιίγεο βηνκεραλίεο ππάξρεη ηφζν έληνλε ε αλάγθε λα αληαπνθξίλνληαη ηα 

πξντφληα ηνπο ζε ηφζν απζηεξά θξηηήξηα, φζν ζηε θαξκαθνβηνκεραλία. Σα θξηηήξηα 

δεκηνπξγίαο αμίαο ζηελ θαξκαθνβηνκεραλία είλαη απζηεξφηεξα ίζσο απφ θάζε άιιε, 

εθφζνλ ζρεηίδεηαη κε ηελ πγεία ησλ αλζξψπσλ. Μία κηθξή κφλν δηαθνξά ζηε 

ζχλζεζε ησλ ελεξγψλ ζπζηαηηθψλ ελφο δηζθίνπ κπνξεί λα βιάςεη φρη κφλν ηηο 

πσιήζεηο, αιιά ηνλ αζζελή. Ο παξάγνληαο πνπ παίδεη ηνλ πην ζεκαληηθφ ξφιν ζην 

θαξκαθεπηηθφ marketing είλαη ε αλάπηπμε ηνπ ζσζηνχ πξντφληνο, πνπ ζα απνβεί 

απνηειεζκαηηθφ ζηελ αληηκεηψπηζε κηαο αζζέλεηαο θαη γηα λα επηηεπρζεί απηφ ηα 

επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά φπσο νη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ε δνζνινγία, ε 

ζπζθεπαζία, ε πνζφηεηα αλά ζπζθεπαζία, ε κνξθή θαη ε ηηκή ζα πξέπεη λα γίλνπλ 

εμίζνπ απνδεθηέο απφ ηνλ ζπληαγνγξάθν θαη ηνλ αζζελή. Ζ ηαθηηθή ησλ 

θαξκαθεπηηθψλ εηαηξεηψλ ζπλδπάδεη ηελ παξάιιειε αλάπηπμε ηεο ηαηξηθήο έξεπλαο  

θαη ηεο έξεπλαο αγνξάο γηα ηελ επηινγή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο πξντφληνο πνπ ζα 

ηαηξηάδνπλ θαιχηεξα ζηνλ αζζελή  (Smith C.M. et.al.(2002)). 

  Παξά ην γεγνλφο πσο ηα θάξκαθα απνηεινχλ έλα πξντφλ αλάγθεο πνπ 

ζπρλά δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί, φπσο άιια πξντφληα, σζηφζν ε δηακφξθσζε 

κηαο πςειήο ηηκήο κπνξεί λα ηα βγάιεη εθηφο αγνξάο, είηε γηαηί νη πιεξσηέο ζα ηα 

απνθιείζνπλ, είηε γηαηί νη γηαηξνί θαη αζζελείο ζα ηα αμηνινγήζνπλ σο αθξηβά 

ζπγθξίλνληάο ηα κε άιιεο ελαιιαθηηθέο ζεξαπείεο. Σα θάξκαθα έρνπλ έλα ηδηαίηεξν 

ραξαθηεξηζηηθφ: είλαη αλεπηζχκεηα, νη αζζελείο ζα πξνηηκνχζαλ λα κελ ηα 

ρξεηάδνληαη θάηη πνπ δελ ζπκβαίλεη κε άιια θαηαλαισηηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο 

πνπ απνδέρνληαη κε επραξίζηεζε ( π.ρ. ξνχρα, ηξφθηκα, δηαζθέδαζε).Δπηπιένλ 

ρξεζηκνπνηνχλ ην θάξκαθν γηα λα αληηκεησπίζνπλ κηα δπζάξεζηε θαηάζηαζε, κηα 

αζζέλεηα. Έρνπλ ινηπφλ αξλεηηθή δηάζεζε απέλαληη ζηα θάξκαθα θαη ζπλεπψο ζε φηη 

πιεξψλνπλ γη απηά, ζπλεπψο νη ηηκέο ηνπο ζπρλά γίλνληαη αληηθείκελν θξηηηθήο θαη 

παξαπφλσλ. (Smith C.M. et.al.(2002)). 
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              ε θακία πεξίπησζε βέβαηα ην θαηλνηφκν θάξκαθν δελ κπνξεί λα δηαηίζεηαη 

ζε ρακειή ηηκή ιφγσ ηνπ πςειφηαηνπ θφζηνπο  έξεπλαο θαη αλάπηπμεο πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ αιιά θαη ηε ζπλερηδφκελε παξαθνινχζεζή ηνπ. Ζ 

δηακφξθσζε ηεο ηηκήο, ηειηθά ζε κεγάιν βαζκφ, θαζνξίδεηαη απφ ην λνκνζεηηθφ 

πιαίζην ησλ ρσξψλ ζπλππνινγίδνληαο ηνπο παξάγνληεο απηνχο, ππφ ζπλζήθεο 

ζπλαίλεζεο κε ηηο θαξκαθνβηνκεραλίεο γηα ηε δηάζεζή ηνπ. ε απηφ ην πιαίζην ηα 

γελφζεκα θαξκαθα δηαηίζεληαη πάληνηε ζε ρακειφηεξε ηηκή απφ ηα 

θαηλνηφκα/πξσηφηππα ζθεπάζκαηα. 

             Σέινο νη δηαθεκηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ζπληαγνγξαθνχκελσλ 

θαξκάθσλ ζηνλ θαηαλαισηή ζε ζπλδπαζκφ κε ην απμαλφκελν θφζηνο ηεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη άιιεο κνξθέο πξνψζεζεο δελ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά 

ηελ αχμεζε ηεο ηηκήο ησλ ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ, φπσο δείρλνπλ νη 

έξεπλεο. Δπνκέλσο, ε απαγφξεπζή ηνπο δε ζα κείσλε ηηο ηηκέο ησλ θαξκάθσλ. 

(Capella C.M. et al. (2009)). 

 

3.3.2 PROMOTION/ COMMUNICATION  

 Δθθξάδεη έλα ζχλνιν επηθνηλσληαθψλ ελεξγεηψλ, πνπ ζθνπφ έρνπλ ηε 

γλσζηνπνίεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξντφληνο θαη ηεο ππεξεζίαο πνπ πξνζθέξεη 

ε θαξκαθεπηηθή εηαηξία. Ζ πξνψζεζε ησλ θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ θαη 

ππεξεζηψλ γίλεηαη ζηα πιαίζηα φιν θαη πην απζηεξψλ λνκνζεηηθψλ θαλνληζκψλ 

(Καδάδεο Ν. (2011)). 

ηηο ππεξεζίεο ηνπ κηθηνχ θαξκαθεπηηθνχ marketing  κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ 

κηα ζεηξά απφ ππεξεζίεο πνπ απεπζχλνληαη άιινηε ζηνλ γηαηξφ, άιινηε ζηνλ αζζελή 

θαη άιινηε αιιεινεπηθαιχπηνληαη.  Σα γεληθά ζπζηαηηθά ηνπ κηθηνχ marketing είλαη 

ε δηαθεκηζηηθή ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο, ην ηειεθσληθφ θέληξν, ην άκεζν mail, ην 

mail, άιιεο ηερλνινγηθέο πιαηθφξκεο (CD/DVD θιπ.), νη κεραλέο αλαδήηεζεο, ην 

εζληθφ ηειενπηηθφ δίθηπν, ηα ηειενπηηθά spot, ην telemarketing θαη ηα δηαδηθηπαθά 

δηαθεκηζηηθά banner. Δθείλα πνπ απεπζχλνληαη κφλν ζην γηαηξφ είλαη: ην e-detailing, 

ην Point of Care marketing(ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε), νη εκπνξηθνί 

αληηπξφζσπνη, νη δηαθεκίζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη ηα επηζηεκνληθά 
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ζπλέδξηα θαη παξνπζηάζεηο.  Οη ππεξεζίεο πνπ απεπζχλνληαη ζηνλ αζζελή είλαη: ην 

γεληθφ πεξηερφκελν πνπ απεπζχλεηαη ζηνλ θαηαλαισηή, ηα δεηήκαηα πγείαο, νη 

εμσηεξηθνί ηφπνη ζπλάληεζεο, ηα θαξκαθεπηηθά πξνγξάκκαηα, ηα πεξηνδηθά, νη 

εθεκεξίδεο θαη ηα επίζεκα ηαηξηθά πξνγξάκκαηα (Mack J. (2006)). 

 Ζ επηηπρεκέλε πξνψζεζε δηακνξθψλεηαη απφ κηα ζεηξά παξαγφλησλ, νη 

νπνίνη είλαη: 

Τα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντόληνο: παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ πξνψζεζε. Γηα 

παξάδεηγκα πνιιά κε ζπληαγνγξαθνχκελα θάξκαθα, πνπ ζπγθαηαιέγνληαη ζηα 

ηαρπθίλεηα πξντφληα, ρξεηάδνληαη δηαθήκηζε ζηα ειεθηξνληθά κέζα θαη ηα κέζα 

επξείαο θπθινθνξίαο. Σα ζπληαγνγξαθνχκελα απφ ηελ άιιε απαηηνχλ ελεκέξσζε 

ησλ γηαηξψλ απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηαηξηθήο ελεκέξσζεο, ηαηξηθά ζπλέδξηα, 

επηζηεκνληθέο ζπλαληήζεηο κε εηδηθνχο δηακνξθσηέο άπνςεο θιπ. 

Τα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ target group: ην θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλεηαη ην 

θαξκαθεπηηθφ ζθεχαζκα ζα θαζνξίζεη θαη ηνλ ραξαθηήξα ηεο πξνψζεζεο. Γηα 

παξάδεηγκα, γηα έλα ζπληαγνγξαθνχκελν θάξκαθν, ζα δίλεηαη ζεκαζία ζηελ νκάδα 

γηαηξψλ πνπ ζα ην επηιέμνπλ, ελψ ζηα κε ζπληαγνγξαθνχκελα ζα ιεθζνχλ ππφςε νη 

ηειηθνί θαηαλαισηέο. 

Τν ζηάδην ηνπ θύθινπ δσήο: ζην ζηάδην εηζαγσγήο ηνπ ζθεπάζκαηνο ζηελ αγνξά 

απαηηνχληαη έληνλεο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο, ψζηε λα ελεκεξσζνχλ νη πειάηεο γηα ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη ηε ζσζηή ρξήζε ηνπ θαη ζηνρνπνηνχληαη θπξίσο νη 

λεσηεξηζηέο πειάηεο θαη νη δηακνξθσηέο άπνςεο, ελψ ζηε ζπλέρεηα δηεπξχλεηαη ν 

αξηζκφο θαη ε πνηφηεηα ησλ πειαηψλ.  

Οη δηαζέζηκνη πόξνη: κε βάζε ηα δηαζέζηκα θνλδχιηα ηεο εηαηξείαο ζα δηακνξθσζνχλ 

θαη νη δηαθεκίζεηο ή ν αξηζκφο ησλ αληηπξνζψπσλ πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηνπο 

πειάηεο.  Έηζη, φηαλ ηα θνλδχιηα είλαη πεξηνξηζκέλα, αλαγθαζηηθά ε δηαθεκίζεηο θαη 

ηα ηκήκαηα πσιήζεσλ ζα πεξηνξηζηνχλ , ελψ ζηελ πεξίπησζε κεγάισλ θνλδπιίσλ ε 

πξνψζεζε κπνξεί λα πάξεη πνιιέο κνξθέο (ζπλέδξηα, ρνξεγίεο θιπ.). 

Τν λνκηθό πεξηβάιινλ: ην λνκηθφ πιαίζην είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο θαη ζέηεη ηα 

φξηα ζηελ πξνψζεζε. Π.ρ. ηα κε ζπληαγνγξαθνχκελα θάξκαθα κπνξνχλ λα 

δηαθεκίδνληαη απφ ηα Μ.Μ.Δ., ελψ ηα ζπληαγνγξαθνχκελα απαγνξεχεηαη. 
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Οη θνηλσληθέο ζπλζήθεο: ηα ήζε θαη έζηκα θαη γεληθά νη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε 

κηα θνηλσλία δηακνξθψλνπλ ην κίγκα πξνψζεζεο. Π.ρ. ην θνηλσληθφ ΄΄ζηίγκα΄΄ πνπ 

αθνινπζεί ζπρλά ηνπο αζζελείο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ςπρηαηξηθά θάξκαθα ηνπο νδεγεί 

ζην λα επηιέγνπλ γηαηξνχο θαη θαξκαθεία απνκαθξπζκέλα απφ ην πεξηβάιινλ ηνπο ή 

λα κε ζπκκνξθψλνληαη ζηε ζεξαπεία. 

Οη ζπλζήθεο αληαγσληζκνύ: ην επίπεδν ηνπ αληαγσληζκνχ αλάκεζα ζηηο 

θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο απνηεινχλ επίζεο ζεκαληηθφ πξνζδηνξηζηηθφ παξάγνληα, 

εθφζνλ ζπρλά νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ πξντφλησλ θαίλνληαη αλεπαίζζεηεο. (Καδάδεο 

Ν. (2011)). 

Τν detailing: νη αληηπξόζσπνη πσιήζεσλ ή εθπξόζσπνη ηαηξηθήο ελεκέξσζεο παίδνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο πιεξνθνξίεο, ηφζν γηα ηα λέα φζν θαη γηα ηα ππάξρνληα 

πξντφληα. Ζ πξνζσπηθή επαθή ζηελ πψιεζε απνδείρηεθε φηη έρεη ηζρπξά 

απνηειέζκαηα.  ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, νη πεξηζζφηεξεο επαθέο  ελεκέξσζεο 

γηα ηα θάξκαθα κπνξνχλ λα έρνπλ αχμεζε ησλ πνζνζηψλ ηαηξηθψλ ζπληαγψλ. Απφ 

ηελ άιιε πιεπξά σζηφζν νη πνιχ ζπρλέο επηζθέςεηο ηνπ ηαηξηθνχ επηζθέπηε κπνξεί 

λα έρνπλ θαη αξλεηηθά απνηειέζκαηα. Κάπνηεο έξεπλεο κάιηζηα έρνπλ δείμεη φηη 

ζπρλά νη γηαηξνί αληηκεησπίδνπλ αξλεηηθά ηνπο ηαηξηθνχο επηζθέπηεο θαη ζεσξνχλ 

φηη ν ξφινο ηνπο είλαη θπξίσο ε πξνψζεζε ηνπ θαξκάθνπ, παξά ε εθπαίδεπζε ηνπ 

ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ. Παξφια απηά πνιινί γηαηξνί εθηηκνχλ ηνπο ηαηξηθνχο 

επηζθέπηεο σο πνιχηηκε θαη γξήγνξε θαη πξνζαξκνδφκελε ζηηο αηνκηθέο ηνπο 

αλάγθεο πεγή πιεξνθνξηψλ. Πξνηηκνχλ απηφ ην είδνο ηεο ελεκέξσζεο, αιιά κέζα ζε 

θαζνξηζκέλα ρξνληθά πιαίζηα. (Campo Katia et al. (2005);  Manchanda & Honka, 

(2005)). Γηα λα έρεη επίδξαζε ε επαθή ησλ αληηπξνζψπσλ ζηελ αιιαγή 

ζπληαγνγξαθηθήο ζπλήζεηαο απηή ζα πξέπεη λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηηο 

εμαηνκηθεπκέλεο αλάγθεο ηνπ γηαηξνχ θαη ηελ θαζνδήγεζή ηνπ ζηελ ελδεηθλπφκελε 

ρξήζε ζηνλ θαηάιιειν αζζελή. Ζ ζρέζε κεηαμχ ηνπο απνδεηθλχεηαη πην ηζρπξή ζηελ 

πξψηε θάζε ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ πξντφληνο. 

                 Οη θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο αλαδεηνχλ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο πειάηεο 

ηνπο (γηαηξνχο θαη αζζελείο), νη νπνίνη γίλνληαη νινέλα θαη πην ελεκεξσκέλνη θαη 

απαηηεηηθνί. ε απηέο ηηο ζπλζήθεο ην δηαδίθηπν αλνίγεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο 
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πξννπηηθέο ζηελ αηνκηθή επαθή ησλ εηαηξεηψλ κε ηνπο πειάηεο θαη ηελ 

αιιειεπίδξαζε καδί ηνπο. (Lerer L. (2002)).  

 Σν  e-detailing εηζήρζε ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηε θαξκαθνβηνκεραλία, σο έλα 

λέν θαλάιη επηθνηλσλίαο, κέζα απφ ην νπνίν πξνσζνχληαη ηα θαξκαθεπηηθά 

πξντφληα. ην e-detailing πεξηιακβάλνληαη νη ππεξεζίεο ηνπ δηαδηθηχνπ, νη ζπλεδξίεο 

κέζσ βίληεν (webinars) θαη άιιεο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο, φπσο ε άκεζε ειεθηξνληθή 

απνζηνιή επηζηεκνληθνχ πιηθνχ ηελ ψξα πνπ ην δεηά ν πειάηεο.  Οη θαξκαθεπηηθέο 

εηαηξείεο ην 2003 αθηέξσλαλ ζην e-detailing ζε έλα πνζνζηφ 2% ησλ ζπλνιηθψλ 

δαπαλψλ ηνπο. Σν 2006 νη δαπάλεο μεπέξαζαλ ηα 220 εθαηνκκχξηα, απμάλνληαο θαηά 

14,7% ηα πνζνζηά ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο (Alkhateeb M.F. et al. (2009)).  

Γηαθξίλεηαη ζε δχν είδε, ην δηαδξαζηηθφ ή εηθνληθφ θαη ην βίληεν. ηελ πξψηε ηνπ 

κνξθή νη γηαηξνί κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζην ελεκεξσηηθφ πιηθφ ζε φπνηα 

ζηηγκή ζειήζνπλ. πλήζσο δηαξθεί απφ 5 σο 15 ιεπηά. ην ηππηθφ e-detailing 

πξφγξακκα, νη γηαηξνί  ελεκεξψλνληαη κέζα απφ δηαδξαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα 

έλα ζπγθεθξηκέλν θάξκαθν. ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο νη γηαηξνί εξσηψληαη αλ 

ζέινπλ λα πξνσζήζνπλ θάπνηα δείγκαηα ή λα ζπκκεηέρνπλ ζε έξεπλεο αγνξάο. ην 

βίληεν e-detailing γίλεηαη πξφζσπν κε πξφζσπν ηειεδηάζθεςε αλάκεζα ζηνλ γηαηξφ 

θαη ηνλ ηαηξηθφ αληηπξφζσπν, κέζσ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή κε θάκεξα. Μπνξεί λα 

εκθαληζηνχλ ζηνλ ππνινγηζηή πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ελδείμεηο ηνπ πξντφληνο, 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ηε δνζνινγία, ηηο παξελέξγεηεο θαη ηα θιηληθά δεδνκέλα γηα 

ηα λέα πξντφληα. (Alkhateeb M.F. et al. (2009)).  

 Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ε φζνλ αθνξά ζηνπο εθπξνζψπνπο ηαηξηθήο 

ελεκέξσζεο ησλ θαξκαθεπηηθψλ εηαηξηψλ, ε επίζθεςε, ε πξφζθιεζε θαη  ε κνξθή 

ηνπ detailing αζθνχλ ζεηηθή επίδξαζε ζηελ πηζαλφηεηα απνδνρήο ηνπ e-detailing. 

Δμάινπ θαη ζην detailing πξφζσπν κε πξφζσπν νη πεξηζζφηεξνη εθπξφζσπνη 

ρξεζηκνπνηνχλ ειεθηξνληθά εξγαιεία κε ην πιηθφ (i-pad) πνπ επηηξέπεη κεγαιχηεξε 

πνηθηιία θαη επειημία απφ ην παιηφ έληππν θαη δεκηνπξγεί ζπλζήθεο αιιειεπίδξαζεο 

κε ηνπο γηαηξνχο. Δπηπιένλ, θαίλεηαη φηη ε νξηαθή αχμεζε φισλ ησλ παξαπάλσ 

απμάλεη θαη ηηο πηζαλφηεηεο απνδνρήο ηνπ e-detailing απφ ηνπο γηαηξνχο(Banerjee 

Saikat
 
-Dash Sampada Kumar (2011)). Χζηφζν ε  επίδξαζε ηνπ e-detailing ζηνλ 

θαξκαθεπηηθφ θφζκν δελ έρεη αθφκε πξνζδηνξηζηεί κε ζαθήλεηα. Κάπνηνη 

ππνζηεξίδνπλ φηη νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζα έρνπλ ηζρπξφ αληίθηππν ζηηο 
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ζεκεξηλέο ζπλζήθεο ζπληαγνγξάθεζεο. Άιινη πηζηεχνπλ φηη ε ηερλνινγία έρεη 

αξρίζεη λα αληηθαζηζηά ην ξφιν ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ, εθφζνλ νη γηαηξνί έρνπλ φιν 

θαη κεγαιχηεξε πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο ηνπ δηαδηθηχνπ (Alkhateeb M.F. et al. 

(2010)). Οη εηδηθνί πηζηεχνπλ, πσο ε εμνηθίσζε κε ηα ειεθηξνληθά εξγαιεία θαη ε 

απμαλφκελε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ επηβάιιεη θαη απηνχο ηνπο ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο 

επαθήο γηα ηηο θαξκαθεπηηθέο επηρεηξήζεηο κε ηνπο πειάηεο ηνπο. Μήπσο φκσο 

ππάξρεη θαη δφζε ππεξβνιήο γηα ηελ αμία ηνπο παξαζπξφκελεο απφ ηηο πξνζδνθίεο 

πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ε ηαρεία αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ ινγηζκηθνχ; Ζ εκπεηξία 

έρεη δείμεη έσο ηψξα πσο εηδηθά ζην θάξκαθν, πνπ είλαη έλα πνιχ εμεηδηθεπκέλν θαη 

πνηθηινηξφπσο ρξεζηκνπνηνχκελν πξντφλ, δελ είλαη δπλαηφ λα ηθαλνπνηεζνχλ νη 

αηνκηθέο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ζε απφιπην βαζκφ κέζα απφ ειεθηξνληθέο 

πιαηθφξκεο, πνπ φζν θαη επέιηθηεο λα είλαη, σζηφζν δελ κπνξνχλ λα 

αληηθαηαζηήζνπλ ηελ ακεζφηεηα θαη ηελ επέιηθηα ζηνρεπκέλε πιεξνθφξεζε πνπ 

κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ νη θαιά εθπαηδεπκέλνη ζηελ ηαηξηθή ελεκέξσζε άλζξσπνη. 

Μπνξεί φκσο λα ιεηηνπξγήζεη βνεζεηηθά θαη πξνζζεηηθά ζηελ δεκηνπξγία αμίαο πνπ 

απηνί πξνζθέξνπλ.  

Σα δείγκαηα: δηεπθνιχλνπλ ηηο λέεο δνθηκέο πξντφλησλ, ελζαξξχλνπλ ηελ 

εκπηζηνζχλε ζε κηα κάξθα θαη ππελζπκίδνπλ ηελ επίζθεςε ηνπεθπξνζψπνπ ηεο 

εηαηξίαο κε ηα κπλήκαηα πνπ κεηαθέξεη. Χζηφζν, ην δείγκα, ζχκθσλα κε ηηο έξεπλεο, 

δε δείρλεη λα δεζκεχεη ηνπο γηαηξνχο γηα ζπληαγνγξάθεζε. Καηά θάπνην ηξφπν ηα 

ζεσξνχλ δεδνκέλα, θαζψο ε ρξήζε ηνπο είλαη επξεία ζε θάπνηεο ρψξεο. Σα δείγκαηα, 

αθφκε, απνηεινχλ έλα ηζρπξφ πιενλέθηεκα, θαζψο ε δνθηκή ζπκβάιιεη ζηελ 

θαζηέξσζε ελφο θαξκάθνπ, βνεζάεη ηνπο αζζελείο κε ρακειφ εηζφδεκα, ζπκβάιιεη 

ζην ζρεκαηηζκφ ηεο εηθφλαο ηνπ λένπ θαξκάθνπ πνπ ζα ην ζπκεζνχλ φηαλ ην 

ρξεηαζηνχλ. Γελ έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο πσιήζεηο θαξκάθσλ καθξνρξφληαο 

ρξήζεο. Δίλαη επνκέλσο έλα φπιν ηνπ καξθεηηλγθ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ λέσλ 

θαξκάθσλ ή ηε δηαηήξεζε ησλ πσιήζεσλ ησλ παιαηφηεξσλ.  (Campo Katia et al. 

(2005)). 

Σα δώξα: εθηφο απφ ηα δείγκαηα, πνιιέο θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο πξνζθέξνπλ 

επίζεο δψξα (ρνξεγία ζπκκεηνρήο ζε έλα ζπλέδξην, ηαμίδηα θαη θαηάιπκα, ηαηξηθή 

εθπαίδεπζε, γεχκαηα, ακνηβέο, δηαθεκηζηηθφ πιηθφ θαη άιια κηθξά δψξα, φπσο ζηπιφ 

θιπ., ηα νπνία ηειηθά ζπκβάινπλ ζηελ πνηφηεηα ηεο ζρέζεο κεηαμχ εηαηξείαο θαη 
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γηαηξνχ. Δλψ πνιινί γηαηξνί ππνζηεξίδνπλ φηη ε ρξεκαηνδφηεζε ελφο ζπλεδξίνπ δελ 

ηνπο επεξεάδεη ζηελ επηινγή ελφο θαξκάθνπ, σζηφζν ζεσξείηαη φηη εληζρχεη έζησ 

θαη ππνζπλείδεηα ζηε δέζκεπζή ηνπο απέλαληη ζηελ εηαηξεία θαη ζπκβάιιεη ζηελ 

αλαδήηεζε πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηα πξντφληα ηεο. Δπίζεο, ζπρλά 

πξνζθέξνληαη θαη ζε θνηηεηέο ηαηξηθήο, ζηνπο νπνίνπο ζεσξνχληαη φηη έρνπλ 

κεγαιχηεξν αληίθηππν. χκθσλα κε έξεπλεο πνπ έγηλαλ ζε πνιίηεο, ζεσξείηαη φηη 

ππάξρεη ν θίλδπλνο ηα δψξα λα επεξεάζνπλ ηελ θξίζε ελφο γηαηξνχ θαη ζπρλά 

μεπεξλνχλ ηα φξηα ηεο ηαηξηθήο δενληνινγίαο, θαζψο κνηάδνπλ κε δσξνδνθία. 

(Campo Katia et al. (2005); Manchanda & Honka, (2005)). Χζηφζν, νη γηαηξνί 

δηαθσλνχλ κε απηή ηελ άπνςε, ε νπνία ζε ζεκαληηθφ βαζκφ δηαζθαιίδεηαη απφ ηνπ 

θψδηθεο δενληνινγίαο θαη εζηθήο πνπ έρνπλ ζεζπίζεη νη ίδηεο θαξκαθεπηηθέο 

επηρεηξήζεηο θαζψο θαη νη αξκφδηνη επίζεκνη νξγαληζκνί πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα 

ζέκαηα ηνπ θαξκάθνπ θαη αθνινπζνχληαη φιν θαη πην απζηεξά.  

               Σν «opinion Leadership» είλαη έλα θαζηεξσκέλν εξγαιείν marketing ζηε 

θαξκαθεπηηθή βηνκεραλία γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πξντφλησλ,ηε δηείζδπζή ηνπο ζηελ 

αγνξά θη ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο. Ο φξνο δελ αλαθέξεηαη κφλν ζηνπο 

γηαηξνχο κε βαξχηεηα άπνςεο αιιά θαη ζε φινπο φζνπο ζπκβάιινπλ ζηελ 

επθνιφηεξε δηεηζδπζε θαη γλψζε ηεο αγνξάο φπσο απφ ηνλ ρψξν ησλ πιεξσηψλ, ησλ 

ξπζκηζηψλ θαληληζηηθψλ πιαηζίσλ θ.α. Ο θαιζηθφο ξφινο ηνπο κέρξη ηψξα αθνξνχζε 

ζηελ επίηεπμε ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο ησλ πξντφλησλ, ηε δηεμαγσγή θιηληθψλ 

δνθηκψλ, ηελ επεξνή θαη πξφζβαζε ζηελ αγνξά, ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο σο νκηιεηέο 

ζε επηζηεκνληθέο εθδειψζεηο, ηελ ζπκβνπιεπηηθή ζηελ ηηκνιφγεζε, ηε δηάξζξσζε 

ησλ πιάλσλ κάξθεηηλγθ θαη άιιεο δηαδηθαζίεο ηνπ κίγκαηνο κάξθεηηλγθ. Ζ 

δηαρείξεζή ηνπο αλαιάκβαλαλ εηδηθέο νκάδεο ζπρλά απφ ηα ηκήκαηα κάξθεηηλγθ ή ηα 

ηαηξηθά ηκήκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ αλάπηπμε ησλ γελνζήκσλ δπζρεξαίλεη ηελ 

αλάπηπμε ησλ εηαηξίσλ έξεπλαο θαη νη KOLs ζα θιεζνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ αθφκε 

πην ελεξγφ ξφιν ζηελ εηζαγσγή θαη αλάπηπμε ησλ λέσλ πξντφλησλ. Οη εηαηξείεο ήδε 

ζρεδηάδνπλ λέεο πξνζεγγίζεηο, πνπ ζα είλαη πην ππεχζπλεο θαη κεηξήζηκεο ζηε 

δηαρείξηζε ησλ KOLs (Smith D.B. (2009)). 

Σν ζηαζεξφ θαη επίκνλν marketing κηαο θαξκαθεπηηθήο εηαηξείαο εκθαλίδεηαη κεηά 

ηελ εηζαγσγή ελφο πξντφληνο ζηελ αγνξά θαη εμειίζζεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, 

ζε πην καθξνρξφληα βάζε. Οη επηπηψζεηο ηνπ είλαη έληνλεο ζηελ αξρή , φηαλ εηζαρζεί 
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ην πξντφλ, αιιά κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ κεηψλνληαη (Osinga C.E. et al. (2010)). 

Δπηπιένλ απνθέξεη απνηειέζκαηα ζηελ εθαξκνγή θάζε λέαο ζηξαηεγηθήο ή λένπ 

κελχκαηνο 

 

3.3.3 PLACE/ CONVINIENCE 

Σα θάξκαθα δηαηίζεληαη απφ ηα λνζειεπηηθά ηξδχκαηα θαη ηα θαξκαθεία ζπλήζσο 

κεηά ηε ζπκβνπιή γηαηξνχ. Ζ δηαδηθαζία γηα ηνλ αζζελή ζπλήζσο είλαη 

πξνεπηιεγκέλε. Γηα ηηο θαηάιιειεο πξνδηαγξαθέο πνπ απαηηνχληαη ψζηε ε δηάζεζε 

ησλ θαξκάθσλ λα γίλεηαη απνηειεζκαηηθά, έρνπλ αλαπηπρζεί ζχλζεηα θαλάιηα 

δηαλνκήο, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηνπο ρνλδξεκπφξνπο, ηνπο εκπφξνπο ιηαληθήο, ηα 

λνζνθνκεία, ηηο θιηληθέο θαη ηηο θπβεξλεηηθά ηδξχκαηα, πνπ επεξεάδνληαη εμίζνπ απφ 

ηηο αλάγθεο θαη θαη ηηο επηζπκίεο ησλ αζζελψλ. Ζ δηαηήξεζε ζηελψλ  ζρέζεσλ κηαο 

επηρείξεζεο κε ηα άιια θαλάιηα δηαλνκήο είλαη ζεκαληηθή γηαηί ζα πξέπεη φινη λα 

είλαη νηθείνη κε ηηο πνιηηηθέο δηαλνκήο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

Δμαηξεηηθήο ζεκαζίαο είλαη θαη ε πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί ν θαηαζθεπαζηήο γηα ηα 

επηζηξεθφκελα εκπνξεχκαηα, ε απνδνηηθφηεηα ηεο ηηκνιφγεζεο, ε έθδνζε 

πηζησηηθψλ θαη ε θαιή επηθνηλσλία, φζνλ αθνξά ζηε δηαζεζηκφηεηα θαη ηε θχζε ησλ 

εκπνξεπκάησλ. πρλά νη θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο δηαζέηνπλ άηνκα εμεηδηθεπκέλα κε 

ζέκαηα δηαλνκήο, ψζηε λα πξνζαξκφδνπλ απηνχο ηνπο παξάγνληεο ζηελ πνιηηηθή 

ηνπο. (Smith C.M. et.al.(2002)). 

            Ζ επηινγή ηνπ ηφπνπ εθηφο απφ ηε δηαλνκή θαη δηάζεζε ησλ πξντφλησλ 

ζρεηίδεηαη θαη κε άιινπο παξάγνληεο φπσο ε επηινγή ηνπ ρψξνπ θαη ρξφλνπ ηαηξηθήο 

ελεκέξσζεο, ηνπ ηφπνπ πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ θαη ηελ ζηνρνπνίεζε ησλ 

πειαηψλ. Π.ρ. επηιέγεηαη εάλ πξνηηκάηαη λα ρνξεγείηαη απφ λνζνθνκεηαθνχο ή 

ηδηψηεο γηαηξνχο.  

 Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ θαξκαθεπηηθνχ marketing καο 

ζρεηίδνληαη κε ην ζχλνιν ζπλζεθψλ (νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ, ηερλνινγηθψλ θιπ.), 

ζηηο νπνίεο εμειίζζνληαη νη επηρεηξήζεηο  θαη επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ απηφ. Σν 

καθξν-πεξηβάιινλ ηνπ θαξκαθεπηηθνχ marketing είλαη κηα ζεηξά παξαγφλησλ πνπ 

βξίζθνληαη έμσ απφ ηελ επηρείξεζε, αιιά ηελ επεξεάδνπλ (Καδάδεο Ν. (2011)). 
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 ην πνιηηηθό πεξηβάιινλ νη θπβεξλήζεηο είλαη απηέο πνπ παίδνπλ ην 

κεγαιχηεξν ξφιν. Δίλαη ν κεγαιχηεξνο επελδπηήο, πξνκεζεπηήο, εξγνδφηεο θαη 

πειάηεο ησλ θαξκαθεπηηθψλ βηνκεραληψλ. Ζ δηακφξθσζε ηνπ πνιηηηθνχ 

πεξηβάιινληνο, κεηαβάιιεη ζπρλά ην θαλνληζηηθφ πιαίζην θαη ηνπο ηξφπνπο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. Ζ γεληθφηεξε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε επεξεάδεη 

ην είδνο, ηηο πνζφηεηεο θαη ηηο ηηκέο ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, 

ην επίπεδν ηεο ζπλνιηθήο δήηεζεο θαη ηελ αληίιεςε ησλ αγνξαζηψλ γηα ην ηη 

κπνξνχλ λα δαπαλήζνπλ. Σν λνκηθό πεξηβάιινλ απνηειείηαη απφ έλα πιέγκα λφκσλ 

θαη δηαηαγκάησλ, ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ θαη δηαηάμεσλ ή θνηλνηηθψλ νδεγηψλ, κε 

ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζε ζπλζήθεο πγηνχο αληαγσληζκνχ (Καδάδεο Ν. (2011)).   

 Ζ θαξκαθνβηνκεραλία επεξεάδεη θαη κεηαβάιιεη ηελ πγεία. Απφ ηε θχζε ηεο 

παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θνηλσλία. Δπηγξακκαηηθά ν ξφινο ηεο ζα κπνξνχζε λα 

ζπλνςηζηεί ζηα εμήο: (1) Αλαθάιπςε θαη αλάπηπμε λέσλ θαξκάθσλ, (2) ηαρεία θαη 

αζθαιήο αλάπηπμε απηψλ ησλ θαξκάθσλ ζε ρξήζηκα ζεξαπεπηηθά κέζα θαη (3) 

παξαγσγή θαη δηαλνκή αζθαιψλ θαη απνηειεζκαηηθψλ θαξκάθσλ. Ζ ηξσηφηεηα ησλ 

αζζελψλ νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε ελφο εθηελνχο δηθηχνπ ξπζκηζηηθψλ κεραληζκψλ, 

κε ηνπο ιεγφκελνπο  θψδηθεο δενληνινγίαο πνπ άιινη απηφ-επηβιήζεθαλ απφ ηε 

θαξκαθνβηνκεραλία (π.ρ. Κψδηθαο δενληνινγίαο ΦΔΔ) θαη άιινη πνπ ζεζπίζηεθαλ 

απφ θπβεξλεηηθνχο παξάγνληεο (γηα ηελ Διιάδα απφ ηνλ ΔΟΦ) , γηα ηελ πξνζηαζία 

ηνπ θνηλνχ. Μία ζεηξά απζηεξψλ θαλφλσλ θαη λφκσλ ξπζκίδνπλ απφ ηνλ ηξφπν πνπ 

ζα δηαθεκηζηεί έλα θάξκαθν, κέρξη ηηο απαηηήζεηο ηεο δηάζεζεο ελφο θαξκάθνπ ζηελ 

θνηλφηεηα(SmithC.M.et.al.(2002);ΚαδάδεοΝ.(2011);ΦΔΔ (2012-2013); ΦΔΔ 

(2013)).  Έρνπλ γίλεη κεγάιεο θιίκαθαο έξεπλεο ζηνπο γηαηξνχο, γηα λα πεξηγξάςνπλ 

ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπληαγψλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ζεξαπεπηηθέο θαηεγνξίεο. 

Δπηπιένλ, ε επίδξαζε ησλ εξγαιείσλ ηνπ marketing, φπσο ε δηαθήκηζε, ην detailing
1
 

                                                           
1
Το φαρμακευτικό detailing είναι μία μζκοδοσ   marketing, που χρθςιμοποιείται από τισ 

φαρμακευτικζσ εταιρίεσ, για να επιμορφώςει τουσ γιατροφσ  ςχετικά με τα προϊόντα ενόσ 

προμθκευτι, με ςκοπό ο γιατρόσ να προτιμιςει τα προϊόντα τθσ εταιρείασ πιο ςυχνά. Παρόλο που 

αυτι θ πρακτικι είναι αμφιλεγόμενθ, πολλζσ φαρμακευτικζσ εταιρείεσ δαπανοφν διςεκατομμφρια 

κάκε χρόνο για αυτι τθ νομικι τακτικι.  Μια άλλθ εκδοχι του, το e-detailing,  χρθςιμοποιεί το 

διαδίκτυο για να χτίςει βιμα-βιμα ςχζςεισ με τουσ γιατροφσ, χρθςιμοποιώντασ τα κοινωνικά μζςα 

δικτφωςθσ και άλλεσ τεχνολογίεσ του διαδικτφου (Καηάηθσ Ν. (2011)). 
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θαη ε ηηκνιφγεζε έρνπλ θαη’ επαλάιεςε εμεηαζηεί ζηε βάζε ησλ πξαγκαηηθψλ 

δεδνκέλσλ, πνπ έρνπλ ζπιιερζεί απφ θνηλέο βάζεηο, φπσο ην IMS(Campo Katia et al. 

(2005)).  

 

 

3.3.4 PRODUCT/ CUSTOMER 

Product 

 Τα ζηπαηηγικά σαπακηηπιζηικά γνυπίζμαηα ηυν θαπμακεςηικών 

πποφόνηυν 

 Κάζε θαξκαθεπηηθφ πξντφλ πνπ πξνσζείηαη ζηελ αγνξά έρεη νξηζκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ην δηαθνξνπνηνχλ απφ ηα άιια: 

Τν Concept: ε ηδέα πνπ πεξηγξάθεη κε ζαθή ηξφπν ηη πξφθεηηαη λα πξνζθέξεη ε 

επηρείξεζε ζηελ αγνξά. Γηα λα έρνπλ αμία απηέο νη ηδέεο πξέπεη λα πινπνηεζνχλ θαη 

λα σθειήζνπλ ηνλ θαηαλαισηή,. Ζ γεληθή ηδέα ησλ σθειεκάησλ πνπ πξνζθέξεη έλα 

πξντφλ είλαη ην product concept. ηελ πεξίπησζε ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, ην 

product concept θαζνξίδεηαη θπξίσο απφ ηηο πξνιεπηηθέο ή ζεξαπεπηηθέο ηδηφηεηεο 

ηνπ θαξκάθνπ ή άιια ζηνηρεία πνπ ζπλεθηηκά ν γηαηξφο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμεη 

ζηελ επηινγή ηνπ σο ζεξαπεία ζε θάπνηνλ αζζελή ηνπ, αιιά θαη ν ίδηνο ν αζζελήο, 

αθνχ ζε πεξηπηψζεηο ρξφληαο ρξήζεο ελφο θαξκάθνπ ν ρξήζηεο εθθξάδεη ηελ 

πξνηίκεζή ηνπ, νπφηε ζπλεθηηκάηαη θαη ε επθνιία ρξήζεο ή ν βαζκφο απνδνρήο ηνπ 

θαξκάθνπ θαη ε ζπκκφξθσζε απφ ηελ πιεπξά ησλ αζζελψλ πνπ είλαη θαζνξηζηηθά 

γηα ην απνηέιεζκα ηεο αγσγήο ηνπο. 

Τν positioning: ηελ πεξίπησζε ηνπ θαξκάθνπ εθθξάδεη ηε ζέζε ηνπ θαξκάθνπ ζηε 

κλήκε ησλ γηαηξψλ, ησλ αζζελψλ θαη ησλ άιισλ εκπιεθφκελσλ ζηε ιήςε απφθαζεο 

γηα ηελ ζεξαπεία. Υξεζηκνπνηείηαη ζπρλά θαη ν φξνο brand positioning, πνπ 

πεξηιακβάλεη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπγθεθξηκέλεο κάξθαο. Γηα ηελ 

επηινγή ελφο θαξκαθεπηηθνχ ζθεπάζκαηνο είλαη ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο: νη 

θαξκαθνηερληθέο κνξθέο, νη θαξκαθνθηλεηηθέο ηδηφηεηεο, ε δνζνινγία, ε επθνιία 

ρξήζεο ηνπ, ε ηηκή ηνπ θαη ε πξνζθεξφκελε πνηφηεηα δσήο.  
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Brand  Positioning 

Product   Positioning 

Λεκτική διατφπωςη 

του positioning προσ 

τουσ γιατροφσ 

Λεκτική διατφπωςη 

του positioning προσ 

τουσ αςθενείσ 

Λεκτική διατφπωςη 

του positioning προσ 

τουσ λήπτεσ 

αποφάςεων 

Ζ ζρέζε ησλ παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθψλ θαίλεηαη θαζαξά ζην παξαθάησ ζρήκα 

(εηθόλα 3).  

 

Δηθόλα 3: Brand Positioning θαη Product Positioning (Πεγή: Καδάδεο Ν. (2011)). 

 ε θάζε πεξίπησζε, ε ιεθηηθή έθθξαζε, γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή, ζα 

πξέπεη λα πξνζθέξεη θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ηηο ελαιιαθηηθέο ζεξαπεπηηθέο επηινγέο, 

λα είλαη αμηφπηζηε δήισζε γηα ηελ θιηληθή απφδνζε ηνπ ζθεπάζκαηνο, πνπ πξνθαιεί 

ηειηθά ηελ απνδνρή θαη ηε ρξήζε ηνπ απφ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε. 

 Όζνλ αθνξά ζηηο ζηξαηεγηθέο Positioning, απηέο δηαθξίλνληαη ζε δχν βαζηθέο 

θαηεγνξίεο: (α)ελδπλάκσζε ηνπ ππάξρνληνο Positioning (παξνπζίαζε λέσλ θιηληθψλ 

δνθηκψλ θαη εξεπλψλ κε ζσζηά εξκελεπκέλσλ απνηειεζκάησλ) θαη (β)δεκηνπξγία 

λένπ Positioning (repositioning, δειαδή λένη ηξφπνη αμηνπνίεζεο ησλ θαξκάθσλ κηαο 

εηαηξείαο).  

Τν image: εθθξάδεη ηελ αληηθεηκεληθή εηθφλα ησλ γηαηξνί θαη ησλ  αζζελψλ γηα ηε 

ρξήζε ηνπ θαξκάθνπ.Ζ εηθφλα απηή ζρεκαηίδεηαη απφ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ: ζχλζεζε, απνηειεζκαηηθφηεηα, αλνρή, θαξκαθνηερληθή κνξθή, δνζνινγία, ηηο 

αληελδείμεηο, ηηο αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θάξκαθα θαη νπζίεο, ηε ζπζθεπαζία, ην 

θφζηνο θαη φηη απνηειεί πιενλέθηεκα έλαληη ηνπ αληαγσληζκνχ. ε απηή επεξεάδνπλ 

Δηθόλα 2 Brand Positioning θαη Product Positioning θαξκαθεπηηθνχ ζθεπάζκαηνο 

(πεγή: Καδάδεο(2011)) 
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αθφκε: ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Brand, ε επηθνηλσλία, ε πνηφηεηα ησλ 

εθπξνζψπσλ θαη ηα εξγαιεία ηαηξηθήο ελεκέξσζεο, ε γεληθφηεξε εηθφλα ηεο 

εηαηξίαο. 

Τα θπζηθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντόληνο ή ηεο ππεξεζίαο πνπ 

δηακνξθψλνπλ ηελ ηαπηφηεηα ελφο θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο: (1)ην φλνκα(ην 

θάξκαθν έρεη ηελ ρεκηθή, ηε γελφζεκε θαη ηελ εκπνξηθή νλνκαζία), (2)ε 

θαξκαθνηερληθή κνξθή(κε ηελ νπνία ιακβάλεη ην θάξκαθν ν αζζελήο, π.ρ. δηζθίν, 

αεξφιπκα, ρξψκα θιπ.) θαη (3)ε ζπζθεπαζία. Με απηά γίλεηαη αλαγλσξίζηκν, ηφζν 

απφ ηνπο γηαηξνχο φζν θαη απφ ηνπο αζζελείο. 

Η ηαηλία γλεζηόηεηαο ησλ θαξκάθσλ: απνηειεί αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο 

δεπηεξνγελνχο ζπζθεπαζίαο ηνπ θαξκάθνπ. Φέξεη γξακκσηφ θψδηθα κε ηνλ 

κνλαδηθφ αξηζκφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαξκάθνπ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ Δζληθφ 

Οξγαληζκφ Φαξκάθσλ θαη δεχηεξν γξακκσηφ θψδηθα, πνπ θέξεη ηνλ αξηζκφ ηνπ 

ΔΟΦ θαη ηππψλεηαη κε επζχλε ηνπ Τπεχζπλνπ Κπθινθνξίαο ηνπ Φαξκάθνπ. 

(Καδάδεο (2011)). 

 Ο θύθινο δσήο ελόο θαξκαθεπηηθνύ πξντόληνο 

 Ο ηππηθφο θχθινο δσήο ελφο θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο είλαη αληίζηνηρνο κε 

ηελ θακπχιε απνδνρήο ηνπ.  ην ζηάδην εηζαγσγήο ηνπ πξντφληνο, νη πσιήζεηο είλαη 

ρακειέο θαη κφλν ιίγνη άλζξσπνη , νη θαηλνηφκνη ρξεζηκνπνηνχλ ην πξντφλ. Με ηελ 

πξνψζεζε θαη ηδηαίηεξα ηηο πξνζσπηθέο πσιήζεηο δεκηνπξγείηαη αλαγλσξηζεκφηεηα 

θαη δήηεζε γηα απηφ. ην ζηάδην εηζαγσγήο ζηελ αγνξά ζπρλά ππάξρεη πεξηνξηζκέλνο 

αληαγσληζκφο, ηδηαίηεξα φηαλ πξφθεηηαη γηα θαηλνηφκν θάξκαθν. ην ζηάδην ηεο 

εκπνξηθήο αλάπηπμεο ην πξντφλ ππφθεηηαη ζε αληαγσληζκφ κε άιια, ελδερνκέλσο 

παξφκνηαο αμίαο θαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα θαη νη πσιήζεηο απμάλνληαη 

πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε θάζε. ηελ πεξίνδν ηεο εκπνξηθήο σξηκφηεηαο ε αγνξά 

ζηαζεξνπνηείηαη θαη ζηαδηαθά νη πσιήζεηο ησλ θαξκάθσλ παξακέλνπλ ζηαζεξέο ή 

πέθηνπλ. Απηή ε πεξίνδνο εμαξηάηαη απφ ηε ζεξαπεπηηθή αμία ηνπ θαξκάθνπ θαη ηνλ 

αληαγσληζκφ, φπσο έρεη δηακνξθσζεη. Σειηθά, λέα βειηησκέλα θαξκαθεπηηθά 

ζθεπάζκαηα εκθαλίδνληαη θαη νη πσιήζεηο ηνπ κεηψλνληαη ηαρέσο ζπλήζσο, κε πνιχ 

πην γξήγνξνπο ξπζκνχο απφ πξντφληα άιισλ θιάδσλ, κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ 

παηέληαο ηνπ (Bradhan B.S. (1983)). Ο θιαζηθφο απηφο θχθινο δσήο κπνξεί λα 



 

38 

 

επηκεθπλζεί κε δηάθνξεο κεζφδνπο φπσο ηελ αδεηνδφηεζε κεηά απφ έξεπλα λέσλ 

ζεξαπεπηηθψλ ελδείμεσλ, ηελ θπθινθνξία λέσλ κνξθψλ ηνπ ζθεπάζκαηνο ή θαη λέσλ 

βειηησκέλσλ εθδφζεψλ ηνπ (Chalari M. (2012)).  

 

 Η ηαξινόμηζη ηυν θαπμακεςηικών πποφόνηυν για ηο μάπκεηινγκ. 

 Ζ ηαμηλφκεζε γίλεηαη κε κηα επξεία γθάκα θξηηεξίσλ. Απφ ηελ άπνςε ηνπ 

marketing, ε ηαμηλφκεζε ζπκβάιιεη ζην λα πξνζδηνξηζηνχλ θαη λα κεηξεζνχλ  νη 

δηαθνξεηηθέο κηθξννηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο πνπ έρεη έλα πξντφλ ζηελ αγνξά κπνξεί 

λα γίλεη ηκεκαηνπνίεζε ηεο αγνξάο θαη λα επηιεγνχλ νη ζηφρνη θαηά πξνηεξαηφηεηα. 

Κάπνηεο δπλεηηθέο θαηεγνξηνπνηήζεηο είλαη:  

 Ζ θιηληθή πεξηνρή ή ζεξαπεπηηθή θαηεγνξία θαη νη ελδείμεηο ηνπ θαξκάθνπ  

 Ζ ηαηξηθή εηδηθφηεηα πνπ ηα ζπληαγνγξαθεί.  

 Οη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο θαη αληελδείμεηο 

 Ο κεραληζκφο δξάζεο 

 Σν θαλάιη δηαλνκήο θαη θαηαλάισζεο (λνζνθνκεία , ηαηξεία, ζπίηη).  

 Καηλνηφκα θαη γελφζεκα 

 Υξεζηκνπνηνχκελα ζε ζπλεζηζκέλεο ή ζπάληεο αζζέλεηεο (blockbuster, 

νξθαλά) 

 Υξεζηκνπνηνχκελα ζε ρξφληεο ή νμείεο αζζέλεηεο. 

 (Veselin Dickov, Boris Kuzman (2011)).  

                   Ζ εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο είλαη ζχλζεην 

θαηλφκελν. Έρεη δχν δηαζηάζεηο: ηελ αληηθεηκεληθή (πξαγκαηηθή) θαη ηελ 

ππνθεηκεληθή, πνπ είλαη ην απνηέιεζκα ηεο πξνζσπηθήο εθηίκεζεο ηνπ αζζελνχο γηα 

ην θάξκαθν. Γελ ππάξρεη άιιν πξντφλ, φπνπ νη αληηθεηκεληθέο δηαζηάζεηο ηεο 

πνηφηεηαο είλαη πην απζηεξά πξνζδηνξηζκέλεο απφ φηη ζηα θάξκαθα. (Veselin 

Dickov, Boris Kuzman (2011)).  
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CUSTOMER 

 To πεξηβάιινλ ηνπ πειάηε 

 Ο κεραληζκφο πνπ νδεγεί ζηε ζπκπεξηθνξά ζπληαγνγξάθεζεο ή αγνξάο 

θαξκάθνπ, ή ν ηξφπνο πνπ επεξεάδνληαη απφ ην κίγκα marketing επεξεάδεηαη έληνλα 

απφ ην πεξηβάιινλ θαη ζεσξείηαη πνιππαξαγνληηθφο. Οη πεξηζζφηεξεο κειέηεο σο 

ζήκεξα βαζίζηεθαλ ζηα θαηαγεγξακκέλα δεδνκέλα ηεο παξειζνχζαο ζπκπεξηθνξάο 

ησλ γηαηξψλ. Ζ  ζπληαγνγξάθεζε ελφο θαξκάθνπ γίλεηαη ζε έλα ζχλζεην πεξηβάιινλ 

κε ηε ζπκκεηνρή δηαθφξσλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, ησλ νπνίσλ ε επίδξαζε κπνξεί 

λα είλαη δχζθνιν λα εξκελεπηεί. Σν δήηεκα απαζρνιεί ζπλερψο ηα ζηειέρε ησλ 

θαξκαθεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Με βάζε ηα παξαπάλσ αλαπηχρζεθε κηα 

ζπκπιεξσκαηηθή πνηνηηθή πξνζέγγηζε, ζηεξηδφκελε ζε πνηνηηθέο έξεπλεο πνπ 

ζπκπιεξψλνπλ ηηο πνζνηηθέο θαη κπνξνχλ λα δνκήζνπλ έλα θαηάιιειν κνληέιν 

(Campo Katia et al. (2005)). 

 Παξφιν πνπ αζζελήο είλαη ην επίθεληξν ηεο πξνζνρήο, νη θαηαζθεπαζηέο 

θαξκάθσλ ζπρλά βξίζθνληαη «ζηε κέζε» θαη γίλνληαη απνδέθηεο ησλ αιιαγψλ ηνπ 

επξχηεξνπ πεξηβάιινληνο, αλαζεσξψληαο ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο δηαξθψο. Οη 

επηδξάζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο ζα κπνξνχζαλ λα ζπλνςηζηνχλ ζην ζρήκα ηεο εηθόλαο 

4 (Smith C.M. et.al.(2002)). 
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Δηθόλα 4: Σα πεξηβάιινληα ηνπ θαξκαθεπηηθνύ marketing (Πεγή: Smith C.M. 

et.al.(2002)). 

              Σν άηνκν θαηαλαισηήο βξίζθεηαη ζην θέληξν ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ 

θαξκαθεπηηθνχ marketing. Οη παξάγνληεο πνπ ηνπο θηλεηνπνηνχλ λα επηιέμνπλ ηε 

ζεξαπεία είλαη ηφζν ζχλζεηνη, φζν θαη ε αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά. Ο William Osler 

έγξαςε: «είλαη πην ζεκαληηθφ λα μέξνπκε ηη είδνπο αζζελήο έρεη κία αξξψζηηα, παξά 

ην είδνο ηεο αξξψζηηαο ελφο αζζελνχο»(Smith C.M. et.al.(2002)). 

 To μάπκεηινγκ πος πποζαναηολίζεηαι ζηον αζθενή 

 Ο θχξηνο θαξκαθεπηηθφο πειάηεο κπνξεί λα παξακέλεη αθφκε θαη ζήκεξα ν 

γηαηξφο, αιιά ν αζζελήο πνπ ηειηθά ρξεζηκνπνηεί ην πξντφλ, παίδεη έλαλ ζεκαληηθφ 

ξφιν, εθφζνλ ν γηαηξφο απφ ηελ πιεπξά ηνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνο ζηνλ αζζελή- 

πειάηε ηνπ (Bhalla et al. (2004)). 

 Οη θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο έρνπλ απμήζεη κφλν πξφζθαηα ηηο επελδχζεηο 

ηνπο, γηα ηελ Πξνψζεζε Απεπζείαο ζηνλ Πειάηε (DTC, Direct to Customer), κέζσ 
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δηαδηθηπαθψλ θαλαιηψλ πνπ επηβάιεη ε φιν θαη πην δηεπξπκέλε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ 

γηα δεκηνπξγία ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο θαηαλαισηέο. Σν ελδηαθέξνλ ζε 

απηφλ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ είλαη πην έληνλν γηα ην κέιινλ απφ ηε δηαθήκηζε πνπ 

ζεσξείηαη  κνλφδξνκε δηαδηθαζία ρσξίο πεξεηαίξσ σθειήκαηα γηα ηηε εηαηξίεο πέξαλ 

ηεο φπνηαο αχμεζεο ησλ πσιήζεσλ. Ζ δηαδηθηπαθή αιιειεπίδξαζε κε ηνλ πειάηε 

βξίζθεηαη αθφκε ζε πξψηκα ζηάδηα αλάπηπμεο, ηψξα φκσο νη αζζελείο έρνπλ 

κεγαιχηεξε πξφζβαζε ζηελ πιεξνθφξεζε γηα ηα θάξκαθα θαη ηηο αζζέλεηεο. Ζ 

δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο πξνο ηνλ αζζελή θαη ηα θαλάιηα πξφζβαζεο ζε απηή, 

ψζηε λα κελ ραξαθηεξίδεηαη αηειήο θαη αζαθήο, είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιε ππφζεζε 

ιφγσ ηεο εμεηδηθεπκέλεο θχζεο ησλ αζζελεηψλ θαη ησλ θαξκάθσλ. Έλαο ελδηαθέξνλ 

ηξφπνο πξνζέγγηζεο ησλ πειαηψλ απφ ηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο είλαη ε ζπκβνιή 

ζηελ αιιειεπίδξαζε  κεηαμχ γηαηξνχ θαη αζζελή. Γηα λα ην επηηχρνπλ αλαπηχζζνπλ 

απμαλφκελεο αμίαο ππεξεζίεο γηα ηελ θξνληίδα ησλ αζζελψλ, δεκηνπξγψληαο 

πξνγξάκκαηα πνπ δηαρεηξίδνληαη αζζέλεηεο θαη αλαδεηνχλ ππνζηήξημε απφ ηνπο 

γηαηξνχο ζε απηέο ηηο πξσηνβνπιίεο θαζψο θαη απφ ηηο νξγαλσκέλεο νκάδο αζζελψλ. 

(Bhalla et al. (2004)). 

 Πιένλ, ε ηειηθή επηινγή ελφο θαξκάθνπ είλαη απνηέιεζκα πνιιψλ 

παξαγφλησλ θαη ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, εθφζνλ ηδησηηθνί θαη δεκφζηνη πιεξσηέο 

κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε ζπληαγνγξάθεζε θαζψο θαη επηπιένλ, εθηφο απφ ηνπο 

γηαηξνχο, νη λνζειεπηέο θαη νη θαξκαθνπνηνί κπνξνχλ δπλεηηθά λα έρνπλ ηζρχ ζε 

απηή. Δπνκέλσο ε αλαδήηεζε αιιειεπηδξαζεσλ κε ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή, ηνλ 

αζζελή ιακβάλεη πνιχπιεπξεο δηαζηάζεηο. (Bhalla et al. (2004)). 

 

 Η επίδπαζη ηηρ διαθήμιζηρ ζηον γιαηπό και ηον αζθενή  

              ηελ Ακεξηθή, ρψξα φπνπ επηηξέπεηαη ζήκεξα ζε κεγαιχηεξν εχξνο ε 

δηαθήκηζε ηνπ θαξκάθνπ απεπζείαο ζηνλ θαηαλαισηή, νη θαξκαθεπηηθέο 

επηρεηξήζεηο  αληηκεησπίδνπλ έλα ελδηαθέξνλ δίιεκκα: ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ ίδηα 

ζηξαηεγηθή πξνψζεζεο γηα ηνπο δχν ζηφρνπο δειαδή ην γηαηξφ θαη ηνλ αζζελή,  ή ζα 

πξέπεη λα ηελ πξνζαξκφζνπλ γηα ηνλ θαζέλα μερσξηζηά; Όπσο έδεημαλ έξεπλεο ε 

νκνηφηεηα ζην δηαθεκηζηηθφ κήλπκα δε ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά 

ηνπ θαη ε νκνηφηεηα ιεηηνπξγεί ζπρλά αξλεηηθά. Ζ πξνψζεζε πξέπεη λα είλαη 
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δηακνξθσκέλε κε ζηφρν ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ. Ο γηαηξφο θαη ν αζζελήο 

αληηδξνχλ ν θαζέλαο κε ην δηθφ ηνπ ηξφπν ζηελ επηινγή κίαο θαξκαθεπηηθήο 

εηηθέηαο. Καλείο απφ ηνπο δχν δελ θάλεη εληειψο αλεμάξηεηα ηελ επηινγή. ηε 

κεηαμχ ηνπο αιιειεπίδξαζε ν αζζελήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα πεξηγξάςεη 

επαξθψο ηα ζπκπηψκαηά ηνπ θαη ν γηαηξφο  ηα ιακβάλεη ππφςε ηνπ, γηα λα 

απνθαζίζεη πνηα θαξκαθεπηηθή κάξθα ζα επηιέμεη. Ο αζζελήο πξέπεη λα ζπκθσλήζεη 

ή ηνπιάρηζηνλ λα κε δηαθσλήζεη λα ζπκκνξθσζεί κε ηε ζεξαπεία. Καηά ην παξειζφλ 

ε πξνψζεζε είρε ζαλ απνθιεηζηηθφ ζηφρν ηνλ γηαηξφ, εθφζνλ θαη ν Παγθφζκηνο 

νξγαληζκφο Τγείαο (FDA) δελ επέηξεπε ηελ πξνψζεζε απεπζείαο ζηνπο θαηαλαισηέο 

θαη αθφκε θαη ζήκεξα δελ είλαη βέβαηνο γηα ην πψο λα ξπζκίζεη απηέο ηηο 

δηαθεκίζεηο. (Saxton Kim (2011)). 

 Ζ πξαγκαηηθή αχμεζε ησλ δηαθεκίζεσλ πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηνλ 

πειάηε έγηλε ην 1997, φηαλ ην FDA επέηξεςε ηηο δηαθεκίζεηο θαξκάθσλ ζηα Μ.Μ.Δ.. 

Απφ ηφηε νη θαξκαθνβηνκεραλίεο έρνπλ απμήζεη ηηο δαπάλεο ηνπο γηα δηαθεκίζεηο 

θαξκάθσλ πξνζαλαηνιηζκέλσλ ζηνλ θαηαλαισηή: πάλσ απφ έλα δηζεθαηνκκχξην 

δνιάξηα ην 1999, ηξία δηζεθαηνκκχξηα ην 2003 θαη ζρεδφλ 4,9 δηζεθαηνκκχξηα ην 

2007. Σα επίπεδα δαπαλψλ γηα ηηο πειαηνθεληξηθέο δηαθεκίζεηο έρνπλ ζηαζεξή 

αχμεζε ζε πάλσ απφ 4 δηζεθαηνκκχξηα. ηελ ίδηα πεξίνδν νη θαξκαθεπηηθέο 

εηαηξείεο ζηελ Ακεξηθή μνδεχνπλ πεξίπνπ 6,8-8 δηζεθαηνκκχξηα γηα ηελ πξνψζεζε 

ζε γηαηξνχο, πεξηιακβαλνκέλνπ θαηά κέζν φξν 500 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ζηελ 

έθδνζε ηαηξηθψλ πεξηνδηθψλ. Χζηφζν ηα έμνδα πξνψζεζεο κε επίθεληξν ηνπο 

γηαηξνχο έρνπλ κεησζεί ζηαζεξά κε κέγηζηε ηηκή ην 2004 θαη πηψζε 15% κεηαμχ 

2004 θαη 2008. Θα κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε πσο νη γηαηξνί θάλνπλ ηελ επηινγή 

θαη νη αζζελείο ηελ απνδέρνληαη βαζηδφκελνη ζηηο γλψζεηο ηνπο(Saxton Kim (2011)). 

 χκθσλα κε κειέηεο πνπ έγηλαλ απφ ην FDA ζηηο δηαθεκίζεηο πνπ 

απεπζχλνληαη ζηνπο θαηαλαισηέο, δηαπηζηψζεθε φηη απηέο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο 

ζηελ πιεξνθφξεζε ησλ αζζελψλ ζρεηηθά κε ηηο αζζέλεηεο θαη ηελ αληηκεηψπηζή 

ηνπο, ελζαξξχλνπλ ηνπο αζζελείο λα αλαδεηήζνπλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηα 

δεηήκαηα ηεο πγείαο ηνπο θαη αθφκε θαη λα ηνπο παξαθηλήζνπλ λα επηζθεθηνχλ ην 

γηαηξφ ηνπο. Σν 25-33% ησλ αζζελψλ επηζθέπηεηαη  ην γηαηξφ ηνπ, παξαθηλνχκελν 

απφ κία ζρεηηθή δηαθήκηζε θαη ην 30% απηψλ πνπ επηζθέθηεθαλ ην γηαηξφ ηνπο 

δήηεζαλ κία ζπληαγή γηα κηα ζπγθεθξηκέλε κάξθα. Οη γηαηξνί ζπκκνξθψλνληαη κε 
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απηέο ηηο απαηηήζεηο ζε πνζνζηφ 50-77%. Δπηπξφζζεηα θαίλεηαη πσο  νη αζζελείο 

αλαδεηνχλ ζπλερψο πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο. Σν ζχλνιν 

ησλ δεδνκέλσλ δείρλνπλ φηη ε επηινγή κίαο θαξκαθεπηηθήο κάξθαο είλαη απνηέιεζκα 

ηεο αιιειεπίδξαζεο γηαηξνχ θαη αζζελή. (Saxton Kim (2011)). 

 Έρεη δηαπηζησζεί απφ πνιινχο εξεπλεηέο πσο είλαη πξνηηκφηεξν νη κάξθεο λα 

έρνπλ απιή ηαπηφηεηα σο κνλαδηθή αθφκε θαη ζε πνιιαπιά αθξναηήξηα. Απηή ζα 

πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ησλ πειαηψλ, γηα λα ζπλδεζνχλ 

βαζηά θαη ζπλαηζζεκαηηθά καδί ηνπο. Σα επηρεηξήκαηα ππέξ ηεο ηππνπνίεζεο 

πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα: δηαηήξεζε κηαο ζπλεθηηθήο εηθφλαο, επθνιία 

εθαξκνγήο, δπλαηφηεηα ειέγρνπ εθηέιεζεο, κεησκέλν θφζηνο, θάπνηεο αλάγθεο ησλ 

πειαηψλ είλαη παγθφζκηεο. Μία άιιε άπνςε ππέξ ηεο ηππνπνίεζεο βαζίδεηαη ζην 

επηρείξεκα φηη αθνχ γηαηξφο θαη αζζελήο αιιειεπηδξνχλ, είλαη θαιφ λα έρνπλ κία 

θνηλή αληίιεςε γηα ην εκπνξηθφ ζήκα ηνπ θαξκάθνπ. Κάπνηνη άιινη ζπγγξαθείο 

ηζρπξίδνληαη φηη ζα πξέπεη λα έρνπλ πνιιαπιή ηαπηφηεηα, ψζηε λα αληηκεησπίζνπλ 

ηηο αλάγθεο ησλ δηαθνξεηηθψλ πειαηψλ, αιιά θαη επίζεο λα ιακβάλνπλ ππφςε 

ηνπηθέο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο ζε δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο θαη φηη νη 

δηαθεκίζεηο ζα πξέπεη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο αλάγθεο θαη ηηο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο 

κηαο ρψξαο κε δηαθνξεηηθέο δεκηνπξγηθέο πξνζεγγίζεηο. Έλα ζεκαληηθφ επηρείξεκα 

είλαη φηη νη γηαηξνί έρνπλ άιιν κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ζεσξνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο πην 

θαηαξηηζκέλν ζε ζρέζε κε ηνπο αζζελείο. Έρνπλ ηελ ηάζε λα επηθεληξψλνληαη 

πεξηζζφηεξν ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ηα επηκέξνπο απνηειέζκαηα θαη ηελ 

αζθάιεηα ησλ ελ δπλάκεη ηθαλνηήησλ ησλ θαξκάθσλ. Οη αζζελείο ελδηαθέξνληαη 

πεξηζζφηεξν γηα ηνλ ηξφπν θαη ηελ πνηφηεηα δσήο. (Saxton Kim (2011)). 
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             πρλά δηαπηζηψλεηαη φηη νη γηαηξνί είλαη αξλεηηθά πξνθαηεηιεκκέλνη κε ηηο 

δηαθεκίζεηο πνπ απεπζχλνληαη ζε αζζελείο. Κάπνηνη ελνρινχληαη απφ ηελ αλάκεημε 

ηνπ αζζελνχο, ηδηαίηεξα ζε θαηαζηάζεηο πςεινχ θηλδχλνπ. Αλεζπρνχλ αθφκε, κήπσο 

νη δηαθεκίζεηο πξνο ηνπο θαηαλαισηέο πεξηέρνπλ αλαθξίβεηεο ή  ελζαξξχλνπλ ηε  

Δηθόλα 5 Η αιιειεπίδξαζε ηνπ αζζελνύο θαη ηνπ γηαηξνύ γηα ηελ επηινγή κηαο 

κάξθαο  (Πεγή: (Saxton Kim (2011)).  

 

δήηεζε ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ ρξεηάδνληαη. Απηφ κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

πεξαηηέξσ εθπαίδεπζε ησλ γηαηξψλ ή ηηο ρξνλνβφξεο ζπδεηήζεηο κε ηνπο αζζελείο, 

γηα ην πνηα ζεξαπεία ζα αθνινπζεζεί(Campo Katia et al. (2005)). 

 Ζ  εληαία πξνψζεζε κπνξεί λα πξνζθέξεη απνδφζεηο φζνλ αθνξά ζην θφζηνο, 

ηελ εθαξκνγή θαη ηνλ ζπληνληζκφ. Κάπνηνη αζζελείο θάλνπλ ηηο δηθέο ηνπο έξεπλεο 

θαη έρνπλ ηηο δηθέο ηνπο απφςεηο γηα ην πνηα κάξθα λα επηιέμνπλ. Αθνχ νη γηαηξνί 

αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο αζζελείο γηα ηελ επηινγή ηεο κάξθαο, ε θνηλή πξνψζεζε θαη 

γηα ηνπο δπν ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε παξφκνηεο επηινγέο κάξθαο, πνπ εληζρχνπλ 

ηηο πηζαλφηεηεο ιήςεο ηεο (εηθόλα 5). (Saxton Kim (2011)). 
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 Γχν ηειείσο δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο πξνψζεζεο, απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζα 

κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε ζχγρπζε γηα ην κήλπκα θαη λα απνδπλακψζνπλ ηηο 

αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηε κάξθα. Πηζαλφλ ε δηαθήκηζε λα είλαη δηαθνξεηηθή αλάινγα 

κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνηλνχ  φκσο επηβάιιεηαη ζε θάζε πεξίπησζε λα ππάξρεη 

ζηαζεξφ θνηλφ ζηξαηεγηθφ κήλπκα (Saxton Kim (2011). 

  Ο ηχπνο ηεο δηαθήκηζεο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν. Γηα παξάδεηγκα, νη 

ελεκεξσηηθέο δηαθεκίζεηο είλαη πην απνηειεζκαηηθέο ζηηο αγνξέο θαξκάθσλ κε 

πςειφ ξπζκφ εηζαγσγήο λέσλ πξντφλησλ, πςειφ θφζηνο ζηελ απνηειεζκαηηθή 

θαξκαθεπηηθή αγσγή θαη γηα ηα θάξκαθα ρξφλησλ παζήζεσλ θαη απηά πνπ 

ζπληαγνγξαθνχληαη απφ εηδηθνχο. Αληίζεηα, νη επαλαιακβαλφκελεο πεηζηηθέο 

δηαθεκίζεηο θξίλνληαη θαηαιιειφηεξεο γηα θαζηεξσκέλεο,  ρακεινχ θηλδχλνπ, νμείεο 

ζεξαπεπηηθέο θαηεγνξίεο θαη απηέο πνπ απεπζχλνληαη ζε πεξηζηαηηθά γεληθψλ 

γηαηξψλ. (Campo Katia et al. (2005)).  

                Αληηζέησο κε άιιεο κειέηεο νη Fischer M. θαη Albers S, (2010),ζπκπέξαλαλ 

κέζσ κηαο έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζηελ Ακεξηθή ηα έηε 2000-2005,  πσο ε ηαηξηθή 

ελεκέξσζε (detailing) είλαη πην απνηειεζκαηηθή απφ ηε δηαθήκηζε απεπζείαο ζηνλ 

θαηαλαισηή γηα ηελ αχμεζε ηεο πξσηαξρηθήο δήηεζεο ζε κνληέια κάξθεηηλγθ 

πξνζαλαηνιηζκέλα ζηελ κάξθα θαη φρη ζηελ ζεξαπεπηηθή θαηεγνξία, πνπ άιισζηε 

ζπλήζσο αλαθέξεηαη ζηελ πιεξνθφξεζε ησλ θαηαλαισηψλ. 

                 Γηα ηελ επηινγή ηεο βέιηηζηεο ζηξαηεγηθήο πξνζαλαηνιηζκνχ ζηνλ ηαηξφ ή 

ηνλ θαηαλαισηή ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ε θάζε ηνπ θχθινπ δσήο ζηελ 

νπνία βξίζθεηαη ην πξντφλ, αιιά θαη ην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ πνπ ιεηηνπξγεί 

ζηε δεδνκέλε ζηηγκή. Γηα παξάδεηγκα ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εζηίαζεο ζην 

γηαηξφ θαίλεηαη λα έρεη κεγαιχηεξε αληνρή ζην ρξφλν θαη ηδηαίηεξα θαηά ηελ πεξίνδν 

σξίκαλζεο ηεο κάξθαο (Cavusgil Er. (2011)). 

 

 

 

 



 

46 

 

 Οι παπάγονηερ πος οδηγούν ηο  γιαηπό  ζηην επιλογή μίαρ μάπκαρ 

 Σα ζπληαγνγξαθνχκελα θάξκαθα θπξίσο ρνξεγνχληαη  απφ εηδηθνχο, πνπ 

αζρνινχληαη κε ηνπο αζθαιηζκέλνπο αζζελείο γηα έλα παξαηεηακέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα. Ζ επηινγή ελφο θαξκάθνπ είλαη κία ζχλζεηε θαη επαίζζεηε επηινγή, πνπ 

έρεη λα θάλεη κε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ παξάγνληεο. Σν θφζηνο ηνπ θαξκάθνπ δελ 

είλαη ην κεγαιχηεξν δήηεκα γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο γηαηξνχο. Σν detailing παξακέλεη 

έλα απφ ηα πην ηζρπξά εξγαιεία ηνπ θαξκαθεπηηθνχ marketing θαη εθηηκάηαη 

ηδηαίηεξα σο αμηφινγε θαη γξήγνξε πεγή πιεξνθφξεζεο. Κάπνηεο άιιεο επηινγέο 

marketing (φπσο ε ζπκκεηνρή ζε δηαζθέςεηο) κπνξνχλ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο λα 

απνηειέζνπλ θίλεηξα γηα ηελ ηειηθή επηινγή (Campo Katia et al. (2005)). 

 Πνηνηηθέο έξεπλεο γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ νξίδνπλ ηελ απφθαζε ζα 

κπνξνχζαλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζε: 

 (α) πνιιαπιά θαζνξηζκέλνπο παξάγνληεο: ηελ επίδξαζε ηνπ γηαηξνχ απφ ηνλ αζζελή, 

ηηο απφςεηο ησλ ζπλαδέιθσλ θαη ησλ λνζειεπηψλ γηα θάπνην θάξκαθν,  

(β) ζηνπο πνιιαπινύο ζηόρνπο ηνπ ζεξάπνληα ηαηξνύ: πξνζσπηθνί νηθνλνκηθνί θαη 

θνηλσληθνί ζηφρνη ηνπ γηαηξνχ, πνπ κπνξεί αλ κελ είλαη απζηεξά ηαηξηθνί, 

 (γ)ζηηο πνιιαπιέο πεγέο ηνπ ζεξάπνληα ηαηξνύ, πνπ κπνξεί λα ηνλ ππεξθνξηώλνπλ κε 

πιεξνθνξίεο: δέρεηαη ππεξβνιηθή δφζε πιεξνθνξηψλ απφ επηζηεκνληθέο θαη 

εκπνξηθέο πεγέο, πνπ κπνξεί λα έρνπλ εθαξκνγή ζηε ζεξαπεία, ηελ παζνινγία θαη ηε 

θαξκαθνινγία θαη κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ πξνθαινχλ ζχγρπζε ζην γηαηξφ. 

 (δ)ηηο πνιιαπιέο δηαγλσζηηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο ακθηβνιίεο: κπνξνύλ λα 

νκαδνπνηεζνύλ ζε ηξία είδε: (1)ηηο ακθηβνιίεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνπο αζζελείο, 

φπσο ππνθεηκεληθφηεηα θαη  αηειήο ελεκέξσζε απφ ηνπο αζζελείο (2)ηηο ακθηβνιίεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παζνινγία, θαζψο κπνξεί λα ππάξρνπλ πνιιαπιέο εμεγήζεηο 

γηα ζπγθεθξηκέλεο ελδείμεηο θαη (3) ακθηβνιίεο, φζνλ αθνξά ηηο επηπηψζεηο ησλ 

θαξκάθσλ θαζψο δελ ππάξρεη πεξηζψξην πεηξακαηηζκνχ γηα ηνπο γηαηξνχο

 πρλά νη γηαηξνί ηείλνπλ λα θαηαιήγνπλ ζηελ απφθαζε βαζηδφκελνη ζε 

ζηνηρεία πνπ ζεσξνχληαη ζρεηηθά αβιαβή ή αμηφπηζηα. Παξαδείγκαηα απνηεινχλ ε 

ζπλήζεο ζπληαγνγξάθεζε, ε κίκεζε νκφηηκσλ ζπληαγνγξαθήζεσλ, ε ζπδήηεζε κε 

νκφηηκνπο ζεξάπνληεο γηαηξνχο θαη ε ζπληαγνγξάθεζε ησλ επηθξαηνχλησλ 
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θαξκάθσλ ή ησλ πην αθξηβψλ, θαζψο ζεσξνχληαη πην πνηνηηθά, ιφγσ ηεο επέλδπζεο 

πνπ έγηλε ζηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμή ηνπο(Campo Katia et al. (2005)). 

 Τπάξρεη πηζαλφηεηα ε επηινγή λα εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηεο θαηάζηαζεο πνπ 

αληηκεησπίδεη ν γηαηξφο ,αλ πξφθεηηα γηα θαηαζηάζεηο ξνπηίλαο ή έθηαθηε πεξίπινθε 

ή λέα θαηάζηαζε. ηηο θαηαζηάζεηο ξνπηίλαο ν γηαηξφο ζπλεζίδεη λα αθνινπζεί ηελ 

πεπαηεκέλε νδφ. Δπεηδή έρνπλ κία ηδηαίηεξα ηζρπξή αλάγθε λα δηαηεξνχλ ηνλ έιεγρν 

ησλ γεγνλφησλ, απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα επηδεηψθνπλ λα πιεξνθνξνχληαη άκεζα, 

πεξηζζφηεξν κέζα απφ κία ελεξγή δηαδηθαζία ελεκέξσζεο επηθεληξσκέλε ζηηο 

ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπο,  φπσο ε ζπδήηεζε κε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ εηαηξηψλ παξά 

απφ κία παζεηηθή δηαδηθαζία κάζεζεο, φπσο ε παξαθνινχζεζε ζπλεδξίσλ. Σν 

γεγνλφο απηφ θαίλεηαη λα δηθαηνινγεί ηελ πξαθηηθή ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

δαπαλψλ λα ζπλερίδεη λα πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο ην detailing . Σν κίγκα Marketing 

ησλ θαξκαθεπηηθψλ εηαηξεηψλ ζα πξέπεη λα επεξεάδεη εμίζνπ ηηο απνθάζεηο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ θαηαζηάζεηο ξνπηίλαο θαη ηηο κε ζπλεζηζκέλεο θαηαζηάζεηο. 

(Campo Katia et al. (2005); Manchanda & Honka, (2005)).  

          Όζνλ αθνξά ζηελ ηηκή νη έξεπλεο έδεημαλ πσο ζπάληα παίδεη ξφιν ζηελ 

ζπληαγνγξάθεζε ελφο θαξκάθνπ. Ηδηαίηεξα ζηνπο λνζειεπφκελνπο αζζελείο νη 

γηαηξνί παξνπζηάδνπλ έιιεηςε γλψζεσλ ή ελδηαθέξνληνο γηα ηηο ηηκέο ησλ θαξκάθσλ 

πνπ ρνξεγνχλ. Μία ζεκαληηθή εμήγεζε είλαη φηη ηα επψλπκα πξντφληα, πνπ είλαη πην 

αθξηβά, ζεσξνχληαη θαιχηεξεο πνηφηεηαο απφ ηα γελφζεκα. Μηα άιιε εμήγεζε 

κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα, φηαλ έλα κεγάιν πνζφ ηνπ θφζηνπο 

ηνπ θαξκάθνπ επηζηξέθεηαη ζηνλ αζζελή. Σέινο νη έξεπλεο έδεημαλ φηη νη λεψηεξνη 

γηαηξνί δίλνπλ ζεκαζία ζηελ ηηκή γηα απηνχο πνπ νηθνλνκηθά δπζθνιεχνληαη λα 

πιεξψζνπλ, ελψ  νη παιαηφηεξνη γηαηξνί δελ ην ιακβάλνπλ ηφζν ππφςε. Μία άιιε 

εμήγεζε επίζεο ζα κπνξνχζε λα είλαη φηη ηα πην αθξηβά θάξκαθα είλαη απηά πνπ 

ππνζηεξίδνληαη πεξηζζφηεξν απφ ην marketing (Campo Katia et al. (2005)). 

              Παξαδνζηαθά ε πξνψζεζε θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ ζε γηαηξνχο 

πξνζαλαηνιίδεηαη ζην detailing θαη ζηα δσξεάλ δείγκαηα 

                    Κάπνηνη γηαηξνί πξνηηκνχλ ηελ πξνψζεζε πνπ πεξηέρεη γξαπηέο 

πιεξνθνξίεο, θαζψο θαη ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, ηδηαίηεξα απφ 

ηηο λεψηεξεο γεληέο. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλνπλ 
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εμαξηάηαη απφ ηελ αληίιεςε πνπ έρνπλ γηα ηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαη ηελ 

ηερλνγλσζία ηεο πεγήο θαη επηπιένλ ηελ άκεζε εθαξκνγή ησλ πιεξνθνξηψλ. Απηή 

ηελ άπνςε ζπκκεξίδνληαη φινη νη γηαηξνί, αλεμαξηήηνπ πξνηίκεζεο γηα ην είδνο ηεο 

πξνψζεζεο 

                Με βάζε ηελ ηαρχηεηα απνδνρήο ησλ λέσλ πξντφλησλ, ζχκθσλα κε ηα 

δεκνγξαθηθά θαη ςπρνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, νη γηαηξνί θαηαηάζζνληαη ζε πέληε 

θαηεγνξίεο απνδεθηψλ θαη θαη’ επέθηαζε ζπληαγνγξάθσλ λέσλ θαξκάθσλ, φπσο 

θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 1).  

Πίλαθαο 1: Οη πέληε θαηεγνξίεο γηαηξώλ(Πεγή: Καδάδεο Ν. (2011), κε κηθξέο αιιαγέο) 

Καηλνηόκνη Καηαλαισηέο Καηλνηφκνη ζπληαγνγξάθνη 

ην γεληθό πιεζπζκό νη λεσηεξηζηέο είλαη άηνκα κε πςειή 

θνηλσληθή ζέζε θαη κεγάια εηζνδήκαηα (αλώηεξε 

θνηλσληθή ηάμε). πλήζσο έρνπλ θαιή κόξθσζε, 

ηαμηδεύνπλ ζπρλά θαη δηαθξίλνληαη γηα ηελ θνηλσληθόηεηα 

θαη ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο. Αθόκε, ηνπο αξέζεη λα θάλνπλ 

αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπο θαη αθνινπζνύλ πηζηά ηε κόδα, 

ζπεύδνληαο λα αγνξάζνπλ πξώηνη θάζε λέν πξντόλ ή 

ππεξεζία 

Οη γηαηξνί πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ λεσηεξηζηψλ, ζην 

πεδίν άζθεζεο ηνπ ιεηηνπξγήκαηφο ηνπο, ζπεχδνπλ πξψηνη λα 

πηνζεηήζνπλ λέεο κεζφδνπο ζεξαπείαο ή λα 

ζπληαγνγξαθήζνπλ πξψηνη λέα ζθεπάζκαηα.  

Πξώηκνη απνδέθηεο Πξσηνπόξνη ζπληαγνγξάθνη 

Οη πξώηκνη απνδέθηεο είλαη άηνκα κε θαιή κόξθσζε, 

πεηπρεκέλα θαη ζπλήζσο απηνδεκηνύξγεηα πνπ αλήθνπλ ζε 

κεζν-αλώηεξε θνηλσληθή ηάμε. Όκσο ζηελ αγνξαζηηθή ηνπο 

ζπκπεξηθνξά, όηαλ πξόθεηηαη γηα λέα πξντόληα ή ππεξεζίεο, 

ππάξρεη κηα δηζθαθηηθόηεηα. Δκθαλίδνληαη δηζηαθηηθνί λα 

αγνξάζνπλ έλα πξντόλ ή κηα ππεξεζία, αλ πξνεγνπκέλσο δελ 

ην έρεη αγνξάζεη θάπνηνο άιινο (λεσηεξηζηήο). Όηαλ 

δηαπηζηώζνπλ όηη θάπνην λέν πξντόλ ή λέα ππεξεζία 

αγνξάδνληαη από λεσηεξηζηέο, αθνινπζνύλ ακέζσο. 

Δίλαη απηνί πνπ νη θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο ραξαθηεξίδνπλ σο 

«θχξηνπο θαζνδεγεηέο» (Key Opinion Leaders/ KOL). 

Πξφθεηηαη γηα γηαηξνχο κε κεγάιν επηζηεκνληθφ θχξνο θαη 

δηαθξηηή ζέζε ζηνλ ηαηξηθφ θφζκν (θαζεγεηέο, δηεπζπληέο 

θιηληθψλ θ.ά.), πνπ, ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπο, παξαθνινπζνχλ 

ζηελά ηηο επηζηεκνληθέο εμειίμεηο θαη απνθαζίδνπλ λα 

πηνζεηήζνπλ λέεο κεζφδνπο ζεξαπείαο θαη ζπληαγνγξάθεζε 

λέσλ ζθεπαζκάησλ, αθνχ πεηζηνχλ γηα ηε ζεξαπεπηηθή ηνπο 

αμία. Οη γηαηξνί απηνί απνηεινχλ ζπλήζσο άκεζνπο ή 

έκκεζνπο θαζνδεγεηέο ηαηξηθψλ νκάδσλ ή κεκνλσκέλσλ 

ηαηξψλ. Με βάζε ηα παξαπάλσ, είλαη πξνθαλέο φηη απηή ε 

ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ηαηξψλ έρεη γηα ηηο θαξκαθεπηηθέο 

εηαηξείεο ηδηαίηεξε ζεκαζία. Γηα ην ιφγν απηφ, νξηζκέλνη 

ππεχζπλνη ηκεκάησλ ηαηξηθήο ελεκέξσζεο δηαρσξίδνπλ ηνπο 

γηαηξνχο απηήο ηεο θαηεγνξίαο ζε 4 επηκέξνπο νκάδεο: 

4. Γηαηξνί κε επηζηεκνληθφ θχξνο θαη δηαθξηηή ζέζε 

ζηνλ ηαηξηθφ θφζκν: ππνζηεξίδνπλ ελεξγά ηηο 
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δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο γηα ζπγθεθξηκέλα 

ζθεπάζκαηα, κέζα απφ ζπκκεηνρή ζε θιηληθέο 

έξεπλεο, ελεκεξσηηθέο δηαιέμεηο ζε νκάδεο γηαηξψλ 

θιπ. 

5. Γηαηξνί κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνεγνχκελεο 

θαηεγνξίαο, νη νπνίνη, κνινλφηη είλαη πξφζπκνη λα 

ζπλεξγαζηνχλ κε ηελ εηαηξεία, δελ ππνζηεξίδνπλ ηα 

ζπγθεθξηκέλα ζθεπάζκαηα, επεηδή δελ έρνπλ 

ζπκκεηάζρεη ζε θιηληθέο έξεπλεο ή άιιεο 

εθδειψζεηο ή δελ έρνπλ ηνπο θαηάιιεινπο αζζελείο.  

6. Γηαηξνί πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο «θαζνδεγεηέο» 

(Opinion Leaders), πνπ έρνπλ ζεηηθή ζηάζε γηα 

θάπνην ζθεχαζκα, αιιά, παξφια απηά, δελ κπνξνχλ 

λα πξνρσξήζνπλ ζε ζπληαγνγξαθία γηα 

ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο.  

7. Γηαηξνί πνπ, κνινλφηη δελ αλήθνπλ εθ πξψηεο 

φςεσο ζηελ θαηεγνξία ησλ «θαζνδεγεηψλ», είλαη ζε 

ζέζε λα επεξεάζνπλ κεγάιν αξηζκφ ζπλαδέιθσλ 

ηνπο, ιφγσ ζπγθεθξηκέλσλ αξκνδηνηήησλ πνπ έρνπλ 

(π.ρ. ζπκκεηνρή ζε επηηξνπέο) ή δξαζηεξηνηήησλ, 

φπσο π.ρ. νη ζπρλέο επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο ή 

εκθαλίζεηο ζηα Μ.Μ.Δ.  

Πξώηκε πιεηνλόηεηα Πξώηκνη ζπληαγνγξάθνη 

ην γεληθό πιεζπζκό ε πξώηκε πιεηνλόηεηα απνηειείηαη 

από άηνκα κε κηθξόηεξα εηζνδήκαηα θαη κόξθσζε, 

ζπγθξηηηθά κε ηηο πξνεγνύκελεο θαηεγνξίεο. Σα άηνκα απηά 

αλήθνπλ ζηε κεζαία ηάμε θαη είλαη ζπλήζσο κηθξνκεζαίνη 

επηρεηξεκαηίεο ή κεζαία ζηειέρε. Η αγνξαζηηθή ηνπο 

ζπκπεξηθνξά επεξεάδεηαη από ηνπο πξώηκνπο απνδέθηεο. 

πλήζσο αγνξάδνπλ πξντόληα θαη ππεξεζίεο, όηαλ δνπλ 

άιινπο λα ηα αγνξάδνπλ γηα θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα. 

Δίλαη ειηθηαθά λένη γηαηξνί, πνπ επηδηψθνπλ λα εμειηρζνχλ λα 

εμειηρζνχλ επηζηεκνληθά θαη λα μερσξίζνπλ ζηνλ ηαηξηθψλ 

θφζκν. πλεξγάδνληαη ζηελά ή έρνπλ ζπλεξγαζηεί ζην 

παξειζφλ κε γηαηξνχο ηεο πξνεγνχκελεο θαηεγνξίαο, γηα απηφ 

πηνζεηνχλ ηηο κεζφδνπο θαη ηηο πξαθηηθέο ηνπο.  

Μεηέπεηηα πιενλεθηήκαηα Όςηκνη ζπληαγνγξάθνη 

Άηνκα κε πεξηνξηζκέλε κόξθσζε θαη εηζνδήκαηα ηεο 

θαηώηεξεο ηάμεο (εξγάηεο, ππάιιεινη θιπ.). Λόγσ ησλ 

πεξηνξηζκέλσλ εηζνδεκάησλ ηνπο, ε αγνξαζηηθή ηνπο 

ζπκπεξηθνξά είλαη ζπληεξεηηθή. Αγνξάδνπλ πξντόληα θαη 

ππεξεζίεο πνπ βξίζθνπλ ζε ρακειέο ηηκέο θαη κόλν όηαλ ηα 

έρεη αγνξάζεη πξνεγνπκέλσο κεγάινο αξηζκόο αηόκσλ. 

Έρνπλ ζπληεξεηηθή ζπκπεξηθνξά ζε φ, ηη αθνξά ζηε 

ζπληαγνγξαθία ηνπο ή ηελ πηνζέηεζε λέσλ ζεξαπεπηηθψλ 

κεζφδσλ. πλήζσο, απνθαζίδνπλ λα ζπληαγνγξαθήζνπλ έλα 

ζθεχαζκα, φηαλ απηφ έρεη πιένλ θαζηεξσζεί σο ζεξαπεπηηθφ 

κέζν απφ ηε ζπληαγνγξαθία ζπλαδέιθσλ ηνπο, πνπ αλήθνπλ 

ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο.  
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Σειεπηαίνη απνδέθηεο Σειεπηαίνη ζπληαγνγξάθνη 

Άηνκα κε πνιύ πεξηνξηζκέλε κόξθσζε θαη εηζόδεκα. 

Αγνξάδνπλ κόλν πξντόληα θαη ππεξεζίεο πνπ θαιύπηνπλ ηηο 

άκεζεο θαζεκεξηλέο ηνπο αλάγθεο (ηξόθηκα, ελδύκαηα θιπ.).  

Οη παξαδνζηαθνί γηαηξνί κε ειιηπή ελεκέξσζε γηα ηηο 

ζχγρξνλεο εμειίμεηο ηεο επηζηήκεο ηνπο. Δκθαλίδνληαη 

ζπλήζσο αξθεηά επηθπιαθηηθνί ζε θάζε λέα ζεξαπεία ή λέν 

θαξκαθεπηηθφ ζθεχαζκα. Απνθαζίδνπλ ηε ζπληαγνγξάθεζε 

ζθεπαζκάησλ, φηαλ πιένλ έρνπλ επξέσο εδξαησζεί θαη έρνπλ 

πξνζεγγίζεη ην ηειεπηαίν ζηάδην ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο.  

 

 Ο ξόινο ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο. 

  Οη εθαξκνγέο ηνπ κνληέινπ δηαρείξηζεο κε βάζε ηνλ πειάηε (ζπζηήκαηα 

CRM)  ρξεζηκνπνηήζεθαλ, γηα λα αληρλεχζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηνπο 

ζπληαγνγξάθνπο, θαη ιεηηνπξγεί σο εξγαιείν απηνκαηηζκνχ ζηηο νκάδεο  πψιεζεο. 

Γίλνπλ πιεξνθνξίεο ζηνπο εθπξνζψπνπο ηαηξηθήο ελεκέξσζεο, ψζηε λα ζρεδηάζνπλ 

ηηο επηζθέςεηο ηνπο γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζηνπο γηαηξνχο. Δπηπιένλ, 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα απνζηνιήο νκαδηθψλ ή αηνκηθψλ κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ, λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα ηειεθσληθά θέληξα θαη ην e-detailing, ηδηαηηέξσο 

γηα λα εμππεξεηήζνπλ απνκαθξπζκέλνπο γηαηξνχο θαη ρακειφηεξεο ζεκαληηθφηεηαο 

ζπληαγνγξάθνπο (Bhalla et al. (2004)). 

 Οη ζηξαηεγηθέο πνπ απεπζχλνληαη ζηνλ πειάηε ζε κηα βηνκεραλία έρνπλ δχν 

δηαζηάζεηο. Ζ κία είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο πειάηεο ηνπο 

θαη θπξίσο κε ηνλ θαζέλα μερσξηζηά ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Μία δεχηεξε είλαη ε 

ζηξαηεγηθή πνπ πεγαίλεη πέξα απφ ηελ έλαλ πξνο έλαλ ζρέζε θαη εμεηάδεη ηηο πηζαλέο 

αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ ίδησλ ησλ πειαηψλ ηνπο, θαζψο θαη ηηο πηζαλφηεηεο λα 

ζπλεξγαζηνχλ ή λα ζπληνλίζνπλ ην έξγν ηνπο κε άιινπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

αιπζίδα αμίαο Απηά ηα δχν επίπεδα απεηθνλίδνληαη θαιχηεξα ζηνλ πίλαθα 2 (Bhalla 

et al. (2004)). 

 Μηα εηαηξεία πνπ δηαζέηεη θάξκαθα γηα ηε ζεξαπεία κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

αζζέλεηαο θαηεγνξηνπνηεί ηνπο αζζελείο ζε ππννκάδεο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπο 

θαη θαζνξίδεη ηηο πξνηεξαηφηεηέο ηεο κε βάζε απηέο (Καδάδεο Ν. (2011)).  
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   Υακειή (απνκόλσζε)   Τςειή (Γηθηύσζε) 

 

 

Πίλαθαο 2:  ε νινθιήξσζε ηνπ πειάηε- ην κνληέιν ηεο νινθιεξσκέλεο αγνξάο(πεγή: Anyfioti, 

Evgeniou and Dutta. (2003) Making sense of CRM strategies in a technology driven world, 

Organizational Knowledge Learning and Capabilities. Palgrave MacMillan, London).   

Τςειή 8. Ζ εηαηξεία ελψλεη θαη 

ελζσκαηψλεη ηηο 

πιεξνθνξίεο ησλ 

πειαηψλ θαη ηηο αλαιχεη, 

γηα λα θαηαιάβεη 

επηκέξνπο θάζε άηνκν ή 

ηκήκα.  

9. Ζ εηαηξεία εμαηνκηθεχεη 

ηα πξντφληα ηεο ή δίλεη 

ζηνλ πειάηε ηε 

δπλαηφηεηα λα 

πξνζαξκφζεη ην φθεινο 

ζηηο αλάγθεο 

10. Ζ εηαηξεία πξνθαιεί ηελ 

ελεξγφ αλάκημε ηνπ 

πειάηε ζηηο δηαδηθαζίεο 

ηεο, π.ρ. ζπλ-δεκηνπξγία 

11. Ζ εηαηξεία αλαιχεη ηα 

δεδνκέλα ησλ πειαηψλ θαη 

κνηξάδεηαη πιεξνθνξίεο κε 

ην δίθηπν ησλ ζπλεξγαηψλ 

ηεο 

12. Ζ εηαηξεία πξνζθέξεη ζε 

θάζε πειάηε ηηο πηζαλέο 

παξακέηξνπο γηα ηα 

πξντφληα ηεο, αιιά επίζεο 

θαη γηα ηελ επηινγή κηαο 

ζεηξάο πξντφλησλ ησλ 

εηαηξεηψλ πνπ ζπλεξγάδεηαη. 

13. Ζ εηαηξεία ρξεζηκνπνηεί 

θνηλφηεηεο πειαηψλ θαη έλα 

δίθηπν γηα αμηφπηζηα θαη 

αληαγσληζηηθά 

πιενλεθηήκαηα 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υακειή  

14. Ζ εηαηξεία πξνζθέξεη 

ηππνπνηεκέλα πξντφληα 

15. Ζ εηαηξεία δελ έρεη 

δεκηνπξγήζεη 

ζπλεξγαζίεο κε άιιεο 

εηαηξείεο, γηα λα 

ζπιιάβεη ηηο δπλαηφηεηεο 

ησλ δηαζηαπξσκέλσλ 

πσιήζεσλ 

16. Ζ εηαηξεία δελ 

ρξεζηκνπνηεί ηηο 

ελφηεηεο πειαηψλ σο 

κέξνο ησλ πξνζθνξψλ 

ηεο 

17. Ζ εηαηξεία αλαγλσξίδεη θαη 

αμηνινγεί ηηο  

δηαζηαπξσκέλεο πσιήζεηο 

ησλ πειαηψλ, είηε αηφκσλ 

είηε κεξψλ ηεο αγνξάο. 

18. Ζ ζπλεξγαζία θαη ε 

νκαδνπνίεζε ησλ πξντφλησλ 

είλαη έλα νπζηαζηηθφ κέξνο 

ησλ αμηαθψλ 

πξνηεξαηνηήησλ ηεο 

εηαηξείαο. 

19. Ζ εηαηξεία αληηδξά θαη 

επηθνηλσλεί κε ην δίθηπν 

ζπλεξγαηψλ ηεο, γηα λα 

βειηηψζεη ηνπο ζηφρνπο ηεο 

ζηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ 

ηεο. 
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 Οη πιεξσηέο 

 Οη ξαγδαίεο αιιαγέο ζην θαξκαθεπηηθφ ηνπίν πνπ ζρεηίδνληαη θαη κε ηηο 

αιιαγέο ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν αλαγθάδνπλ ηηο εηαηξείεο λα επαλαμηνινγήζνπλ  ηηο 

ππνδνκέο, ηηο κεζφδνπο δηαλνκήο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπο. Δίλαη 

ζεκαληηθή ε ζηελή παξαθνινχζεζε θαη άιισλ παξαγφλησλ ηεο αγνξάο εθηφο ησλ 

βαζηθψλ πνπ κέρξη ηψξα εζηηαδφηαλ (εθηφο ησλ γηαηξψλ, ησλ αζζελψλ θαη ηνπ 

αληαγσληζκνχ) , φπσο γηα παξάδεηγκα απηή ησλ πιεξσηψλ, ησλ δεδνκέλσλ ηεο 

πνιηηηθήο γηα ηελ πγεία ησλ ρσξψλ  θαη άιισλ πνιππνίθηισλ παξαγφλησλ, πνπ 

ζπληζηνχλ ηε ζχγρξνλε αιπζίδα αμίαο. Ζ επηρεηξεκαηηθή επθπτα ζηελ νπνία 

ζπκβάιινπλ ηα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα «business intelligence  systems» πνπ 

αλαπηχζζνληαη, νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηε 

δεκηνπξγία ηεο αιπζίδαο αμίαο, αιιειεπηδξψληαο θαη θαιχπηνληαο ηηο αλάγθεο 

ηνπο(Purcărea Ir. et al. (2009)).     

 Οη δξάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηνπ πειάηε 

ζηνρεχνπλ ζήκεξα ζηελ αλάκημε ηνπ γηαηξνχ ζηελ αιπζίδα αμίαο, 

επαλαπξνζδηνξίδνληαο ηηο πξνηεξαηφηεηεο ησλ θαξκαθεπηηθψλ εηαηξηψλ φζνλ αθνξά 

ζηηο  θαη ζρέζεηο κε απηφλ. Έρνπλ θαηαξηηζηεί ελεκεξσκέλεο βάζεηο γηα ηνπο 

γηαηξνχο, ψζηε λα βειηηζηνπνηνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αγνξάο θαη 

θαηαλννχλ θαιχηεξα ηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο θαη αμηνινγήζεηο ησλ πειαηψλ ηνπο. 

Δθκεηαιιεπφκελνη δεδνκέλα, φπσο ε εηδηθφηεηα, ε ζπρλφηεηα ησλ 

ζπληαγνγξαθήζεσλ, ν φγθνο πειαηψλ, ε ειηθία,  ε εγεηηθή άπνςε, ε ηνπνζεζία 

δξαζηεξηνπνίεζεο θαη ε αληίδξαζε ζηα κελχκαηα πνπ ηνπο κεηαδίδνληαη,  

πξνγξακκαηίδνληαη ζηνρεπκέλεο ελέξγεηεο κε επηθέληξσζε ζηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην πξνθίι ησλ γηαηξψλ θαη ηε δεκηνπξγία 

αιιειεπηδξάζεσλ δηπιήο θαηεχζπλζεο, ελδπλακψλνληαο ηηο ζρέζεηο καδί ηνπο. 

Παξφηη νη θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο δηαζέηνπλ πνιιά θαλάιηα επηθνηλσλίαο κε ηνπο  

ζπληαγνγξάθνπο, φπσο νη παξαδνζηαθνί ηξφπνη πνπ ήδε αλαθέξζεθαλ, νη 

ηζηνζειίδεο, ν ξφινο ησλ «Opinion leaders» θαη ηειεπηαία ην e-detailing, σζηφζν ην 

επίπεδν αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζηνπο γηαηξνχο θαη ηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο ζα 

κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί αθφκα «ρακειφ» ζε παγθφζκην επίπεδν, φκσο ην 

δεδνκέλν αλαδήηεζεο λέσλ θαηλνηφκσλ ηξφπσλ ελίζρπζεο ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπο 

απνηειεί ζεηηθή έλδεημε γηα ηε κειινληηθή εμέιημε (Bhalla et al. (2004)). 
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          4. ΟΙ ΔΞΔΛΙΞΔΙ ΣΗΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

4.1 Σν ζύζηεκα πγείαο ζηελ Διιάδα 

Σν Δζληθό ύζηεκα Τγείαο (ΔΤ) ζεζκνζεηήζεθε ην 1982  ζηα πιαίζηα ηεο 

κεηαξξχζκηζεο ηνπ Νφκνπ 1397/83 γηα  αλαβάζκηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηεο 

ιεηηνπξγηθήο ελνπνίεζεο ησλ δεκφζησλ ππνδνκψλ πεξίζαιςεο κε ζηφρν ηελ παξνρή 

ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θαη λνζειεπηηθήο θξνληίδαο θαη θάιπςεο ησλ θαηνίθσλ ηεο 

Διιαδαο. Πεξηιάκβαλε σο βαζηθέο δνκέο:   

(α)ηα θέληξα  Κέληξα Τγείαο: Μνλάδεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο κε ζθνπφ 

ηελ πξφιεςε, ζεξαπεία θαη απνθαηάζηαζε. Απηά πεξηιακβάλνπλ θαη ηα 

πεξηθεξεηαθά θαη αγξνηηθά ηαηξεία ηεο πεξηθέξεηαο ηεο Διιεληθήο επηθξάηεηαο. 

(β)ηα Ννζνθνκεία: δεπηεξνβάζκηα/ηξηηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο, κε ζθνπφ ηελ 

ελδνλνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε, ηα νπνία απνηεινχληαη απφ πεξηθεξεηαθά θαη 

λνκαξρηαθά Ννζνθνκεία ζηελ Διιάδα 

ε ζπλδπαζκφ κε: 

(γ)ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο, απφ ηνπο νπνίνπο  πξνβιέπεηαη ε θάιπςε ηεο δαπάλεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο(Wikipedia). 

Όιεο νη ππεξεζίεο πγείαο ζηελ Διιάδα βξίζθνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Ο Δζληθφο Οξγαληζκφο Φαξκάθσλ 

(ΔΟΦ) ηδξχζεθε ην 1983 κε ην Ν. 1316 θαη είλαη Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ 

Γηθαίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη έρεη ηελ επζχλε 

ηεο θπθινθνξίαο ησλ θαξκάθσλ ζηελ Διιάδα, φζνλ αθνξά ηελ έγθξηζε, ηε 

κεηεγθξηηηθή παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο, αζθάιεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηνπο, ειέγρεη ηελ παξαγσγή θαη θπθινθνξία ηνπο ζηελ αγνξά, ηηο θιηληθέο κειέηεο 

πνπ δηεμάγνληαη, ελεκεξψλεη ηνπο επηζηήκνλεο πγείαο θαη ην θνηλφ ζρεηηθά κε ηα 

θαξκαθεπηηθά πξντφληα θαη εθδίδεη θαη πξνκεζεχεη ζηηο θαξκαθεπηηθέο επηρεηξήζεηο 

ηηο ηαηλίεο γλεζηφηεηαο γηα ηα θαξκαθεπηηθά ηδηνζθεπάζκαηα (ηζηνζειίδα ηνπ ΔΟΦ).  

 Σν 2011 ην ππάξρνλ Δζληθφ χζηεκα Τγείαο ( ΔΤ) θαζψο θαη νη ινηπέο 

ππεξεζίεο δεκφζηαο πγείαο (ΦΔΚ 176/11-7-2005, Νφκνο Τπ. Αξηζκ. 3370 Οξγάλσζε 

θαη ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ δεκφζηαο πγείαο ) δηαθνξνπνηήζεθε κε ηελ ελνπνίεζε 

http://el.wikipedia.org/wiki/1982
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF_%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CF%83%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF
http://www.mohaw.gr/
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ησλ βαζηθψλ Ααθαιηζηηθψλ Φνξέσλ ζηνλ λενζχζηαην Δζληθφ Οξγαληζκφ Παξνρψλ 

Τπεξεζηψλ Τγείαο ( ΔΟΠΤΤ) ζηνλ νπνίν κεηαθέξζεθαλ άκεζα θαη εληάρζεθαλ απφ 

ηελ ίδξπζή ηνπ σο ππεξεζίεο, αξκνδηφηεηεο θαη πξνζσπηθφ ν Κιάδνο Τγείαο ηνπ 

Ηδξχκαηνο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ − Δληαίν Σακείν Αζθάιηζεο Μηζζσηψλ 

(ΗΚΑ−ΔΣΑΜ) κε ηηο κνλάδεο πγείαο ηνπ, ην θέληξν δηάγλσζεο ηαηξηθήο ηεο εξγαζίαο 

ηνπ ΗΚΑ κε ην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ, νη Κιάδνη Τγείαο ηνπ Οξγαληζκνχ 

Γεσξγηθψλ Αζθαιίζεσλ (ΟΓΑ)λ θαη ηνπ Οξγαληζκνχ Αζθάιηζεο Διεχζεξσλ 

Δπαγγεικαηηψλ (ΟΑΔΔ), ν Οξγαληζκφο Πεξίζαιςεο Αζθαιηζκέλσλ Γεκνζίνπ 

(ΟΠΑΓ), (ΦΔΚ 31/2-3-2011 ΝΟΜΟ ΤΠ’ ΑΡΗΘ. 3918 Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην 

ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο , Κεθ.Β, άξζξν 17) θαη ζηε ζπλέρεηα, έσο ην 

ηέινο ηνπ 2012, έρνπλ ππαρζεί ζηαδηαθά θαη ηα φια ζρεδφλ ηα ινηπά αζθαιηζηηθά 

ηακεία θαη δηάθνξεο άιιεο ππεξεζίεο πγείαο.  

 ηελ Διιεληθή αγνξά θαξκάθνπ ζπλππάξρνπλ ζπγαηξηθέο πνιπεζληθψλ(κε 

θχξην ζθνπφ χπαξμεο ηελ πξνψζεζε πξσηφηππσλ πξντφλησλ ησλ κεηξηθψλ ηνπο 

εηαηξηψλ), Διιεληθέο εηαηξίεο πξνψζεζεο γελφζεκσλ ή θαη εηζαγφκελσλ 

πξσηφηππσλ θαξκάθσλ μέλσλ εηαηξηψλ, ζπζθεπαζηέο αιιά θαη παξαγσγηθέο εηαηξίεο 

πνπ ην κεγαιχηεξν κέξνο φκσο ησλ πσιήζεσλ ηνπο αθνξά πξντφληα μέλσλ εηαηξηψλ, 

πνπ δηαζέηνπλ ζηελ εγρψξηα αγνξά πεξίπνπ 13.200 θαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα. Ζ 

εγρψξηα παξαγσγή δξαζηηθψλ νπζηψλ είλαη ρακειή. Ο ηνκέαο δηαλνκήο κε 

εθηεηακέλν δίθηπν ζε φιε ηελ Διιάδα πεξηιακβάλεη ηηο εηαηξίεο logistics, 

θαξκαθαπνζήθεο (πεξίπνπ 150 ζπλνιηθά), αξθεηέο απφ ηηο νπνίεο είλαη 

ζπλεηαηξηζηηθέο θαξκαθνπνηψλ πνπ δηαηεξνχλ θαξκαθεία  θαη επηρεηξήζεηο ιηαληθήο 

πνπ είλαη ηα θαξκαθεία, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ είλαη πεξί ηα 12.550 

ζπλνιηθά(HeallaStat (2009).  

Οη θαξκαθνβηνκεραλίεο πσινχλ ηα πξντφληα ηνπο ζηηο θαξκαθαπνζήθεο, ηα 

λνζνθνκεία, ηα θαξκαθεία ηνπ ΔΟΠΤΤ ή θαη απεπζείαο ζηα θαξκαθεία. 

(Γαγθαιίδεο Α.(2011); Φαξκάθεο Κ. (2012)).  
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Δηθόλα 6: Δθνδηαζηηθή αιπζίδα (Πεγή: Logistics)  

 

4.2 Η πξνώζεζε ησλ θαξκάθσλ ζηελ Διιεληθή Αγνξά. 

Σα θάξκαθα ζηελ Διιάδα θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε:  

 α) ζπληαγνγξαθνχκελα (Τ.ΦΑ), απηά γηα ηελ ρνξήγεζε ησλ νπνίσλ απαηηείηαη 

ηαηξηθή ζπληαγή/δηάγλσζε θαη ηα νπνία ρσξίδνληαη ζε (i) απηά πνπ απνδεκηψλνληαη 

απφ ηνπο Φνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη (ii) ηα θάξκαθα πνπ δελ απνδεκηψλνληαη 

θαη  

β) ηα κε ζπληαγνγξαθνχκελα θάξκαθα γηα ηα νπνία δελ απαηηείηαη ηαηξηθή ζπληαγή 

(ΜΖ.Τ.ΦΑ / OTC). 

Οη πνιηηηθέο πξνψζεζεο ησλ θαξκαθεπηηθψλ εηαηξηψλ είλαη γηα ηηο πνιπεζληθέο 

εηαηξίεο απηέο πνπ αθνινπζνχληαη θαη παγθνζκίσο θαη έρνπλ ήδε αλαθεξζεί. 

Παξφκνηεο πνιηηηθέο εθαξκφδνπλ θαη νη κεγάιεο Διιεληθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο 
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εκπνξεχνληαη είηε εηζαγφκελα πξσηφηππα θάξκαθα είηε γελφζεκα, ηα νπνία 

ζεσξνχληαη απφ ηνπο γηαηξνχο πην αμηφπηζηα απφ απηά ησλ κηθξφηεξσλ εηαηξηψλ.Οη 

κηθξέο Διιεληθέο εηαηξίεο γελνζήκσλ δελ ζα ιέγακε πσο επελδχνπλ ζηελ πνιηηηθή 

ηνπο αξρέο ηνπ κίγκαηνο κάξθεηηλγθ , εθφζνλ πεξηνξίδνληαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζην 

εκπνξηθφ θνκκάηη. Ζ πην δηαδεδνκέλε επνκέλσο θαη ζηελ Διιάδα κέζνδνο 

πξνψζεζεο ησλ ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ ζηελ ειιεληθή αγνξά είλαη κέζσ 

ηεο επηζηεκνληθήο ελεκέξσζεο ησλ ιεηηνπξγψλ πγείαο θαη θπξίσο ησλ γηαηξψλ απφ 

ηνπο εθπξνζψπνπο  ηαηξηθήο ελεκέξσζεο. Οη δπζκελείο ζπλζήθεο πνπ 

δηακνξθψζεθαλ ζηελ Διιάδα ηα ηέζζεξα ηειεπηαία ρξφληα ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο νδήγεζε ηηο θαξκαθεπηηθέο επηρεηξήζεηο ζε ζηξαηεγηθέο πεξηνξηζκνχ ηνπ 

θφζηνπο, ιφγσ κείσζεο ησλ εζφδσλ (Κνκλελνχ Ν. (2012)). 

 ε ζπλδπαζκφ κε ηελ επηθείκελε  ιήμε ηεο παηέληαο αξθεηψλ πξσηφηππσλ 

θαξκαθεπηηθψλ, πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο έρνπλ ήδε θαηαθχγεη ζε κεηψζεηο ζέζεσλ 

εξγαζίαο ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 50% θαηά ηα δχν ηειεπηαία έηε θπξίσο απφ ηα 

ηκήκαηα ηαηξηθήο ελεκέξσζεο θαη πσιήζεσλ(HealthView (2009)). Οη εηαηξίεο έρνπλ 

ήδε πξνζαλαηνιηζηεί θαη εθαξκφζεη ηα λέα κνληέια επηθνηλσλίαο αμηνπνηψληαο ηηο 

λέεο ηερλνινγίεο ζηελ ηαηξηθή ελεκέξσζε, απφ ηα νπνία άιια έρνπλ γίλεη θαιχηεξα 

απνδεθηά απφ ηελ ηαηξηθή θνηλφηεηα (digital detailing,) θαη άιια φρη ηφζν αθφκε( e-

detailing, webinars)(PMJ News (2012)). Χζηφζν ε θαξκαθεπηηθή αγνξά γεληθφηεξα 

αιιά θαη εηδηθφηεξα ζηελ Διιάδα δελ έρεη βξεί αθφκε ηνπο θαηάιιεινπο ηξφπνπο 

πξνζέγγηζεο ησλ θάζε είδνπο πειαηψλ ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο λέεο ηερλνινγίεο, 

φπσο ζπκβαίλεη ζε άιινπο θιάδνπο (Ofakoglou, (2012)).Δπίζεο νη θαξκαθεπηηθέο 

εηαηξίεο πξνσζνχλ ηα πξνηφληα ηνπο ζηα πιαίζηα ζπλεδξίσλ είηε κε δηάθνξεο 

πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο (ελεκεξσηηθά stand, δνξπθνξηθά ζπκπφζηα, δηαθεκηζηηθέο 

θαηαρσξήζεηο ρνξεγίαο) είηε κε κε πξνσζεηηθέο ελέξγεηαο ρνξεγίαο δηεμαγσγήο 

ζπλεδξίσλ πνπ νξγαλψλνπλ νη ηαηξηθέο εηαηξίεο θαη ρνξεγίεο εμφδσλ 

παξαθνινχζεζεο απηψλ ζηνπο ιεηηνπξγψλ πγείαο θαη θπξίσο ζηνπο γηαηξνχο. 

 

4.3 Σν πιηθό ηαηξηθήο ελεκέξσζεο 

 Σα πιηθά ηαηξηθήο ελεκέξσζεο ζε ειεθηξνληθή ή θιαζηθή έληππε κνξθή 

επηηξέπνληαη κφλν κε ζηφρν ηελ επηζηεκνληθή ελεκέξσζε ησλ ιεηηνπξγψλ πγείαο θαη 

http://www.pmjournal.gr/author/editor/
http://www.pmjournal.gr/author/ofakoglou-ioannis/
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νθείινπλ λα είλαη απνθιεηζηηθά ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Μπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ 

εγθεθξηκέλα θαη αλαγλσξηζκέλα έγθπξα ζηνηρεία θιηληθψλ κειεηψλ θαη απνδείμεσλ 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη αζθάιεηα ησλ πξνηφλησλ θαη επηβάιιεηαη λα 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο ζρεηηθέο αλαθνξέο. Οη θιηληθέο κειέηεο θαη αλαθνξέο 

νθείινπλ λα ζρεηίδνληαη κε ηηο εγθεθξηκέλεο ζηελ Διιάδα ελδείμεηο ηνπ θαξκάθνπ 

θαη λα πεξηιακβάλνληαη πάληα ζε απηά ην εγθεθξηκέλν απφ ηνλ ΔΟΦ έληππν 

Πεξίιεςεο Υαξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Πξντφληνο (ΠΥΠ). χκθσλα κε ηελ εγθχθιην «Οη 

θαξκαθεπηηθέο επηρεηξήζεηο ππνρξενχληαη λα γλσζηνπνηνχλ ζηνλ ΔΟΦ  θάζε 

ελεκεξσηηθφ ή πξνσζεηηθφ πιηθφ πνπ απεπζχλεηαη ζε επαγγεικαηίεο πγείαο θαζψο 

επίζεο ηνπο παξαιήπηεο, ηνλ ηξφπν κεηάδνζεο, θαηαρψξεζεο ή θπθινθνξίαο θαη ηελ 

εκεξνκελία ηεο πξψηεο κεηάδνζεο, θαηαρψξεζεο ή θπθινθνξίαο. Ζ γλσζηνπνίεζε 

ηνπ ελ ιφγσ πιηθνχ ζηνλ ΔΟΦ πξέπεη λα γίλεηαη εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 8  

εξγαζίκσλ εκεξψλ κεηά ηε κεηάδνζε, θαηαρψξεζε  ή θπθινθνξία  ηνπ.».Κάξηεο 

ππελζχκηζεο αθίζεο θαη ζπλαθέο πιηθφ επηηξέπεηαη λα θέξεη απιψο θη κφλν ην 

εκπνξηθφ φλνκα ηνπ θαξκάθνπ θαη δελ απνηειεί ελεκεξσηηθφ πιηθφ.  

 ηα έληππα ηαηξηθήο ελεκέξσζεο νπζησδψο νκνίσλ θαξκάθσλ (generic) , 

φπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζε θιηληθέο κειέηεο κε ην πξσηφηππν θάξκαθν,  επηβάιιεηαη 

λα γίλεηαη αλαθνξά ζε απηέο κε ην αθξηβέο φλνκα ηνπ πξσηνηχπνπ ψζηε λα κελ είλαη 

δπλαηφ λα ππνλνεζεί ε ρξήζε ζηηο κειέηεο ηνπ νπζησδψο φκνηνπ. 

 Σέινο δελ επηηξέπεηαη ζηελ Διιάδα ε δηαλνκή δσξεάλ δεηγκάησλ ησλ 

πξντφλησλ, νχηε εηθνληθψλ δεηγκάησλ (placebo), παξά κφλν γηα θάπνηνπο εηδηθνχο 

επηζηεκνληθνχο ζθνπνχο ( δηεμαγσγή εγθεθξηκέλσλ κειεηψλ ή εθπαηδεπηηθνχο 

ζθνπνχο γηα ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο.). Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε δηαλνκή θαη 

θιήξσζε δψξσλ εθηφο απφ θάπνηεο πεξηπηψζεηο αληηθεηκέλσλ ακειεηέαο ζπκβνιηθήο 

αμίαο. 

4.4 Γηαθήκηζε ησλ κε ζπληαγνγξαθνύκελσλ θαξκάθσλ. 

Ζ δηαθήκηζε ησλ κε ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ επηηξάπεθε ζηελ Διιάδα 

ζηαδηαθά ηε δεθαεηία ηνπ 2000. Όζνλ αθνξά ζηα ζπληαγνγξαθνχκελα θάξκαθα, κε 

ζρεηηθή εγθχθιην ηνπ αξκφδηνπ ππνπξγείνπ «απαγνξεχεηαη ε πξνψζεζε θαη 

δηαθήκηζή ηνπο ζηελ  πεξίπησζε θαξκάθσλ πνπ δελ έρνπλ αθφκε ιάβεη έγθξηζε ζηελ 

Διιάδα απφ ηνλ ΔΟΦ, ελψ θάζε αλαθνξά ζε απηά, γηα επηζηεκνληθνχο θαη κφλν 

ιφγνπο, ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηελ αλαθνξά ηεο δξαζηηθήο νλνκαζίαο θαη φρη ηεο 
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εκπνξηθήο θαζψο θαη λα θαζηζηά ζαθέο πσο δελ έρεη ιάβεη έγθξηζε ε δξαζηηθή 

νπζία». Ζ ίδηα εγθχθιηνο θαζνξίδεη θαη ην πιαίζην δηαθήκηζεο ησλ κε 

ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ πξνο ην θνηλφ. Κάζε δηαθήκηζε πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο ηξία είδε πιεξνθνξηψλ : 

1. ηελ εκπνξηθή νλνκαζία ηνπ θαξκάθνπ θαη ηελ θνηλφρξεζηε νλνκαζία (αλ 

είλαη κφλν κία ε δξαζηηθή νπζία πνπ πεξηέρεηαη ζην θάξκαθν) 

2. ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζσζηή ρξήζε ηνπ θαξκάθνπ δειαδή, ηελ 

θχξηα έλδεημε θαη ηνπο θχξηνπο πεξηνξηζκνχο ζηε ρνξήγεζε  θαζψο θαη θάζε 

πιεξνθνξία πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ζσζηή ρξήζε ηνπ θαξκάθνπ 

3. ξεηή θαη επαλάγλσζηε πξνηξνπή λα δηαβαζηνχλ πξνζεθηηθά νη νδεγίεο πνπ 

αλαγξάθνληαη ζην εζψθιεηζην θπιιάδην 

 

 Καηά παξέθθιηζε απφ ηα παξαπάλσ, «ε δηαθήκηζε ελφο θαξκάθνπ ζην θνηλφ 

κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ππελζχκηζε ηεο εκπνξηθήο νλνκαζίαο απηήο .Όια ηα 

ζηνηρεία ηεο δηαθήκηζεο ελφο θαξκάθνπ πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Πεξίιεςε Υαξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Πξντφληνο. 

Ζ δηαθήκηζε πξέπεη λα πξνάγεη ηελ νξζνινγηθή ρξήζε ηνπ θαξκάθνπ 

παξνπζηάδνληάο ην κε ηξφπν αληηθεηκεληθφ ρσξίο λα ππεξβάιινληαη νη ηδηφηεηέο ηνπ 

θαη δελ πξέπεη λα είλαη παξαπιαλεηηθή.  Δηδηθά γηα ηα ξαδηνηειενπηηθά κέζα, σο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο  «λννχληαη νη πιεξνθνξίεο ε κε ιήςε ππφςε ησλ νπνίσλ 

απφ ηνλ θαηαλαισηή, κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη θίλδπλν γηα ηελ πγεία ηνπ». Ζ 

δηαθήκηζε θαξκάθσλ πνπ απεπζχλεηαη ζην θνηλφ δελ κπνξεί λα γίλεηαη ζε ηαηξεία, 

λνζνθνκεία, θιηληθέο, δηαγλσζηηθά θέληξα θιπ. θαη ελ γέλεη ζε νπνηνδήπνηε ρψξν 

παξέρνληαη ππεξεζίεο πγείαο».  

«Δηδηθά ζηα θαξκαθεία, επηηξέπεηαη θαη’ εμαίξεζε ε δηαθήκηζε θαξκάθσλ πνπ 

ρνξεγνχληαη ρσξίο ηαηξηθή ζπληαγή, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη κε  ηε κνξθή stand 

πάγθνπ ή δαπέδνπ, νζφλεο, δηαθεκηζηηθνχ θπιιαδίνπ, πιηθνχ βηηξίλαο, κε πιηθά 

θαζαξά δηαθεκηζηηθνχ ραξαθηήξα, ζηα νπνία ζα πεξηιακβάλνληαη ηα απαξαίηεηα γηα 

ηελ ζσζηή ρξήζε ηνπ θαξκάθνπ ζηνηρεία. ε θακηά πεξίπησζε, ε δηαθήκηζε ζην 

θαξκαθείν δελ κπνξεί λα ζπλδεζεί κε παξνρή σθειεκάησλ, έζησ θαη επηεινχο αμίαο, 

πξνο ην θνηλφ, κε εμαηξνπκέλσλ ησλ δεηγκάησλ θαη ησλ εηθνληθψλ δεηγκάησλ 

θαξκάθσλ.  
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 Σέινο νη εηαηξίεο νθείινπλ λα ππνβάινπλ πξνο έγθξηζε ζηνλ ΔΟΦ ηα 

ζηνηρεία ησλ δηαθεκηζηηθψλ κπλεκάησλ 30 εκέξεο πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο.» 

(Δγθχθιηνο αξ. πξση.49392/7-7-2011 ππνπξγείνπ πγείαο & θνηλσληθήο αιιειεγγχε Ζ 

εγθχθιηνο κε αξ.πξση. 38280/10.6.2008 αληηθαζηζηάηαη απφ ηελ παξνχζα). 

 πλεπψο θαη ζηελ Διιεληθή θαξκαθεπηηθή αγνξά, εθαξκφδνληαη νη κέζνδνη 

θαη ηα εξγαιεία θαξκαθεπηηθνχ κάξθεηηλγθ πνπ είδακε παξαπάλσ κέζα ζε έλα 

επίζεο απζηεξφ θαλνληζηηθφ πιαίζην. 

 Οη δαπάλεο γηα ηελ πγεία ζηε Διιάδα ζε ζχγθξηζε κε ην παγθφζκην ζηεξέσκα 

ήηαλ πάλσ απφ ην κέζν φξν θαη αλαινγία ηνπ ΑΔΠ , πνπ φκσο ζηε ρξνληά απηή είρε 

ζεκεηψζεη πηψζε ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Αληίζεηα νη θαηά θεθαιήλ δαπάλεο 

θαίλνληαη λα είλαη θάησ ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ ρσξψλ, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα 

(OECD Health Data (2012)). 

 

Δηθόλα 7: Γαπάλεο πγείαο θαηά θεθαιήλ, δεκόζηα θαη ηδησηηθή (πεγή OECD 

(2012)). 

4.5 To Rebate 

Καζηεξψζεθε  θιηκαθνχκελν πνζνζηφ επί ησλ νθεηιψλ ησλ θαξκαθείσλ ππέξ ησλ 

Κιάδσλ Τγείαο ησλ 

Φ.Κ.Α. σο επηζηξνθή (rebate) γηα θάζε κήλα, ππφ ηνλ φξν εκπξφζεζκεο θαηαβνιήο 

απηψλ ησλ νθεηιψλ: Καζηεξψζεθε  επηπιένλ πνζφ επηζηξνθήο (rebate) γηα ηηο 
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θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο ή ηνπο θαηφρνπο άδεηαο θπθινθνξίαο θαξκαθεπηηθψλ 

πξντφλησλ πξνο ηα λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ θαη ησλ απνθεληξσκέλσλ κνλάδσλ απηψλ, 

ζην Χλάζεην Καξδηνρεηξνπξγηθφ Κέληξν, ζην 

Ννζνθνκείν Παπαγεσξγίνπ θαη ζην Ννζνθνκείν Δξξίθνο Νηπλάλ, θαζψο θαη ζε φια 

ηα λνζνθνκεία ηνπ 

Γεκνζίνπ νπνηαζδήπνηε κνξθήο, ην νπνίν ππνινγίδεηαη ζην 5% επί ηεο 

λνζνθνκεηαθήο ηηκήο. ε άιιν άξζξν ηνπ ίδηνπ λφκνπ απειεπζεξψλεη κεξηθψο ην 

σξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ θαξκαθείσλ ηεο ρψξαο (ΦΔΚ 31/2-3-2011 ΝΟΜΟ ΤΠ’ 

ΑΡΗΘ. 3918 Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο ,θεθ. Γ,  

άξζξν 34θαη άξζξν 36). 

 

4.6  Θεηηθή ιίζηα ζπληαγνγξαθνύκελσλ θαξκάθσλ πνπ απνδεκηώλνληαη 

από ηνπο  Φ.Κ.Α. 

 Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 3816/2010 (Α΄ 6) αλαθέξεηαη ζηα 

θαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα πνπ απνδεκηψλνληαη απφ ηνπο θνξείο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο (Φ.Κ.Α.) θαη πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ζεηηθφ θαηάινγν θαξκάθσλ. Σνλ 

Οθηψβξην ηνπ 2012 θαζνξίζηεθε ην πιαίζην γηα ηελ θαηάξηηζε, αλαζεψξεζε θαη 

ζπκπιήξσζε ηνπ ζεηηθνχ θαηαιφγνπ ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ, γηα ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο ησλ θαξκάθσλ θαη ζχζηεκα ππνινγηζκνχ 

ηηκψλ αλαθνξάο αλά ζεξαπεπηηθή θαηεγνξία δξαζηηθψλ νπζηψλ. Δηδηθφηεξα, ε 

ηαμηλφκεζε ησλ δξαζηηθψλ νπζηψλ ζε ζεξαπεπηηθέο θαηεγνξίεο γίλεηαη βάζεη ελφο 

ζπζηήκαηνο φπνπ ε ηηκή αλαθνξάο θάζε ζεξαπεπηηθήο θαηεγνξίαο απνηειεί ηελ ηηκή 

απνδεκίσζεο ησλ Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. Σν ειεθηξνληθφ ζχζηεκα 

ζπληαγνγξάθεζεο πξνζαξκφζηεθε αληίζηνηρα θαη ελζσκάησζε ηελ ηηκή αλαθνξάο, 

ηε ιηαληθή ηηκή θαη ηε ζπλνιηθή ζπκκεηνρή ηνπ αζζελνχο γηα θάζε θάξκαθν ηνπ 

Θεηηθνχ Καηαιφγνπ, ψζηε λα είλαη ελήκεξνη ζρεηηθά νη ηαηξνί, νη θαξκαθνπνηνί θαη 

νη αζθαιηζκέλνη, γηα ην ηη πνζφ θαινχληαη λα θαηαβάιινπλ νη ηειεπηαίνη. Σα 

θάξκαθα απνδεκηψλνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ γηα ηηο εγθεθξηκέλεο ελδείμεηο 

ηνπο. Γηα ηελ έληαμε ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ ζηνλ Θεηηθφ Καηάινγν 

ιακβάλνληαη ζην εμήο ππφςε δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ζηελ 

αζθάιεηα, ζηελ πνηφηεηα, ζηε ζρέζε θφζηνπο-απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ζηηο 
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επξχηεξεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ηνπο ζπλέπεηεο. ηνλ θαηάινγν πεξηιακβάλνληαη 

δνζνινγηθά ζρήκαηα θαη ζπζθεπαζίεο πνπ θαιχπηνπλ ηε κεληαία ζεξαπεία ή 

ππνπνιιαπιάζηα απηήο. ηνλ θαηάινγν δελ πεξηιακβάλνληαη θαξκαθεπηηθά 

πξντφληα ησλ νπνίσλ νη ελδείμεηο δελ θξίλεηαη ζθφπηκν φηη πξέπεη λα θαιπθζνχλ απφ 

ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, φπσο γηα παξάδεηγκα θάξκαθα πνπ αλήθνπλ ζην 

«ζχγρξνλν ηξφπν δσήο». Δπηπιένλ, δελ πεξηιακβάλνληαη θάξκαθα πνπ 

θαηαηάζζνληαη ζε αξλεηηθέο ιίζηεο ή ζε ιίζηεο κε ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ 

ζε άιιεο Δπξσπατθέο ρψξεο, ηα νπνία εληάζζνληαη απηφκαηα ζηνλ αξλεηηθφ 

θαηάινγν. Ο αζθαιηζηηθφο θνξέαο θαιχπηεη ζηνλ αζθαιηζκέλν ηελ ηηκή 

αλαθνξάο(παξάξηεκα 5), ε νπνία είλαη ε πην θζελή ηεο θαηεγνξίαο  θαη εθφζνλ 

επηιεγεί αθξηβφηεξν θάξκαθν, ηε δηαθνξά κεηαμχ ηηκήο αλαθνξάο θαη ιηαληθήο ηηκήο 

ηελ θαιχπηεη ν ίδηνο ν αζζελήο. 

 

4.7  πληαγνγξάθεζε κε βάζε ηε δξαζηηθή νπζία 

 Έγηλε ππνρξεσηηθφ γηα ηνπο ηαηξνχο  «λα ζπληαγνγξαθνχλ θαζνιηθά κε βάζε 

ηελ δηεζλή νλνκαζία ηεο δξαζηηθήο νπζίαο (International Nonproprietary Name − 

INN). Οη γηαηξνί είλαη ππνρξεσκέλνη λα επηιέγνπλ ην θαηάιιειν θάξκαθν 

ζπκκνξθνχκελνη κε ηα ζεξαπεπηηθά πξσηφθνιια ηνπ ΔΟΦ θαη κε βάζε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά, ηηο ελδείμεηο θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηεο εθάζηνηε δξαζηηθήο νπζίαο 

θαηά ζεξαπεπηηθή επηινγή. Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπληαγψλ πνπ 

αλαγξάθνπλ κφλν ηελ δξαζηηθή νπζία, νη θαξκαθνπνηνί ππνρξενχληαη λα ρνξεγνχλ 

ην θζελφηεξν δηαζέζηκν ζηελ Διιεληθή αγνξά θάξκαθν ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηηθήο νπζίαο. ε πεξίπησζε κε δηαζεζηκφηεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαξκάθνπ, ν 

θαξκαθνπνηφο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη ηνλ αζθαιηζκέλν γηα ην πνην είλαη ην 

θζελφηεξν δηαζέζηκν ζηελ Διιεληθή αγνξά. ηελ πεξίπησζε πνπ ν αζθαιηζκέλνο 

επηιέμεη λα πάξεη αθξηβφηεξν θάξκαθν ηεο ίδηαο δξαζηηθήο νπζίαο ππνρξενχηαη λα 

πιεξψζεη, πιένλ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (εθφζνλ πθίζηαηαη) θαη ηελ δηαθνξά απφ ηελ 

αζθαιηζηηθή ηηκή ηεο ζεξαπεπηηθήο θαηεγνξίαο πνπ αλήθεη ην θάξκαθν( Σηκή 

αλαθνξάο ζεξαπεπηηθήο θαηεγνξίαο). Ο θαξκαθνπνηφο θαη ν αζθαιηζκέλνο δελ 

έρνπλ δηθαίσκα αιιαγήο ηνπ θαξκάθνπ πνπ έρεη ζπληαγνγξαθεζεί κε θάξκαθν 

άιιεο δξαζηηθήο νπζίαο, θαξκαθνηερληθήο κνξθήο, δνζνινγίαο ή πεξηεθηηθφηεηαο. Ζ 

ππνρξέσζε ηεο ζπληαγνγξάθεζεο κε βάζε ηελ δξαζηηθή νπζία ηζρχεη γηα φιεο ηηο 
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ζεξαπεπηηθέο θαηεγνξίεο θαη ηα θάξκαθα πνπ εληάζζνληαη ζηνλ ζεηηθφ θαηάινγν 

ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ» . ε απηή ηε δηάηαμε ππάγνληαη θαη θάπνηεο ιίγεο 

εμαηξέζεηο (αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα 5). Ο ΔΟΠΠΤ αλαπηχζζεη  κεραληζκνχο 

πξνεηδνπνίεζεο γηα ηνλ θάζε ηαηξφ φηαλ ηα επίπεδα ζπληαγνγξάθεζεο κε εκπνξηθή 

νλνκαζία θηάλνπλ θνληά ζην ζηφρν θαη ζα εηζάγεη κεραληζκνχο απηφκαηεο 

απαγφξεπζεο ησλ εμαηξέζεσλ φηαλ ν ηαηξφο θηάζεη ηνλ ζηφρν θαη ζα επηβάιεη 

θπξψζεηο φπσο αλαζηνιή δηθαηψκαηνο ζπληαγνγξάθεζεο ζε πεξηπηψζεηο 

επαλαιακβαλφκελσλ αδηθαηνιφγεησλ ππεξβάζεσλ (ΦΔΚ3057/18-11-2012 Απνθαζε 

Αξηζκ. ΔΜΠ4). 

 Σν απνηέιεζκα απηνχ ηνπ κέηξνπ ήηαλ λα κεησζνχλ ζεκαληηθά νη πσιήζεηο 

ζηε θαξκαθεπηηθή αγνξά ηδηαίηεξα ην Γεθέκβξην, πξψην κήλα εθαξκνγήο ηνπ 

κέηξνπ, φηαλ ζεκεηψζεθε 30,19 % κείσζε ησλ πσιήζεσλ ζε αμίεο ζηηο πσιήζεηο απφ 

ηδησηηθά θαξκαθεία, ελψ ε πςειή κείσζε ζηηο πσιήζεηο ηνπ επηεκβξίνπ νθείιεηαη 

ζηελ πνιπήκεξε ζπλερηδφκελε απεξγία ησλ θαξκαθείσλ (Πίλαθαο α).Ζ ζπλνιηθή 

κείσζε ησλ πσιήζεσλ ζε αμίεο ην 2012 έλαληη ηνπ 2011 ηεο ηάμεσο ηνπ 17,13% ζην 

ζχλνιν ηνπ έηνπο πξνθχπηεη απφ ην ζχλνιν ησλ κέηξσλ , πνπ είρε ζαλ απνηέιεζκα 

ηε δπζθνιία πξφζβαζεο ησλ αζζελψλ ζηα θέληξα ζπληαγνγξάθεζεο , ηε 

ζπλερηδφκελε αλαηηκνιφγεζε θαξκάθσλ κε κεησκέλεο ηηκέο θαη ηε  βειηίσζε ηνπ 

κεξηδίνπ ησλ γελνζήκσλ. Απηφ απνδεηθλχεηαη απφ ηνλ πίλαθα β φπνπ θαίλεηαη πσο ε 

πσιήζεηο ησλ ζπζθεπαζηψλ ζηηο ίδηεο πεξηφδνπο είλαη αληίζηνηρα πνιχ κηθξφηεξεο. 
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ΠΗΝΑΚΑ α Πεγή: ΔΟΦ 

 

 ΠΗΝΑΚΑ β. Πεγή ΔΟΦ 



 

64 

 

         χκθσλα κε ηηο παξαπάλσ απνθάζεηο επηβάιιεηαη λνκνζεηηθά ε πξνηίκεζε ησλ 

γελνζήκσλ ζηελ ζπληαγνγξάθεζε θαξκάθσλ πνπ απνδεκηψλνληαη απφ ηα 

αζθαιηζηηθά ηακεία. Αλ θαη ηα γελφζεκα θάξκαθα θπθινθνξνχλ εδψ θαη πνιιά 

ρξφληα ζηελ Διιεληθή θαξκαθεπηηθή αγνξά σζηφζν νη αζζελείο ζηε ρψξα καο είραλ 

πάληνηε αξλεηηθή άπνςε γη απηά(Υαξαπγή Λ. θ.ά. (2013)).  

 Παξά ηηο αληηδξάζεηο ησλ αζζελψλ-αζθαιηζκέλσλ θαη ηεο ηαηξηθήο 

θνηλφηεηαο, νη νπνίνη ηζρπξίδνληαλ πσο ε εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ κέηξσλ ζέηεη ζε 

θίλδπλν ηελ πγεία αζζελψλ, ηα κέηξα εθαξκφζηεθαλ άκεζα κε απνηέιεζκα λα 

πξνθιεζνχλ πνιιέο αιιαγέο ζηε ζπληαγνγξαθία ησλ γηαηξψλ θαη πνιιέο αιιαγέο 

ζηα ζεξαπεπηηθά ζρήκαηα πνπ ιάκβαλαλ νη αζζελείο. Οη γηαηξνί πιένλ θαινχληαη λα 

ζπληαγνγξαθήζνπλ ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ δξαζηηθή θαη φρη εκπνξηθή 

νλνκαζία ζηελ αγσγή πνπ ζα επηιέμνπλ γηα ηνλ αζζελή ηνπο θαη ν αζζελείο θαιείηαη 

λα επηιέμεη αλάκεζα ζε πξσηφηππν θαη generic ζθεχαζκα αλάινγα κε ην πνζφ 

ζπκκεηνρήο πνπ ζα θαηαβάιιεη. Ο δε θαξκαθνπνηφο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αζζελήο 

επηιέμεη ην generic ζθεχαζκα, κπνξεί λα επηιέμεη φπνην generic ζθεχαζκα ζέιεη, 

εθφζνλ ε ηηκή ηνπο είλαη ίδηα. ε ζπλδπαζκφ κε ηε κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ πνπ είρε 

ππνζηεί ε πιεηνλφηεηα ησλ αζζελψλ θαηά ηα δχν ηειεπηαία έηε ήηαλ πιένλ αδχλαηε 

ε θαηαβνιή απφ κέξνπο ησλ αζζελψλ, αθφκε θαη κηθξψλ επηπιένλ, πνζψλ 

ζπκκεηνρήο γηα αγνξά θαξκάθσλ θαη ζπλεπψο επηιέγνπλ πιένλ ηα θζελφηεξα 

ζθεπάζκαηα. Ζ δχλακε ηνπ εκπνξηθνχ νλφκαηνο ησλ θαξκάθσλ κεηψζεθε αηζζεηά, 

πνιιά πξσηφηππα θάξκαθα έραζαλ ζεκαληηθφ κεξίδην αγνξάο, ε ζπλνιηθή 

θαξκαθεπηηθή αγνξά κεηψζεθε πεξαηηέξσ. Ζ κείσζε ηεο ηδησηηθήο αγνξάο θαξκάθνπ 

(πσιήζεηο απφ ηδησηηθά θαξκαθεία) θαηά ην έηνο 2012 έλαληη ηνπ 2011 θαηά ην νπνίν 

επίζεο είρε θηλεζεί πησηηθά ε αγνξά, ήηαλ 17,9% θαη ζε αμίεο ρνλδξηθψλ ηηκψλ θαη 

13% ζε θνκκάηηα. ( IMS report, Iαλνπάξηνο 2013). Ζ Διιεληθή θαξκαθεπηηθή αγνξά 

κεηαηξάπεθε μαθληθά ζε αγνξά κε επαηζζεζία ζηηο ηηκέο (price sensitive market), 

θαηλφκελν πνπ δελ ππήξρε επί ρξφληα ζηελ Διιάδα θαζψο κέρξη πξφζθαηα ν ηαηξφο 

είρε ηελ θαζνιηθή ιήςε απφθαζεο ηεο ζεξαπείαο ηνπ αζζελνχο θαη ε απνδεκίσζε 

ζχκθσλα κε ίδηα θξηηήξηα γηα φια ηα θάξκαθα θαη αλεμαξηήησο ηηκήο απφ ηνπο ΦΚΑ 

νδεγνχζε ζηελ απφθαζε ζπληαγνγξάθεζεο κε άιια θξηηήξηα εθηφο ηεο ηηκήο απφ 

ηνπο γηαηξνχο, νη νπνίνη ζπλήζσο επέιεγαλ πξσηφηππα θάξκαθα  θαη νη αζζελείο δελ 

είραλ θαλέλα ιφγν λα δηαθσλήζνπλ ζε απηφ. Πιένλ φκσο νη αζζελείο θαινχληαη λα 
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απνθαζίζνπλ κε θξηηήξην ην πνζφ ζπκκεηνρήο πνπ ζα πιεξψζνπλ ηη είδνπο 

ζθεχαζκα ηεο ίδηαο δξαζηηθήο νπζίαο ζα αγνξάζνπλ.  

  Ο Graham Liews, Αληηπξφεδξνο Δπξψπεο Global Pharma Strategy ηεο IMS 

Health αλαθέξεη πσο ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα πνπ έρεη ζπιιέμεη ε εηαηξία ηνπ 

αλακέλεηαη νη πσιήζεηο ησλ πξσηφηππσλ θαξκάθσλ κε παηέληα ζε ηζρχ ζα 

παξακείλεη ζηα ίδηα επίπεδα κε ην 2010, γεγνλφο θαζφινπ ελζαξξπληηθφ γηα ηηο 

εηαηξίεο πνπ επελδχνπλ ππέξνγθα αθφκε θνλδχιηα ζε έξεπλα θαη αλάπηπμε. 

Σαπηφρξνλα ελψ ν θιάδνο ησλ βηνινγηθψλ θαξκάθσλ είλαη απφ ηνπο ιίγνπο πνπ 

ζπλερίδεη λα αλαπηχζζεηαη ηθαλνπνηεηηθά ζηελ Δπξψπε σζηφζν θαίλεηαη πσο ζα 

πιεγεί θαη απηφο απφ νπζησδψο φκνηα πξντφληα κεηά ηελ πίεζε πνπ αζθείηαη απφ 

ηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο ησλ θξαηψλ. Σα γελφζεκα πξντφληα ζα 

επηθξαηήζνπλ αθφκε θαη ζηηο αλαδπφκελεο αγνξέο φπνπ νη ξπζκνί αλάπηπμεο ηεο 

αγνξάο είλαη πνιχ πςεινί. Ζ θαηά θεθαιήλ δαπάλε γηα θάξκαθα ζηελ Διιάδα 

εμαθνινπζεί λα είλαη ζηηο πςειφηεξεο ζέζεηο ηεο Δπξψπεο θαη ζηφρνο ηνπ θξάηνπο 

είλαη λα πεξηνξηζηεί ε θαξκαθεπηηθή δαπάλε ζηα 1,6 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ην 

2015. Πεξίπνπ δειαδή ζην ¼ απηήο πνπ ήηαλ ην 2009(Lewis Gr. (2012)). 

 Ο θαηάινγνο θαξκαθεπηηθψλ ηδηνζθεπαζκάησλ πνπ ρνξεγνχληαη κε ηαηξηθή 

ζπληαγή θαη δελ απνδεκηψλνληαη απφ ηνπο Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο έρεη 

επίζεο πξφζθαηα αλαθνηλσζεί απφ ην αξκφδην ππνπξγείν, δηαηεξψληαο ζηελ 

ζπλέρεηα ν ΔΟΦ ην δηθαίσκα λα κεηαθέξεη θαξκαθεπηηθά ηδηνζθεπάζκαηα ηεο 

αξλεηηθήο ιίζηαο ζηελ θαηεγνξία ησλ κε ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ. Ο 

θαηάινγνο αλαζεσξείηε ηαπηφρξνλα κε ηνλ ζεηηθφ θαηάινγν ζπληαγνγξαθνχκελσλ 

ηδηνζθεπαζκάησλ θπξίσο κεηά ηελ έθδνζε λένπ δειηίνπ ηηκψλ θαζψο θαη δειηίνπ 

ηηκψλ κε λέα πξντφληα (ΦΔΚ αξ θχιινπ 3046/16-11-2012 απφθ. Αξ. 110706). 

Σέινο γηα ηα θάξκαθα πνπ δελ απαηηείηαη ηαηξηθή ζπληαγή γηα ηε ρνξήγεζή ηνπο δελ 

ηζρχνπλ θπζηθά νη παξαπάλσ πεξηνξηζκνί. Οη δηθαηνχρνη  εμσλνζνθνκεηαθήο  

θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο ησλ Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (Φ.Κ.Α.), 

ρνξεγνχληαη ηα θάξκαθα ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ κε ζπκκεηνρή  25% επί 

ηεο δηαηηκεκέλεο αμίαο ηνπ θαξκάθνπ εμαηξνχληαη θαη ζπκκεηέρνπλ κε  κεησκέλα 

πνζνζνζηά 10%  ή κε κεδεληθή ζπκκεηνρή νη αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ αγσγή γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ή ζεξαπεία ησλ ρξφλησλ παζήζεσλ (παξάξηεκα 2). 
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4.8  Η δηακόξθσζε ησλ ηηκώλ ησλ θαξκαθεπηηθώλ ηδηνζθεπαζκάησλ 

Οη ηηκέο ησλ θαξκάθσλ δηακνξθψλνληαη  λνκνζεηηθά ζχκθσλα κε ην ΦΔΚ 2719/8-

10-2012 φπσο ηξνπνπνίζεθε ΦΔΚ 2825/19-10-2012, σο εμήο: «Οη ηηκέο ησλ 

θαξκάθσλ αλαθνξάο πνπ βξίζθνληαη ππφ θαζεζηψο πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ηνπο, 

ζχκθσλα κε ηε θαξκαθεπηηθή λνκνζεζία( ηζρχο παηέληαο), πξνθχπηνπλ απφ ην κέζν 

φξν ησλ ηξηψλ ρακειφηεξσλ αληίζηνηρσλ ηηκψλ ησλ θαξκάθσλ ζηα θξάηε − κέιε ηεο 

Δ.Δ. Ζ ηηκή ηνπο κεηψλεηαη απηφκαηα ζην 50% ηεο ηειεπηαίαο ηηκήο ππφ θαζεζηψο 

πξνζηαζίαο, εθφζνλ απηή είλαη ρακειφηεξε απφ ηελ ηειεπηαία δεκνζηεπκέλε ηηκή 

ζην δειηίν ηηκψλ θαξκάθσλ κε ηελ εκ.λία ιήμεο ηεο πξνζηαζίαο. Οη ηηκέο ησλ 

θαξκάθσλ εθηφο πξνζηαζίαο θαζνξίδνληαη ζην 40% ηεο ηειεπηαίαο ηηκήο ππφ 

θαζεζηψο πξνζηαζίαο, εθφζνλ απηή είλαη ρακειφηεξε απφ ηελ ηειεπηαία 

δεκνζηεπκέλε ηηκή ζην δειηίν ηηκψλ θαξκάθσλ. Σα γελφζεκα πξντφληα δελ δχλαληαη 

λα ιάβνπλ ηηκή κεγαιχηεξε ηνπ 80% ηεο ηηκήο πνπ ιακβάλνπλ ηα πξντφληα 

αλαθνξάο κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ πξνζηαζίαο ησλ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ηηκήο 

είλαη απαξαίηεην ην θάξκαθν λα έρεη ιάβεη ηηκή θαη άδεηα θπθινθνξίαο ζε ηξία 

ηνπιάρηζηνλ θξάηε ηεο Δ.Δ.  Ο θάηνρνο αδείαο θπθινθνξίαο δχλαηαη λα αηηεζεί 

ρακειφηεξε ηηκή, ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκφ, ε νπνία εγθξίλεηαη άκεζα ζε 

ζπκπιεξσκαηηθφ/δηνξζσηηθφ δειηίν ηηκψλ.» Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ ησλ 

θαξκάθσλ αλαθνξάο, αξκφδηνο θνξέαο είλαη ν ΔΟΦ θαη ε δηαδηθαζία πεξηγξάθεηαη 

ζην ζρεηηθφ παξάξηεκα 1. 

Σα πνζνζηά θέξδνπο θαξκάθσλ γηα ηνπο θαξκαθέκπνξνπο (ρνλδξέκπνξνπο-

θαξκαθαπνζήθεο) θαη θαξκαθνπνηνχο θαζνξίδνληαη σο εμήο: 

 1. Γηα ηνπο θαξκαθέκπνξνπο ην πνζνζηφ κηθηνχ θέξδνπο θαζνξίδεηαη σο εμήο: 

α) γηα ηα κε ζπληαγνγξαθνχκελα θάξκαθα (ΜΖΤΦΑ) σο πνζνζηφ 7,8% επί ηεο ex 

factory ηηκήο. 

β) γηα ηα ζπληαγνγξαθνχκελα θάξκαθα ηα νπνία δελ απνδεκηψλνληαη απφ ηνπο ΦΚΑ 

σο πνζνζηφ 5,4 % επί ηεο ex factory ηηκήο. 

γ) γηα ηα απνδεκηνχκελα θάξκαθα απφ ηνπο ΦΚΑ σο πνζνζηφ 4,9% επί ηεο ex 

factory ηηκήο, θαη 
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δ) γηα ηα θάξκαθα ηεο παξαγξάθνπ 2, ηνπ άξζξνπ 12ηνπ Ν. 3816/2010 σο πνζνζηφ 

2% επί ηεο λνζνθνκεηαθήο ηηκήο ησλ θαξκάθσλ. Ζ δηακνξθσζείζα απηή ηηκή 

νλνκάδεηαη εηδηθή ρνλδξηθή ηηκή. 

2. Γηα ηα θαξκαθεία ην πνζνζηφ κηθηνχ θέξδνπο θαζνξίδεηαη σο εμήο: 

α) γηα ηα κε ζπληαγνγξαθνχκελα θάξκαθα (ΜΖΤΦΑ) σο πνζνζηφ 35 % επί ηεο 

ρνλδξηθήο ηηκήο 

β) γηα ηα ζπληαγνγξαθνχκελα θάξκαθα ηα νπνία δελ απνδεκηψλνληαη απφ ηνπο ΦΚΑ 

σο πνζνζηφ 35% επί ηεο ρνλδξηθήο ηηκήο 

γ) γηα ηα απνδεκηνχκελα θάξκαθα απφ ηνπο ΦΚΑ θαη κε Υνλδξηθή Σηκή κέρξη 200€, 

σο πνζνζηφ 32,4% επί ηεο ρνλδξηθήο ηηκήο, θαη 

δ) γηα ηα απνδεκηνχκελα θάξκαθα κε Υνλδξηθή Σηκή ή Δηδηθή Υνλδξηθή Σηκή 

αλψηεξε ησλ 200,00 € ην θέξδνο ησλ ηδησηηθψλ θαξκαθείσλ ηζνχηαη κε ην πάγην 

πνζφ ησλ 30,00 € 

ε) γηα ηα απνδεκηνχκελα θάξκαθα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν ηεο παξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 3816/10 θαη έρνπλ Δηδηθή Υνλδξηθή Σηκή κέρξη 200,00 € ην 

πνζνζηφ θέξδνπο ηνπ ηδησηηθνχ θαξκαθείνπ θαζνξίδεηαη ζε 16% επί ηεο Δηδηθήο 

Υνλδξηθήο Σηκήο.  

 Tα θάξκαθα πνπ αθνξνχλ ζηηο παξαγξάθνπο α) θαη β) είλαη απηά πνπ 

αθνξνχλ ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ ηδίξνπ ησλ θαξκαθείσλ. Σέινο πξνβιέπεηαη ε 

δπλαηφηεηα γηα ηνπο ρνλδξέκπνξνπο θαη ηα θαξκαθεία λα ιακβάλνπλ έθπησζε επί 

ησλ ηηκψλ αγνξάο πνπ απμάλεη έηζη ην θέξδνο ηνπο.(παξάξηεκα 6) (ΦΔΚ 2719/8-10-

2012). 

             χκθσλα κε ηελ πνιηηηθή ηηκνιφγεζεο ησλ θαξκάθσλ ε νπνία παξακέλεη 

ίδηα πεξίπνπ εδψ θαη αξθεηά ρξφληα ε Διιάδα έρεη απφ ηηο ρακειφηεξεο ηηκέο 

θαξκάθσλ ζηελ Δπξσπατθή  Έλσζε. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ πνιιέο 

εμαγσγέο πξσηφηππσλ θπξίσο θαξκάθσλ πξνο άιιεο Δπξσπαηθέο ρψξεο, φπνπ νη 

ηηκέο ηνπο είλαη πην απμεκέλεο. Σν γεγνλφο απηφ είλαη αζχκθνξν γηα ηηο πνιπεζληθέο 

επηρεηξήζεηο νη νπνίεο θαηαιήγνπλ λα πσινχλ ηειηθά θζελφηεξα ησλ πξνβιέςεψλ 

ηνπο θαη ζε άιιεο ρψξεο πνπ εηζξένπλ ηα πξντφληα ηνπο κέζσ ηεο Διιάδνο θαη 
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θάλνπλ πξνζπάζεηεο πεξηνξηζκνχ ηνπ θαηλνκέλνπ κε απζηεξή δηαρείξηζε ησλ 

απνζεκάησλ πνπ ζηέιλνπλ ζηελ Διιεληθή αγνξά. Έηζη παξαηεξνχληαη ζπλερψο 

ζεκαληηθέο ειιείςεηο θαξκάθσλ θαη δελ θαιχπηνληαη  επαξθψο νη αλάγθεο ησλ 

Διιήλσλ αζζελψλ (Δπζπκηάδνπ Γ. (2013)).  Ο φγθνο ησλ εμαγσγψλ ην 2012 θαίλεηαη 

ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (πίλαθαο 3).  

 

Πίλαθαο  3: Παξάιιειεο εμαγσγέο αλά κήλα ζε πνζόηεηεο θαη αμίεο ην 2012 

(Πεγή ΔΟΦ) 

 Σαπηφρξνλα ε επηβνιή δξακαηηθήο κείσζεο ησλ δαπαλψλ πγείαο, σο φξνο ηνπ 

κλεκνλίνπ, νδήγεζε ζε κείσζε ησλ πφξσλ ησλ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ κε 

απνηέιεζκα νη δηνηθήζεηο ησλ λνζνθνκείσλ, πνπ δηέζεηαλ πιένλ ιηγφηεξν απφ 40% 

νηθνλνκηθνχο πφξνπο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ηδξπκάησλ, λα εθαξκφζνπλ άκεζα θαη 

πνιχ απζηεξά ηελ θάζε θνξά λέα λνκνζεζία πεξηθνπήο δαπαλψλ. Γη απηφ θαη 

παξνπζηάζηεθαλ ζεκαληηθέο ειιείςεηο ζηα λνζνθνκεία ηαηξνθαξκαθεπηηθψλ πιηθψλ. 

 Δπηπιένλ, κεγάιν πξφβιεκα ηεο αγνξάο απνηέιεζε ην γεγνλφο πσο δελ 

ππήξμε έθδνζε δειηίνπ ηηκψλ γηα λενεηζεξρφκελα ζθεπάζκαηα κεηά ηνλ Μάξηην ηνπ 

2011. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ, πσο ελψ ην δειηίν ηηκψλ γηα λέα θάξκαθα ζα πξέπεη λα 

εθδίδεηαη θάζε 90 εκέξεο, ε έθδνζή ηνπ εθθξεκεί ηνπο ηειεπηαίνπο  26 κήλεο. Οη 

πεξηζζφηεξεο θαξκαθεπηηθέο επηρεηξήζεηο παξέθιηλαλ ζεκαληηθά ζηηο πξνβιέςεηο 

ηνπο γηα ην κίγκα πξντφλησλ πνπ ζα δηέζεηαλ ζηελ Διιεληθή αγνξά αιιά θαη ζηελ 

πξφβιεςε ησλ πσιήζεσλ γηα ηα πθηζηάκελα ζε απηή πξντφληα ηνπο.   
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 Ηδηαίηεξν πξφβιεκα αληηκεηψπηζαλ νη επηρεηξήζεηο πνπ είραλ ζην 

ραξηνθπιάθηφ ηνπο κεγάιν πνζνζηφ λνζνθνκεηαθψλ πξντφλησλ (γηα λνζειεπφκελνπο 

θπξίσο αζζελείο) εθφζνλ πιένλ ηα ρξέε ησλ λνζνθνκείσλ πξνο απηέο είλαη 

δπζβάζηαρηα. (Γαγθαιίδεο Α.(2011). Πνιιέο επηρεηξήζεηο δελ πξνζκεηξνχλ ζηηο 

πσιήζεηο ηνπο απηέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη πξνο ηα θξαηηθά ηδξχκαηα εθφζνλ δελ 

εηζπξάηηνπλ ρξφληα ην αληίηηκν γηα ηα πξντφληα ηνπο.  

 ηα πιαίζηα ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο θαηάξηηζεο θαη εθαξκνγήο ηεο 

πξναλαθεξφκελεο πνιηηηθήο ζπληαγνγξάθεζεο ηνπ θαξκάθνπ, πνπ επηβιήζεθε 

ζηαδηαθά απφ ηα κλεκφληα ππήξμαλ ηα δχν ηειεπηαία ηδηαίηεξα έηε ζπλερείο αιιαγέο 

ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ θαζνξίδεη ηε θαξκαθεπηηθή αγνξά. Ο ΔΟΦ έρεη 

πεξηνξίζεη ζεκαληηθά ηνλ αξηζκφ αδεηψλ πνπ ρνξεγεί γηα δηεμαγσγή ηαηξηθψλ 

ζπλεδξίσλ, εκεξίδσλ θαη πξνσζεηηθψλ εθδειψζεσλ απφ ηηο θαξκαθεπηηθέο 

επηρεηξήζεηο θαη έρεη πξφζθαηα ζέζεη θαη πεξηνξηζκνχο ζηνπο ιεηηνπξγνχο πγείαο 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζε απηά κε ηε ρνξεγία ησλ θαξκαθεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ.( ΔΟΦ 

(App 7, 1/ Feb/ 2013).  

 Ο ζπλδπαζκφο φισλ απηψλ ησλ παξαγφλησλ νδήγεζε  θαη ζπλερείο 

αλαθαηαηάμεηο θαη πξνβιήκαηα ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο θαξκαθεπηηθήο αγνξάο ε 

νπνία αλακέλεηαη θαη λα ζπλερηζηεί θαζψο θεκνινγνχληαη θαη λέεο αιιαγέο απφ 

πιεπξάο ηεο Κπβέξλεζεο. Ο ζρεδηαζκφο ησλ ηκεκάησλ κάξθεηηλγθ ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαιείηαη ζπλερψο λα αληηκεησπίδεη κε θηινζνθία  δηαρείξηζεο θξίζεσλ 

ηηο έθηαθηεο αλάγθεο ηεο αγνξάο πνπ ζπλερψο κεηαβάιινληαη, ρσξίο λα ππάξρεη 

δπλαηφηεηα νπνηνπδήπνηε πην καθξνρξφληνπ ζρεδηαζκνχ. Καηαθεχγνπλ ζπρλά ζε 

πνιηηηθέο αιιαγήο ζηφρεπζεο ησλ κνξθψλ ησλ πξντφλησλ αλάινγα κε ην πψο 

δηακνξθψλνληαη νη ηηκέο γηα θάζε κνξθή ζην εθάζηνηε δειηίν ηηκψλ. Σα ηκήκαηα 

πσιήζεσλ  αιιάδνπλ ηε ζηνρνπνίεζε ησλ πειαηψλ κεηψλνληαο γηα παξάδεηγκα ηελ 

‘’αμία’’ ησλ λνζνθνκεηαθψλ πειαηψλ θαη απμάλνληαο απηψλ ηνπ ηδησηηθνχ ρψξνπ. 

 Δληζρχνπλ ζέζεηο θαη κεζφδνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επαθή θαη επηθνηλσλία 

κε ηνπο «λένπο» πειάηεο-ζηφρνπο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί δειαδή ηνπο 

θαξκαθνπνηνχο θαη ηνπο δηνηθεηηθνχο θνξείο ησλ ηδξπκάησλ πγείαο. Πξνζπαζνχλ λα 

αλαθαιχςνπλ ηξφπνπο λα πξνζεγγίζνπλ ηηο αλάγθεο θαη αλεζπρίεο ησλ πειαηψλ –
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αζζελψλ, νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε πιήξε ζχγρπζε θαη αδπλακία ζπρλά, λα έρνπλ 

πξφζβαζε ζηε ζεξαπεπηηθή αγσγή ηνπο (Ofakoglou I. (2013)). 

 Σα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ έρνπλ απμεκέλν θφξην εξγαζίαο αθελφο κελ 

ιφγσ ηεο πεξηθνπήο ζέζεσλ εξγαζίαο αιιά θαη αθεηέξνπ ιφγσ ηεο αλάγθεο ζπλερνχο 

αιιαγήο ησλ πιάλσλ αλάπηπμεο γηα θάζε πξνηφλ μερσξηζηά αλάινγα κε ηε 

δηακφξθσζε γη απηά ησλ ηηκψλ, ησλ θαλαιηψλ δηάζεζεο θαη ησλ ζπλζεθψλ πνπ 

δηακνξθψλνληαη απφ ην εθάζηνηε λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο πεξηφδνπ. Οη άλζξσπνη ησλ 

πσιήζεσλ έρνπλ πεξηνξηζηεί ζε αξηζκφ κε απνηέιεζκα ηα ζηειέρε λα κελ κπνξνχλ 

λα αληηιεθζνχλ άκεζα θαη λα ραξηνγξαθήζνπλ ηελ θαηάζηαζε ηεο αγνξάο ζηελ θάζε 

ρξνληθή ζηηγκή, ψζηε λα αληηδξάζνπλ εγθαίξσο. Οη νηθνλνκηθνί πφξνη γηα έμνδα 

πξνψζεζεο απφ ηηο κεηξηθέο εηαηξίεο ησλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ έρνπλ 

πεξηνξηζηεί. Οη εηαηξίεο γελνζήκσλ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ απμεκέλν 

αληαγσληζκφ πνπ επήιζε απφ ηελ ίδξπζε πνιιψλ κηθξψλ ηέηνησλ εηαηξηψλ ηα δχν 

ηειεπηαία ρξφληα, νη νπνίεο κνηξάδνληαη ην κεξίδην αγνξάο ησλ γελνζήκσλ 

θαηέρνληαο κηθξφ θνκκάηη ε θαζεκία μερσξηζηά. Δπίζεο, πνιιέο απφ απηέο, νη νπνίεο 

είλαη λενζχζηαηεο, έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηε κείσζε ησλ ηηκψλ θαη ζπλεπψο ησλ 

θεξδψλ πξηλ αθφκε πξνιάβνπλ λα απνθνκίζνπλ.   

 

5 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

            Σν κάξθεηηλγθ πνπ εθαξκφδεηαη απφ ηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο πξσηνζηαηεί 

ζηελ πηνζέηεζε αξρψλ θαη πξαθηηθψλ πνπ επηβάιινπλ νη ζχγρξνλεο αλάγθεο ηνπ 

γεληθνχ κάξθεηηλγθ, μεθηλψληαο ηελ εθαξκνγή ηνπο απφ ηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε 

ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ κέρξη θαη ηελ απφζπξζή ηνπο απφ ηελ αγνξά. Χζηφζν 

ιφγσ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ πνπ επηβάιιεη ην θαλνληζηηθφ πιαίζην ζηε θαξκαθεπηηθή 

αγνξά ζπρλά δηαθνξνπνηείηαη απφ άιιεο αγνξέο ζηηο κεζφδνπο πξνψζεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί εμαθνινπζψληαο γηα παξάδεηγκα λα δείρλεη αλαγθαζηηθά πξνηίκεζε 

ζηελ πξνζσπηθή επαθή κε ηνλ πειάηε απφ φηη ζηελ εμ’ απνζηάζεσο επαθή  

ρξεζηκνπνηψληαο ηα ζχγρξνλα ηερλνινγηθά κέζα. Οη θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο θάλνπλ 

ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο αλάπηπμεο ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε εθαξκφδνληαο ην e-

detailing ζηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ηνπο γηαηξνχο θαη ηελ πιεξνθφξεζε κέζνπ 

δηαδηθηχνπ πξνο ηνπο θαηαλαισηέο-αζζελείο, αλαδεηψληαο έηζη ηε επηπιένλ ηε ιχζε 
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κείσζε ηνπ θφζηνπο πξνψζεζεο πνπ επηβάιιεηαη απφ ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Σα 

κέρξη ζηηγκήο απνηειέζκαηα δελ έρεη απνδεηρηεί λα έρνπλ ηνλ ίδην αληίθηππν πνπ έρεη 

δηαθαλεί ζηελ εθαξκνγή ηέηνησλ κεζφδσλ ζηελ πξνψζεζε άιισλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ ζε άιινπο θιάδνπο. Ζ έξεπλα θαη αλάπηπμε ησλ θαξκάθσλ θνζηίδεη 

ππέξνγθα πνζά θαη παξφηη ε αλάπηπμε θαηλνηφκσλ πξντφλησλ, πνπ ηνπο πξνζθέξεη 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, είλαη ε θηινζνθία αλάπηπμήο ηνπο σο επηρεηξήζεηο, 

σζηφζν ηίζεηαη ην εξψηεκα εάλ θαη κέρξη πνηφ φξην νη θπβεξλήζεηο ησλ ρσξψλ είλαη 

δηαηεζεηκέλεο θαη δχλαληαη πιένλ λα ππνζηνχλ απηφ ην νηθνλνκηθφ θφζηνο, ψζηε λα 

πξναρζεί ε πγεία ησλ αζζελψλ. Απηφ είλαη έλα εξψηεκα πνπ θαινχληαη λα 

απαληήζνπλ νη εξεπλεηέο ζην άκεζν κέιινλ θαη ζα θαζνξίζεη ηαπηφρξνλα ηε 

ζηξαηεγηθή ησλ θαξκαθεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

          ηελ Διιάδα, κεηά ηηο κεηαξξπζκίζεηο ζηελ πγεία πνπ εμαθνινπζνχλ λα είλαη 

ζε εμέιημε αθφκε θαη ζήκεξα, θαίλεηαη πσο ηα γελήζεκα πξντφληα ζα ζπλερίζνπλ λα 

απμάλνπλ ηα κεξίδηά ηνπο ζηελ αγνξά, ζπλεπψο επηβάιιεηαη ζπλερηδφκελε 

επαλαμηνιφγεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ θαη ησλ πιάλσλ δξάζεο κάξθεηηλγθ ησλ 

εηαηξηψλ κε πξσηφηππα θάξκαθα. Μεηά θαη ηελ είζνδν ηεο δηαθήκηζεο ηελ ηειεπηαία 

δεθαεηία απεπζείαο ζηνλ θαηαλαισηή, πνπ επηηξάπεθε θαη ζηελ Διιάδα, αιιά θαη 

ηελ πξφζθαηε αχμεζε ηεο εκπινθήο ησλ θαξκαθνπνηψλ ζηα ζπληαγνγξαθνχκελα θαη 

κε πξντφληα, αιιά θαη ησλ πιεξσηψλ ζηα ζπληαγνγξαθνχκελα, ε αγνξά ηείλεη λα 

αλαδηακνξθψλεηαη ζπλερψο θαη νη εηαηξίεο εληάζζνπλ απηή ηελ επνρή θαη απηνχο 

ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηα πιάλα κάξθεηηλγθ πνπ θαηαξηίδνπλ. Δίλαη αλαγθαία ινηπφλ 

ε δηαξθήο έξεπλα ηεο δηακφξθσζεο ηεο θαξκαθεπηηθήο αγνξάο ζε φια απηά ηα 

επίπεδα θαζψο θαη ν έιεγρνο ηεο  απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζηξαηεγηθψλ κάξθεηηλγθ 

πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ θάζε ρξνληθή ζηηγκή.  

           Tα ζπζηήκαηα πγείαο, φρη κφλν ζηελ Διιάδα αιιά θαη παγθνζκίσο είλαη 

δνκεκέλα γηα λα εμππεξεηνχλ ηνλ άλζξσπν ζε δχζθνιεο ζηηγκέο θαη ζπλεπψο λα 

πξνάγνπλ ην ΄΄πνιπηηκφηεξν αγαζφ΄΄ ηνπ, ηελ πγεία. Ζ βηνκεραλία θαξκάθσλ θαη ην 

κίγκα κάξθεηηλγθ, πνπ ζρεδηάδεη θαη εθαξκφδεη, νθείιεη λα είλαη πάληνηε απζηεξά 

πξνζεισκέλν ζηνλ ζηφρν ηνπ, ηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ-αζζελή. ηελ νινθιεξσκέλε 

θαη απνηειεζκαηηθή επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ είλαη ππνρξεσκέλνη λα ζπκβάιινπλ 

πνιινί παξάγνληεο ηνπ ρψξνπ ηεο πγείαο, νη θαξκαθνβηνκεραλίεο, νη γηαηξνί, νη 

θαξκαθνπνηνί, νη πιεξσηέο ηα κέιε ησλ θπβεξλήζεσλ, νη δηνηθήζεηο ησλ νξγαληζκψλ 
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πγείαο θαη φπνηνη ζήκεξα εκπιέθνληαη αιιά θαη ζην ζην κέιινλ πξφθεηηαη λα 

εκπιαθνχλ ζηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο αμίαο γηα ηελ πγεία θαη ηε βειηίσζε ηεο δσήο 

ησλ αλζξψπσλ. Οη παξάγνληεο απηνί πίζσ ηνπο θξχβνπλ φινη θάπνηνπο αλζξψπνπο 

πνπ θαινχληαη λα ζπκβάιινπλ ζε απηφ. Ζ αγνξά ηνπ θαξκάθνπ ζήκεξα κπνξεί λα 

βάιιεηαη απφ ζπλερηδφκελεο αιιαγέο ζε έλα δαηδαιψδεο ζχζηεκα γεκάην πξνθιήζεηο 

πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη, κε ζπλέπεηα ην θαξκαθεπηηθφ κάξθεηηλγθ λα 

δηαθνξνπνηεί ζπρλά ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ θαη ηηο κεζφδνπο ηνπ. Δπίζεο θαη πίζσ 

απφ ηνλ φξν ΄΄κάξθεηηλγθ΄΄ θξχβνληαη νη άλζξσπνη πνπ ην ππεξεηνχλ. Ο 

πξνζαλαηνιηζκφο ηνπο ζα είλαη επηθεληξσκέλνο ζηνλ ζσζηφ ζηφρν ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ε θηινζνθία πνπ ιεηηνπξγεί πινπνηεί ηε ιεηηνπξγία ΄΄ απφ ηνλ άλζξσπν γηα ηνλ 

άλζξσπν ΄΄. Έρνληαο απηφ ζαλ ζηφρν νη εξεπλεηέο ζην εμήο ζα ήηαλ ελδηαθέξνλ λα 

δηεξεπλήζνπλ ηε ζρέζε θφζηνπο - νθέινπο ζε ζπλάξηεζε κε φινπο ηνπο παξάγνληεο 

πνπ δηακνξθψλνπλ ην ηειηθφ φθεινο γηα ηνλ αζζελή θαη ηελ θνηλσλία. 
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                                                 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

(1) ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΙΜΧΝ ΦΑΡΜΑΚΧΝ ΑΝΑΦΟΡΑ 

 

Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ ησλ θαξκάθσλ αλαθνξάο δηεμάγεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα 

ηνπ ΔΟΦ, έξεπλα ζηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. ζηα νπνία πθίζηαληαη θαη αλαθνηλψλνληαη 

ζηνηρεία απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο, ζε θνξείο ησλ ρσξψλ απηψλ ή ζε επίζεκνπο θαη έγθξηηνπο 

Δπξσπατθνχο θνξείο. Ζ κεηαηξνπή ηηκψλ απφ ιηαληθή ή ρνλδξηθή ζε ex factory γίλεηαη κε 

κεζνδνινγία θαη ζπληειεζηέο πνπ αλαθνηλψλνληαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ ΔΟΦ, φπσο θαη 

θάζε άιιε ρξήζηκε πιεξνθνξία θαη ζηνηρείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

ηηκψλ. .Δπηθνπξηθά ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ θαη ηα ζηνηρεία πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο 

θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο θαη πνπ δειψλνληαη ζηα Φχιια Έξεπλαο ηνηρείσλ θαη Σηκψλ. 

Απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ηηκήο ησλ θαξκάθσλ είλαη: α) ην φλνκα ηνπ 

θαξκάθνπ,  

β) ε δξαζηηθή νπζία, γ) ε πεξηεθηηθφηεηα ζε δξαζηηθή νπζία, δ) ε θαξκαθνηερληθή κνξθή, ε) 

ε ζπζθεπαζία, ζη) ε θαηεγνξηνπνίεζε θαηά ATC, δ) ν ππεχζπλνο θπθινθνξίαο, νη ηηκέο 

(ρνλδξηθή ή/θαη ιηαληθή ή/θαη λνζνθνκεηαθή ή/θαη ex factory) θαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηεο 

δεθαεηνχο ή θαηά πεξίπησζε ελδεθαεηνχο πξνζηαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 10 παξ. 1 

εδ. β΄ ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο ΓΤΓ3α/νηθ.82161/24.8.2012 (ΦΔΚ 

2374/Β΄/24.8.2012) θαη εμαεηνχο γηα ηα θάξκαθα ησλ νπνίσλ ε άδεηα θπθινθνξίαο εθδφζεθε 
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ΓΤΓ3α/83567/2005 (ΦΔΚ Β΄ 59) ζχκθσλα κε ην άξζξν 150 απηήο.  

 

 

(2) ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΑΦΑΛΙΜΔΝΟΤ ΣΑ ΤΝΣΑΓΟΓΡΑΦΟΤΜΔΝΑ 

ΦΑΡΜΑΚΑ 

 

Α. πκκεηνρή ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζε πνζνζηφ 10% γηα ηνπο πάζρνληεο απφ: 

1. Νφζν ηνπ Parkinson θαη δπζηνλίεο 

2. Άπνην δηαβήηε 

3. Υξφληα ξεπκαηηθή βαιβηδνπάζεηα θαη ινηπέο βαιβηδνπάζεηεο, ρξφληα πλεπκνληθή 

θαξδηνπάζεηα θαη ζπγγελή θαξδηνπάζεηα 

4. Μπαζζέλεηα 

5. Φπκαηίσζε 

6. Κιεξνλνκηθφ αγγεηννίδεκα 

7. πγγελή ηρζχαζε 

8. Νφζν ηνπ WILSON 

9. αθραξψδε δηαβήηε ηχπνπ II 

10. Δπηιεςία θαη ινηπέο επηιεπηηθέο θαηαζηάζεηο 

11. Αγγεηνπάζεηα BURGER 

12. Άλνηα, λφζν Alzheimer θαη λφζν Charcot 

Πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 10% θαηαβάιιεηαη απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ ΔΚΑ θαη ηα 

πξνζηαηεπφκελα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, γηα φια ηα θάξκαθα. 

 

 

Β. Μεδεληθή (0%) ζπκκεηνρή γηα ηνπο πάζρνληεο απφ: 

1. Νενπιάζκαηα φισλ ησλ ζπζηεκάησλ θαη ιεπραηκηψλ 

2. αθραξψδε δηαβήηε ηχπνπ Η 

3. Φπρψζεηο (φζνλ αθνξά ηα αληηςπρσηηθά θάξκαθα θαη φρη ηα θαηαζιηπηηθά) 
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4. Μεζνγεηαθή αλαηκία, δξεπαλνθπηηαξηθή θαη κηθξνδξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία, νκφδπγε 

κεζνγεηαθή αλαηκία, ελδηάκεζε κεζνγεηαθή αλαηκία θαη νκφδπγε δξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία 

5. Ηδηνπαζή αηκνιπηηθή αλαηκία − ζξνκβνπεληθή πνξθχξα 

6. Νπρηεξηλή παξνμπζκηθή αηκνζθαηξηλνπξία 

7. Αηκνξξνθηιία (αληηαηκνξξνθηιηθνί παξάγνληεο) 

8. Τπνθπζηνγελή λαληζκφ (απμεηηθή νξκφλε) 

9. Κπζηηθή Ίλσζε (θπζηηθή ηλψδε λφζν, ηλνθπζηηθή λφζν) 

10. Υξφληα επαηίηηδα Β θαη C 

11. Νφζν Wilson (επαηνθαθνεηδή εθθχιηζε) 

12. Γιπθνγνλίαζε − γιπθφγνλίαζε ηχπνπ IB 

13. Νφζν Gaucher 

14. Έιιεηςε νξληζν−θαξβακπιν−ηξαλζθεξάζε 

15. Υξφληα λεθξηθή λφζν, ζηάδην 3 θαη 4 

16. Νεθξηθή αλεπάξθεηα, πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκν− 

θάζαξζε 

17. Νφζν Niemann−Pick ηχπνπ C 

18. Τπεξθαηλπιαιαληλαηκία 

19. θιήξπλζε θαηά πιάθαο 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε κεησκέλε ή κεδεληθή ζπκκεηνρή αθνξά απνθιεηζηηθά θαη απζηεξά κφλν 

ηα θαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζεξαπεία θαη αληηκεηψπηζε ησλ αληίζηνηρσλ 

σο αλσηέξσ ζπγθεθξηκέλσλ παζήζεσλ. 

Γελ θαηαβάιινπλ ζπκκεηνρή γηα φια ηα θάξκαθα πνπ ρνξεγνχληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

θαηάζηαζήο ηνπο, νη κεηακνζρεπζέληεο ζπκπαγψλ ή ξεπζηψλ νξγάλσλ θαη ηζηψλ, θαζψο θαη 

νη παξαπιεγηθνί θαη ηεηξαπιεγηθνί. 

Γελ θαηαβάιινπλ ζπκκεηνρή νη πάζρνληεο απφ ην ζχλδξνκν αλνζνινγηθήο αλεπάξθεηαο 

(AIDS), γηα ηα 

αληηξξεηξντθά θάξκαθα. 

Ο Δζληθφο Οξγαληζκφο Φαξκάθνπ (ΔΟΦ) αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε ζχληαμεο θαηαιφγνπ 

θαηάηαμεο 

ησλ θαξκάθσλ (δξαζηηθέο νπζίεο κε ηηο αληίζηνηρεο εκπνξηθέο νλνκαζίεο ηνπο) αλά 

ζεξαπεπηηθή θαηεγνξία, ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα θαηάηαμεο «αλαηνκηθήο, ζεξαπεπηηθήο 

θαηεγνξηνπνίεζεο ATC» ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο, αληηζηνηρίδνληαο ζην θάζε 
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θάξκαθν ην πξνβιεπφκελν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θαη ν νπνίνο δεκνζηνπνηείηαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ ΔΟΦ θαη θνηλνπνηείηαη ζηε Γηεχζπλζε Αζθάιηζεο Αζζέλεηαο θαη 

Μεηξφηεηαο, ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ(Γ.Γ.Κ.Α.) θαη ζηνπο 

Φ.Κ.Α., ζηνπο Φαξκαθεπηηθνχο πιιφγνπο θαη ζηνπο Καηφρνπο Άδεηαο Κπθινθνξίαο (ΚΑΚ) 

θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ. Ζ επζχλε επηθαηξνπνίεζεο ηνπ θαηαιφγνπ ιφγσ εηζφδνπ ζηελ 

θπθινθνξία λέσλ θαξκάθσλ αλήθεη απφ θνηλνχ ζηνλ ΔΟΦ, ζηε Γηεχζπλζε Αζθάιηζεο 

Αζζέλεηαο θαη Μεηξφηεηαο ηεο Γ.Γ.Κ.Α. θαη ζηνπο Φ.Κ.Α. 

Γελ θαηαβάιιεηαη ζπκκεηνρή γηα θάξκαθα πνπ ρνξεγνχληαη θαηά ηελ πεξίνδν θχεζεο θαη 

ινρείαο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ, γηα θάξκαθα πνπ πξνκεζεχνληαη 

νη αζθαιηζκέλνη ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. απφ ηα θαξκαθεία ή ηηο απνζήθεο ηνπ Οξγαληζκνχ, γηα 

θάξκαθα πνπ πξνκεζεχνληαη απφ ηα θαξκαθεία ησλ Κξαηηθψλ Ννζνθνκείσλ θαζψο θαη γηα 

ηνλ ππνρξεσηηθφ εκβνιηαζκφ, βάζεη ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο Δκβνιηαζκνχ, φπσο ηζρχεη 

θάζε θνξά.( ΦΔΚ 2883/26-10-2012 Απφθαζε Αξηζκ. ΓΤΓ3(α) /νηθ.104747) 

 

 

(3) ΟΡΙΜΟΙ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΙ ΣΙΜΔ  
 

 Αλψηαηε Υνλδξηθή ηηκή ησλ θαξκάθσλ είλαη ε ηηκή πψιεζεο πξνο ηα θαξκαθεία. 

ηελ ηηκή απηή πεξηιακβάλεηαη ην πνζνζηφ κηθηνχ θέξδνπο ηνπ θαξκαθέκπνξνπ ην 

νπνίν ππνινγίδεηαη σο πνζνζηφ επί ηεο θαζαξήο ηηκήο παξαγσγνχ ή εηζαγσγέα. 

 Αλψηαηε Ληαληθή ηηκή ησλ θαξκάθσλ είλαη ε ηηκή πνπ δηαηίζεληαη ηα θάξκαθα ζην 

θνηλφ απφ ηα θαξκαθεία θαη θαζνξίδεηαη απφ ηελ ρνλδξηθή ηηκή, πξνζζέηνληαο ην 

λφκηκν θέξδνο ηνπ θαξκαθείνπ θαη ηνλ Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ). Οη 

αλψηαηεο ιηαληθέο ηηκέο είλαη εληαίεο ζε φιε ηε ρψξα, κε εμαίξεζε ηηο πεξηνρέο πνπ 

ηζρχεη κεησκέλνο ζπληειεζηήο ΦΠΑ. 

 Καζαξή ηηκή παξαγσγνχ ή εηζαγσγέα (ex factory) είλαη ε ηηκή πψιεζεο απφ ηνπο 

εηζαγσγείο, παξαζθεπαζηέο,ζπζθεπαζηέο πξνο ηνπο θαξκαθέκπνξνπο. Ζ θαζαξή 

ηηκή θαζνξίδεηαη κε βάζε ηελ ρνλδξηθή ηηκή κεησκέλε α) γηα ηα κε 

ζπληαγνγξαθνχκελα θάξκαθα (ΜΖΤΦΑ) θαηά 7,24%, β) γηα ηα 

ζπληαγνγξαθνχκελα θάξκαθα ηα νπνία δελαπνδεκηψλνληαη απφ ηνπο ΦΚΑ θαηά 

5,12% θαη γ) γηα ηααπνδεκηνχκελα θάξκαθα απφ ηνπο ΦΚΑ θαηά 4,67%. 

 Αλψηαηε λνζνθνκεηαθή ηηκή ησλ θαξκάθσλ είλαη ε ηηκή πψιεζεο απφ ηνπο 

εηζαγσγείο, παξαζθεπαζηέο, 

ζπζθεπαζηέο πξνο ην Γεκφζην, ηα Γεκφζηα λνζνθνκεία, ηηο Μνλάδεο Κνηλσληθήο 

Φξνληίδαο, θαξκαθεία Δ.Ο.Π.Τ.Τ. θαη ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ ηεο 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 37, ηνπ Ν. 3918/2011, ηα θαξκαθεία ησλ ηδησηηθψλ θιηληθψλ άλσ 

ησλ 60 θιηλψλ θαη πξνο ηα θαξκαθεία θαη θαξκαθαπνζήθεο ησλ θαξκάθσλ ηεο παξ. 

2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 3816/2010.Ζ αλψηαηε λνζνθνκεηαθή ηηκή θαζνξίδεηαη κε 

βάζε ηε ρνλδξηθή ηηκή κεησκέλε θαηά 13%. 

 ηα θάξκαθα ηεο παξαγξάθνπ 2, ηνπ άξζξνπ 12, ηνπ λ. 3816/2010 , αθνξνχλ ζε 

θάξκαθα ΄΄πςεινχ θφζηνπο’’ 

 Χο «θάξκαθν αλαθνξάο» λνείηαη έλα θάξκαθν ην νπνίν εγθξίλεηαη δπλάκεη ηνπ 

άξζξνπ 6 ηεο θνηλήοππνπξγηθήο απφθαζεο ΓΤΓ3α/νηθ.82161/24.8.2012 

(ΦΔΚ2374/Β΄/24.8.2012), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 απηήο. 

 Χο «γελφζεκν θάξκαθν» λνείηαη έλα θάξκαθν κε ηελ ίδηα πνηνηηθή θαη πνζνηηθή 

ζχλζεζε ζε δξαζηηθέο νπζίεο, ηελ ίδηα θαξκαθνηερληθή κνξθή κε ην θάξκαθν 
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αλαθνξάο θαη ηνπ νπνίνπ ε βηντζνδπλακία κε ην θάξκαθν αλαθνξάο έρεη απνδεηρζεί 

βάζεη ησλ θαηάιιεισλ κειεηψλ βηνδηαζεζηκφηεηαο. Σα δηάθνξα άιαηα, εζηέξεο, 

αηζέξεο, ηζνκεξή, κείγκαηα ηζνκεξψλ, ζχκπινθα ή παξάγσγα κηαο δξαζηηθήο νπζίαο 

ζεσξνχληαη σο κία θαη ε απηή δξαζηηθή νπζία, εθηφο εάλ νη ηδηφηεηεο ηνποδηαθέξνπλ 

ζεκαληηθά απφ απφςεσο αζθαιείαο ή/θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο. Οη δηάθνξεο 

θαξκαθνηερληθέο κνξθέο πνπ ιακβάλνληαη απφ ην ζηφκα θαη είλαη άκεζεο 

απειεπζέξσζεο ζεσξνχληαη σο κία θαη ε απηή θαξκαθνηερληθή κνξθή.Ο 

ραξαθηεξηζκφο ελφο θαξκάθνπ σο θαξκάθνπ αλαθνξάο ή γελφζεκνπ θαξκάθνπ, 

αλαγξάθεηαη ζηελ άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ θαξκάθνπ 

 

 

 ( 4)  ΣΙΜΔ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΝΣΑΓΟΓΡΑΦΟΤΜΔΝΧΝ ΦΑΡΜΑΚΧΝ 

 

ην άξζξν 3 αλαθέξεηαη πψο θαζνξίδνληαη νη Σηκέο Αλαθνξάο θαη ε Απνδεκίσζε ησλ 

ζθεπαζκάησλ απφ ηνπο Φνξείο Κνηλσληθήο αζθάιηζεο: ε θάζε ζεξαπεπηηθή θαηεγνξία 

νξίδεηαη ηηκή αλαθνξάο, ε νπνία απνηειεί ηελ ηηκή απνδεκίσζεο απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία 

φισλ ησλ πξντφλησλ ηεο  θαηεγνξίαο. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο β΄ 

ηεοπαξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 3816/2012 θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ Ν. 

3918/2011, σο ηηκή αλαθνξάο νξίδεηαη ε ρακειφηεξε ηηκή θφζηνπο εκεξήζηαο ζεξαπείαο 

(ΚΖΘ), ζε θάζε ζεξαπεπηηθή θαηεγνξία. 

. Ζ ηηκή αλαθνξάο νξίδεηαη γηα θάζε ζεξαπεπηηθή θαηεγνξία ρσξηζηά ζχκθσλα κε ηα 

παξαθάησ. 

α/ Καλέλα θάξκαθν δελ απνδεκηψλεηαη ζε ηηκή κεγαιχηεξε απφ ηελ ιηαληθή ηνπ ηηκή. 

β/ Ζ εηδηθή επηηξνπή θαηάξηηζεο ηνπ ζεηηθνχ θαηαιφγνπ, αθνχ θαηαηάμεη ηα θάξκαθα φπσο 

πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο, ππνινγίδεη ηελ ηηκή αλαθνξάο αλά ζεξαπεπηηθή 

θαηεγνξία. χκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία ε ηηκή αλαθνξάο νξίδεηαη κε βάζε ηελ 

ρακειφηεξε ηηκή θφζηνπο εκεξήζηαο ζεξαπείαο (ΚΖΘ) ζε θάζε ζεξαπεπηηθή θαηεγνξία. Γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ΚΖΘ ιακβάλεηαη ππφςε ε Μέζε Ζκεξήζηα Γφζε (ΜΖΓ) ζχκθσλα κε 

ηελ Πεξίιεςε Υαξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Πξντφληνο (ΠΥΠ / SPC). Δπηθνπξηθά, εθφζνλ ε 

αξκφδηα επηηξνπή ην θξίλεη απαξαίηεην ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, δχλαηαη λα αμηνινγεζεί 

θαη ε κέζε ρνξεγνχκελε δφζε κε βάζε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία απφ ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα 

ζπληαγνγξάθεζεο ηεο ΖΓΗΚΑ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ΚΖΘ ρξεζηκνπνηείηαη ν αθφινπζνο 

καζεκαηηθφο ηχπνο:ΚΖΘ = ΛΣ/ΑΖΓ, φπνπ ΛΣ: ε ιηαληθή ηηκή ηνπ θαξκάθνπ θαη ΑΖΓ: ν 

αξηζκφο εκεξήζησλ δφζεσλ, πνπ ππνινγίδεηαη σο ΑΖΓ= ΠΓ/ΜΖΓ, φπνπ ΠΓ: ζπλνιηθή 

πνζφηεηα δξαζηηθήο θαη ΜΖΓ: κέζε εκεξήζηα δφζε. 

γ/ ε θάζε ζεξαπεπηηθή θαηεγνξία εληάζζνληαη φια ηα θάξκαθα, νη πεξηεθηηθφηεηεο θαη 

ζπζθεπαζίεο, πνπ επηιέγνληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 2 γηα λα απνδεκηψλνληαη 

απφ ηνπο Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. Ζ Σηκή Αλαθνξάο (ΣΑ) θάζε ζεξαπεπηηθήο 

θαηεγνξίαο νξίδεηαη σο ην ρακειφηεξν ΚΖΘ αλάκεζα ζην ζχλνιν φισλ ησλ θαξκάθσλ 

αλαθνξάο (ππφ ή ρσξίο θαζεζηψο πξνζηαζίαο παηέληαο) θαη ην κέζν φξν φισλ ησλ 

γελνζήκσλ θαξκάθσλ ηεο θαηεγνξίαο, δειαδή: ΣΑ = Διάρηζην ΚΖΘ απφ (ΚΖΘ 1...i, 
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Φαξκάθσλ ππφ Πξνζηαζία, ΚΖΘ1...n Φαξκάθσλ ρσξίο Πξνζηαζία, Μέζν Όξν ΚΖΘ1...m  

Γελνζήκσλ Φαξκάθσλ). 

δ/ Νέα γελφζεκα θάξκαθα εληάζζνληαη απηφκαηα ζην Θεηηθφ Καηάινγν κεηά ηελ έγθξηζε 

ηεο ηηκήο ηνπο θαη ζπλππνινγίδνληαη ζηελ ηηκή αλαθνξάο φηαλ ππεξβνχλ, ζχκθσλα κε 

ζηνηρεία ηεο ΖΓΗΚΑ, πσιήζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πνζφηεηεο ζην 4% ηνπ ζπλφινπ ηεο 

δξαζηηθήο νπζίαο πνπ αλήθνπλ. Νέα γελφζεκα θάξκαθα ησλ νπνίσλ ην θάξκαθν αλαθνξάο 

είλαη ζηνλ αξλεηηθφ θαηάινγν, εληάζζνληαη απηφκαηα ζηνλ αξλεηηθφ θαηάινγν κεηά ηελ 

έγθξηζε ηεο ηηκήο ηνπο 

ε/ Γηα ηα θάξκαθα αλαθνξάο πνπ έρεη ιήμεη ε πεξίνδνο πξνζηαζίαο θαη θπθινθνξνχλ ζηελ 

αγνξά γελφζεκα, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 4052/2012 θαη ηεο 

ππνπξγηθήο απφθαζεο Αξηζκ.ΓΤΓ3(α)/νηθ. ΓΤ/149, ΦΔΚ 545, 01.03.2012. Γηα ηα θάξκαθα 

απηά εθαξκφδεηαη ε ηηκή αλαθνξάο πνπ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηα παξαπάλσ. 

 ζη/Γηα θάξκαθα γηα ηα νπνία ν αζζελήο θαιείηαη λα θαηαβάιεη ζπκκεηνρή θαη φπνπ ε 

ιηαληθή ηηκή ηνπ θαξκάθνπ είλαη ρακειφηεξε απφ ηελ ηηκή αλαθνξάο, ε δηαθνξά αθαηξείηαη 

απφ ην πνζφ ζπκκεηνρήο ηνπ αζζελνχο ζην ζπγθεθξηκέλν θάξκαθν. Δθφζνλ ε δηαθνξά 

ιηαληθήο ηηκήο θαη ηηκήο αλαθνξάο είλαη ίζε ή ππεξβαίλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ αζζελνχο, ν 

ηειεπηαίνο δε ζα θαηαβάιεη θακία ζπκκεηνρή 

7. Σα θαξκαθεπηηθά πξντφληα πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην Θεηηθφ Καηάινγν θαη έρνπλ ΚΖΘ 

κηθξφηεξν ή ίζν κε 0,4
 
επξψ αθφκε θαη αλ έρνπλ πςειφηεξε ηηκή απφ ηελ Σηκή Αλαθνξάο, 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ ζεηηθφ θαηάινγν ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ θαη 

απνδεκηψλνληαη απφ ηνπο θνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ζηελ ιηαληθή ηνπο ηηκή, εθφζνλ νη 

θάηνρνη αδείαο θπθινθνξίαο θαηαβάινπλ θαλνληθά ηηο επηζηξνθέο πνπ πξνβιέπεη ε θείκελε 

λνκνζεζία. Σα κε ζεξαπεπηηθά πξντφληα (V07), ηα ζθηαγξαθηθά (V08), ηα θάξκαθα γεληθήο 

αλαηζζεζίαο (Μ03ΑΒ, M03AC, NO 1Α), ηα ελέζηκα ηνπηθά αλαηζζεηηθά (Ν01ΒΑ, Ν01ΒΒ), 

νη άλνζνη νξνί θαη αλνζνζθαηξίλεο (J06), ηα ππνθαηάζηαηα αίκαηνο θαη ηα δηαιχκαηα 

έγρπζεο (Β05), νη παξάγνληεο πήμεο(B02BD), ηα εκβφιηα (J07), νη ηλζνπιίλεο θαη ηα 

αλάινγα απηψλ (Α01 Α)γηα ηα νπνία ν ππνινγηζκφο θφζηνπο εκεξήζηαο ζεξαπείαο (ΚΖΘ) 

θαζίζηαηαη αληηθεηκεληθά δπζρεξήο, ζπκπεξηιακβάλνληα ζην ζεηηθφ θαηάινγν 

ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ θαη απνδεκηψλνληαη απφ ηνπο θνξείο Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο.(ΦΔΚ2912/30-10-2012 ΑΠΟΦ. Αξηζκ. ΓΤΓ3(α)/νηθ.104744) 

 

(6) ΔΞΑΙΡΔΔΙ ΤΝΣΑΓΟΓΡΑΦΗΗ ΜΔ ΓΡΑΣΙΚΗ ΟΤΙΑ 

 

Δμαηξέζεηο απφ ηελ ππνρξέσζε ηεο ζπληαγνγξάθεζεο κε βάζε ηελ δξαζηηθή νπζία κφλνλ 

πνιχ ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο θαξκάθσλ ή αζζελεηψλ, νη νπνίεο πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε 

ηαηξηθά θαη επηζηεκνληθά δηεζλή δεδνκέλα θαη κε γλψκνλα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ 

αζθάιεηα ηεο ζεξαπείαο θαη ηελ νξζή δηαρείξηζε ησλ αζζελψλ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, φπσο 

θαξκάθσλ πνπ πξνθαινχλ αιιεξγίεο θαη αληηδξάζεηο, πνπ ρνξεγνχληαη ζε 

κεηακνζρεπκέλνπο θαη αλνζνθαηαζηαικέλνπο, ζηα παξάγσγα αίκαηνο, ηηο ηλζνπιίλεο,ηα 

εκβφιηα, ηα βηνηερλνινγηθά θαη ηα ζπλδπαζκέλα πξντφληα, γηα ηα νπνία ε ππνθαηάζηαζε θαη 

ε αληαιιαγή δελ είλαη νπζηαζηηθά εθηθηή θαη επηζηεκνληθά νξζή θαζψο θαη θάξκαθα ζηελνχ 
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ζεξαπεπηηθνχ εχξνπο, θάξκαθα ηα νπνία απαηηνχλ ηαηξηθή επίβιεςε ή εηδηθά κέηξα 

πξνζηαζίαο ή εηδηθή κεζνδνινγία θαηά ηελ ρνξήγεζε ηνπο ή θάξκαθα κε πςειή ηνμηθφηεηα 

δχλαηαη ε ζπληαγνγξάθεζε λα γίλεηαη θαη κε ηελ εκπνξηθή νλνκαζία θαη επηπξφζζεηα λα 

απαγνξεχεηαη κε εληνιή ηνπ ηαηξνχ ε ππνθαηάζηαζε ή αιιαγή ηνπ θαξκάθνπ. Ο ηαηξφο 

πξέπεη λα ππνβάιεη αηηηνινγία γηα θάζε απφθιηζε απφ ηελ ζπληαγνγξάθεζε απνθιεηζηηθά κε 

βάζε ηελ δξαζηηθή νπζία. . Οη απνθιίζεηο, απφ φιεο ηηο αλσηέξσ ξπζκίζεηο ππνρξεσηηθήο 

ζπληαγνγξάθεζεο κε βάζε ηελ δξαζηηθή θαη ηηο εμαηξέζεηο, δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλνπλ ην 

15% ηεο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο ζπληαγνγξάθεζεο ηνπ θάζε γηαηξνχ ζηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 

Δηδηθφηεξα, φιεο νη εμαηξέζεηο ζα πξέπεη λα αηηηνινγνχληαη πιήξσο, επαξθψο θαη γξαπηψο 

απφ ηνπο ηαηξνχο ζην ζχζηεκα ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο. ( ΦΔΚ3057/18-11-2012 

Απνθαζε Αξηζκ. ΔΜΠ4) 

 

(7) ΔΚΠΣΧΔΙ 

 

πγθεθξηκέλα νη παξαζθεπαζηέο, ζπζθεπαζηέο θαη εηζαγσγείο κπνξνχλ λα παξέρνπλ 

έθπησζε επί ηεο ρνλδξηθήο ηηκήο xσξίο πεξηνξηζκφ γηα φζα ζθεπάζκαηα πεξηιακβάλνληαη 

ζηνλ θαηάινγν ΜΖΤΦΑ. Γηα φια ηα ππφινηπα θάξκαθα νη παξαζθεπαζηέο, ζπζθεπαζηέο 

θαη εηζαγσγείο δχλαηαη λα παξέρνπλ έθπησζε κέρξη 5%, πξνο ηνπο θαξκαθέκπνξνπο, ηα 

θαξκαθεία θαη ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο, κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο αλαγξαθήο ηνπ πνζνχ ηεο 

έθπησζεο ζην ηηκνιφγην πψιεζεο.Οη παξαζθεπαζηέο, ζπζθεπαζηέο θαη εηζαγσγείο νθείινπλ 

λα παξέρνπλ ζηα θαξκαθεία, θαξκαθέκπνξνπο θαη ζπλεηαηξηζκνχο πίζησζε, κε ηελ 

πξνυπφζεζε αλαγξαθήο ηεο ζην ηηκνιφγην πψιεζεο. Ζ παξερφκελε πίζησζε ζα έρεη δηάξθεηα 

ηνπιάρηζηνλ δχν κελψλ. Ζ δπλαηφηεηα ησλ ίδησλ πνζνζηψλ έθπησζεο θαη ηνπ ρξφλνπ ηεο 

πίζησζεο, ηζρχεη θαη γηα ηηο θαξκαθαπνζήθεο πξνο ηα θαξκαθεία κε ηελ πξνυπφζεζε 

αλαγξαθήο ζην ηηκνιφγην πψιεζεο. Δπίζεο πθίζηαηαη ε δπλαηφηεηα πξφζζεηεο έθπησζεο 

απφ ηνπο παξαζθεπαζηέο, ζπζθεπαζηέο θαη εηζαγσγείο πνπ κπνξνχλ λα παξέρνπλ επί ηεο 

λνζνθνκεηαθήο ηηκήο ρσξίο πεξηνξηζκφ κφλν ζην Γεκφζην, ηα Κξαηηθά λνζνθνκεία, ηηο 

Μνλάδεο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Ν. 3819/2011 θαη ζηα θαξκαθεία ηνπ 

ΔΟΠΤΤ, κε ηελ πξνυπφζεζε αλαγξαθήο ζην ηηκνιφγην πψιεζεο, ελψ φζνλ αθνξά ζηα 

θαξκαθεία ησλ ηδησηηθψλ θιηληθψλ άλσ ησλ 60 θιηλψλ, ε πξναλαθεξφκελε ζηελ παξάγξαθν 

1 πξφζζεηε έθπησζε παξέρεηαη επί ηεο λνζνθνκεηαθήο ηηκήο. Πξνυπφζεζε είλαη ε αλαγξαθή 

ησλ παξαπάλσ πξφζζεησλ εθπηψζεσλ ζην ηηκνιφγην πψιεζεο. (ΦΔΚ 2719/8-10-2012) 

 

 


