




Κατά την περιήγηση στις σελίδες 
του Επετειακού των 25 Ετών του 
Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης της 
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ, ο αναγνώστης 

μπορεί με εύκολο τρόπο να αναζητήσει και 
να εντοπίσει πληροφορίες αναφορικά με τις 
δραστηριότητες του Τμήματος.

Η πορεία από την ίδρυση μέχρι και σήμερα, η 
ανάπτυξη μέσα στα χρόνια με την επέκταση των 
δραστηριοτήτων, οι επιτυχίες που αναδεικνύουν 
σημαντικές στιγμές συνεισφοράς, οι σκέψεις 
των Στελεχών του Τμήματος, καθώς και δηλώσεις 
κορυφαίων Ερευνητών που ξεχώρισαν με την 
ερευνητική τους παρουσία συνθέτουν ένα 
ψηφιδωτό δημιουργίας, απολογισμού, τιμής, αλλά 
και προγραμματισμού της επόμενης ημέρας.

Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω ιδιαίτερα 
την κα Νικολέττα Μπαλάσκα, η οποία ήταν η ψυχή 
της όλης προσπάθειας από την πρώτη κιόλας 
ημέρα, καθώς και τον κο Χρήστο Ι. Τσαρούχη, για 
την αξιολόγηση της πρωτογενούς πληροφορίας 
και την επιμέλεια των κειμένων. Η συνεισφορά 
των δύο συναδέλφων στην τελική διαμόρφωση 
του εντύπου είναι πραγματικά ανεκτίμητη.

Η Συντακτική Ομάδα του Επετειακού των 25 
Ετών του Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης της 
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ, έπειτα από μία εργώδη 
προσπάθεια πολλών μηνών, έφερε εις πέρας ένα 
πολύ σημαντικό έργο.

Μέσω του Επετειακού των 25 Ετών, τιμάται η 
Ιστορία του Τμήματος, καθώς αναδιφώνται με 
συγκίνηση οι πρώτες εκείνες προσπάθειες που 
αποτέλεσαν τα στέρεα θεμέλια για τη συνέχεια. 
Προβάλλονται με ενθουσιασμό και, επιτρέψτε 
μου, μεγάλη περηφάνεια, οι πολλές επιτυχίες και 
διακρίσεις του Τμήματός μας. Χαράσσονται οι 
άξονες δραστηριοποίησης της επόμενης ημέρας, 
της επόμενης δεκαετίας…

Κοινό χαρακτηριστικό όλων των προσπαθειών τα 
χρόνια που πέρασαν ήταν η προσφορά, πάντοτε 
με επίκεντρο τον ασθενή. Με τον ίδιο τρόπο θα 
συνεχίσουμε…

Γιάννης Χονδρέλης
Διευθυντής Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
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Αγαπητοί/ές,
Η σωστή διάγνωση σε συνδυασμό με την επιλογή 
της κατάλληλης θεραπείας έχει αποδειχτεί ότι είναι 
το πιο αποτελεσματικό όπλο στην καθημερινή μάχη 

ενάντια στις διάφορες παθήσεις, ενώ φάρμακα και εμβόλια 
αποτελούν τα πιο πολύτιμα εργαλεία στα χέρια των ειδικών. Η 
διεύρυνση της γνώσης και οι νέες θεραπευτικές λύσεις αποτε-
λούν, συνεπώς, μια σταθερή ανάγκη για τον άνθρωπο.

Στην αναζήτηση αυτή, είμαστε παρόντες.
Η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ διαθέτει ένα από τα πολυπληθέστερα και 
πιο παραγωγικά Τμήματα Έρευνας και Ανάπτυξης στην Ελλάδα. 
Με περισσότερα από 35 Στελέχη (επιστήμονες διαφόρων 
ειδικοτήτων), στοχεύει καθημερινά στη νέα πληροφορία, 
στην αξιολόγηση νέων φαρμακευτικών παραγόντων και στην 
ανάπτυξη ερευνητικής τεχνογνωσίας.

Ένα στοιχείο που αξίζει να συνεκτιμηθεί, ειδικά στην οικονομι-
κή συγκυρία της τελευταίας δεκαετίας, είναι το ποσό που έχει 
εισρεύσει στη χώρα μας, από το 1996 (έτος ίδρυσης) μέχρι και 
σήμερα, το οποίο πλέον ξεπερνά τα 50 εκατ. Ευρώ. Ποσό, το 
οποίο έχει αξιοποιηθεί στην αναβάθμιση των δομών υγείας, στη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε εξειδικευμένους τομείς, 
στην εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας και στη βελτίωση 
της οργάνωσης και του εξοπλισμού των ερευνητικών κέντρων.

Είμαστε όλοι πεπεισμένοι ότι η προσπάθεια αυτή αξίζει για τον 
ασθενή, για τον επαγγελματία της υγείας, για τη χώρα μας.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εκείνους που με το μεράκι 
και το ενδιαφέρον τους συνεισέφεραν, ώστε αυτό το όραμα, 
25 χρόνια πριν, να γίνει πράξη και να μετουσιωθεί στο Τμήμα 
Έρευνας & Ανάπτυξης της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ.

Σας ευχαριστώ,

Διονύσης Φιλιώτης 
Πρόεδρος ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
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Αγαπητοί/ές,
Το Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης της 
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ ιδρύθηκε το 1996 με 
την προοπτική να κάνει πράξη ένα όραμα:

Τη συμμετοχή εκατοντάδων Ελλήνων Ιατρών-Ερευνητών 
και μεγάλου αριθμού Ασθενών στη διεξαγωγή πλήθους 
Κλινικών Ερευνητικών Προγραμμάτων.

Σήμερα, έχοντας κάνει πράξη το όραμα αυτό, συνε-
χίζουμε δυναμικά, με τη δραστηριοποίησή μας στους 
τομείς της Κλινικής Έρευνας, των Ιατρικών και Κα-
νονιστικών Υποθέσεων, της Φαρμακοεπαγρύπνησης 
και της Ιατρικής Πληροφόρησης.

Απώτερος στόχος ήταν και εξακολουθεί να είναι η 
βελτίωση της παρεχόμενης υγειονομικής περίθαλψης 
και η προαγωγή της Ποιότητας Ζωής του πληθυσμού.

Το εξωτερικό περιβάλλον, κατά την προηγούμενη δε-
καετία, θα έλεγε κάποιος πως δεν είχε ευνοήσει ιδι-
αίτερα τέτοιου είδους προσπάθειες. Είναι αλήθεια, 
ωστόσο, πως τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει κάποιες 
θετικές ενέργειες από πλευράς Πολιτείας. Αυτό που 
χρειάζεται να βελτιωθεί περαιτέρω είναι η ανάπτυξη 
κινήτρων, ώστε η Ελλάδα να ενισχύσει την ανταγω-
νιστικότητά της και να καταστεί το συντομότερο μια 
από τις πλέον ελκυστικές επιλογές για τη διεξαγωγή 
νέων Κλινικών Ερευνητικών Προγραμμάτων.

Παρά τις όποιες, λοιπόν, δυσκολίες, συνεχίζουμε τη 
δυναμική μας πορεία, θέλοντας να αναδείξουμε την 
Ελλάδα που μπορεί, την Ελλάδα που προχωρά, την 
Ελλάδα που ξεχωρίζει!

Είμαστε σίγουροι πως αυτό θα αποτελέσει, τελικά, τη 
μεγαλύτερη νίκη για όλους μας.

Σπύρος Φιλιώτης
Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
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Στη διαρκή προσπάθεια για αναζήτηση νέων θεραπευτικών 
λύσεων για τους ασθενείς, η Κλινική Έρευνα αποτελεί την 
πλέον κομβική διαδικασία. Με τις αυστηρές διαδικασίες που 
τη διέπουν, τους ακριβείς σχεδιασμούς των ερευνητικών 

προγραμμάτων και το υψηλότατο επίπεδο ποιότητας κατά τη διεξα-
γωγή, διασφαλίζεται ότι νέα αποτελεσματικά και ασφαλή φάρμακα 
βοηθούν στην αδιάκοπη μάχη με τις ασθένειες.

Η ιατρική ανάγκη σε πλήθος θεραπευτικών περιοχών όπως η Ογκο-
λογία, τα Αυτοάνοσα Νοσήματα και οι Νευροεκφυλιστικές Παθήσεις 
υπάρχει, γεγονός που οδηγεί την ερευνητική προσπάθεια να εντείνε-
ται, με πολύ πρόσφατο το παράδειγμα της κοινής αντιμετώπισης, σε 
παγκόσμια κλίμακα, της πανδημίας λόγω COVID-19.

Νέα διαγνωστικά εργαλεία και μέθοδοι, καθώς και νέες θεραπευτικές 
προσεγγίσεις, όπως η Ιατρική Ακριβείας, η οποία στοχεύει στον 
εντοπισμό της κατάλληλης θεραπείας για τον κατάλληλο ασθενή, 
δείχνουν τη διαδρομή που χρειάζεται να ακολουθήσει η επιστήμη για 
να βοηθήσει όσο το δυνατόν περισσότερο τους πάσχοντες.

Στην κοινή αυτή προσπάθεια, το Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης της 
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ έχει συμβάλλει αποφασιστικά στη διεύρυνση 
της γνώσης και στην ανακάλυψη και έγκριση νέων φαρμακευτικών 
παραγόντων. Στην πορεία των 25 χρόνων λειτουργίας του, έχει 
συνδράμει σημαντικά στην αναζήτηση νέων θεραπευτικών επιλογών, 
με την υλοποίηση πλήθους κλινικών μελετών στη χώρα μας.

Ως Πρύτανης του αρχαιότερου Πανεπιστημιακού Ιδρύματος της 
Ελλάδας και ως Ιατρός και Κλινικός Ερευνητής, χαίρομαι ιδιαίτερα να 
βλέπω τέτοιες σημαντικές πρωτοβουλίες, που έχουν στο επίκεντρό 
τους τον ασθενή.

Μελέτιος-Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος
Πρύτανης ΕΚΠΑ,

Καθηγητής Θεραπευτικής-Αιματολογίας-Ογκολογίας,
Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής Εθνικού και

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
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• στη Συλλογή, Καταγραφή, Αναφορά 
και Παρακολούθηση των Ανεπιθύμητων 
Συμβάντων των φαρμάκων μέσω της ομάδας 
Φαρμακοεπαγρύπνησης (Pharmacovigilance 
Team).

• στη Διεξαγωγή Διεθνών & Τοπικών Κλινικών 
Ερευνητικών Προγραμμάτων, όπως είναι 
οι Κλινικές Δοκιμές και οι Μελέτες 
Πραγματικού Κόσμου (RWD/RWE), μέσω 
της ομάδας Κλινικών Μελετών (Clinical 
Operations Team).

• στην Ειδική Ιατρική Πληροφόρηση της Επι-
στημονικής Κοινότητας, αλλά και της απάντη-
σης σε αυτόκλητα ερωτήματα Επαγγελματιών 
Υγείας, ασθενών και καταναλωτών, που αφο-
ρούν τα προϊόντα της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ 
μέσω της ομάδας Ιατρικής Πληροφόρησης 
(Medical Information Team). 

• στη Συνεργασία με Επιστήμονες εγνωσμέ-
νου κύρους για εμβάθυνση της γνώσης και 
για επικοινωνία των κλινικών δεδομένων 
των προϊόντων της Eταιρείας, στην Εκπαί-
δευση του προσωπικού της Εταιρείας, αλλά 
και των Επιστημόνων Υγείας στα προϊόντα 
της Εταιρείας, μέσω των Medical Science 
Liaisons και των Ιατρικών Συμβούλων της 
ομάδας των Ιατρικών Υποθέσεων (Medical 
Affairs Team).

• στη Διαχείριση των Κανονιστικών Θεμάτων 
για τα προϊόντα της Εταιρείας, μέσω της ομά-
δας Κανονιστικών Υποθέσεων (Regulatory 
Affairs Team).

Το Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης της 
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ ιδρύθηκε το 1996 
με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση και 
υποστήριξη της Εταιρείας:

25 Χρόνια Έρευνας 
& Ανάπτυξης 

σε λίγες γραμμές
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Η διεύρυνση της γνώσης και η εύρεση νέων θε-
ραπευτικών λύσεων αποτελεί επιτακτική ανάγκη 
για όλους, όσο υπάρχουν οι ασθένειες στις αν-
θρώπινες κοινωνίες.

Στη διαδρομή αυτή, η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ είναι 
παρούσα και συνεχίζει δυναμικά την επένδυσή 
της στην Ελλάδα. 

Με την εμπειρία να αυξάνεται, με το ανθρώπινο 
δυναμικό να ενισχύεται, με νέες ιδέες και νέες 
προτάσεις να χαράσσουν το δρόμο.

Η προσπάθεια, λοιπόν, συνεχίζεται με γνώμονα 
την προσφορά προς τους πάσχοντες και τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Από την ίδρυσή του έως και 
σήμερα, το χρονολόγιο του 
Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης 
έχει να επιδείξει όχι μόνο 
σημαντικές επιτυχίες, αλλά και 
διακρίσεις σε Διεθνές και Τοπικό 
επίπεδο, ειδικά στον τομέα της 
Κλινικής Ερευνας.

Οι δραστηριότητες του Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης

Το Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ 
στελεχώνεται από έμπειρους και άρτια καταρτισμένους 
επιστήμονες. Συνδυάζει την αποτελεσματικότητα με την 
υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, ακολου-
θώντας ένα αυστηρότατο πλαίσιο διεθνών προτύπων και 
διαδικασιών λειτουργίας.

PHARMACOVIGILANCE / 
MEDICAL INFORMATION

REGULATORY AFFAIRS

MEDICAL AFFAIRS

CLINICAL OPERATIONS

MEDICAL SCIENCE 
LIAISON

RWE / RWD
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135 ΜΈΛΈΤΈΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΈΧΙΖΟΥΜΈ!

2011: Τιμητική Διάκριση 
από περιοδικό Scrip

2010: Ενσωμάτωση του 
Regulatory

2007: Bραβείο 
δημοσίευσης από ΕΕΜΜΟ

2006: Bραβείο 
δημοσίευσης από ΕΕΜΜΟ

2004: Νέα οργανωτική 
δομή με διακριτές ομάδες 
και managers: ClinOps, 
Local Medical Quality, PhV 
& MedInfo, Medical Affairs

2004: 1η Κλινική Δοκιμή 
Φάσης 2

1998: Έναρξη 1ης Κλινικής 
Δοκιμής

1996: Ίδρυση

2013: Βραβείο από ΕΒΕΑ

2016: Bραβείο 
δημοσίευσης από ΕΕΜΜΟ

2020: Προσθήκη ρόλου 
MSL

Γιάννης Χονδρέλης
Διευθυντής Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
11
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Αγαπητές/οί συνάδελφοι,

Όταν μου ζητήθηκε να καταθέσω τις σκέψεις μου για το 
Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ, 
τρεις λέξεις ήρθαν αυθόρμητα στο προσκήνιο.

ΕΡΕΥΝΑ
Ουδέν ατέκμαρτον, ουδέν τυφλόν (τίποτα δεν είναι χωρίς 
αιτία, τίποτα δεν είναι ανεξήγητο) δήλωνε πριν 20 αιώνες 
από την κοιλάδα του Βοιωτικού Κηφισού και την ιστορική 
Χαιρώνεια ο Πλούταρχος (Ιστορικός, Βιογράφος, Πολιτικός, 
Διπλωμάτης, Φιλόσοφος και για 30 χρόνια Πρεσβύτερος 
των Ιερέων του Απόλλωνα στο Μαντείο των Δελφών).
Το πάθος και η αφοσίωση στην ερευνητική διαδικασία καταξι-
ώνουν τον ερευνητικό μόχθο και ικανοποιούν την ανάγκη για 
εφαρμόσιμες λύσεις σε υπαρκτά θεραπευτικά προβλήματα.

ΑΓΑΠΗ
Η Αγάπη είναι η ομορφιά της ψυχής, δήλωνε πριν 16 αιώνες ο 
Ιερός Αυγουστίνος (Ρήτορας, Φιλόσοφος, Θεολόγος, Κοινο-
βιάρχης Μοναχός) από την Ταγάστη της Νουμιδίας Αφρικής 
(σημερινό Σουκ Αχράς της Αλγερίας).
Η Αγάπη προς τον πάσχοντα συνάνθρωπο που υποφέρει, 
που πονά, που αγωνιά, που η ζωή του καταστρέφεται ή χάνε-
ται, συναντιέται με τη μοναδική οδό προς τη φαρμακευτική 

καινοτομία, μέσω της Κλινικής Έρευνας, 
με τελικό στόχο μία νέα αξιόπιστη (απο-
τελεσματική και ασφαλή) θεραπεία.

ΚΑΘΗΚΟΝ
Ό,τι αξίζει να το κάνεις, αξίζει να το 
κάνεις καλά, δήλωνε πριν 4 αιώνες ο 
Λόρδος Τσέστερφηλντ (Πολιτικός, Ρή-
τορας, Διπλωμάτης, Λογοτέχνης) από 
το Λονδίνο. 
Η αδιαπραγμάτευτη επιμονή στην ακριβέστατη τήρηση των 
κανόνων ορθής κλινικής πρακτικής και των διαδικασιών που 
ορίζονται από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές είναι η εκ των 
ων ουκ άνευ ασφαλής οδός για την επίτευξη του τελικού 
στόχου της Κλινικής Έρευνας.

Αγαπητές/οί φίλες και φίλοι,
Είμαι υπερήφανος που συμμετείχα στη συλλογική προσπάθεια 
ίδρυσης και μετέπειτα διαχρονικής καταξίωσης του Τμήματος 
Έρευνας και Ανάπτυξης στην Εταιρεία ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ 
και με χαρά παρακολουθώ τη θετική εξέλιξή του.

H αρχή

Το επίπεδο της επιστημονικής ενημέρωσης βασίζεται κυρίως στα συγκριτικά πλεονεκτήματα 
των φαρμακευτικών παραγόντων που ερευνώνται και τεκμηριώνονται από τις κλινικές μελέτες. 
Η αναγκαιότητα αυτή διαρκώς θα αυξάνεται ακόμα περισσότερο, όσο η αγορά μικραίνει ή δεν 
μεγαλώνει, με  στόχο την ποιοτική διαφοροποίηση και την τελική επιλογή από τον θεράποντα ιατρό.

Στην Εταιρεία μας, τη ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ, η Κλινική Έρευνα απετέλεσε επιχειρηματικό και 
προγραμματισμένο στόχο.

Η αποδοχή, από τον πάντα  νεωτεριστή Επιχειρηματία, Πρόεδρό μας, Διονύσιο Φιλιώτη, της δημιουργίας ενός 
Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης, ήταν καθοριστική. Η πίστη του στην υψηλή ποιότητα των ανθρώπων της 
Εταιρείας, επίσης δικαιώθηκε.

Η σημασία αυτής της αποδοχής και της πίστης, απεδείχθη με την μεγάλη αντοχή της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ στη 
διάρκεια της οικονομικής κρίσης που ξεκίνησε το 2010 και διαρκεί ακόμη.

Η ποιοτική διαφοροποίηση ήταν, είναι και θα είναι θεμελιώδης Εταιρική αξία, θωρακίζοντάς την διαχρονικά. 
Το Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης συμβάλλει τα μέγιστα σε αυτό.

Ιωάννης Βουδιγάρης

Dr. Ευάγγελος Δροσινός
Γαστρεντερολόγος-Ηπατολόγος

Επεμβατικός Ενδοσκόπος
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Σεπτέμβριος 1997, η Διοίκηση της Eταιρείας 
αποφασίζει να επενδύσει στην ανάπτυξη του 
τμήματος κλινικών μελετών.

Ως ο πρώτος CRA για την Ελλάδα ξεκινώ 
εκπαίδευση στα 2 μεγαλύτερα ευρωπαϊκά 

κέντρα κλινικών μελετών της Lilly. Καταρχάς 
στο κέντρο συντονισμού των κλινικών μελε-

τών της Lilly σε Κεντρική & Ανατολική Ευρώπη, το 
Vienna Area Medical Center της Αυστρίας και κατόπιν 
στο Erl Wood R&D Centre στην Αγγλία, το μεγαλύτερο 
κέντρο έρευνας και ανάπτυξης της Lilly στην Ευρώπη, 
εκεί που ανακαλύφθηκε το προϊόν Zyprexa.

Στόχος να μεταφερθεί και να εφαρμοστεί η τεχνογνω-
σία της Lilly στο νεοϊδρυθέν τμήμα κλινικών μελετών 
της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ. 

Ολοκληρώνοντας την εκπαίδευσή μου στην Αυστρία, θυ-
μάμαι έντονα την τελευταία συμβουλή που έλαβα: “You 
have to learn how to be flexible, without compromising 
integrity”. Εξίσου έντονα θυμάμαι − για όλα τα 7 χρόνια 
της παρουσίας μου στο Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης − 
τη σταθερή πίστη, υποστήριξη και την αέναη παρακίνηση 
του τότε Διευθυντή, Βαγγέλη Δροσινού, για περισσότε-
ρη και καλύτερη οργάνωση και για ενεργότερη εμπλοκή 
στα διεθνή ερευνητικά δρώμενα της Lilly.

Η εμπλοκή στα ερευνητικά δρώμενα ξεκίνησε με τη συ-
νεργασία του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
της Αθήνας και πιο συγκεκριμένα του Αρεταιείου νο-
σοκομείου.

25 χρόνια μετά, το Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης της 
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ θεωρείται από τα πλέον πετυχη-
μένα στην Ευρώπη.

Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία, για τη σύμπλευση, για 
τις εμπειρίες, όλους τους συμμετέχοντες, μέσα κι έξω 
από την εταιρεία ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ. 

Νιώθω υπερήφανος για την προσφορά του Τμήματος 
Έρευνας και Ανάπτυξης της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ στην 
επιστήμη και τελικά στους ασθενείς.

Γιώργος Λοβέρδος
Customer Experience & 

Learning Development Manager

Όταν πριν από 25 χρόνια, με τη Διοίκηση της Εταιρείας 
μας και τον Πρόεδρό μας, Διονύσιο Φιλιώτη, λάβαμε την 

απόφαση να ιδρύσουμε το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης, 
ήδη γνωρίζαμε ότι μια πολύ σημαντική διαδρομή μόλις 
ξεκινούσε. Μια διαδρομή, η οποία οδήγησε σε πλήθος 

σπουδαίων ευκαιριών, όπως η δυνατότητα συμμετοχής σε 
καινοτόμα ερευνητικά προγράμματα και αξιολόγησης νέων 

θεραπευτικών επιλογών, η αξιοποίηση του εξαιρετικού 
επιστημονικού δυναμικού της χώρας μας, η δημιουργία 

νέων θέσεων εργασίας.

25 χρόνια μετά από εκείνη την ιστορικού περιεχομένου 
απόφαση, όλοι μας είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι. 

Η προσφορά του Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης της 
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ κατέχει πλέον διακριτή θέση στην 

Ιατρική και Φαρμακευτική Κοινότητα της χώρας μας, ενώ 
οι προοπτικές που ανοίγονται για τα επόμενα χρόνια 
μάς γεμίζουν με αισιοδοξία. Με ιδιαίτερη συγκίνηση 

παρακολουθώ τις διακρίσεις της Εταιρείας μας, διακρίσεις 
που επισφραγίζουν με τον πλέον εμφατικό τρόπο την 

ορθότητα της επιλογής και της προσήλωσης στην 
προσπάθεια αυτή.

Κλεοπάτρα Σαμούρκα
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Το σήμερα
Σήμερα, σε ένα συνεχώς μετα-
βαλλόμενο περιβάλλον με ποι-
κίλες προκλήσεις και κινδύνους 
για την υγεία του παγκόσμιου 
πληθυσμού, με χαρακτηριστικό-
τερο παράδειγμα την πανδημία 
COVID-19, ο σημαντικός ρόλος 

του Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης σε μια 
Φαρμακευτική Εταιρεία αναδεικνύεται ολοέ-
να και περισσότερο. Η ανακάλυψη και ανάπτυ-
ξη νέων και καινοτόμων φαρμάκων μέσω της 
Κλινικής Έρευνας, η τεκμηριωμένη και σε βά-
θος παρουσίαση των κλινικών δεδομένων στην 
Επιστημονική Κοινότητα, η παρακολούθηση και 
διασφάλιση των εγκριτικών διαδικασιών για κάθε 

φαρμακευτικό προϊόν και η Φαρμακοεπαγρύπνη-
ση αποτελούν βασικά και απαραίτητα στοιχεία 
της δραστηριότητας του Τμήματος Έρευνας & 
Ανάπτυξης.

Στη ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ προσπαθούμε καθημε-
ρινά, μέσα από τη δημιουργική και παραγωγική 
συνεργασία με έγκριτους επιστήμονες διαφόρων 
κλάδων, να πετυχαίνουμε τον στόχο μας που δεν 
είναι άλλος από το να δίνουμε απαντήσεις και λύ-
σεις στα θέματα υγείας των συνανθρώπων μας.

Γιάννης Χονδρέλης
Διευθυντής Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
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Το αύριο

Το όραμά μας για την 3η Δεκαετία του 21ου Αιώνα 

Το Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ ιδρύθηκε το 1996 
με ένα όραμα: Τη συμμετοχή εκατοντάδων Ελλήνων Ιατρών-Ερευνητών και 
μεγάλου αριθμού Ασθενών στη διεξαγωγή πλήθους Κλινικών Ερευνητικών 
Προγραμμάτων.

25 χρόνια μετά και βαδίζοντας πλέον στην 3η Δεκαετία του 21ου Αιώνα, η νέα 
γνώση και οι σπουδαίες κατακτήσεις στα πεδία της Επιστήμης και της Τεχνο-
λογίας μάς επιτρέπουν να εξελίξουμε το όραμά μας.

Αυτά είναι λίγα μόνο από τα επιτεύγματα που μας φωτίζουν το μονοπάτι στην 
αναζήτηση νέων λύσεων.

Η νέα μεθοδολογία θα μας επιτρέψει να υλοποιούμε ερευνητικά προγράμματα 
με ακριβέστατο σχεδιασμό και, τελικά, να μειώσουμε τον χρόνο διεξαγωγής 
των Κλινικών Ερευνητικών Προγραμμάτων, ώστε οι νέες ασφαλείς και 
αποτελεσματικές θεραπείες να έρχονται στους ασθενείς το συντομότερο 
δυνατό.

Για την Ελλάδα και για τον κόσμο της νέας εποχής, εκτιμούμε πως αυτός είναι 
ο μόνος τρόπος να προχωρήσουμε μπροστά, ενισχύοντας ακόμη περισσότε-
ρο τη συνεισφορά μας στο δυναμικό αυτό πεδίο και τον ηγετικό μας ρόλο στα 
δρώμενα για την Κλινική Έρευνα στη χώρα μας.

Έξατομικευμένες 

Θεραπείες Τηλεϊατρική
Έκ του μακρόθεν 

υλοποίηση 
διαδικασιών 

Κλινικών Δοκιμών

Κοινές Βάσεις 
Δεδομένων προς 

Χρήση Έρευνητών 
και Χορηγών

«Έκπαίδευση» 
& Χρήση 

Θεραπευτικών 
Αλγορίθμων για 

την αντιμετώπιση 
παθήσεων

Έξελίξεις στη 
διαδικασία 

Ένημέρωσης των 
Ασθενών 

(με Τρόπο Απλό 
και Κατανοητό)

Προγράμματα που 
βασίζονται σε 

κινητές συσκευές

Καταχώριση 
δεδομένων ή 
γεγονότων με 

αυτοματοποιημένο 
τρόπο (π.χ. αρτηρια-
κή πίεση, αναπνευ-
στική λειτουργία, 
παρακολούθηση 

ΗΚΓ κ.λπ.)

Ηλεκτρονικά 
συστήματα 

συλλογής και 
αποθήκευσης 

δεδομένων (από 
αναλύσεις, σαρώ-

σεις, απεικονίσεις, 
αξιολογήσεις 

κ.λπ.)

Ηλεκτρονικά 
αρχεία υγείας

Σπουδαίες 
Έξελίξεις στις 

μεγα-δυνατότητες 
Στατιστικής 

Ανάλυσης των 
Δεδομένων
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Στη ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ, η παρουσία των Ιατρικών 
Συμβούλων (Medical Affairs) είναι κομβικής σημασίας. 
Με πολλαπλούς ρόλους, καθώς και με την επιστημονική 
τους γνώση, υποστηρίζουν τόσο στο πεδίο της Ιατρικής, 
όσο και στις διαδικασίες Ορθής Κλινικής Πρακτικής, τις 
δραστηριότητες της Φαρμακοβιομηχανίας.

Ως ρόλος Πεδίου, ο Medical Science Liaison αλληλεπι-
δρά με Επαγγελματίες Υγείας, Διαμορφωτές Άποψης 
και Ερευνητές και επικοινωνεί απόψεις στρατηγικής ση-
μασίας, συντελώντας στη διαμόρφωση του στρατηγικού 
προσανατολισμού της Lilly στην έρευνα και διάθεση των 
προϊόντων, τοπικά, αλλά και κεντρικά.

Ιατρικές 
Υποθέσεις

A
νά

π
τυ

ξη

1996: 1 Ιατρικός 
Διευθυντής ολιγομελούς 
τμήματος με αρμοδιότητες 
και Ιατρικού Συμβούλου 

2010: Προσθήκη ενός 
Ιατρικού Συμβούλου 
για έλεγχο της Ιατρικής 
Ορθότητας στις 
δραστηριότητες της 
Εταιρείας 

2018: 3 Ιατρικοί 
Σύμβουλοι, με 
εξειδικευμένες γνώσεις 
για υποστήριξη ανά 
θεραπευτική κατηγορία

2020: Ενεργοποίηση του 
ρόλου Medical Science 
Liaison

2021: 5 Iατρικοί Σύμβουλοι 
με ενεργή συμμετοχή 
στις δραστηριότητες της 
Εταιρείας
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Ιατρικές 
Υποθέσεις

Ως Εξωτερικός Συνεργάτης σχεδόν 
από τη σύσταση του Τμήματος 

Έρευνας και Ανάπτυξης, το οποίο 
αποτελούνταν από δύο μόνο 

άτομα και φτάνοντας μέχρι και το 
σήμερα, ως Ιατρικός Σύμβουλος 

πλέον, μου δίνεται η ευκαιρία 
να συμβάλλω στην κυκλοφορία 
νέων θεραπειών που αυξάνουν 

το προσδόκιμο επιβίωσης και 
βελτιώνουν την ποιότητα ζωής 

των ασθενών.

Λευτέρης Αζάς
Sr. Medical Advisor

Η θέση ενός Ιατρού σε μια φαρμακευτική 
εταιρεία αποτελεί ευθύνη, τόσο έναντι 
των εργαζομένων στην εταιρεία, όσο 
και έναντι των συναδέλφων Ιατρών που 
προσδοκούν την ανάπτυξη έγκυρων 
και αξιόλογων φαρμακευτικών λύσεων, 
ως εργαλείων στη φαρέτρα τους.

Κυριάκος Αλουμανής
Sr. Medical Advisor 
Head of Safety & Med Info

Από την ομάδα των Ιατρικών Συμβούλων το 2020 

>70 
ΈΚΠΑΙΔΈΥΣΈΙΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΈ 

18 
ΚΛΙΝΙΚΈΣ ΔΟΚΙΜΈΣ

ΣΥΜΜΈΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΣΧΈΔΙΑΣΜΟ

≈280 
ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ

ΣΥΜΜΈΤΟΧΗ ΣΈ

>30 
ΜΈΓΑΛΑ ΣΥΝΈΔΡΙΑ

>30 
ΟΜΙΛΙΈΣ ΣΈ 

ΈΞΩΤΈΡΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

 ≈80 
ΈΚΠΑΙΔΈΥΤΙΚΑ 

ΥΛΙΚΑ

 440 
ΈΠΙΚΟΙΝΩΝΙΈΣ 

ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

17
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Στόχος μας για το μέλλον 
είναι η καινοτόμος σκέψη που θα 
μετατρέπει την επιστημονική αριστεία 
σε στρατηγικά πλεονεκτήματα και 
προστιθέμενη αξία για την Eταιρεία 
και τα προϊόντα μας.

Μαρία Χριστοπούλου
Medical Advisor

Aλληλεπιδράσεις

ΤΜΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ 
ΥΠΟΘΈΣΈΩΝ

TMHMA ΈΤΑΙΡΙΚΩΝ 
ΥΠΟΘΈΣΈΩΝ

TMHMA ΚΛΙΝΙΚΗΣ 
ΈΡΈΥΝΑΣ

ΦΑΡΜΑΚΟΈΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ

ΈΠΑΓΓΈΛΜΑΤΙΈΣ 
ΥΓΈΙΑΣ / ΑΣΘΈΝΈΙΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑRKETING 
& ΈΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ 

ΈΝΗΜΈΡΩΣΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΟΜΑΔΑ 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΈΣΈΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΈΣ ΥΠΟΘΈΣΈΙΣ
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Στόχοι της ομάδας Ιατρικών Υποθέσεων

Συμβολή στην Επιστημονική Κατάρτιση

Παροχή Ιατρικών Συμβουλών και Συμμετοχή στον 
Σχεδιασμό Στρατηγικών Λύσεων

Διασφάλιση Ορθότητας Ιατρικής Πληροφορίας και 
Εγκυρότητας Επικοινωνιακού Υλικού της Εταιρείας

Συμβολή στη γεφύρωση της Επικοινωνίας των 
Επιστημόνων Υγείας / Ερευνητών και της Εταιρείας

Αποκωδικοποίηση των Ιατρικών Αναγκών 
των Ασθενών

Κατανόηση της Παγκόσμιας Ιατρικής 
Βιβλιογραφίας και των Νέων Θεραπευτικών 
Λύσεων και Ανάπτυξη Στρατηγικών με 
Μακροπρόθεσμο Ορίζοντα

Διασύνδεση Επιστημόνων της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ 
σε παγκόσμιο επίπεδο

Στόχος του Medical Science 
Liaison είναι η παροχή υψηλού 

επιπέδου Επιστημονικής 
Πληροφόρησης σε αυθόρμητα 

αιτήματα Ειδικών Επιστημόνων, 
αλλά και η συλλογή των 

σημαντικών τάσεων σε κρίσιμα 
θέματα παροχής Υγειονομικής 

Φροντίδας για την προαγωγή 
της Ανθρώπινης Ευημερίας. 

Λευτέρης Κορέλης
Medical Science Liaison

19
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Το Τμήμα Κανονιστικών Υποθέσεων (Regulatory 
Affairs) της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ εντάχθηκε στο 
δυναμικό του Τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης 
το 2009. 

Με τα εξειδικευμένα στελέχη του, συνδυά-
ζει την επιστημονική γνώση και την υψηλού 
βαθμού κατανόηση των Eθνικών και Eυρω-
παϊκών κανονιστικών διαδικασιών. Στόχος 
μας είναι η διαχείριση θεμάτων σε όλα τα 
στάδια ζωής των προϊόντων (φαρμακευτικά 
και μη) της Εταιρείας μας. Αυτό επιτυγχά-
νεται με τη συνεχή επικοινωνία με τις Εθνι-
κές Αρμόδιες Αρχές για την αποτελεσματι-
κή παρακολούθηση κάθε κατάθεσης και την 
διασφάλιση της έγκαιρης ολοκλήρωσης της 
εθνικής φάσης των διαδικασιών. 

Κανονιστικές 
Υποθέσεις



21

Κανονιστικές 
Υποθέσεις

Η εργασία σε ένα απολύτως 
δυναμικό, αλλά συνάμα πολύπλοκο 

και πλήρως νομοθετημένο 
περιβάλλον, όπως αυτό στο 

Τμήμα Κανονιστικών Υποθέσεων 
της Εταιρείας μας, παρουσιάζει 

ξεχωριστό ενδιαφέρον. Η συνεχής 
πρόσβαση των πασχόντων σε 

ασφαλείς και αποτελεσματικές 
θεραπευτικές επιλογές αποτελεί 

μια διαρκή πρόκληση, και 
παράλληλα, ένα σημαντικό κίνητρο, 
ώστε να δίνουμε όλοι, καθημερινά, 

τον καλύτερό μας εαυτό.

Μαρία Καραγιάννη
Sr. Regulatory Affairs Associate

Σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον 
που περιλαμβάνει συνδυασμό επιστημών 
υγείας, νόμων και διαδικασιών, οι ικανότητες 
προσαρμογής και στρατηγικής σκέψης 
δοκιμάζονται καθημερινά. Είμαστε πραγματικά 
υπερήφανοι που μπορούμε να συμμετέχουμε 
στον κύκλο ζωής ενός φαρμάκου, 
συνεισφέροντας στη δυνατότητα πρόσβασης 
των ασθενών στις καινοτόμες θεραπευτικές 
λύσεις της Εταιρείας μας.

Ιωάννα Σπανού
Regulatory Affairs Manager

21
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Οι βασικές δραστηριότητες του Τμήματος Κανονιστικών Υποθέσεων
 

• Διαχείριση του κύκλου ζωής των Αδειών 
Κυκλοφορίας των φαρμακευτικών 
προϊόντων (υποβολή αιτήσεων χορήγησης, 
τροποποίησης, ανανέωσης αδειών 
κυκλοφορίας, κ.λπ.).

• Προετοιμασία των εγγράφων για την 
κατάθεση των αιτήσεων.

• Έγκριση και Ενημέρωση της Περίληψης των 
Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (ΠΧΠ), 
της επισήμανσης των υλικών συσκευασίας 
και του Φύλλου Οδηγιών Χρήσης για τον 
ασθενή (ΦΟΧ).

• Προετοιμασία και Έγκριση των υλικών 
συσκευασίας των φαρμακευτικών 
προϊόντων προκειμένου να 
συμμορφώνονται με τις οδηγίες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

• Στενή Συνεργασία με όλα τα τμήματα 
της Εταιρείας μας για την τήρηση των 
ρυθμιστικών πτυχών που επηρεάζουν τις 
δραστηριότητές τους. 

• Με εκτενή γνώση της ισχύουσας 
νομοθεσίας, το Τμήμα Κανονιστικών 
Υποθέσεων διασφαλίζει τη συμμόρφωση 
των προϊόντων με όλους τους ισχύοντες 
νόμους και κανονισμούς.

H ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ σήμερα διαχειρίζεται περίπου 175 άδειες 
φαρμακευτικών προϊόντων και εκπροσωπεί τη Lilly καθώς και 
άλλους οίκους.

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΈΣ ΥΠΟΘΈΣΈΙΣ

22

Απώτερος σκοπός μας είναι η πρόσβαση 
των ασθενών σε νέα, καινοτόμα φάρμακα, 

συνεισφέροντας με αυτό τον τρόπο στη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
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AΔΈΙΈΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΈΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΜΈΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΈΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΑ ΈΤΟΣ

ΜΗ ΦΑΡΜΑΚΈΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
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88,1 90,3 105,3

35,333

48,000
38,667

56,667

2021

98

ΜΈΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΈΥΑΣΙΑΣ 
ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΑ ΈΤΟΣ

Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα, Συμπληρώματα, 
Καλλυντικά, Βιοκτόνα, Τρόφιμα

106

2009-2012 2009-2011 2015-20172012-2014 2018-20202013-2016 2017-2020

106 118 121

154

123

162

131

163

134

168

139

175

Τα τελευταία χρόνια, η Εταιρεία 
δραστηριοποιείται όλο και πιο έντονα 
στη διάθεση καλλυντικών προϊόντων, 

συμπληρωμάτων διατροφής, 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, 

βιοκτόνων και τροφίμων.
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Από τη σύστασή του, το Tμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης 
υποστήριζε τις ανάγκες της Φαρμακοεπαγρύπνησης 
αναλαμβάνοντας τη διαχείριση ζητημάτων σχετιζόμενων με 
την ασφάλεια των προϊόντων της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ. Η 
γνώση, η εμπειρία, καθώς και ο σημαντικός ρόλος της ομάδας 
οδήγησε στην οργανωτική ανάπτυξη, η οποία αντανακλά 
την ουσιώδη σημασία που κατέχει η Φαρμακοεπαγρύπνηση 
στο σύγχρονο γίγνεσθαι της Φαρμακοβιομηχανίας. Πρόκειται 
για μια υπηρεσία διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή.

Η καταγραφή και η αναφορά των Ανεπιθύμητων 
Συμβάντων που παρουσιάζονται σε ανθρώπους, 
οι οποίοι λαμβάνουν τα φάρμακα της Eταιρείας μας.

Η ασφαλής και αποτελεσματική χρήση των 
φαρμακευτικών προϊόντων, με την έγκαιρη παροχή 
έγκυρων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια 
των σκευασμάτων στα άτομα που νοσούν, στους 
επαγγελματίες υγείας και στο κοινό. 

Η υπηρεσία της Φαρμακοεπαγρύπνησης της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-
ΛΙΛΛΥ λειτουργεί υπό αυστηρότατο πλαίσιο. Σκοπός της είναι 
ο εντοπισμός, η αξιολόγηση, η κατανόηση και η πρόληψη 
Ανεπιθύμητων Συμβάντων, καθώς και άλλων πτυχών που 
σχετίζονται με τη χρήση των φαρμακευτικών της προϊόντων. 

Στόχοι της Φαρμακοεπαγρύπνησης
Kαταγραφή Ανεπιθύμητων Συμβάντων (ΑΣ) / ανά έτος

Φαρμακοεπαγρύπνηση

ΔΙΑΘΈΣΙΜΗ ΥΠΗΡΈΣΙΑ

24/7 | 365
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Η διαφάνεια, η ακεραιότητα,  
η αμεσότητα στη διαχείριση 
των αναφορών και η πιστή τήρηση 
των κανόνων ορθής πρακτικής της 
Φαρμακοεπαγρύπνησης αποτελούν 
δεσμεύσεις που δεν επιδέχονται 
συμβιβασμούς και εξασφαλίζουν 
την αξιοπιστία της ομάδας 
και της Εταιρείας.

Κυριάκος Αλουμανής
Sr. Medical Advisor 
Head of Safety & Med Info

Την τελευταία δεκαετία,  
η Φαρμακοεπαγρύπνηση έχει αναλάβει 

κομβικό ρόλο, καθώς, μέσα από ένα ευρύ 
φάσμα δραστηριοτήτων, συνεισφέρουμε 

στην ενίσχυση του προφίλ ασφαλείας των 
φαρμακευτικών μας προϊόντων, εμπνέοντας 

εμπιστοσύνη και ασφάλεια στους 
επαγγελματίες υγείας και στο κοινό. 

Δανάη Φειδά
Sr. Pharmacovigilance 

Associate

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Η έναρξη Προγραμμάτων Υποστήριξης Ασθενών 
(Π.Υ.Α.) κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δεκαετίας, 
έχει συνεισφέρει στη σημαντική αύξηση της 
καταγραφής Ανεπιθύμητων Συμβάντων. 

Kαταγραφή Ανεπιθύμητων Συμβάντων (ΑΣ) / ανά έτος

Φαρμακοεπαγρύπνηση
Οι εξελίξεις στον τομέα του 

φαρμάκου και η ανάγκη για συνεχή 
παρακολούθηση της ορθής χρήσης 
και της ασφάλειας των φαρμάκων 
έχουν ως αποτέλεσμα το έργο της 

Φαρμακοεπαγρύπνησης 
να γίνεται όλο και πιο σύνθετο, 

αλλά και γεμάτο 
ενδιαφέρουσες προκλήσεις.

Αθανασία Γαλλή
Pharmacovigilance 

Associate 



26

Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης

(του ΕΟΦ ή Φαρμακευτικής Εταιρείας)

Επιστημονική Αξιολόγηση

των αναφορών εικαζόμενων

ανεπιθύμητων συμβάντων

Αναφορά Ανεπιθύμητου Συμβάντος 

από Επαγγελματία Υγείας ή Ασθενή

Η διασύνδεση της Φαρμακοεπαγρύπνησης με τις ρυθμιστικές αρχές

Εισαγωγή στη βάση δεδομένων

(EudraVigilance) του Ευρωπαϊκού

Οργανισμού Φαρμάκων (EMA)

Συνεχής παρακολούθηση

και αξιολόγηση της ασφάλειας

των φαρμάκων

Επικοινωνία για 
συμπληρωματικές 

πληροφορίες

Εφόσον 
χρειάζονται 
συμπληρωματικές 
πληροφορίες 
παρακολούθησης

Συνεισφορά των Προγραμμάτων Υποστήριξης Ασθενών 
στην Ασφαλή Xρήση των φαρμακευτικών μας προϊόντων

ΦΑΡΜΑΚΟΈΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΦΑΡΜΑΚΟΈΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗΣ
ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

Παρακολούθηση και 
εναρμόνιση με τις επιταγές 
των ρυθμιστικών αρχών

Υποστήριξη προγραμμάτων
για την ασφάλεια 
των ασθενών

Παρακολούθηση της 
ελληνικής βιβλιογραφίας

Διαχείριση περιοδικών και 
εσπευσμένων αναφορών για 
ζητήματα ασφαλείας φαρμάκων

Υλοποίηση σχεδίων 
ελαχιστοποίησης κινδύνου 
για τα φαρμακευτικά 
σκευάσματα της Eταιρείας

Τηλεφωνικό κέντρο για 
την παραλαβή σχετικών 

επικοινωνιών

Διατήρηση βάσεων 
με δεδομένα ασφαλείας

Εκπαίδευση για ζητήματα 
ασφαλείας & ποιότητας 
προς εσωτερικούς-εξωτερικούς 
συνεργάτες

Καταγραφή & διαχείριση 
ανεπιθύμητων συμβάντων

Καταγραφή & διαχείριση 
παραπόνων προϊόντων

Συνεισφορά των Προγραμμάτων Υποστήριξης Ασθενών 
στην Ασφαλή Xρήση των φαρμακευτικών μας προϊόντων

H Φαρμακοεπαγρύπνηση έχει σημαντικό ρόλο στα Π.Υ.Α., διότι μέσα από τα Προγράμματα αυτά, 
υποστηρίζεται άμεσα ο κάθε ασθενής για τη σωστή και ασφαλή χρήση των φαρμακευτικών 
μας προϊόντων, ενώ ταυτοχρόνως επιτυγχάνεται καλύτερη συμμόρφωση των ασθενών με τις 
θεραπείες τους. 

Παράλληλα, μέσα από την άμεση υποστήριξη που προσφέρεται προς τους ασθενείς,  
ενισχύεται και η σχέση της Εταιρείας μας με τους Επαγγελματίες Υγείας.
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Aναπόσπαστο μέρος του Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυ-
ξης αποτελεί η ομάδα της Ιατρικής Πληροφόρησης, της 
οποίας η ίδρυση χρονολογείται το έτος 1996. Η συνεχώς 
αυξανόμενη ανάγκη ενημέρωσης, τόσo των Επαγγελματι-
ών Υγείας, όσο και των ασθενών, για τις θεραπευτικές μας 
επιλογές, οδήγησε σε σταδιακά αυξανόμενη στελέχωση.  
Τα τελευταία χρόνια, το τμήμα περιλαμβάνει ομάδα Ιατρι-
κών Συμβούλων και Επιστημόνων Ιατρικής Πληροφόρησης 
που καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα θεραπευτικών κατηγο-
ριών, οι οποίοι, με τη συνεχή επιμόρφωσή τους, διασφα-
λίζουν το τετράπτυχο της ποιότητας, της ταχύτητας, της 
αξιοπιστίας και της ακεραιότητας της υπηρεσίας.

Η υπηρεσία Ιατρικής Πληροφόρησης της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-
ΛΙΛΛΥ ανταποκρίνεται σε εξειδικευμένα ερωτήματα 
Επαγγελματιών Υγείας που αφορούν στα φαρμακευτικά 
σκευάσματα της Εταιρείας μας.

Η ομάδα της Ιατρικής Πληροφόρησης αποτελεί το 
μοναδικό κανάλι επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης 
των ασθενών / καταναλωτών με την Εταιρεία μας, 
με ερωτήματα που αφορούν στα προϊόντα και στις 
υπηρεσίες μας. 

Ιατρική 
Πληροφόρηση

 2.000 

 5ΈΤΙΑ 

 MedInfo

/ΈΤΟΣ
ΑΙΤΗΜΑΤΑ

ΜΈΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΈΣΙΑΣ

ΤΗΝ ΤΈΛΈΥΤΑΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΘΗΚΑΝ
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Η αξία της Ιατρικής Πληροφόρησης σήμερα και αύριο

Σε μια εποχή που η πληροφορία είναι εύκολα προσβάσιμη μέσω 
του διαδικτύου, η Υπηρεσία Ιατρικής Πληροφόρησης καλείται να 
αξιοποιήσει τη γνώση, με τρόπο σφαιρικό, με αντικειμενικότητα 
και στόχο να καλύψει τις ανάγκες των χρηστών που απευθύνουν 
σχετικό ερώτημα προς την Υπηρεσία μας.

Μέσα από την ομάδα της Ιατρικής 
Πληροφόρησης, αντικατοπτρίζεται 
η εικόνα της Eταιρείας μας 
συνολικά, καθώς και οι αξίες  
που τη διέπουν. Πολλές φορές, 
έχουμε γίνει αρωγοί, ώστε  
ο ασθενής να έχει πρόσβαση  
στο φάρμακό του και  
να συνεχίσει τη θεραπεία του.

Ευμορφία Παπαδοπούλου
Medical Information 
& Pharmacovigilance Associate

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Στόχοι της Ιατρικής Πληροφόρησης

Γρήγορη και έγκυρη πληροφόρηση  
για τα φάρμακά μας.

Επιστημονική, ακριβής και αντικειμενική παροχή 
πληροφοριών στους Επιστήμονες Υγείας,  
με δημοσιεύσεις και επιστημονικά άρθρα.

Η υπηρεσία δεν παρέχει θεραπευτικές ή 
συνταγογραφικές συμβουλές οποιασδήποτε 
μορφής στους ασθενείς / καταναλωτές,  
καθώς αυτό αποτελεί αποκλειστική ευθύνη  
του θεράποντος ιατρού.

ΑΣΦΑΛΈΙΑ & 
ΑΠΟΤΈΛΈΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΓΧΟΡΗΓΗΣΗ 
ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΈΝΗΜΈΡΩΣΗ

ΚΑΤΈΥΘΥΝΤΗΡΙΈΣ 
ΟΔΗΓΙΈΣ

ΑΝΤΈΝΔΈΙΞΈΙΣ

ΈΓΚΈΚΡΙΜΈΝΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ & 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ

ΈΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΈΣ 
ΔΗΜΟΣΙΈΥΣΈΙΣ

29
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Στην αέναη προσπάθεια του ανθρώπου για τη διεύρυνση 
της επιστημονικής γνώσης και την αντιμετώπιση των πα-
θήσεων, η Κλινική Έρευνα κατέχει κομβική θέση.

Η Κλινική Έρευνα είναι έρευνα που διεξάγεται από τον 
άνθρωπο για τον άνθρωπο.

Το 1996, η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ ξεκίνησε να συμμετέχει 
σε κλινικές μελέτες, με την προοπτική να κάνει πράξη τη 
συμμετοχή εκατοντάδων Ελλήνων Ιατρών – Ερευνητών 
και μεγάλου αριθμού ασθενών στη διεξαγωγή πλήθους 
Κλινικών Ερευνητικών Προγραμμάτων.

Κλινική 
Έρευνα

>1.300 
ΈΡΈΥΝΗΤΙΚΑ 
ΚΈΝΤΡΑ

11 
ΘΈΡΑΠΈΥΤΙΚΈΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΈΣ

*

>2.100
ΈΛΛΗΝEΣ ΙΑΤΡΟΙ 
ΚΑΙ ΈΡΈΥΝΗΤΈΣ

 >130 
ΚΛΙΝΙΚΑ 

ΈΡΈΥΝΗΤΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 ≈16.000
AΣΘΈΝΈΙΣ

Το να σου δοθεί η ευκαιρία να 
συμμετέχεις από τα πρώτα χρόνια 
λειτουργίας ενός τμήματος, να το 
βλέπεις να ενηλικιώνεται και να 
προσπαθείς από την πλευρά σου 
να συμβάλλεις, μέρα τη μέρα, στην 
περαιτέρω ανάπτυξη και ωρίμανσή του 
είναι, πράγματι, πολύ σπουδαίο.

Το να προσπαθείς να συνεισφέρεις, 
μέσα από την ομαδική δουλειά, στη 
διεύρυνση της επιστημονικής γνώσης 
και στη δημιουργία νέων, καινοτόμων 
θεραπευτικών λύσεων, για τους 
πάσχοντες, δηλαδή για τους φίλους 
μας, για τις οικογένειές μας, τελικά, 
για εμάς τους ίδιους, είναι πραγματικά 
ανεκτίμητο.

Στο Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης 
της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ, με αυτό 
τον τρόπο έχουμε πορευτεί τα 
χρόνια που πέρασαν, με 
την ίδια δέσμευση θα 
προχωρήσουμε και στα 
χρόνια που θα έρθουν. 
Με νέες προκλήσεις, νέες 
υπερβάσεις, νέες μικρές  
και μεγάλες νίκες.

Χρήστος Ι. Τσαρούχης
Clinical Operations Manager
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* ΔΙΑΒΗΤΗΣ

ΚΈΝΤΡΙΚΟ 
ΝΈΥΡΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

ΜΥΟΣΚΈΛΈΤΙΚΈΣ 
ΠΑΘΗΣΈΙΣ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΝΟΣ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ

ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

ΈΝΤΑΤΙΚΗ 
ΘΈΡΑΠΈΙΑ

ΧΑΜΗΛΟ 
ΑΝΑΣΤΗΜΑ

Αποτελεί πραγματικά προνόμιο να έχεις ζήσει τη 
γέννηση και τα παιδικά χρόνια του Τμήματος Έρευνας 
και Ανάπτυξης της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ και να ζεις τα 

τελευταία χρόνια την ενηλικίωση και ωρίμανσή του. 
Είναι ένα μικρό ανήσυχο παιδί με μυαλό ενήλικα πλέον,  

που συνεχίζει να προσφέρει νέες θεραπευτικές  
λύσεις στους ασθενείς.

Είναι μοναδική εμπειρία η καθημερινή σου εργασία να 
αποτελεί μια συνεχή πρόκληση για την επίτευξη ποσοτικών 

και ποιοτικών αποτελεσμάτων για έναν ευγενή σκοπό. Σε 
οδηγεί κάθε μέρα να ξυπνάς με χαρά και ενθουσιασμό για 

να ακολουθείς τον δρόμο αυτό. Πάντα με γνώμονα την 
ασφάλεια και τη βελτίωση της υγείας των ασθενών (της 

οικογένειάς μας, των φίλων μας, των συνανθρώπων μας), 
ο δρόμος της κλινικής έρευνας είναι ανηφορικός, μα οι 

κορυφές που κατακτούμε καθημερινά μάς δίνουν τη δύναμη 
να συνεχίζουμε με την ίδια δέσμευση, πίστη και αφοσίωση για 

να ανακαλύψουμε τις καινοτόμες θεραπείες του αύριο.

Κωνσταντίνος Ντζαμάρας
Clinical Operations Manager

Η Κλινική Έρευνα δημιουργεί νέα τεχνογνωσία, προσφέρει 
στους συμμετέχοντες ασθενείς υψηλής ποιότητας υπηρεσίες για 
την αντιμετώπιση της πάθησής τους και προσθέτει σημαντική 
αξία στα συστήματα υγείας, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην 
ενίσχυση των εμπλεκομένων δομών και, τελικά, στη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής του πληθυσμού.

Σήμερα, 25 χρόνια μετά, το Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης της 
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ έχει κάνει πολλά άλματα μπροστά… και 
συνεχίζει δυναμικά!
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Διαβήτης 
Σύμφωνα με τον IDF Diabetes Atlas (9η Έκδοση), 
το 2019:

• Περίπου 463 εκατ. ενήλικες (20-79 ετών) 
έπασχαν από Διαβήτη. Το 2045 εκτιμάται ότι 
οι ενήλικες με Διαβήτη θα ανέλθουν στα 700 
εκατ.

• 1 στους 2 (232 εκατ.) άνθρωποι με Διαβήτη 
ήταν αδιάγνωστοι.

• 1 στους 5 άνω των 65 ετών έχουν Διαβήτη.

• Ο Διαβήτης (με τις επιπλοκές του) οδήγησε 
σε 4,2 εκατ. θανάτους.

• Το κόστος για την αντιμετώπιση του Διαβήτη 
ξεπέρασε τα 760 δις δολάρια.

Στο ερώτημα τι δουλειά κάνεις, 
η απάντηση δεν μπορεί ποτέ 
να είναι μονολεκτική, καθώς 
χρειάζεται να περιλαμβάνει 
έννοιες όπως Κλινική Έρευνα, 
συναίνεση, ασφάλεια, 
ακεραιότητα, αλλά και γνώση, 
υπερηφάνεια, ενθουσιασμός. Όλα 
αυτά καταλήγουν στην υπόσχεσή 
μας, πυξίδα για την Εταιρεία 
μας, να κάνουμε τις ζωές των 
ανθρώπων καλύτερες.

Ευθυμία Χαραλαμπίδου
Sr. Clinical Project Manager

Συνεισφορά της Έρευνητικής Δραστηριότητας 
στο χώρο του Διαβήτη στο σύνολο της 

Δραστηριότητας του Τμήματος

ΣΥΝΈΡΓΑΖΟΜΈΝΟΙ 
ΈΡΈΥΝΗΤΈΣ

769

ΈΝΤΑΓΜΈΝΟΙ 
ΑΣΘΈΝΈΙΣ

5.361

ΈΡΈΥΝΗΤΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

36
ΈΡΈΥΝΗΤΙΚΑ 

ΚΈΝΤΡΑ

384
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Από την Ερευνητική 
Δραστηριότητα στο χώρο 

του Διαβήτη προέκυψαν 
ερευνητικά δεδομένα 

υψηλής ποιότητας, τα οποία 
οδήγησαν συνολικά σε 48 
Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά 

και Διεθνή Συνέδρια 
και Περιοδικά.

Η Κλινική Έρευνα αποτελεί 
τον ακρογωνιαίο λίθο για την εξέλιξη 

των θεραπειών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. 
Νιώθω πραγματικά ευτυχής για την ενασχόλησή μου 

στο πεδίο αυτό, για πάνω από 20 χρόνια. Αποτελεί 
ιδιαίτερη τιμή για μένα η συνεργασία μου με το Τμήμα 
Κλινικών Μελετών της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ, Τμήμα με 
κυρίαρχο ρόλο στη θεμελίωση της Κλινικής Έρευνας 

στην Ελλάδα, με κορυφαία ποιότητα και σπουδαίες 
διακρίσεις.

 Δρ. Ιωάννης Ντούπης 
Παθολόγος – Διαβητολόγος

Στα 36 ερευνητικά προγράμματα στο χώρο του Διαβήτη (Τύπου 1 & 2), 
η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ έχει αξιολογήσει τα ακόλουθα 10 μόρια:

Πιογλιταζόνη*, Ομάδα Ινσουλίνης*, Εξενατίδη* / Εξενατίδη Άπαξ 
Εβδομαδιαίως*, Ντουλαγλουτίδη*, Ινσουλίνη BIL, Ινσουλίνη BIV*, 
Glucagon Receptor Antagonist, Oxyntomodulin, Υπερταχεία 
Ινσουλίνη*, Tirzepatide**

*Κυκλοφορεί
**Υπό Διερεύνηση
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Με το Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης 
της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ έχουμε μια 
μακρά συνεργασία στη διεξαγωγή 
Κλινικών Δοκιμών και Μελετών Real 
World Evidence.
Μέσα από τη συμπόρευση αυτή, 
δόθηκε η δυνατότητα, σε μένα και 
τους συνεργάτες μου στο «Λαϊκό» 
Νοσοκομείο, να παρέχουμε σε 
διαβητικούς ασθενείς τη δυνατότητα 
πρόσβασης σε νέα καινοτόμα 
φάρμακα.
Εύχομαι στη ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ να 
συνεχίσει αυτήν την πολύ σημαντική 
προσπάθεια, έχοντας σταθερά στο 
επίκεντρο την εύρεση αξιόπιστων 
θεραπευτικών λύσεων για τους 
ασθενείς.

Νικόλαος Τεντολούρης
Καθηγητής Παθολογίας, Διαβητολογικό 
Κέντρο, Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική 
Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου 
Αθηνών «Λαϊκό»

Στην καθημερινή μάχη με τις ασθένειες, πιστός 
σύμμαχος των ιατρών είναι η αδιάκοπη επιστημονική 
έρευνα για την εξεύρεση νέων κατάλληλων 
φαρμάκων που θα βοηθήσουν τους ασθενείς μας με 
αποτελεσματικότητα και ασφάλεια. Το Τμήμα Έρευνας 
& Ανάπτυξης της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ, με την παρουσία 
και τη σπουδαία συνεισφορά του όλα αυτά τα χρόνια, 
έχει συνδράμει με τρόπο αποφασιστικό στο κλινικό 
και ερευνητικό μας έργο. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για 
μένα και την ερευνητική μου ομάδα η συνεργασία με 
τα άξια στελέχη του, μια συνεργασία, η οποία φέρει τη 

σφραγίδα της άριστης ποιότητας και της συνέπειας, 
με γνώμονα την ελπίδα για τους ασθενείς.

Ζαδάλλα Μούσλεχ
Ιατρός Ενδοκρινολόγος,  
Ενδοκρινολογικό Τμήμα και Διαβητολογικό 
Κέντρο Euromedica – Γενική Κλινική 
Θεσσαλονίκης
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RWE* (5)

KΛΙΝΙΚΈΣ ΔΟΚΙΜΈΣ (4)

 ΦΑΣΗ 2 (2)

RWE (5)

ΚΛΙΝΙΚΈΣ ΔΟΚΙΜΈΣ (31)

ΦΑΣΗ 3 (25) ΦΑΣΗ 4

*RWE: Μελέτες Παρατήρησης

Κλινικές Δοκιμές & RWE

Φάσεις Διεξαγωγής

ΚΛΙΝΙΚΗ ΈΡΈΥΝΑ / ΔΙΑΒΗΤΗΣ

Ασχολούμαι με την Κλινική 
Έρευνα για πάνω από 20 χρόνια 

με συμμετοχή σε περισσότερες από 
50 κλινικές μελέτες, θεραπεύοντας 

ασθενείς, εκπαιδεύοντας επιστημονικό 
προσωπικό και δημιουργώντας θέσεις 
εργασίας. Μια από τις εταιρείες που 
ξεχωρίζει με τις διακρίσεις της είναι 
η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ, με την οποία 
συνεργάζομαι εξαιρετικά. Μέσα από τα 
ερευνητικά της προγράμματα έχει βοηθήσει 
σημαντικά στη βελτίωση της υγείας των 
διαβητικών ασθενών.

Eμμανουήλ Πάγκαλος
Παθολόγος – Διαβητολόγος

Είναι πολύ σημαντικό για 
έναν ιατρό να συμμετέχει 
σε κλινικές δοκιμές, ώστε 

να αξιολογεί μία νέα 
φαρμακευτική ουσία, αρκετό 

καιρό πριν την κυκλοφορία 
της. Το 2002 συμμετείχα, για πρώτη φορά, 

σε κλινική δοκιμή της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ. 
Η ασφαλής καθοδήγηση και υποστήριξη 

από τα Στελέχη του Ιατρικού Τμήματος της 
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ είναι καθοριστικής 

σημασίας και κάνουν τη διεξαγωγή της εκάστοτε 
κλινικής μελέτης μια εξαιρετικά θετική εμπειρία.

Μαριάννα Μπενρουμπή
Παθολόγος – Διαβητολόγος
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ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΈΡΈΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ 

ΤOY ΔIABHTH

2000 
1η Κλινική 

Δοκιμή
(GLAP / 

Πιογλιταζόνη)1

2002 
1η RWE (Μελέτη 

Παρατήρησης ECLA / 
Πιογλιταζόνη)2

2017 
Global FPV - 

Πραγματοποίηση της 1ης 

επίσκεψης ασθενούς 
Παγκοσμίως

(ITRM / Υπερταχεία 
Ινσουλίνη)7

2018 
European FPV / 

Πραγματοποίηση της 1ης 

επίσκεψης ασθενούς 
στην Ευρώπη
 (AWARD-11 / 

Ντουλαγλουτίδη)8

2018 
Πραγματοποίηση ιστορικού 

ρεκόρ στο PA-FPV 
CycleTime: 100 ημέρες

(AWARD-11 / Ντουλαγλουτίδη)9

2019 
European 
FPV / Πραγματοποίηση 
της 1ης επίσκεψης 
ασθενούς στην 
Ευρώπη (GPGH / 
Tirzepatide)11

2021 
Επίτευξη 303  
ενταγμένων 

(τυχαιοποιημένων) 
συμμετεχόντων  

σε Κλινική Δοκιμή  
(GPGN / Tirzepatide)13

Η μεγαλύτερη Κλινική 
Δοκιμή στην Ελλάδα

2020 
European FPV / 

Πραγματοποίηση 
της 1ης επίσκεψης 

ασθενούς στην 
Ευρώπη (GPHD / 

Tirzepatide)12

2013 
1η Κλινική Δοκιμή 

Φάσης 2
(GLDJ / Glucagon 

Receptor Antagonist)6

2018 
Επίτευξη 100 
ενταγμένων 

(τυχαιοποιημένων) 
συμμετεχόντων 
για 1η φορά σε 
Κλινική Δοκιμή 

(AWARD-11 / 
Ντουλαγλουτίδη)10

2005 
1η Δημοσίευση σε 
Ελληνικό Συνέδριο
(Μελέτη Παρατήρησης 
ECLA / Ρόδος, 2005)3

2005 
1η Δημοσίευση σε 
Διεθνές Συνέδριο
(Μελέτη Παρατήρησης 
ECLA / 
Bερολίνο, 2005)4

2009 
Έναρξη συμμετοχής 
στο Ερευνητικό 
Πρόγραμμα 
AWARD για τη 
Ντουλαγλουτίδη
(AWARD-2 & 
AWARD-4) 5

Φάσεις Διεξαγωγής

#1

#1

#1

#1
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Παγκοσμίως, 1 στους 6 θανάτους οφείλεται σε 
Ογκολογική Νόσο (Καρκίνο).

Στην Ελλάδα κάθε χρόνο έχουμε 67.000 νέα 
κρούσματα και 32.000 θανάτους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Global Cancer 
Observatory (Globocan), το 2020 οι 5 πιο συχνές 
μορφές καρκίνου παγκοσμίως ήταν κατά σειρά, 
o καρκίνος μαστού, ο καρκίνος πνεύμονα, ο καρ-
κίνος παχέος εντέρου, ο καρκίνος προστάτη και 
ο καρκίνος στομάχου, ενώ για την Ελλάδα ήταν 
κατά σειρά ο καρκίνος πνεύμονα, ο καρκίνος πα-
χέος εντέρου, ο καρκίνος μαστού, ο καρκίνος 
προστάτη και ο καρκίνος της ουροδόχου κύστης. 

Oι επιπτώσεις των Ογκολογικών Νόσων, τόσο 
σε οικογενειακό / κοινωνικό επίπεδο, όσο και σε 
οικονομικό, είναι τεράστιες, ενώ η εκτίμηση εί-
ναι ότι το 2025 τα νέα περιστατικά ασθενών με 
καρκίνο παγκοσμίως θα ξεπεράσουν τα 19,3 εκα-
τομμύρια.

Ογκολογία

Έρευνα σημαίνει εξέλιξη, 
διεύρυνση της γνώσης, 
απαντήσεις υψηλής αξίας. 
Έρευνα, ωστόσο, σημαίνει και 
υπέρβαση, εγρήγορση, ηθική 
ικανοποίηση.
Αυτές είναι οι σκέψεις, τα όνειρα, η 
καθημερινότητά μας. Ευγενής στόχος του 
Τμήματός μας και της Εταιρείας μας είναι η 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων 
και αυτός «ο κόσμος ο μικρός, ο Μέγας!» να 
συνεχίσει να ερευνά και να καινοτομεί για να 
το πετύχει.

Σωτηρία Σουρμελή
Sr. Clinical Project Manager

Συνεισφορά της Έρευνητικής Δραστηριότητας 
στο χώρο της Ογκολογίας στο σύνολο της 

Δραστηριότητας του Τμήματος

ΣΥΝΈΡΓΑΖΟΜΈΝΟΙ 
ΈΡΈΥΝΗΤΈΣ

492

ΈΝΤΑΓΜΈΝΟΙ 
ΑΣΘΈΝΈΙΣ

637

ΈΡΈΥΝΗΤΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

32
ΈΡΈΥΝΗΤΙΚΑ 

ΚΈΝΤΡΑ

139
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Στα 32 ερευνητικά προγράμματα στο χώρο της Ογκολογίας, η 
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ έχει αξιολογήσει τα ακόλουθα 9 μόρια:

Αμπεμασικλίμπη*, Ραμουσιρουμάμπη*, Prexasertib, 
Νεσιτουμουμάμπη*, Enzastaurin, Tabalumab, Selpercatinib**, 
LY3484356 (SERD)**, Πεμετρεξίδη*

*Κυκλοφορεί

**Υπό Διερεύνηση

Χαίρομαι ιδιαιτέρως όταν βλέπω φαρμακευτι-
κές εταιρείες να επενδύουν στην κλινική έρευ-
να στην Ελλάδα, ώστε να βοηθήσουμε τους 
ογκολογικούς ασθενείς.

Τα τελευταία χρόνια η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ ξεχωρίζει στην Έρευνα και 
Ανάπτυξη νέων φαρμάκων στην Ογκολογία. Με εντατική και μεθοδική 
δουλειά έχει κάνει την Ελλάδα preferred partner στην κλινική έρευνα 
σε παγκόσμιο επίπεδο. Η συνεργασία της Μονάδας Κλινικών Δοκιμών 
του κέντρου μας με την Εταιρεία είναι άψογη και ιδιαίτερα παραγωγι-
κή. Εύχομαι να συνεχιστεί αυτή η δυναμική και να ακολουθήσουν και 
άλλες επιτυχίες στα επόμενα χρόνια για το κοινό καλό.

Δημήτριος Μαυρουδής
Καθηγητής Παθολογικής Ογκολογίας
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης

Διευθυντής Παθολογικής Ογκολογικής Kλινικής
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου

Η συνεργασία μας 
με το Τμήμα Έρευνας 
& Ανάπτυξης της 
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ 
ξεκίνησε το 2017, επί ευκαιρία της 
πολυκεντρικής τυχαιοποιημένης 
μελέτης “MonarchE”. Τέσσερα χρόνια 
αργότερα, μετά από ένα audit, πολλά 
meetings, ατελείωτες ώρες δουλειάς 
στη MonarchE αλλά και σε άλλες 
πλέον μελέτες, μόνο καλά σχόλια 
θα μπορούσα να έχω για αυτή τη 
συνεργασία. Μάθαμε πολλά, γίναμε 
καλύτεροι, βελτιώσαμε την πρόγνωση 
στους ασθενείς μας και πάμε μπροστά. 
Η συμπαράσταση και η βοήθεια 
της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ σε όλη τη 
διάρκεια της συνεργασίας μας ήταν 
και παραμένει ανεκτίμητη.

Κωνσταντίνος Παπαζήσης
Ογκολόγος-Παθολόγος, MD, PhD
Υπεύθυνος Ογκολογικού Τμήματος, 
“Euromedica” Γενική Κλινική 
Θεσσαλονίκης

Η κλινική έρευνα αποτελεί πρόκληση για τον ερευνητή και 
απαιτεί κόπο, αφοσίωση και κυρίως αγάπη για τον ασθενή. 
Έχοντας τον ασθενή στο επίκεντρο των προσπαθειών μας, 
με ποιότητα και ταχύτητα, η ομάδα κλινικών μελετών του 
Διαβαλκανικού, συνεργάστηκε σε αρκετές δοκιμές, με το 
υπεύθυνο και άψογα εκπαιδευμένο προσωπικό 
της ερευνητικής ομάδας της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ.
Ασθενείς έλαβαν νέες καινοτόμες θεραπείες στις κλινικές 
αυτές δοκιμές, με αποτέλεσμα τη σημαντική βελτίωση της 
νόσου, καθώς και μακρόχρονη και ποιοτική επιβίωση.

Σοφία Mπάκα
MD, MSc, PhD, Παθολόγος-Ογκολόγος
Υπεύθυνη της Ομάδας Κλινικών Μελετών Ογκολογίας, 
Διαβαλκανικού Ιατρικού Κέντρου
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Φάσεις Διεξαγωγής

ΦΑΣΗ 3 (23)

ΦΑΣH 2 (9)

38

ΚΛΙΝΙΚΗ ΈΡΈΥΝΑ / ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
Από την Ερευνητική 

Κατηγορία της Ογκολογίας 
προέκυψαν ερευνητικά 

δεδομένα υψηλής ποιότητας, 
τα οποία οδήγησαν συνολικά 

σε 14 Δημοσιεύσεις σε 
Διεθνή Συνέδρια και 

Περιοδικά.

Το Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης 
της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ 

υποστήριξε ουσιαστικά με 
σχεδιασμό, προγραμματισμό και 

σωστή λήψη αποφάσεων, ώστε να 
υλοποιηθούν σημαντικές κλινικές μελέτες στην 

Ελλάδα με ισχυρή απήχηση στην Ογκολογία.
Η μακροχρόνια συνεργασία μου με το Τμήμα 

Έρευνας & Ανάπτυξης της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-
ΛΙΛΛΥ αποτελεί μια αδιάψευστη ομολογία της 

υποστήριξης της κλινικής έρευνας, η οποία 
και συνεχίζεται. Η δυναμική παρουσία της 

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ στην κλινική έρευνα στην 
Ογκολογία και το πνεύμα συνεργασίας που διέπει 
τα στελέχη της αποτελούν ισχυρά εχέγγυα για μια 

λαμπρή εξέλιξη αυτού του ζωτικού τομέα.

Χαράλαμπος Καλόφωνος
Παθολόγος – Ογκολόγος, 

Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

Το Τμήμα Κλινικών Μελετών 
της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ, 

αποτελεί ένα αξιόπιστο 
σύμμαχο της μαχόμενης 

ογκολογίας για τη δωρεάν, 
πρώιμη πρόσβαση σε νέες 

θεραπείες. Κατά τη μακρά συνεργασία του με 
την Γ΄ Πανεπιστημιακή Κλινική της Ιατρικής 
Σχολής ΕΚΠΑ, δημιουργήθηκαν σημαντικές 

διεθνείς δημοσιεύσεις και πλούσια επιστημονική 
γνώση, αναπτύχθηκαν δομές κλινικής έρευνας, 
εκπαιδεύτηκαν δεκάδες επαγγελματίες υγείας 

και επωφελήθηκαν εκατοντάδες ασθενείς. Η 
πολυδιάστατη παραγωγικότητα, η συνέπεια, και 
η υψηλή ποιότητα της μέχρι τώρα συνεργασίας 

αποτελούν εγγύηση για ένα ελπιδοφόρο μέλλον, 
προς όφελος των νεότερων συναδέλφων και 

των ασθενών μας.

Κωνσταντίνος Νικ. Συρίγος
MD, PhD, FCCP, Καθηγητής, 

Διευθυντής Γ΄ Παθολογικής Κλινικής 
Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ 

Έχω τη χαρά να συνεργάζομαι με το Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ τα τελευταία χρόνια. 
H αλήθεια είναι, ότι αποτελεί μεγάλη χαρά και τιμή για έναν Ογκολόγο να διεξάγει στο Κέντρο του μια κλινική μελέτη, 
η οποία αποβαίνει θετική και να γεύεται τη χαρά να χορηγεί τα νέα σκευάσματα προς όφελος των ασθενών του. 
Η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ είναι από τις πιο σοβαρές φαρμακευτικές εταιρείες που σέβεται τον ασθενή, τον ιατρό και 
προάγει ουσιαστικά την έρευνα.

Φλώρα Ζαγουρή,Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ογκολογίας, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα
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ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΈΡΈΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ 

ΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

2000 
Έναρξη 

συμμετοχής 
στο Ερευνητικό 
Πρόγραμμα για 

την Πεμετρεξίδη 
με την 1η Κλινική 

Δοκιμή1

2004 
Ξεκινά η 1η Κλινική 

Δοκιμή Φάσης 2 για την 
Πεμετρεξίδη2

2014 
Ολοκλήρωση 

του Ερευνητικού 
Προγράμματος για την 

Πεμετρεξίδη με την 
ένταξη 212 ασθενών5

2014 
Έναρξη συμμετοχής στο 
Ερευνητικό Πρόγραμμα 

για την Αμπεμασικλίμπη6

2019 
Επίτευξη 138 ενταγμένων 

(τυχαιοποιημένων) 
συμμετεχόντων για 1η φορά 

σε Ογκολογική Κλινική 
δοκιμή [Κλινική δοκιμή Ι3Υ-

MC-JPCF (MonarchE) για την 
Αμπεμασικλίμπη]7

2019 
Έναρξη 
συμμετοχής 
στο Ερευνητικό 
Πρόγραμμα για 
το Selpercatinib 
στο χώρο της 
Εξατομικευμένης 
Ογκολογίας 
(Ιατρική 
Ακριβείας)9

2021 
Έναρξη 
συμμετοχής 
στο Ερευνητικό 
Πρόγραμμα για 
το LY3484356 
(SERD)10

2019 
Ολοκλήρωση 

του Ερευνητικού 
Προγράμματος 

για τη 
Ραμουσιρουμάμπη 
με την ένταξη 108 

ασθενών8

2010 
Λαμβάνει χώρα η 1η 

Δημοσίευση σε Διεθνές 
Περιοδικό3

2010 
Έναρξη συμμετοχής στο 

Ερευνητικό Πρόγραμμα για 
τη Ραμουσιρουμάμπη4
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Περίπου το 50% των γυναικών και το 25% των 
ανδρών άνω των 50 ετών κάποια στιγμή θα υποστούν 
κάταγμα λόγω οστεοπόρωσης.

Μέχρι την ηλικία των 80 ετών, οι γυναίκες με 
καυκάσια καταγωγή χάνουν περίπου το 1/3 της 
οστικής πυκνότητας του ισχίου τους.

Οι γυναίκες χάνουν περίπου το 20% της οστικής τους 
πυκνότητας μέσα σε 5-7 έτη μετά την εμμηνόπαυση.

Οστεοπόρωση 

Συνεισφορά της Έρευνητικής Δραστηριότητας 
στο χώρο της Οστεοπόρωσης στο σύνολο της 

Δραστηριότητας του Τμήματος

ΣΥΝΈΡΓΑΖΟΜΈΝΟΙ 
ΈΡΈΥΝΗΤΈΣ

279

ΈΝΤΑΓΜΈΝΟΙ 
ΑΣΘΈΝΈΙΣ

2.786

ΈΡΈΥΝΗΤΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

12
ΈΡΈΥΝΗΤΙΚΑ 

ΚΈΝΤΡΑ

204
Είναι πολύ σημαντικό να 
συνδυάζεις την προσπάθειά 
σου με την προσπάθεια ενός 
Τμήματος και μιας Εταιρείας που 
έχουν ως σταθερό στόχο την 
αντιμετώπιση των ασθενειών και 
την ανακούφιση των πασχόντων. 
Έχει, επίσης, εξαιρετικό 
ενδιαφέρον να βρίσκεσαι στην 
πρωτοπορία που οδηγεί στη νέα 
γνώση και στην αξιολόγηση νέων 
μορίων, που θα αποτελέσουν τις 
αυριανές φαρμακευτικές λύσεις.

Κωνσταντίνος Καραχάλιος
Clinical Research Coordinator

Στα 12 ερευνητικά προγράμματα στο χώρο της 
Οστεοπόρωσης, η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ έχει 

αξιολογήσει τα ακόλουθα 2 μόρια:

Τεριπαρατίδη* και Ραλοξιφαίνη*

*Κυκλοφορεί

40
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Από την Ερευνητική 
Δραστηριότητα στο χώρο της 

Οστεοπόρωσης προέκυψαν 
ερευνητικά δεδομένα 

υψηλής ποιότητας, τα οποία 
οδήγησαν συνολικά σε 73 

Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά 
και Διεθνή Συνέδρια και 

Περιοδικά.

ΚΛΙΝΙΚΈΣ ΔΟΚΙΜΈΣ (3)

RWE (5)

ΦΑΣΗ 4

ΦΑΣΗ 3 (4)

Κλινικές Δοκιμές & RWE - Φάσεις Διεξαγωγής

ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΈΡΈΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΟΣΤΈΟΠΟΡΩΣΗΣ

2002 
1η Κλινική 

Δοκιμή (GHCA / 
Τεριπαρατίδη)1

2002 
1η RWE (Μελέτη 

Παρατήρησης 
OSSO / Σοβαρή 
Οστεοπόρωση)2 

2005 
1η Δημοσίευση 
από Κλινική 
Δοκιμή 
(EUROFORS / 
Annals of the 
Rheumatic 
Diseases, 
2005)3

2006 
1η Δημοσίευση 
από RWE 
(Μελέτη 
Παρατήρησης 
OSSO / Vienna, 
20064

2006 
Διάκριση Δημοσίευσης 
(Μελέτη Παρατήρησης 

OSSO / Βραβείο 
«Αλέξανδρος Κάλος», 
Θεσσαλονίκη, 2006)52007 

Διάκριση Δημοσίευσης 
(Μελέτη Παρατήρησης 
EFOS / Βραβείο 
«Αλέξανδρος Κάλος», 
Κύπρος, 2007)6

2016 
Διάκριση 
Δημοσίευσης 
(Μελέτη 
Παρατήρησης 
ExFOS / 
Βραβείο 
«Αλέξανδρος 
Κάλος», 
Ιωάννινα, 
2016)7

RWE (5)KΛΙΝΙΚΈΣ 
ΔΟΚΙΜΈΣ (7)

Στον σχεδόν μισό αιώνα 
άσκησης της Ιατρικής, 
συνεργάσθηκα με πολλές 
Φαρμακευτικές εταιρείες. 
Η πρώτη και μέγιστη 
συνεργασία όμως ήρθε 
από τη ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-
ΛΙΛΛΥ, μια Εταιρεία 
με τεράστια εμπειρία 
στην Κλινική Έρευνα. 
Εγώ και οι συνεργάτες μου 
μάθαμε πολλά από αυτή τη 
συνεργασία και είχαμε την 
ικανοποίηση δημοσίευσης 
πολλών εργασιών, με 
χρήσιμα μηνύματα, κυρίως 
για τους ασθενείς μας. 
Ευχαριστώ τη ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-
ΛΙΛΛΥ και τους εκλεκτούς 
ανθρώπους της, για τη 
μακροχρόνια συνεργασία και 
τους ανθρώπινους φιλικούς 
δεσμούς που αναπτύχθηκαν.

Γεώργιος Καπετάνος
Ομότιμος Καθηγητής 
Ορθοπαιδικής Α.Π.Θ.



Ουρολογία
Στυτική Δυσλειτουργία
Η Στυτική Δυσλειτουργία σήμερα είναι αντιμετωπίσιμη. 
Η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ, μέσω της Έρευνας & 
Ανάπτυξης, έχει προσφέρει, τις τελευταίες δύο 
δεκαετίες, σημαντικές θεραπευτικές λύσεις, οι οποίες 
οδήγησαν στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Ακράτεια ούρων
Οι επιπλοκές που αναφέρονται στην ακράτεια ούρων 
αφορούν δερματικά προβλήματα και λοιμώξεις του 
ουροποιητικού συστήματος, με σημαντικό αντίκτυπο 
στην κοινωνική, επαγγελματική και προσωπική ζωή.

Καλοήθης Υπερπλασία του Προστάτη
Παρατηρείται συχνότερα σε άντρες που αντιμετωπίζουν 
προβλήματα παχυσαρκίας, ακολουθούν καθιστική ζωή, 
πάσχουν από μεταβολικό σύνδρομο, αντιμετωπίζουν 
προβλήματα στύσης και έχουν επιβαρυμένο κληρονομι-
κό ιστορικό.

Το Τμήμα Έρευνας & 
Ανάπτυξης κουβαλά μια 
ξεχωριστή γοητεία. Μέσα από 
τα ερευνητικά προγράμματα, 
έχουμε την ευκαιρία να 
εκτιμούμε πώς θα διαμορφωθεί 
η αντιμετώπιση των παθήσεων 
στο μέλλον. Από τη θέση 
μας, είναι σαν να ρίχνουμε 
κλεφτές ματιές στο αύριο. Αυτή 
είναι η κινητήριος δύναμη για τη 
συνέχεια, για ακόμη περισσότερες 
απαντήσεις για τους πάσχοντες.

Ευανθία Α. Κοφίνη
Clinical Research Coordinator

Συνεισφορά της Έρευνητικής Δραστηριότητας 
στο χώρο της Ουρολογίας στο σύνολο 

της Δραστηριότητας του Τμήματος

ΣΥΝΈΡΓΑΖΟΜΈΝΟΙ 
ΈΡΈΥΝΗΤΈΣ

243

ΈΝΤΑΓΜΈΝΟΙ 
ΑΣΘΈΝΈΙΣ

2.150

ΈΡΈΥΝΗΤΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

14
ΈΡΈΥΝΗΤΙΚΑ 

ΚΈΝΤΡΑ

159Στα 14 ερευνητικά προγράμματα στο χώρο 
της Ουρολογίας, η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ 
έχει αξιολογήσει τα ακόλουθα 3 μόρια:

Ταδαλαφίλη*, Ντουλοξετίνη*, 
Estrogen Receptor Beta (ERβ)

*Κυκλοφορεί
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Από την Ερευνητική 
Δραστηριότητα στο χώρο 

της Ουρολογίας προέκυψαν 
ερευνητικά δεδομένα 

υψηλής ποιότητας, τα οποία 
οδήγησαν συνολικά σε 25 
Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά 

και Διεθνή Συνέδρια και 
Περιοδικά.

Κλινικές Δοκιμές & RWE - Φάσεις Διεξαγωγής

RWE (4)

KΛΙΝΙΚΈΣ 
ΔΟΚΙΜΈΣ (10)

ΦΑΣΗ 3 (7)

ΦΑΣΗ 2 (2)

ΦΑΣΗ 4

ΚΛΙΝΙΚΗ
ΔΟΚΙΜΗ (1)

RWE (4)

ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΈΡΈΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

2001 
1η Κλινική 

Δοκιμή  
(LVEI / 

Ταδαλαφίλη)1 

2002 
1η RWE 

(Μελέτη 
Παρατήρησης 

EDOS / 
Ταδαλαφίλη)2

2004 
1η Δημοσίευση 

σε Διεθνές 
Συνέδριο 
(Μελέτη 

Παρατήρησης 
EDOS / 

United King-
dom, 2004)3

2006 
1η Δημοσίευση 

από Κλινική 
Δοκιμή 

(Κλινική 
Δοκιμή LVFZ / 
France, 2006)4

2010 
1η Κλινική Δοκιμή 
Φάσης 2 [BPAE / 
Estrogen 
Receptor Beta 
(ERβ)]5

Η Ιατρική δεν είναι η 
αλήθεια. Ανακαλύπτει 
την αλήθεια, μέσω της 
έρευνας. Η Ελλάδα, με 
πρωτοπόρες προσπάθειες 
μπήκε νωρίς στο χάρτη της 
Κλινικής Έρευνας. Σε αυτή 
την κατεύθυνση, η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-
ΛΙΛΛΥ έγραψε ιστορία. Ηγήθηκε της 
προσπάθειας να έρθουν μελέτες, 
υποστήριξε Κλινικές, μετέφερε 
τεχνογνωσία. Ένα ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ είναι 
λίγο για όσα μας έδωσε! Τα 25 χρόνια 
του Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης 
της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ συμπίπτουν 
με τα 25 χρόνια ενασχόλησής μου με 
την έρευνα! 
Χρόνια μας πολλά και δημιουργικά!

Δημήτρης Χατζηχρήστου
Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ.
Πρόεδρος Ινστιτούτου Μελέτης 
Ουρολογικών Παθήσεων
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Κεντρικό 
Νευρικό 
Σύστημα

Οι επιδημιολογικές έρευνες σε διάφορες χώρες, με-
ταξύ αυτών και η Ελλάδα, δείχνουν πως 10-20% του 
πληθυσμού υποφέρουν από Παθήσεις του Κεντρικού 
Νευρικού Συστήματος (Σχιζοφρένεια, Διπολική Διατα-
ραχή, Κατάθλιψη, ΔΕΠΥ, Νόσος Αλτσχάιμερ, κ.λπ.).

Η οικονομική επίπτωση των Παθήσεων του Κεντρικού 
Νευρικού Συστήματος είναι τεράστια για τα άτομα 
και τις οικογένειές τους, αλλά και για ολόκληρες τις 
κοινωνίες. Το οικονομικό βάρος έγκειται στις ανάγκες 
των κοινωνιών και υγειονομικών υπηρεσιών, στην 
ανεργία, στη μείωση της παραγωγικότητας, στην 
επίδραση στις οικογένειες και στους φροντιστές. 

Σύμφωνα με σχετικές έρευνες, το συνολικό ετήσιο 
οικονομικό κόστος για τη φροντίδα των ατόμων με 
Παθήσεις του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος σε 30 
ευρωπαϊκές χώρες υπολογίστηκε στα 798 δις Ευρώ.

Κλινική Έρευνα, 
Εξατομικευμένες Θεραπείες, 
Νέες Θεραπευτικές Προσεγγί-
σεις… λέξεις που έχουν εισέλθει στη ζωή 
μας και κρύβουν μέσα τους μια τεράστια 
προσπάθεια για ανεύρεση νέων θερα-
πευτικών λύσεων.
Αυτή η καθημερινή προσπάθεια στο 
Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης της Εταιρεί-
ας μας και οι μικρές ή μεγάλες επιτυχίες, 
μας δίνουν δύναμη να συνεχίζουμε και 
μας κάνουν να νοιώθουμε υπερήφανοι 
που βάζουμε το λιθαράκι μας στη βελ- 
τίωση της ζωής των συνανθρώπων μας.

Άρης Πλωμαρίτης
Sr. Clinical Project Manager
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Από την Ερευνητική 
Κατηγορία του Κεντρικού 

Νευρικού Συστήματος 
προέκυψαν ερευνητικά 

δεδομένα υψηλής ποιότητας, 
τα οποία οδήγησαν συνολικά 

σε 17 Δημοσιεύσεις σε 
Ελληνικά και Διεθνή 

Συνέδρια και Περιοδικά.

Συνεισφορά της Έρευνητικής Δραστηριότητας 
στο χώρο του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος 
στο σύνολο της Δραστηριότητας του Τμήματος

Στα 25 ερευνητικά προγράμματα στο χώρο του Κεντρικού 
Νευρικού Συστήματος, η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ έχει αξιολογήσει 
τα ακόλουθα 6 μόρια:

Ολανζαπίνη*, Ντουλοξετίνη*, Edivoxetine, Pomaglumetad 
Methionil, Semagacestat, Ατομοξετίνη*

*Κυκλοφορεί

ΣΥΝΈΡΓΑΖΟΜΈΝΟΙ ΈΡΈΥΝΗΤΈΣ

520

ΈΝΤΑΓΜΈΝΟΙ ΑΣΘΈΝΈΙΣ

3.594

ΈΡΈΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

25

ΈΡΈΥΝΗΤΙΚΑ ΚΈΝΤΡΑ

338

Η κλινική έρευνα στο πεδίο των 
ψυχικών διαταραχών, αν και απέδωσε 
θεραπευτικές παρεμβάσεις που ριζικά 

άλλαξαν το πεδίο της παροχής υπηρεσιών 
ψυχικής υγείας στο πρόσφατο παρελθόν, φαίνεται 

τα τελευταία έτη να δυσκολεύεται στην παροχή 
θεραπειών ουσιαστικά πλέον αποτελεσματικών από 
τις ήδη υφιστάμενες. Είχα την χαρά στο πρόσφατο 

παρελθόν να συμμετέχω ενεργά στο Τμήμα Έρευνας 
& Ανάπτυξης της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ και στη 
συνέχεια να συνεργαστώ με τη ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-

ΛΙΛΛΥ ως Ερευνητής, έναν τομέα με υψηλό επίπεδο 
ερευνητικής προσπάθειας, οργάνωσης αλλά και 

παροχής εκπαίδευσης σε νέους ερευνητές.

Χαράλαμπος Τουλούμης
Ψυχίατρος, Συντονιστής - Διευθυντής Ψ.Ν.Α.
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ΚΛΙΝΙΚΈΣ 
ΔΟΚΙΜΈΣ (3)

RWE (8)

ΦΑΣΗ 4ΦΑΣΗ 3 (14)

Κλινικές Δοκιμές & RWE

ΚΛΙΝΙΚΗ ΈΡΈΥΝΑ / ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Εξετίμησα ιδιαιτέρως την εξαιρετική 
συνεργασία που είχα με το Τμήμα 

Έρευνας & Ανάπτυξης της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-
ΛΙΛΛΥ, με το οποίο συνεργάστηκα σε δύο 

μελέτες παρατήρησης στο χώρο του ΚΝΣ. 
Με υποδειγματική συνέπεια, προσήλωση 

και αποτελεσματικότητα, οι συνεργάτες του 
Τμήματος επέτυχαν τη συλλογή στην Ελλάδα 

του μεγαλύτερου αριθμού συμμετεχόντων 
από όλα τα συμμετέχοντα κέντρα και, κατ’ 

επέκταση, δόθηκε στη χώρα μας η θέση 
του πρώτου συγγραφέα στο επιστημονικό 
άρθρο που προέκυψε. Εύχομαι στο Τμήμα 

Έρευνας & Ανάπτυξης να συνεχίσει με τον ίδιο 
ενθουσιασμό την κλινική έρευνα, με στόχο την 

προαγωγή της επιστήμης και της υγείας.

Δημήτρης Δικαίος
Καθηγητής Ψυχιατρικής Ιατρικής Σχολής Αθηνών

RWE (8)ΚΛΙΝΙΚΈΣ ΔΟΚΙΜΈΣ (17)

Φάσεις Διεξαγωγής
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ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΈΡΈΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 

ΚΈΝΤΡΙΚΟΥ ΝΈΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1998 
Έναρξη 

συμμετοχής 
στο Ερευνητικό 

Πρόγραμμα 
για την 

Ολανζαπίνη 
με την 1η Κλινική 

Δοκιμή1

2000 
Ξεκινά η 
1η RWE2

2004 
Έναρξη συμμετοχής στο 
Ερευνητικό Πρόγραμμα 

για την Ντουλοξετίνη5

2008 
Έναρξη συμμετοχής στο 
Ερευνητικό Πρόγραμμα 

για την Ατομοξετίνη6

2003 
Παρουσιάζεται η 
1η Δημοσίευση σε 
Ελληνικό Συνέδριο3

2003 
Λαμβάνει χώρα 
η 1η Δημοσίευση 
σε Διεθνές Περιοδικό4

2012
Ολοκλήρωση του 

Ερευνητικού Προγράμματος 
για την Ντουλοξετίνη με την 

ένταξη 185 ασθενών7

2013 
Ολοκλήρωση 

του Ερευνητικού 
Προγράμματος για 

την Ατομοξετίνη 
με την ένταξη 131 

ασθενών8

2017 
Ολοκλήρωση 
του Ερευνητικού 
Προγράμματος 
για την 
Ολανζαπίνη με 
την ένταξη 3211 
ασθενών9

47
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ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ (1)

Χαμηλό Ανάστημα
Συνεισφορά της Έρευνητικής Δραστηριότητας στο χώρο 
του Χαμηλού Αναστήματος στο σύνολο 
της Δραστηριότητας του Τμήματος

ΣΥΝΈΡΓΑΖΟΜΈΝΟΙ 
ΈΡΈΥΝΗΤΈΣ

22

ΈΝΤΑΓΜΈΝΟΙ 
ΑΣΘΈΝΈΙΣ

317

ΈΡΈΥΝΗΤΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2
ΈΡΈΥΝΗΤΙΚΑ 

ΚΈΝΤΡΑ

9

RWE - Φάσεις Διεξαγωγής

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ (1)

Στα 2 ερευνητικά προγράμματα  
στο χώρο του Χαμηλού Αναστήματος, 
η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ είχε  
τη δυνατότητα να αξιολογήσει τη 
Σωματοτροπίνη*

*Κυκλοφορεί

RWE ΦΑΣΗΣ 4 2

Η Ιατρική Επιστήμη δεν εξελίσσεται χωρίς τη 
διαρκή αναζήτηση. Η Κλινική Έρευνα αποτελεί την 
ορθή διαδρομή προς τη διεύρυνση της γνώσης και 

την ανάπτυξη νέων φαρμακευτικών λύσεων. Στη 
μακρόχρονη πορεία μου, συνάντησα ανθρώπους με 
τους οποίους μοιράστηκα το όραμά μου. Το Ιατρικό 

Τμήμα της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ αποτέλεσε συνεργάτη 
για περισσότερο από 15 χρόνια. Με χαρακτηριστικά τη 

συνέπεια, και την πίστη για προσφορά, καταφέραμε 
σημαντικές επιτυχίες, όπως συνεργασίες με ερευνητικά 
κέντρα, συλλογή δεδομένων ποιότητας, παραγωγή νέας 

γνώσης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-
ΛΙΛΛΥ και τα Στελέχη της για αυτή τη συμπόρευση, με 

γνώμονα, πάντοτε, το όφελος του ανθρώπου.

Γεώργιος Χρούσος
MD, MACP, MACE, FRCP 

Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής και 
Ενδοκρινολογίας

Κλινικές Δοκιμές - Φάσεις Διεξαγωγής

Από την Ερευνητική 
Δραστηριότητα στο χώρο 

του Χαμηλού Αναστήματος 
προέκυψαν ερευνητικά 

δεδομένα υψηλής ποιότητας, 
τα οποία οδήγησαν συνολικά 

σε 4 Δημοσιεύσεις 
σε Ελληνικά και Διεθνή 

Συνέδρια και Περιοδικά.
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ΣΥΝΈΡΓΑΖΟΜΈΝΟΙ 
ΈΡΈΥΝΗΤΈΣ

ΈΝΤΑΓΜΈΝΟΙ 
ΑΣΘΈΝΈΙΣ

ΈΡΈΥΝΗΤΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΈΡΈΥΝΗΤΙΚΑ 
ΚΈΝΤΡΑ

Αυτοάνοσα
Συνεισφορά της Έρευνητικής Δραστηριότητας στο χώρο 

των Αυτοάνοσων Νοσημάτων στο σύνολο της Δραστηριότητας του Τμήματος

75 586 24

Κλινικές Δοκιμές - Φάσεις Διεξαγωγής

ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΈΛΈΤΗ 
ΠΡΩΙΜΗΣ 

 ΔΙΈΡΈΥΝΗΤΙΚΗΣ 
ΦΑΣΗΣ (1)

ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΈΛΈΤΗ 
ΠΡΩΙΜΗΣ 

 ΔΙΈΡΈΥΝΗΤΙΚΗΣ 
ΦΑΣΗΣ (1)

ΚΛΙΝΙΚΈΣ ΔΟΚΙΜΈΣ (5)

Στα 6 ερευνητικά προγράμματα στο 
χώρο των Αυτοάνοσων Νοσημάτων, 
η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ είχε τη 
δυνατότητα να αξιολογήσει την 
Μπαρισιτινίμπη*, καθώς επίσης και 
την Εκπαίδευση Αλγορίθμων για 
την Αντιμετώπιση του Νυχτερινού 
Κνησμού και της Ατοπικής 
Δερματίτιδας.

*Κυκλοφορεί

ΦΑΣΗ 4 (1)

ΦΑΣΗ 3 (4)

Τα τελευταία χρόνια, η 
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ επεκτείνοντας 
την έρευνά της και στο πεδίο της 
Ρευματολογίας, συνεργάζεται με 
το Τμήμα μας σε μια παρεμβατική 
κλινική δοκιμή. Εξαρχής διαφάνηκε 
η αφοσίωση των ανθρώπων της 
Εταιρείας στην τήρηση των κανόνων 
της επιστημονικής έρευνας και 
της ορθής κλινικής πρακτικής 
και η αμερόληπτη στάση τους ως 
προς στα σταδιακά παραγόμενα 
αποτελέσματα. Από οργανωτικής 
πλευράς, η Εταιρεία απέδειξε την 
εμπειρία της σε αυτόν τον τομέα, 
ενώ η διαδικασία υπήρξε μια 
εκπαιδευτική ευκαιρία για τους 
νεότερους συναδέλφους.

Χαράλαμπος Παπαγόρας
Επίκουρος Καθηγητής Ρευματολογίας 
Τμήμα Ιατρικής Δ.Π.Θ.
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Καρδιολογία

Πόνος

Συνεισφορά της Έρευνητικής Δραστηριότητας στο χώρο 
της Καρδιολογίας στο σύνολο της Δραστηριότητας του Τμήματος

Συνεισφορά της Έρευνητικής Δραστηριότητας στο χώρο του Πόνου 
στο σύνολο της Δραστηριότητας του Τμήματος

ΣΥΝΈΡΓΑΖΟΜΈΝΟΙ 
ΈΡΈΥΝΗΤΈΣ

ΣΥΝΈΡΓΑΖΟΜΈΝΟΙ 
ΈΡΈΥΝΗΤΈΣ

65

20

ΈΝΤΑΓΜΈΝΟΙ 
ΑΣΘΈΝΈΙΣ

ΈΝΤΑΓΜΈΝΟΙ 
ΑΣΘΈΝΈΙΣ

638

7

ΈΡΈΥΝΗΤΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΈΡΈΥΝΗΤΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2

3

ΈΡΈΥΝΗΤΙΚΑ 
ΚΈΝΤΡΑ

ΈΡΈΥΝΗΤΙΚΑ 
ΚΈΝΤΡΑ

29

6

Στα 2 ερευνητικά προγράμματα στο χώρο της 
Καρδιολογίας, η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ είχε τη δυνατότητα 
να αξιολογήσει το Prasugrel*

*Κυκλοφορεί

Στα 3 ερευνητικά 
προγράμματα 

στο χώρο του Πόνου, 
η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ 

είχε τη δυνατότητα 
να αξιολογήσει 

το Galcanezumab*

*Κυκλοφορεί

Κλινικές Δοκιμές, RWE - Φάσεις Διεξαγωγής Κλινικές Δοκιμές - Φάσεις Διεξαγωγής

Κλινικές Δοκιμές - Φάσεις Διεξαγωγής

ΚΛΙΝΙΚΈΣ ΔΟΚΙΜΈΣ ΦΑΣΈΙΣ 3 (3)3

ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΦΑΣΗΣ 3 (1) RWE ΦΑΣΗΣ 4 (1)

Από την Ερευνητική 
Δραστηριότητα στο χώρο της 

Καρδιολογίας προέκυψαν 
ερευνητικά δεδομένα 

υψηλής ποιότητας, τα οποία 
οδήγησαν συνολικά σε 9 

Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά 
και Διεθνή Συνέδρια και 

Περιοδικά.
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Αντιβιοτικά

Εντατική Θεραπεία

Συνεισφορά της Έρευνητικής Δραστηριότητας στο χώρο των Αντιβιοτικών 
στο σύνολο της Δραστηριότητας του Τμήματος

Συνεισφορά της Έρευνητικής Δραστηριότητας στο χώρο 
της Έντατικής Θεραπείας στο σύνολο της Δραστηριότητας του Τμήματος

ΣΥΝΈΡΓΑΖΟΜΈΝΟΙ 
ΈΡΈΥΝΗΤΈΣ

20

ΈΝΤΑΓΜΈΝΟΙ 
ΑΣΘΈΝΈΙΣ

253

ΈΡΈΥΝΗΤΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2
ΈΡΈΥΝΗΤΙΚΑ 

ΚΈΝΤΡΑ

8

ΣΥΝΈΡΓΑΖΟΜΈΝΟΙ 
ΈΡΈΥΝΗΤΈΣ

15

ΈΡΈΥΝΗΤΙΚO 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1
ΈΡΈΥΝΗΤΙΚΑ 

ΚΈΝΤΡΑ

3

Στα 2 ερευνητικά προγράμματα στο χώρο  
των Αντιβιοτικών, η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ είχε 
τη δυνατότητα να αξιολογήσει την Κεφακλόρη*

*Κυκλοφορεί

Στο ένα ερευνητικό πρόγραμμα στο 
χώρο της Εντατικής Θεραπείας, η 
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ είχε τη δυνατότητα 
να αξιολογήσει τη Δροτρεκογίνη άλφα 
(ενεργοποιημένη)

Κλινικές Δοκιμές, RWE - Φάσεις Διεξαγωγής Κλινικές Δοκιμές - Φάσεις Διεξαγωγής

Κλινικές Δοκιμές - Φάσεις Διεξαγωγής

ΚΛΙΝΙΚΈΣ ΔΟΚΙΜΈΣ ΦAΣΗΣ 4 (2)2

ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΦAΣΗΣ 3 (1)1
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Η Κλινική Έρευνα από άλλη ματιά
Μία Κλινική Δοκιμή για μία χώρα σημαίνει:

MIA ΈΝΔΈΙΞΗ ΈΝΑ ΈΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΈΡΩΤΗΜΑ ΈΝΑΣ ΈΡΈΥΝΗΤΙΚΟΣ 
ΣΧΈΔΙΑΣΜΟΣ

ΔΈΚΑΔΈΣ ΈΡΈΥΝΗΤΈΣ ΚΑΙ ΜΈΛΗ 
ΤΩΝ ΈΡΈΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΈΝΤΡΩΝ

ΔΈΚΑΔΈΣ ΈΩΣ ΚΑΙ ΈΚΑΤΟΝΤΑΔΈΣ 
ΣΥΜΜΈΤΈΧΟΝΤΈΣ

ΔΈΚΑΔΈΣ ΚΑΤΑΘΈΣΈΙΣ 
ΦΑΚΈΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΈΣ 

ΑΡΧΈΣ

ΔΈΚΑΔΈΣ ΣΥΜΒΑΣΈΙΣ & 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΈΙΣ ΣΥΜΒΑΣΈΩΝ

ΈΚΑΤΟΝΤΑΔΈΣ ΑΠΟΣΤΟΛΈΣ 
ΈΡΈΥΝΗΤΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΤΑ 

ΚΈΝΤΡΑ ΔΙΈΞΑΓΩΓΗΣ

ΈΚΑΤΟΝΤΑΔΈΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΈΣ & 
ΈΞΈΙΔΙΚΈΥΜΈΝΈΣ ΈΞΈΤΑΣΈΙΣ

ΧΙΛΙΑΔΈΣ ΔΈΙΓΜΑΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΈΚΑΤΟΝΤΑΔΈΣ ΈΠΙΣΚΈΨΈΙΣ 
ΈΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 

(MONITORING VISITS)

ΈΚΑΤΟΝΤΑΔΈΣ ΑΝΑΦΟΡΈΣ 
(MONITORING VISIT REPORTS)

a
a
a
a
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Μία Κλινική Δοκιμή για μία χώρα σημαίνει:

ΈΚΑΤΟΝΤΑΔΈΣ ΧΙΛΙΑΔΈΣ 
ΣΈΛΙΔΈΣ ΤΈΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΑΠΈΙΡΑ ΤΗΛΈΦΩΝΗΜΑΤΑ, EMAILS, 
ΤΗΛΈΔΙΑΣΚΈΨΈΙΣ, ΣΥΖΗΤΗΣΈΙΣ

ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΈΠΈΝΔΥΣΗ… 
>50 ΈΚΑΤ.€

… ΜΈ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΣ ΑΠΟΔΈΚΤΈΣ:
ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

53

Η έρευνα συνεχίζεται με επίκεντρο τον ασθενή 

Η προσπάθεια ξεκινά πάντοτε, δίνοντας μεγάλη έμφαση στην κατανόηση πως, πρώτα απ’ όλα, 
τα άτομα που νοσούν έχουν ιδιαίτερα και εξατομικευμένα χαρακτηριστικά. 

Οι παθήσεις και η αντιμετώπισή τους πηγαίνει πέρα από τις δυνατότητες οποιασδήποτε 
μοναδικής θεραπείας. 

Είναι σίγουρο πως η διαδρομή δεν σταματά εδώ. 

Η μακρά ιστορία δείχνει το δρόμο. Όσο θα υπάρχουν ασθενείς που θα αναζητούν λύση στο 
πρόβλημά τους, τόσο η ερευνητική αναζήτηση θα συνεχίζεται, με στόχο την ανάπτυξη ακόμη 
περισσότερων θεραπευτικών επιλογών, ακόμη περισσότερων ανθρώπινων λύσεων.

ΈΝΑ ΑΠΟΤΈΛΈΣΜΑ: 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΈ ΝΈΈΣ ΘΈΡΑΠΈΙΈΣ

€
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Ποιότητα
Η ανάγκη για υψηλή ποιότητα στο Τμήμα 
Έρευνας & Ανάπτυξης μιας Φαρμακευτικής 
Εταιρείας είναι εγγενής και αυτονόητη, πόσο 
μάλλον όταν το τμήμα αυτό καλύπτει ένα 
τόσο ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από τη 
νομικά απαραίτητη Φαρμακοεπαγρύπνηση, ως 
τη γεμάτη προκλήσεις και υψηλές απαιτήσεις 
Κλινική Έρευνα. 

Αναπόσπαστα συνδεδεμένη με την καθημερι-
νότητα όλου του τμήματος, η ποιότητα διασφα-
λίζεται διαχρονικά μέσω της αδιάλειπτης και 
αποτελεσματικής συνεργασίας των Υπευθύνων 
Ποιότητας με όλα τα στελέχη του Τμήματος 
Έρευνας και Ανάπτυξης. 

ΙΑΤΡΙΚΈΣ ΥΠΟΘΈΣΈΙΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΚΛΙΝΙΚΈΣ ΜΈΛΈΤΈΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΈΣ 
ΥΠΟΘΈΣΈΙΣ

ΦΑΡΜΑΚΟΈΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ

A
νά

π
τυ

ξη

2017: Δημιουργία Τμήματος Ποιότητας 
στην Eταιρεία, στο οποίο υπάγονται και 
οι Υπεύθυνοι Ποιότητας του Τμήματος 
Έρευνας και Ανάπτυξης

2015: Aνάληψη της Διαχείρισης 
Ποιότητας Φαρμακοεπαγρύπνησης, 
Ιατρικής Πληροφόρησης & 
Κανονιστικών Υποθέσεων στην Ελλάδα 
από τοπικό στέλεχος

2005: 1ος τοπικός Ποιοτικός Έλεγχος 
Ερευνητικού Κέντρου 

2004: Ανάληψη της Διαχείρισης 
Ποιότητας των Κλινικών Μελετών στην 
Ελλάδα από τοπικό στέλεχος

2002: 1ο Medical Operations Audit στην 
Ελλάδα

1998: 1ο Audit Ερευνητικού Κέντρου 
στην Ελλάδα

1998: 1ο Medical Operations Assessment 
στην Ελλάδα
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Στόχοι

Η Ασφάλεια, η Ακεραιότητα, η Αξιοπιστία και η 
Συνέπεια αποτελούν θεμέλιο λίθο της φιλοσοφίας μας.

Η Συνεχής Εκπαίδευση, οι Προληπτικές Δράσεις 
και οι Διορθωτικές Ενέργειες, η Παρακολούθηση 
και Αξιολόγηση των Κινδύνων, ο Έλεγχος της 
Συμμόρφωσης και της Ετοιμότητας διασφαλίζονται 
και επιτυγχάνονται μέσω ενός ολοκληρωμένου 
Σύστηματος Ποιότητας, με το οποίο διαχειριζόμαστε 
τις υψηλές απαιτήσεις του Τμήματος.

Η Αποτελεσματικότητα των παραπάνω ενεργειών 
επικυρώνεται επί σειρά ετών από μεγάλο αριθμό 
εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων.

To μέλλον
Ως πρωταρχική ανάγκη σε κάθε τρέχουσα και 
μελλοντική δραστηριότητα του Τμήματος Έρευνας 
και Ανάπτυξης και με γνώμονα πάντα την ασφάλεια 
και την αξιοπιστία, το Τμήμα Ποιότητας αποσκοπεί 
όχι μόνο στη διατήρηση του υψηλού επιπέδου 
των δραστηριοτήτων μας, αλλά και την άμεση 
ανταπόκριση και προσαρμογή στις απαιτήσεις 
ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος 
αυξανόμενης πολυπλοκότητας.

>65
ΈΚΠΑΙΔΈΥΣΈΙΣ 
ΝΈΩΝ ΣΤΈΛΈΧΩΝ 
ΚΑΙ ΣΥΝΈΧΈΙΣ 
ΈΚΠΑΙΔΈΥΣΈΙΣ 
ΈΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΣΤΈΛΈΧΩΝ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΈΡΈΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

 
ΤΟΠΙΚOI ΈΛΈΓΧOI 
ΣΈ ΈΡΈΥΝΗΤΙΚΑ 
ΚΈΝΤΡΑ

ΑΔΙΑΛΈΙΠΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΈΡΈΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: 

• Δημιουργία και διαχείριση τοπικών Διαδικασιών Λειτουργίας σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της Εταιρείας, τους Διεθνείς Κανονισμούς και Οδηγίες και την τοπική νομοθεσία

• Σχεδιασμός και δημιουργία εκπαιδευτικών υλικών

• Έλεγχος και διαχείριση αποκλίσεων και αλλαγών 

• Παρακολούθηση, υλοποίηση και έλεγχος Διορθωτικών & Προληπτικών ενεργειών 

• Ποιοτικός έλεγχος Συμβάσεων Κλινικών Μελετών

 

>160 
EΣΩΤΈΡΙΚΟΙ ΈΛΈΓΧΟΙ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ 
ΔΙΈΝΈΡΓΈΙΑ ΜΈΛΈΤΩΝ

>45 
AUDITS

Έχοντας ως απώτερο σκοπό την 
προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, 
τον συνάνθρωπο, την οικογένειά 

μας, τους φίλους μας και 
αναλογιζόμενοι το πώς η δική μας 

δουλειά μπορεί να επηρεάσει τη 
ζωή τους στο μέλλον, η ποιότητα 

θα μπορούσε να χαρακτηριστεί 
ως ένας «κινούμενος στόχος». 
Η επίτευξή του προσφέρει την 

επαγγελματική ικανοποίηση που 
μας κινητοποιεί να θέτουμε τον 

πήχη πάντα πιο ψηλά.

Μάρβα Μαντέλλου
Medicines Quality Manager

Η ποιότητα είναι όραμα, 
νοοτροπία, modus operandi. Είναι 

ευθύνη προς τον ερευνητή και 
προς τον συνάνθρωπο ασθενή. 
Οι υψηλοί ποιοτικοί στόχοι που 

έθεσε από τη δημιουργία του 
το Ιατρικό Τμήμα αποτέλεσαν 

το εφαλτήριο για την εμπιστοσύνη της 
ερευνητικής κοινότητας και την καταξίωση 

του τμήματος στο χώρο της κλινικής 
έρευνας. Η δέσμευσή μας παραμένει το ίδιο 
ενθουσιώδης και ισχυρή, όπως στη γέννηση 

αυτού του τμήματος και ανταμοιβή μας η 
ηθική ικανοποίηση από τα αποτελέσματα μιας 

μακρόχρονης προσπάθειας. 

Φωτεινή Σβεντζούρη
Sr. Quality & Compliance Manager

 

>45 
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CLINICAL RESEARCH TEAM OF THE YEAR

 Διακρίσεις
AWARDS CEREMONY AND BLACK TIE DINNER

3 NOVEMBER 2011, GROSVENOR HOUSE, PARK LANE, LONDON W1

Βραβείο Αλέξανδρος Κάλος

24o Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας  
Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών για την εργασία

«Αποτελέσματα κατά τη διάρκεια θεραπείας  
με Τεριπαρατίδη στην Ελλάδα: Yπο-ανάλυση  
της Μελέτης Παρατήρησης ΕχFOS για τη χώρα»
Ιωάννινα, Νοέμβριος 2016

Βραβείο Αλέξανδρος Κάλος

15o Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας  
Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών

Διάκριση Δημοσίευσης στον τομέα της 
Επιδημιολογκής Εργασίας για τη Μελέτη 
Παρατήρησης ΕFOS
Κύπρος, Μάιος 2007

Βραβείο Αλέξανδρος Κάλος

14o Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας 
Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών

Διάκριση Δημοσίευσης στον τομέα της 
Επιδημιολογκής Εργασίας της Μελέτης 
Παρατήρησης OSSO
Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2006

Ε.Β.Ε.Α. Βραβείο Έρευνας-Καινοτομίας 
& Τεχνολογικής Ανάπτυξης 
12.06.2013
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Μελέτη Παρατήρησης 
DETECT

(Ουρολογία)

“An unprecedented high 
T3 retention rate  
for your country!”

Κλινική Δοκιμή GWAD
(Διαβήτης)

“Outstanding contribution to 
the successful completion of 

enrolment”

Μελέτη 
Παρατήρησης 

INSTIGATE
(Διαβήτης)

“High Data Quality”

Κλινική Δοκιμή IOOV
(Διαβήτης)

“Complete enrolment ahead of 
time, despite the challenges!”

Κλινική Δοκιμή GWAO
(Διαβήτης)

‘’Enrolling patients earlier than 
planned for strategic progress 

of the study!”

Μελέτη 
Παρατήρησης INSTIGATE 
(Διαβήτης)

“Local leverage in alignment 
with Lilly’s Why Brand 
Matters“

Κλινική 
Δοκιμή GWDK

(Διαβήτης)

“Team’s dedication & 
hard work and your full 
and close engagement 

with investigators’’
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Η Δέσμευσή μας
Ρίχνοντας κάποιος μια ματιά στα 25 αυτά χρόνια, θα μπορού-
σε να ισχυριστεί ότι οι συνεργασίες, τα δεδομένα, οι δημο-
σιεύσεις, οι επιτυχίες, μικρές και μεγάλες, είναι πια σημαντι-
κές σε αριθμούς. Θα μπορούσε κάλλιστα να κάνει λόγο για 
την επιτυχή ολοκλήρωση ενός κύκλου, για το κλείσιμο μιας 
όμορφης ιστορίας.
Κι όμως, όσο υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν, που 
αγωνιούν, που ψάχνουν μια ασφαλή και αποτελεσματική 
θεραπευτική λύση για τους ίδιους ή για τους οικείους τους, 
όσο υπάρχει ανικανοποίητη ιατρική ανάγκη (unmet medical 
need), όλοι εμείς, στο Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης της 
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ, έχουμε ένα χρέος:

Να συνεχίσουμε την προσπάθεια…

Με συνέπεια, με ενθουσιασμό, με προσήλωση και πείσμα, 
φιλοδοξούμε να γεμίσουμε κι άλλες σελίδες στο βιβλίο μας, 
σελίδες προσφοράς στον συνάνθρωπο.

Έχοντας σταθερά στο μυαλό μας την ευγενή μας υπόσχεση:
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Να φέρουμε ένα ασφαλές, 
καλύτερο αύριο πιο κοντά!
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Διαβήτης

1. H6E-MC-GLAP για την Πιογλιταζόνη
2. H6E-GR-GLAV (ECLA) για την Πιογλιταζόνη
3. Η επίδραση της θεραπείας με Πιογλιταζόνη στις συνιστώσες του Μεταβολικού Συνδρόμου σε Διαβητικούς Τύπου 2. 
Μελέτη ECLA, 9ο Διαβητoλογικό Συνέδριο. Ρόδος, 17-20 Mαρτίου 2005
4. Effects of Pioglitazone treatment on the components of the metabolic syndrome in Τype 2 diabetic patients. The ECLA 
Study, 1st International Congress on “Prediabetes” and the Metabolic Syndrome. Bερολίνο, 13-16 Απριλίου 2005
5. Κλινικές Δοκιμές H9X-MC-GBDB (AWARD-2) & H9X-MC-GBDD (AWARD-4)
6. Κλινική δοκιμή I1R-MC-GLDJ για το Glucagon Receptor Antagonist
7. Κλινική δοκιμή I8B-MC-ITRM για την Ultra Rapid Lispro / Συμμετοχή 19 χωρών απ’ όλο το κόσμο, οι 9 από την Ευρώπη
8. Κλινική δοκιμή H9X-MC-GBGL (AWARD-11) για τη Ντουλαγλουτίδη / Συμμετοχή 15 χωρών απ’ όλο το κόσμο, οι 8 από 
την Ευρώπη
9. Κλινική δοκιμή H9X-MC-GBGL (AWARD-11) για τη Ντουλαγλουτίδη / Πραγματοποίηση της 1ης επίσκεψης ασθενούς 
μόλις 100 ημέρες μετά την κεντρική έγκριση του πρωτοκόλλου
10. Κλινική δοκιμή H9X-MC-GBGL (AWARD-11) για τη Ντουλαγλουτίδη
11. Κλινική δοκιμή I8F-MC-GPGH για το Tirzepatide / Συμμετοχή 12 χωρών απ’ όλο το κόσμο, οι 7 από την Ευρώπη
12. Κλινική Δοκιμή I8F-MC-GPHD για το Tirzepatide / Συμμετοχή 15 χωρών απ’ όλο το κόσμο, οι 9 από την Ευρώπη
13. Κλινική Δοκιμή I8F-MC-GPGN για το Tirzepatide / Συμμετοχή 30 χωρών απ’ όλο το κόσμο, οι 16 από την Ευρώπη

Ογκολογία

1. Κλινική Δοκιμή H3E-MC-JMEW για την Πεμετρεξίδη 
2. Κλινική Δοκιμή Η3Ε-MC-JMGV για την Πεμετρεξίδη
3. Prognostic and predictive factors in a randomized phase III trial comparing cisplatin–pemetrexed versus cisplatin–gem-
citabine in advanced non-small-cell lung cancer. Annals of Oncolοgy (Mάρτιος 2010)
4. Κλινικές Δοκιμές Ι4Τ-ΜC-JVBA (REVEL) και Ι4Τ-MC-JVBB (RAISE)
5. Κλινικές Δοκιμές H3E-MC-JMGV, H3E-MC-JMAZ, H3E-MC-JMGX, H3E-MC-JMDB, H3E-MC-JMEN, H3E-MC-JMHO, 
H3E-MC-JMES, H3E-MC-JMFL, H3E-MC-JMEW, H3E-EW-S124, H3E-MC-JMIG και H3E-MC-S104
6. Κλινικές Δοκιμές Ι3Υ-MC-JPBL (Monarch 2) και I3Y-MC-JPBK (Juniper)
7. Κλινική δοκιμή Ι3Υ-MC-JPCF (MonarchE) για την Αμπεμασικλίμπη 
8. Κλινικές Δοκιμές I4T-MC-JVBA, I4T-MC-JVBB, I4T-MC-JVDC, I4T-MC-JVCZ και I4T-MC-JVCY
9. Κλινικές Δοκιμές J2G-MC-JZJB (LIBRETTO-531), J2G-MC-JZJC (LIBRETTO-431) και J2G-MC-JZJX (LIBRETTO-432) για 
το Selpercatinib
10. Κλινική δοκιμή J2J-OX-JZLC (EMBER-3) για το LY3484356 (SERD)

Παραπομπές
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Οστεοπόρωση

1. B3D-EW-GHCA για την Τεριπαρατίδη 
2. B3D-EW-GHCI (OSSO) για τη Σοβαρή Οστεοπόρωση
3. Audran, M., Eastell, R., Minne, H., Nicholson, T., Boonen, S., Avramidis, A., Beardsworth, A., Liu-Leage, S., Ginis, A. 
Nickelsen, T. Early response of BMD and back pain to 6 months of teriparatide (RHPTH 1-34) in patients with and without 
prior antiresorptive treatment: Interim results from the EUROFORS study. Annals of the Rheumatic Diseases. 64(Suppl. 3). 
JUL 2005. 93
4. Ginis Α., Thalassinos N., Charalampidou E. and the Hellenic OSSO Study Group. Estimation of the direct costs based 
on medical resource utilization related to incident fractures in Greek postmenopausal women with osteoporosis and an 
inadequate response to anti-resorptive medication. “Sixth European Congress on Clinical and Economic Aspects of Oste-
oporosis and Osteoarthritis” March 15-18, 2006, Vienna
5. Διάκριση Δημοσίευσης της Μελέτης Παρατήρησης OSSO με το Βραβείο «Αλέξανδρος Κάλος» από την Ελληνική 
Εταιρεία Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών. Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2006
6. Διάκριση Δημοσίευσης της Μελέτης Παρατήρησης EFOS με το Βραβείο «Αλέξανδρος Κάλος» από την Ελληνική 
Εταιρεία Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών. Κύπρος, Μάιος 2007
7. Διάκριση Δημοσίευσης της Μελέτης Παρατήρησης ExFOS με το Βραβείο «Αλέξανδρος Κάλος» από την Ελληνική 
Εταιρεία Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών. Ιωάννινα, Νοέμβριος 2016

Ουρολογία

1. H6D-MC-LVEI για την Ταδαλαφίλη 
2. H6D-EW-LVFC (EDOS) για την Ταδαλαφίλη
3. H6D-EW-LVFC (EDOS) για την Ταδαλαφίλη. Riley, A., Beardsworth, A., Gavart, S., Haro, J.M., Hatzichristou, D., Konto-
dimas, S., Martin-Morales, A., Mirone, V., von Keitz, A. and the EDOS study group (2004). “The frequency of attempted 
sexual intercourse among men seeking treatment for erectile dysfunction (ED)”. Oral Presentation, ESSM, 
United Kingdom
4. H6D-MC-LVFZ για την Ταδαλαφίλη. European Association of Urology – 2006 – Paris, France, Brock G, Buvat J, Gam-
bla M, Hatzichristou D, Lording D, Rose L, Rubio Aurioles E, Spera G, Liang S, Frumkin L., Efficacy and safety of tada-
lafil 2.5 mg and 5 mg administered once a day in men with diabetes mellitus and erectile dysfunction. EurUrol Suppl 
2006;5(2):139. (Poster)
5. Κλινική δοκιμή I1A-MC-BPAE για το Estrogen Receptor Beta (ERβ)

Κεντρικό Νευρικό Σύστημα

1. F1D-MC-HGGY για την Ολανζαπίνη
2. F1D-EW-HGJO (SOHO) για την Ολανζαπίνη
3. Clinical and functional status, weight and sexual adverse events over the first six months of treatment: Greek Results 
from the Schizophrenia Outpatient Health Outcomes (SOHO) Study, 1st International Congress on Brain and Behaviour, 
Θεσσαλονίκη 20-23 Νοεμβρίου 2003

4. Clinical and functional status, weight and sexual adverse events over the first six months of treatment: Greek Results 
from the Schizophrenia Outpatient Health Outcomes (SOHO) Study, British Association of Psychopharmacology 2003

5. Κλινική Δοκιμή F1J-MC-HMDD για την Ντουλοξετίνη
6. RWE (Μελέτη Παρατήρησης) Β4Ζ-ΕW-B013 (AUTOR) για την Ατομοξετίνη
7. Κλινικές δοκιμές F1J-MC-HMDD, F1J-MC-HMCN, F1J-MC-HMFG, F1J-EW-HMGD, F1J-MC-HMGP και F1J-EW-HMGQ

8. RWE (Μελέτη Παρατήρησης) Β4Ζ-ΕW-B013 (AUTOR) για την Ατομοξετίνη
9. Κλινικές δοκιμές F1D-MC-HGKA, F1D-MC-HGKB, F1D-MC-HGKR, F1D-MC-HGLQ , F1D-MC-HGGY, F1D-MC-HGHB και 
F1D-MC-HGIU και RWE (Μελέτες Παρατήρησης) F1D-EW-HGJO (SOHO), F1D-EW-HGKV (EMBLEM), F1D-EW-S018 (Ob-
SIM), F1D-SR-B032 (EY-ZHN), F1D-VI-B031 (FACTOR), F1D-FR-B035 (ZEN) και F1D-MC-B034
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