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Κυρίες και κύριοι,
Eυχαριστώ

την

Πρόεδρο

της

Bionova

κυρία

Μαρία

Τσαµπούλα, για την πρόσκληση της να συµµετάσχω στο 4ο
Φόρουµ

Βιοτεχνολογίας,

ένα

φόρουµ

υψηλής

επιστηµονικής αξίας το οποίο έχει ήδη καθιερωθεί στον
χώρο της βιοτεχνολογίας στη χώρα µας.
Κυρίες και κύριοι,
Τα βιοτεχνολογικά φάρµακα εισάγουν την ανθρωπότητα σε
µια νέα εποχή.

Είµαστε στην εποχή που ο άνθρωπος

κατανοεί και επεµβαίνει στον ίδιο τον µηχανισµό της
νόσου. ∆εν θα ήταν υπερβολή να φανταστούµε ένα
µέλλον – και µάλιστα ένα µέλλον όχι ιδιαίτερα
µακρινό – που οι ασθένειες θεραπεύονται πριν ακόµα
εκδηλωθούν. Η όλο και πληρέστερη κατανόηση της
λειτουργίας

του

κυττάρου

οδηγεί

την

επιστηµονική

κοινότητα σε µια νέα εποχή όπου θα καταστεί εφικτή η
πλήρης και ολοκληρωµένη αντιµετώπιση µέχρι σήµερα
ανίατων ασθενειών. Ήδη σήµερα τα περισσότερα νέα
φάρµακα έχουν βιοτεχνολογική βάση ενώ το κοντινό
µέλλον

της

φαρµακευτικής

επιστήµης

πρόκειται

να

χαρακτηριστεί από εξατοµικευµένα φάρµακα – δηλαδή
φάρµακα σχεδιασµένα για κάθε ασθενή µε βάση το δικό
του, µοναδικό, γενετικό αποτύπωµα. Η εισαγωγή ενός
ασθενούς σε ένα θεραπευτικό κέντρο για διαγνωστικές
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εξετάσεις θα µπορεί να συνδυάζεται µε τον σχεδιασµό και
την παραγγελία των ειδικών, για την περίπτωσή του,
φαρµάκων.
Όλα

αυτά

έρχονται

περίπου

ως

το

φυσικό

επακόλουθο της έκρηξης της γνώσεως η οποία
λαµβάνει χώρα στο πεδίο της φαρµακολογίας. Χάρη
σε αυτή έχουµε πετύχει µια αλµατώδη αύξηση του
µέσου όρου ζωής. Στις αρχές του αιώνα ο µέσος όρος
ζωής ήταν τα 55. Ένα παιδί που γεννιέται σήµερα µπορεί
να περιµένει ότι θα ζήσει µέχρι τα 80. ∆ηλαδή, µέσα σε
100 χρόνια αυξήθηκε κατά 25 χρόνια ο µέσος όρος ζωής.
Σε καµιά άλλη εποχή δεν είχε συµβεί µια ανάλογη αύξηση.
Είναι εντυπωσιακό ότι σήµερα οι δύο στους τρεις
ανθρώπους που βρίσκονται εν ζωή είναι άνω των 65.
Όλα αυτά δεν αποτελούν παρά πρόκριµα για το
µέλλον.
Αυτή η εξέλιξη είναι στενά συνδεδεµένη µε τις
φαρµακευτικές εταιρίες και την ερευνητική δράση
τους. Οι φαρµακευτικές εταιρίες έχουν ανακαλύψει
και προσφέρει στην ανθρωπότητα πάνω από 90%
των νέων φαρµάκων που έχουν ανακαλυφθεί και
κυκλοφορήσει. Η συµβολή των φαρµακευτικών εταιριών
στην προαγωγή της δηµόσιας υγείας και στην εξάλειψη
των ασθενειών δυναµώνει την οικονοµία και διευρύνει την
ευηµερία σε µια κοινωνία.
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Το κόστος των ασθενειών είναι πολλαπλάσιο από το
κόστος των θεραπειών, ενώ το όφελος της θεραπείας
είναι πολλαπλάσιο από το κόστος της.
Με βάση τα παραπάνω ο Σύνδεσµος Φαρµακευτικών
Επιχειρήσεων Ελλάδος προωθεί θέσεις που στόχο έχουν
τον

περαιτέρω

εκσυγχρονισµό

της

ελληνικής

φαρµακευτικής αγοράς. Μια σύγχρονη φαρµακευτική
αγορά αποτελεί την κυρίαρχη προϋπόθεση για την
απρόσκοπτη

συµµετοχή

της

χώρας

µας

στην

παγκόσµια φαρµακευτική επανάσταση των ηµερών
µας. Έχουµε επίγνωση της ευθύνης µας και θα
σταθούµε στο ύψος αυτής της ευθύνης. Έχουµε
ευθύνη να κρατήσουµε την Ελλάδα πάντοτε στην
πρώτη γραµµή των χωρών µε άµεση πρόσβαση για
όλους

τους

πολίτες

στα

επιτεύγµατα

της

φαρµακευτικής επιστήµης, στα καλά και επώνυµα
νέα φάρµακα.
Κυρίες και κύριοι σύνεδροι, για όλα αυτά δίνουµε έναν
αγώνα µε σχέδιο, πρόγραµµα, συνέπεια και πίστη. Έναν
αγώνα,

ο

οποίος

από

κοινού

µε

τον

αγώνα

των

επιστηµόνων συµβάλλει στην εξέλιξη και την πρόοδο,
συµβάλλει στην οικοδόµηση ενός καλύτερου µέλλοντος για
όλους.
Σας ευχαριστώ.
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