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Α Ρ Θ Ρ Ο  
18 Ιουλίου 2017 

 

ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 
 
Με αφορμή την κυκλοφορία πλαστού αντικαρκινικού φαρμάκου στις κατεχόμενες περιοχές, 
την οποία επεσήμαναν πρόσφατα σε σχετική τους ανακοίνωση οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες 
του Υπουργείου Υγείας, η Παγκύπρια Συμμαχία Σπανίων Παθήσεων επιθυμεί να 
υπογραμμίσει ξανά τη μεγάλη σημασία της σωστής ενημέρωσης των πολιτών και να 
προειδοποιήσει τους ασθενείς για τον μεγάλο κίνδυνο που ενέχουν τα πλαστά φάρμακα για 
την υγεία και τη ζωή τους. 
 
Ως εκ τούτου, απαντούμε σε καίριες ερωτήσεις των ασθενών σχετικά με τα φάρμακα. 

 
1. Ποια είδη φαρμάκων υπάρχουν; 

Υπάρχουν τέσσερα είδη φαρμάκων, τα οποία διακρίνονται σε αυτά που βελτιώνουν και σε 
αυτά που επιδεινώνουν την κατάσταση της υγείας των ασθενών. Συγκεκριμένα: 
 
Α. Φάρμακα που θεραπεύουν, βελτιώνουν την υγεία και  επιμηκύνουν τη ζωή: 
 

1. Πρότυπα ή Πρωτότυπα ή Καινοτόμα ή Φάρμακα Αναφοράς 
2. Γενόσημα ή Γενερικά 
3. Βιολογικά / Βιοπαρόμοια ή Βιο-ομοειδή 

Β. Φάρμακα που ελλοχεύουν κινδύνους για την υγεία και τη ζωή: 
4. Ψευδεπίγραφα ή Πλαστά 

 
ΓΕΝΟΣΗΜΑ Ή ΓΕΝΕΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 
 

2. Οι πολίτες, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό τουλάχιστον, όταν αναφέρονται στα 
γενόσημα ή γενερικά φάρμακα έχουν την εντύπωση ότι πρόκειται για σκευάσματα 
«υποδεέστερα» ή «δεύτερης τάξης» ή ακόμη και για «απομιμήσεις». Τι εννοούν 
ακριβώς; 

 
Ακριβώς αυτές τις λέξεις χρησιμοποιούν πολλοί συμπολίτες μας όταν αναφέρονται σχεδόν 
σε όλα τα φαρμακευτικά σκευάσματα που δεν είναι τα πρότυπα ή τα πρωτότυπα ή τα 
καινοτόμα ή τα φάρμακα αναφοράς. 
 

3. Τι είναι λοιπόν τα γενόσημα φάρμακα; Είναι πράγματι «υποδεέστερα» των 
πρωτοτύπων; Είναι μια καινούρια εφεύρεση της επιστήμης; 

 
Όχι βέβαια. Δεν είναι «υποδεέστερα, ούτε και καινούργια «εφεύρεση»! Τα γενόσημα 
σκευάσματα υπήρχαν, υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν , σε όλες τις χώρες του 
κόσμου. Εξ ορισμού, τα γενόσημα σκευάσματα είναι απολύτως ταυτόσημα σε ποιότητα και 
θεραπευτική αποτελεσματικότητα με τα καινοτόμα ή πρότυπα φάρμακα, και αδειοδοτούνται 
και αυτά όπως και τα πρωτότυπα από επίσημους οργανισμούς, όπως τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Φαρμάκων (European Medicines Agency – EMA) ή τον Αμερικανικό Οργανισμό 
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Τροφίμων και Φαρμάκων (Food and Drug Administration – FDA), πριν την διάθεση και 
κυκλοφορία τους για ανθρώπινη χρήση.  
 
Τα γενόσημα φάρμακα είναι αυτά που μπορούν να κατασκευαστούν από φαρμακευτικές 
βιομηχανίες μόνον όταν ο χρόνος του πιστοποιητικού ευρεσιτεχνίας ή αλλιώς της γνωστής 
πατέντας (Patency Certificate) των καινοτόμων φαρμάκων, δηλαδή η περίοδος 
αποκλειστικότητας της εταιρείας για παραγωγή και διάθεση του συγκεκριμένου 
σκευάσματος, που συνήθως διαρκεί για τουλάχιστον μία δεκαετία, έχει λήξει.  
 
Φυσικά, τα γενόσημα σκευάσματα κυκλοφορούν στην αγορά με άλλη εμπορική ονομασία 
από αυτήν που χρησιμοποιείται για τα πρωτότυπα φάρμακα, και οι κατασκευάστριες 
βιομηχανίες δικαιούνται να χρησιμοποιήσουν τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών που 
διεκπεραίωσε η εταιρεία που ανέπτυξε το καινοτόμο φάρμακο –δηλαδή η εταιρία παράγει το 
«ίδιο» σκεύασμα με το πρωτότυπο, με κάποιες μικρές διαφορές που όμως δεν επηρεάζουν 
την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά του, δηλαδή τη θεραπευτική του ιδιότητα. 
 

4. Ποιες είναι τότε οι διαφορές μεταξύ των καινοτόμων και γενοσήμων φαρμάκων; 

 
 Τα καινοτόμα ή πρότυπα ή φάρμακα αναφοράς, είναι φάρμακα που κατασκευάζονται 

μετά από εντατική έρευνα, και μετά από πολύχρονες και πολυδάπανες ερευνητικές 
μελέτες σε ζώα και αργότερα σε ανθρώπους, που με αυτό τον τρόπο τα καθιστούν 
απόλυτα ασφαλή και αποτελεσματικά, για ανθρώπινη χρήση.  

 
 Τα γενόσημα φαρμακευτικά σκευάσματα περιέχουν ακριβώς την ίδια «δραστική» κύρια 

ουσία, όπως με αυτή που περιέχεται στο καινοτόμο σκεύασμα, και είναι αυτή που έχει 
άμεση σχέση με τη θεραπευτική ιδιότητα του σκευάσματος. Το γενόσημο σκεύασμα 
διαφέρει μόνο στα άλλα στοιχεία (έκδοχα1) που συμπληρώνουν τη χημική του σύνθεση 
και μορφή, και που είναι όμως αδρανή. Δηλαδή δεν προκαλούν ανησυχίες σε ότι αφορά 
την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του σκευάσματος.  

 
 Επειδή ακριβώς δεν είναι προϋπόθεση η έρευνα και οι κλινικές μελέτες για την κατασκευή 

των γενοσήμων σκευασμάτων, αλλά μερικές πιο απλές και περιορισμένου κόστους 
μελέτες (βιοϊσοδυναμίας2 – bioequivalence και βιοδιαθεσιμότητας- bioavailability3), τα 
γενόσημα φάρμακα είναι πολύ φθηνότερα. Αφού τα τεράστια κόστη στην παραγωγή των 
φαρμάκων είναι άμεσα συνδεδεμένα με την έρευνα και τις πολύχρονες και πολυδάπανες 
κλινικές μελέτες, τόσο στα ζώα όσο και στον άνθρωπο. 

5. Πώς χορηγείται άδεια κυκλοφορίας στα γενόσημα φάρμακα; Πώς ελέγχεται η 
ποιότητά τους; 

 
Όπως σε όλα τα φάρμακα, έτσι και στα γενόσημα φάρμακα πρέπει να χορηγείται άδεια 
κυκλοφορίας, πριν τη διάθεσή τους στην αγορά.  Οι άδειες κυκλοφορίας χορηγούνται 
κατόπιν επιστημονικής αξιολόγησης που διενεργείται από επίσημες ρυθμιστικές αρχές, είτε 

                                                
1 Έκδοχο = Συνδετική ουδέτερη (μη ενεργή) ουσία που προστίθεται στην παρασκευή ενός φαρμάκου 
2 Βιοϊσοδυναμία  = Όρος στη φαρμακοκινητική που χρησιμοποιείται για να εκτιμηθεί η αναμενόμενη in vivo 

βιολογική ισοδυναμία των δύο ιδιόκτητα παρασκευάσματα ενός φαρμάκου. Αν δύο προϊόντα λέγεται ότι είναι 
βιοϊσοδύναμο αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αναμένεται να είναι , για όλες τις προθέσεις και τους σκοπούς, 
το ίδιο.  

3   Βιοδιαθεσιμότητα  = Κλάσμα της χορηγούμενης δόσης που φτάνει αμετάβλητο στη συστηματική κυκλοφορία. 
Εάν και τα γενόσημα σκευάσματα μπορεί να περιέχουν διαφορετικά έκδοχα, αυτό δεν έχει καμία σημασία, 
αφού το μέγεθος που μετράμε έχει υποστεί ήδη την οποία επίδραση των εκδόχων, 
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στο περιφερειακό είτε και στο εθνικό επίπεδο, βλέπε το σημείο 3. Η αξιολόγηση αφορά την 
αποτελεσματικότητα του φαρμάκου, την ασφάλεια και την ποιότητά του.   
 
Αυτά που κυκλοφορούν στην Ευρώπη (και που είναι η περιοχή του κόσμου που μας 
ενδιαφέρει σαν Ευρωπαίοι πολίτες), πρέπει να έχουν εγκριθεί από τις προαναφερθείσες 
ρυθμιστικές αρχές, για να κυκλοφορήσουν στην Κυπριακή αγορά. Θεωρούνται δε ότι είναι 
απολύτως ασφαλή και αποτελεσματικά, και με εφάμιλλη θεραπευτική ιδιότητα όπως αυτή 
του καινοτόμου ή πρότυπου σκευάσματος. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι σε πολλές χώρες 
του κόσμου όπου είτε δεν εφαρμόζονται παρόμοια μέτρα, είτε εφαρμόζονται υποδεέστεροι 
ή «χαλαροί» έλεγχοι, η ασφάλεια των γενοσήμων σκευασμάτων διακυβεύεται σημαντικά, και 
αυτό μπορεί να επιφέρει πολύ σοβαρά προβλήματα στην υγεία των ασθενών, σε αυτές τις 
χώρες. 
 
Όμως, όπως για κάθε φάρμακο, είτε είναι καινοτόμο είτε γενόσημο, πρέπει οι αντιδράσεις 
που οφείλονται ή που πιθανόν να οφείλονται σε αυτά,  να καταγράφονται με συνέπεια 
και να διερευνώνται από τους αρμόδιους επαγγελματίες υγείας έγκαιρα για να λαμβάνονται 
και έγκαιρα διορθωτικά μέτρα. Γιατί πάνω από όλα σημασία έχει η ασφάλεια των χρηστών 
(πασχόντων) και κάθε κράτος μέσα από τις εθνικές υπηρεσίες υγείας του οφείλει να 
ενημερώνει, να πληροφορεί και να απαιτεί (δια νόμου) την σωστή και έγκαιρη καταγραφή 
όλων των σχετικών στοιχείων όταν και εφόσον υπάρχει αντίδραση ή σοβαρή υπόνοια ή 
ένδειξη συσχέτισης τους με το φάρμακο. 
 

6. Πως αξιολογούνται τα γενόσημα φάρμακα; 

 
Μία εταιρεία που παρασκευάζει ένα γενόσημο σκεύασμα πρέπει να παράσχει πληροφορίες 
σχετικά με την ποιότητα του φαρμάκου, συνήθως υποβάλλοντας δεδομένα που προέκυψαν 
από επίσημες μελέτες βιοϊσοδυναμίας και βιοδιαθεσιμότητας από αρμόδιες αρχές (π.χ., 
EMA και FDA), ώστε να καταδειχθεί ότι το γενόσημο σκεύασμα, όταν δοθεί στον ασθενή  
στην ίδια δόση και από την ίδια οδό με το καινοτόμο φάρμακο,  παράγει ακριβώς την ίδια 
ποσότητα δραστικής ουσίας μέσα στα ίδια χρονικά πλαίσια στον ανθρώπινο οργανισμό, 
δηλαδή το γενόσημο σκεύασμα πρέπει να  «συμπεριφέρεται» μέσα στον ανθρώπινο 
οργανισμό όπως ακριβώς και το καινοτόμο φάρμακο. 
 

7. Πώς διασφαλίζεται η πορεία των γενοσήμων σκευασμάτων; 

 
Υπάρχει ειδική Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (Οδηγία 2010/84 EU ή και Κανονισμός 1235/2010), 
στα πλαίσια της οποίας εντάσσεται ένα ειδικό πρόγραμμα που ονομάζεται 
«Φαρμακοεπαγρύπνηση». Τόσο οι γιατροί, όσο και οι ασθενείς μπορούν, είτε ηλεκτρονικά 
είτε γραπτώς να καταχωρούν τις οποιεσδήποτε αντιδράσεις που οφείλονται ή μπορεί να 
οφείλονται στο φαρμακευτικό σκεύασμα, συμπληρώνοντας ένα σχετικό έντυπο που είναι 
ευρέως γνωστό σαν «Κίτρινη Κάρτα» (και υπάρχει σε όλα τα κράτη μέλη 
συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου).  
 
Οι Εθνικές υπηρεσίες της κάθε Ευρωπαϊκής χώρας έχουν την υποχρέωση να μελετούν, να 
διερευνούν και να πληροφορούν έγκαιρα τους επαγγελματίες υγείας και τους ασθενείς, και 
να λαμβάνουν άμεσα διορθωτικά μέτρα. Υπογραμμίζεται και τονίζεται όμως η αναγκαιότητα 
συνεχούς και έγκυρης ενημέρωσης και πληροφόρησης των πολιτών και ιδιαίτερα των 
χρόνιων πασχόντων, από αρμόδιους φορείς ή και οργανωμένα σύνολα ασθενών, σε ότι 
αφορά τα γενόσημα σκευάσματα, τη χρήση, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους, 
καταρρίπτοντας έτσι το «μύθο» γύρω από τα γενόσημα σκευάσματα. Οι πολίτες πρέπει να 
έχουν εμπιστοσύνη και να νοιώθουν ασφαλείς και σίγουροι ότι τα γενόσημα σκευάσματα 



 

4 
 

δεν είναι «δεύτερης τάξης» ή υποδεέστερα φάρμακα.  Αυτό είναι άμεσα συνδεδεμένο με 
την ενεργή συμμετοχή τους στην καταγραφή των αντιδράσεων που οφείλονται ή και πιθανόν 
να οφείλονται τόσο στα καινοτόμα όσο και στα γενόσημα σκευάσματα.  
 
Θα πρέπει λοιπόν να τονιστεί ότι ο τομέας των φαρμάκων γενικότερα, δεν αφορά 
μόνο τους λειτουργούς υγείας και τις εθνικές υπηρεσίες υγείας, αλλά αφορά άμεσα 
και τον κάθε πολίτη και χρόνιο πάσχοντα. Η δε συμμετοχή τους στην επίσημη 
αναφορά και καταγραφή των αντιδράσεων, όταν και εφόσον υπάρξουν και η καίρια 
λήψη διορθωτικών μέτρων είναι απαραίτητη, για να αναγνωριστούν οι πιθανές 
συνέπειες κατά της υγείας τους έγκαιρα. Ο Κύπριος πολίτης πρέπει να «εξελιχθεί» σε 
ένα πιο ενεργό συνεργάτη στον τομέα της υγείας. Τα δε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 
παίζουν πρωτεύοντα ρόλο στην ενημέρωση και επιμόρφωση των πολιτών.   
 

8. Γιατί προωθείται η χρήση γενοσήμων φαρμάκων; 

 
Η αύξηση της κατανάλωσης γενοσήμων φαρμάκων, αποτελεί εδώ και αρκετά χρόνια και θα 
συνεχίσει πιο εντατικά να αποτελεί στόχο των συστημάτων υγείας της Ευρώπης, αλλά και 
παγκόσμια. Αυτό, γιατί η χρήση των γενοσήμων φαρμάκων, μπορεί να μειώσει σημαντικά 
τη φαρμακευτική δαπάνη και να συμβάλλει στη δικαιότερη κατανομή της, δηλαδή στην 
άμβλυνση των ανισοτήτων πρόσβασης των ασθενών σε φαρμακευτικές θεραπείες.   
 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ Ή ΒΙΟΠΑΡΟΜΟΙΑ Ή ΒΙΟ-ΟΜΟΕΙΔΗ ΦΑΡΜΑΚΑ 
 

1. Τι είναι τα βιολογικά φάρμακα;  

 
Τα βιολογικά φάρμακα είναι φάρμακα που περιέχουν μία ή περισσότερες δραστικές ουσίες 
οι οποίες παράγονται ή προέρχονται από βιολογικό υλικό. Μερικές από τις εν λόγω ουσίες 
ενδέχεται να υπάρχουν ήδη στον ανθρώπινο οργανισμό, π.χ. πρωτεΐνες όπως η ινσουλίνη, 
η αυξητική ορμόνη και οι ερυθροποιητίνες. Οι δραστικές ουσίες των βιολογικών φαρμάκων 
είναι μεγαλύτερες σε μήκος και πιο σύνθετες από τις δραστικές ουσίες των μη βιολογικών 
φαρμάκων. Μόνο ζωντανοί οργανισμοί διαθέτουν την ικανότητα αναπαραγωγής τέτοιου 
επιπέδου πολυπλοκότητας. Η πολύπλοκη δομή των εν λόγω ουσιών και ο τρόπος 
παραγωγής τους είναι παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν κάποιον βαθμό 
μεταβλητότητας στα μόρια της ίδιας δραστικής ουσίας, ειδικότερα σε διαφορετικές παρτίδες 
του φαρμάκου 
 

2. Τι είναι τα βιο-ομοειδή φάρμακα;  

 
Τα βιο-ομοειδή φάρμακα είναι βιολογικά φάρμακα που σχεδιάζονται έτσι ώστε να είναι 
παρεμφερή με τα ήδη υπάρχοντα βιολογικά φάρμακα (τα «φάρμακα αναφοράς»). Τα βιο-
ομοειδή φάρμακα δεν είναι ίδια με τα γενόσημα φάρμακα, τα οποία έχουν απλούστερη 
χημική δομή και θεωρούνται πανομοιότυπα με τα φάρμακα αναφοράς τους. Η δραστική 
ουσία του βιο-ομοειδούς φαρμάκου και του φαρμάκου αναφοράς είναι ουσιαστικά η ίδια 
βιολογική ουσία, μολονότι ενδέχεται να υπάρχουν ελάσσονες διαφορές λόγω της 
πολύπλοκης δομής και των μεθόδων παραγωγής της. Το βιο-ομοειδές φάρμακο, όπως και 
το φάρμακο αναφοράς, χαρακτηρίζεται από κάποιον βαθμό εκ φύσεως μεταβλητότητας. 
Πριν από την έγκριση ενός φαρμάκου ως βιο-ομοειδούς, πρέπει να τεκμηριώνεται ότι η 
μεταβλητότητά του και οι όποιες διαφορές με το φάρμακο αναφοράς δεν επηρεάζουν την 
ασφάλεια ή την αποτελεσματικότητά του. 
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Για τη θεραπεία μιας ίδιας πάθησης, το εγκεκριμένο βιο-ομοειδές φάρμακο χορηγείται κατά 
κανόνα με την ίδια δοσολογία του φαρμάκου αναφοράς. Σε περίπτωση που κατά τη λήψη 
του φαρμάκου αναφοράς πρέπει να λαμβάνονται ειδικές προφυλάξεις, οι ίδιες προφυλάξεις 
απαιτούνται κατά κανόνα και για το βιο-ομοειδές φάρμακο. Τα βιο-ομοειδή φάρμακα 
συνήθως λαμβάνουν άδεια κυκλοφορίας αρκετά χρόνια μετά την έγκριση του φαρμάκου 
αναφοράς. Αυτό οφείλεται στο ότι το φάρμακο αναφοράς απολαμβάνει μια χρονική περίοδο 
αποκλειστικότητας, κατά τη διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας 
σε βιο- ομοειδή φάρμακα. Στον δικτυακό τόπο του EMA διατίθεται κατάλογος με το σύνολο 
των βιο-ομοειδών φαρμάκων που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας στην ΕΕ στο πλαίσιο 
κεντρικής διαδικασίας. Για πληροφορίες σχετικά με το εάν ένα φάρμακο είναι βιο-ομοειδές, 
διαβάστε την περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος (ΠΧΠ) του φαρμάκου 
 

3. Πώς αξιολογούνται τα βιο-ομοειδή φάρμακα στην ΕΕ; 

 
Επειδή το φάρμακο αναφοράς που έχει λάβει άδεια κυκλοφορεί στην ΕΕ επί αρκετά έτη και 
έχουν ήδη τεκμηριωθεί τα κλινικά του οφέλη, ορισμένες μελέτες που έχουν διεξαχθεί με το 
φάρμακο αναφοράς ενδέχεται να μην χρειάζεται να επαναληφθούν. Από το 2003 η ΕΕ 
εφαρμόζει μια νέα διαδικασία για την έγκριση βιο-ομοειδών φαρμάκων. Το κύριο μέρος της 
αξιολόγησης αφορά τη σύγκριση του βιο-ομοειδούς φαρμάκου με το φάρμακο αναφοράς 
προκειμένου να καταδειχθεί η μη ύπαρξη σημαντικών διαφορών μεταξύ τους. Η αρμόδια 
ρυθμιστική αρχή εφαρμόζει αυστηρά κριτήρια κατά την αξιολόγηση των μελετών, 
συγκρίνοντας την ποιότητα, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των δύο φαρμάκων. 
Οι μελέτες σχετικά με την ποιότητα συνίστανται σε αναλυτικές συγκρίσεις της δομής και της 
βιολογικής δραστηριότητας των δραστικών ουσιών των φαρμάκων, οι δε μελέτες σχετικά με 
την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα θα πρέπει να καταδεικνύουν ότι δεν υπάρχουν 
σημαντικές διαφορές στα οφέλη και στους κινδύνους που συνδέονται με αυτά, 
περιλαμβανομένου του κινδύνου που συνδέεται με ανοσολογικές αντιδράσεις. Τα βιο-
ομοειδή φάρμακα παρασκευάζονται εφαρμόζοντας τα ίδια πρότυπα που ισχύουν για άλλα 
φαρμακευτικά προϊόντα, ενώ οι ρυθμιστικές αρχές διεξάγουν τακτικές επιθεωρήσεις των 
εγκαταστάσεων παρασκευής τους 
 

4. Πώς παρακολουθείται η ασφάλεια των βιο-ομοειδών φαρμάκων;  

 
Όπως για όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα, μετά τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας η 
ασφάλεια των βιο- ομοειδών φαρμάκων τελεί υπό συνεχή παρακολούθηση. Κάθε εταιρεία 
υποχρεούται να εφαρμόζει σύστημα παρακολούθησης των αναφερθεισών ανεπιθύμητων 
ενεργειών που συνδέονται με τα φαρμακευτικά της προϊόντα. Επίσης, οι ασθενείς μπορούν 
και οι ίδιοι να αναφέρουν πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Οι ρυθμιστικές αρχές 
αξιολογούν τα συλλεχθέντα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια, καθώς και τα δεδομένα του 
συστήματος παρακολούθησης ασφάλειας της εταιρείας. Όταν ανακύπτει σήμα ανησυχίας 
σχετικά με την ασφάλεια, οι ρυθμιστικές αρχές το διερευνούν και προβαίνουν στις 
κατάλληλες ενέργειες για τη διευθέτησή του. 
 

5. Επιτρέπεται η εναλλάξ χρήση ενός φαρμάκου αναφοράς και του βιο- ομοειδούς 
του; 

 
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων αξιολογεί βιο-ομοειδή φάρμακα προκειμένου να 
χορηγήσει άδεια κυκλοφορίας. Στις αξιολογήσεις του Οργανισμού δεν περιλαμβάνονται 
συστάσεις σχετικά με το αν ένα βιο-ομοειδές φάρμακο μπορεί να χορηγείται εναλλάξ με το 
φάρμακο αναφοράς. Για ερωτήσεις σχετικά με την αντικατάσταση ενός βιολογικού 
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φαρμάκου με άλλο, οι ασθενείς πρέπει να απευθύνονται στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό 
τους. 
 
Σήμερα διεξάγονται κλινικές μελέτες για να τεκμηριώσουν την ασφάλεια και 
αποτελεσματικότητα στις περιπτώσεις αντικατάστασης.  
 
Για το συγκεκριμένο φάρμακο στο οποίο αναφέρεται το εν λόγω δημοσίευμα, υπάρχουν 
κλινικές μελέτες (στην φάση ΙΙΙ) που έχουν αποδείξει ότι το βιοπαρόμοιο φάρμακο 
INFLECTRA της εταιρείας Pfizer έχει παρόμοια αποτελεσματικότητα (από στατιστικά 
αποδεκτά ποσοστά) με το βιολογικό φάρμακο REMICADE για την ασθένεια Crohn’s.  
 
Σε κάθε περίπτωση βέβαια, τον πρώτο λόγο έχει ο θεράπων ιατρός. Ωστόσο, τόσο οι 
επαγγελματίες υγείας, οι ειδικοί ιατροί, οι εθνικές υπηρεσίες υγείας όσο και οι ίδιο οι ασθενείς 
θα πρέπει να παρακολουθούν με συνέπεια τις νέες επιστημονικές μελέτες. 

 
ΨΕΥΔΟΕΠΙΓΡΑΦΑ Η ΠΛΑΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 
 

1. Τι είναι το ψευδοεπίγραφο φάρμακο;  

 
Σύμφωνα με τον Παγκύπριο Φαρμακευτικό Σύλλογο (ΠΦΣ), ψευδεπίγραφο φάρμακο είναι: 

 Ένα τέλεια παραποιημένο πλαστό σκεύασμα. Συνήθως περιέχει είτε ανεπαρκείς, είτε και 
καθόλου ποσότητες της δραστικής ουσίας. Ενδεχoμένως να περιέχει μέχρι και τοξικές 
ουσίες, με αποτέλεσμα η κατανάλωσή του, από τους ασθενείς, να 
εγκυμονεί  σοβαρότατους κινδύνους για την υγεία τους 

 
 Είναι πολύ δύσκολο, σχεδόν αδύνατο, ακόμα και από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες 

υγείας ,να ξεχωρίσουν τα πραγματικά από τα ψευδεπίγραφα φάρμακα. 
 
 Πίσω από την εμπορία των ψευδεπίγραφων φαρμάκων, βρίσκεται το οργανωμένο 

έγκλημα. Πρόκειται για μια αγορά, η οποία υπολογίζεται σήμερα γύρω στα 80 
δισεκατομμύρια ευρώ και συγκρίνεται πλέον με το παραεμπόριο των ναρκωτικών και των 
όπλων. 

 

2. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι από τη χρήση ψευδεπίγραφων φαρμάκων:   

 
 Kαταργείται η προσωπική επαφή του ασθενή με το γιατρό ή τον φαρμακοποιό του, με 

αποτέλεσμα, να μην μπορούν να δοθούν οι σωστές οδηγίες στον ασθενή.  
 
 Oι όποιες πιθανές απορίες του ασθενή σχετικά με τις παρενέργειες και τις 

αλληλεπιδράσεις του φαρμάκου θα μείνουν αναπάντητες, με αποτέλεσμα να θέτει σε 
κίνδυνο την υγεία του. 

 
 Δεν υπάρχει εγγύηση ότι το προϊόν ελέχθηκε και είναι ασφαλές με τις σωστές 

προδιαγραφές. 
 
 Το φάρμακο ενδέχεται να φτάσει σε γλώσσα μη κατανοητή από τον ασθενή. 
 
 Ο ασθενής, πιθανόν να λαμβάνει ήδη άλλο φάρμακο με την ίδια δραστική ουσία με αυτό 

που παρήγγειλε και έτσι να δημιουργηθεί σοβαρότατο πρόβλημα υπερδοσολογίας. 
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 Η διαφήμιση στον Ιστότοπο πιθανώς να περιέχει παραπλανητικά και ψευδή 
πληροφοριακά στοιχεία όσον αναφορά την ένδειξη και τις επιδράσεις του φαρμάκου. 

 
 Το προϊόν μπορεί να είναι πλαστό και να μην περιέχει καθόλου δραστική ουσία, να είναι 

δηλαδή εικονικό φάρμακο ή ακόμα και τοξικό. 
 
 Ποιος εγγυάται ότι το φάρμακο αυτό θα φτάσει κοντά μας σε καλή κατάσταση, σε σωστές 

συνθήκες φύλαξης ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα του όταν δεν γνωρίζουμε καν από 
πού ξεκίνησε και από πού πέρασε μέχρι να φτάσει σε μας; 

 
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Στατιστικά στοιχεία – εμπόριο πλαστών φαρμάκων  
 
 Το 2007 κατασχέθηκαν στα ευρωπαϊκά τελωνεία περισσότερα από 4.000.000 κουτιά 

πλαστών φαρμάκων, αριθμός ο οποίος ήταν αυξημένος σχεδόν κατά 50% σε σύγκριση 
με τον προηγούμενο χρόνο του 2006. 

 
 Το δε 2011 αυτός ο αριθμός εκτοξεύθηκε στα 26,000.000 κουτιά, ενώ μόνο τους 2 

τελευταίους μήνες του 2012 κατασχέθηκαν 61.000.000 πλαστά χάπια στην Ε.Ε. 
 
 Στοιχεία της WHO  δείχνουν ότι το 15% της παγκόσμιας αγοράς φαρμάκων είναι σήμερα 

πλαστά, ενώ το ποσοστό αυτό σε κάποιες χώρες όπως στην Αφρικανική ήπειρο αλλά και 
την Ασία φτάνει στο απίστευτο ποσοστό του 50%. Είναι δε εκπληκτικό το νούμερο των 
πωλήσεων πλαστών φαρμάκων, όπου το 2010 έφτασε τα 75 δις ευρώ, παγκοσμίως. 

 
 Σήμερα το αισχρό αυτό παραεμπόριο  υπολογίζεται γύρω στα 80 δισεκατομμύρια ευρώ. 

 
Ευρωπαϊκοί κανονισμοί για προστασία των πολιτών από τον κίνδυνο χρήσης 
ψευδοεπίγραφων φαρμάκων 
 
Μέχρι τις 9 Φεβρουαρίου 2019, τίθεται σε ισχύ ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός, για έλεγχο 
των φαρμάκων σε όλη την Ευρώπη (υποχρεώνονται όλα τα κράτη μέλη να τον 
εφαρμόσουν), με στόχο την προστασία των Ευρωπαίων πολιτών από τα πλαστά φάρμακα.  
 
Με την εισαγωγή ειδικού δισδιάστατου κωδικού μοναδικού για κάθε φάρμακο ξεχωριστά και 
ταινίας ασφαλείας, τα οποία ελέγχονται σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού του φαρμάκου και 
απενεργοποιούνται κατά την πώληση, καθίσταται αδύνατη η αντιγραφή τους, ενώ την ίδια 
ώρα υπάρχει η δυνατότητα ιχνηλάτησης των πλαστών φαρμάκων».  
 
Yπάρχει ήδη ευρωπαϊκή νομοθεσία του 2011, η οποία ενσωματώθηκε στην κυπριακή 
νομοθεσία και έχει τεθεί σε εφαρμογή από την 01/01/2013. Οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες 
επαγρυπνούν με σκοπό να διασφαλίσουν την ασφάλεια του κοινού. Για το σκοπό αυτό 
πραγματοποιούνται τακτικοί έλεγχοι σε δέματα στα ταχυδρομεία που έρχονται από το 
διαδίκτυο και υπάρχουν υπόνοιες ότι περιέχουν ψευδεπίγραφα αφού η δημοφιλέστερη πύλη 
εισόδου και διακίνησης του είναι το διαδίκτυο.  
 
Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία από τις τελωνειακές αρχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 
2014 ο αριθμός των ψευδοεπίγραφων φαρμάκων που κατασχέθηκαν στα εξωτερικά σύνορα 
της ΕΕ αντιπροσώπευαν το 8% του συνόλου όλων των κατασχεθέντων προϊόντων.  
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Κατά τη διάρκεια πρόσφατου συμποσίου του Συμβουλίου της Ευρώπης που 
πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων σημαντικών εισηγήσεων και 
προτεραιοτήτων:  
 
 Η ενθάρρυνση των χωρών για την καλύτερη δυνατή χρήση του παγκόσμιου πλαισίου 

που προβλέπει η Σύμβαση Medicrime για την εναρμόνιση του εθνικού ποινικού δικαίου 
και των νομικών μέσων για τη δίωξη των φαρμακευτικών εγκλημάτων σε παγκόσμια 
κλίμακα,  

 
 Η μεταφορά τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των εθνικών υπηρεσιών 

υγείας και επιβολής του νόμου (αστυνομικών και τελωνειακών) μέσω προσαρμοσμένων 
προγραμμάτων κατάρτισης, 

 
 Ο συντονισμός των υφιστάμενων πόρων και εμπειρογνωμοσύνης μεταξύ των 

ευρωπαϊκών κρατών-μελών για την φυσικοχημικές και βιολογικές αναλύσεις των 
ψευδεπίγραφων ιατρικών προϊόντων, μέσω του Δικτύου των Επίσημων Εργαστηρίων 
Ελέγχου Φαρμάκων (OMCLs) 

 
ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

 
Δυστυχώς υπάρχει άγνοια, έλλειψη έγκυρης και συνεχούς ενημέρωσης γύρω από πολλά 
θέματα που αφορούν τα φάρμακα. Ο πολίτης χρειάζεται «εκπαίδευση» ακόμη και σε απλές 
ορολογίες για να γνωρίζει, να εμπιστεύεται, να διαβουλεύεται και να ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ σωστά και 
τεκμηριωμένα. Τον ρόλο αυτό έχουν αναλάβει σήμερα, ως ένα βαθμό, οι οργανωμένοι πλέον 
σύνδεσμοι ασθενών, όπως η ΠαΣΣΠ.  
 
Είναι αλήθεια ότι εδώ και 2 χρόνια, έχει παρατηρηθεί μεγάλη βελτίωση στο επίπεδο 
του Υπουργείου Υγείας και ειδικότερα της Γενικής Διεύθυνσης, τόσο στις διαδικασίες 
όσο και στην διαφάνεια των συναφή πράξεων και ενεργειών που άπτονται των 
φαρμάκων και έχει επιδειχθεί πραγματικά μεγάλη ευαισθησία προς τις ανάγκες του 
πάσχοντα – γεγονός που εμείς οι ασθενείς το διαπιστώνουμε καθημερινά.  
 
Εξακολουθούμε όμως να είμαστε ίσως η μόνη χώρα που δεν διαθέτει ακόμα Ανεξάρτητο 
Οργανισμό Φαρμάκων. Η πρώτη μελέτη, έγινε το 2009 έκτοτε όμως η συζήτηση σταμάτησε. 
Με το παρόν σύστημα υπάρχει η διασπορά των αρμοδιοτήτων για τα προϊόντα υγείας: (i) τα 
ανθρώπινα φάρμακα ρυθμίζονται από τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, 
(ii) τα Κτηνιατρικά φάρμακα από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας (iii) 
τα συμπληρώματα διατροφής και ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός από τις Ιατρικές 
Υπηρεσίες. Αυτός ο κατακερματισμός αρμοδιοτήτων είναι πρωτοφανής. 
 
Η Κύπρος χρειάζεται τον δικό της Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, ο οποίος και θα αναλάβει 
την εφαρμογή της ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα ψευδεπίγραφα φάρμακα που θα τεθεί σε ισχύ 
το 2019. Έναν αποκεντρωμένο οργανισμό ο οποίος θα ελέγχει προϊόντα υγείας θα 
αναπτύσσει την κατάλληλη κουλτούρα σε αντίθεση με τους υπάρχοντες διάσπαρτους 
οργανισμούς και Συμβούλια όπου ο έλεγχος είναι απλώς μέρος της δουλείας τους. 
 
Το νέο σύστημα υγείας θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης όλων των ασθενών 
σε όλα τα φάρμακα και να μην παραγνωρίζει το δικαίωμα του θεράποντος ιατρού να 
συνταγογραφεί τα φάρμακα που θεωρεί καταλληλότερα για τη θεραπεία του ασθενούς του.  
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Ένα σύστημα που να έχει τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης τιμών και κόστους, απλοποίηση 
διαδικασιών και όπου ο φαρμακοποιός και το φάρμακο να έχουν τον σωστό ρόλο και λόγο.  
 
Η ΠαΣΣΠ παραμένει απόλυτα δεσμευμένη να στηρίξει τις προσπάθειες ΟΛΩΝ και ιδιαίτερα 
του Υπουργού της Υγείας για υλοποίηση αυτής της μεταρρύθμισης – της πιο μεγάλης, 
κοινωνικής προσφοράς προς τον Κύπριο πολίτη. 
 
Επαγρυπνούμε, παρακολουθούμε, αντιδρούμε, παρεμβαίνουμε. Προς όφελος των ασθενών 
και των πολιτών. 
 
 
Δρ Ανδρούλλα Ελευθερίου 
BSC, MSc, PhD 
Πρόεδρος Παγκύπριας Συμμαχίας Σπάνιων Παθήσεων  
Εκτελεστική Διευθύντρια Διεθνούς Ομοσπονδίας Θαλασσαιμίας 
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Παγκόσμιας Συμμαχίας Συνδέσμων Ασθενών (IAPO) 
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