
ΜετA απO πρOταση της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο και το Συμβούλιο πέτυχαν τελι-
κή συμφωνία σχετικά με έναν κανονισμό 
για τα φάρμακα παιδιατρικής χρήσης. 
Σήμερα, περισσότερο από το 50% των 
φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για τη 
θεραπεία ενηλίκων στην Ευρώπη δεν 
έχουν δοκιμαστεί και δεν έχει εγκριθεί 
η χρήση τους στα παιδιά. Επομένως, 
οι γιατροί έχουν περιορισμένη επιλο-
γή φαρμάκων για τα άρρωστα παιδιά. 
Αυτό θα αλλάξει σύντομα.

Με μια δέσμη απαιτήσεων, ανταμοι-
βών και μέτρων στήριξης, θα αυξηθεί 
η υψηλής ποιότητας έρευνα, ανάπτυ-
ξη και έγκριση των φαρμάκων παιδια-
τρικής χρήσης. 

Τα βασικά μέτρα είναι τα εξής: 

1. Απαιτήσεις
• Απαίτηση, κατά τη στιγμή της υποβολής των αιτήσεων άδειας 

για διάθεση στην αγορά, να υποβάλλονται στοιχεία σχετικά με 
τη χρήση του φαρμάκου σε παιδιά, τα οποία προκύπτουν από 
ένα συμφωνηθέν σχέδιο παιδιατρικής έρευνας. Αυτό ισχύει 
για όλα τα καινοτόμα φάρμακα, καθώς και για νέες ενδείξεις, 
φαρμακευτικές μορφές και τρόπους χορήγησης για υπάρχοντα 
φάρμακα που προστατεύονται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (ή 
από συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας).

• Σύστημα παρεκκλίσεων από την απαίτηση για τα φάρμακα 
χωρίς πιθανό όφελος για τα παιδιά. 

• Σύστημα αναβολών του χρονοδιαγράμματος της απαίτησης 
για να διασφαλιστεί ότι τα φάρμακα δοκιμάζονται σε παιδιά 
μόνο όταν έχει εξασφαλιστεί η ασφάλεια των δοκιμών και για 
να μην καθυστερείται η έγκριση των φαρμάκων για ενήλικες 
εξαιτίας των σχετικών απαιτήσεων. 

2. Ανταμοιβές
• Κίνητρο για συμμόρφωση προς την απαίτηση με τη μορφή 

παράτασης κατά έξι μήνες του συμπληρωματικού πιστοποιη-
τικού προστασίας (στην πράξη, εξάμηνη παράταση της ισχύ-
ος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας). 

• Για τα ορφανά φάρμακα, κίνητρο συμμόρφωσης προς την απαί-
τηση με τη μορφή δύο επιπλέον ετών αποκλειστικότητας στην 
αγορά που προστίθενται στα σημερινά δέκα έτη που χορηγού-
νται με τον κανονισμό της ΕΕ για τα ορφανά φάρμακα.

• Νέου τύπου έγκριση για διάθεση στην αγορά, η έγκριση για 
διάθεση στην αγορά για παιδιατρική χρήση (Paediatric Use 
Marketing Authorisation - PUMA), που εξασφαλίζει δεκα-

ετή προστασία των στοιχείων για την καινοτομία (νέες μελέ-
τες) σχετικά με προϊόντα που δεν καλύπτονται από δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας.

3. Μέτρα στήριξης
•  Δέσμευση της ΕΕ για χρηματοδότηση μελετών για φάρμακα 

που δεν καλύπτονται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για παιδια-
τρική χρήση (το λεγόμενο «Πρόγραμμα MICE»).

•  Σύσταση επιτροπής εμπειρογνωμόνων, της παιδιατρικής επι-
τροπής στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Αξιολόγησης Φαρμακευ-
τικών Προϊόντων (ΕΟΑΦΠ). 

•  Μέτρα για την ενίσχυση της φαρμακοεπαγρύπνησης για τα 
φάρμακα παιδιατρικής χρήσης.

•  Κατάλογος της ΕΕ με τις θεραπευτικές ανάγκες των παιδιών 
για τον προσανατολισμό της έρευνας, της ανάπτυξης και της 
αδειοδότησης φαρμάκων. 

•  Δίκτυο ερευνητών και κέντρων δοκιμών της ΕΕ για την πραγ-
ματοποίηση των απαιτούμενων εργασιών έρευνας και ανά-
πτυξης. 

•  Σύστημα παροχής δωρεάν επιστημονικών συμβουλών για τη 
βιομηχανία, που θα παρέχονται από τον ΕΟΑΦΠ. 

•  Βάση δεδομένων παιδιατρικών μελετών διαθέσιμη στο κοι-
νό.
Η δεύτερη ανάγνωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενίσχυσε 

ορισμένες διατάξεις του κανονισμού, ιδίως τις σχετικές με την 
ασφάλεια των φαρμάκων, τη διαφάνεια, τους όρους χορήγη-
σης ανταμοιβών και, ιδιαίτερα, θέσπισε μια μεταβατική περίοδο 
όσον αφορά στην προθεσμία υποβολής αίτησης για παράταση 
του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας. 

Ο κανονισμός ορίζει προθεσμία δύο ετών για τη λήξη του συ-
μπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας (ΣΠΠ - πρόκειται 
στην πράξη για παράταση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας) για την 
υποβολή αίτησης για παράταση του ΣΠΠ κατά έξι μήνες (αντα-
μοιβή για την πραγματοποίηση μελετών σε παιδιά). Η τροποποί-
ηση στη συμφωνία κατά τη δεύτερη ανάγνωση θεσπίζει μετα-
βατική περίοδο σύμφωνα με την οποία η προθεσμία μειώνεται 
από δύο έτη σε έξι μήνες. 

Αυτό θα επιτρέψει σε ένα μικρό αριθμό συμπληρωματικών 
προϊόντων που πληρούν όλες τις απαιτήσεις να λάβουν αυτή 
την ανταμοιβή. 

Αν και η μεταβατική περίοδος έχει διάρκεια πέντε ετών, λό-
γω του μεγάλου χρονικού διαστήματος που απαιτείται για τη 
διενέργεια μελετών σε παιδιά και την κάλυψη των κανονιστι-
κών απαιτήσεων, η πραγματική μεταβατική περίοδος είναι πε-
ρίπου ένα έτος.

Συμπληρωματικές πληροφορίες, όπου περιλαμβάνεται η αρ-
χική πρόταση της Επιτροπής, η τροποποιημένη πρόταση της Επι-
τροπής και η αξιολόγηση του αντίκτυπου, διατίθενται στη διεύ-
θυνση: http://ec.europa.eu

Βελτίωση των φαρμάκων παιδιατρικής χρήσης
Με μια δέσμη απαιτήσεων, ανταμοιβών και μέτρων στήριξης, 

θα αυξηθεί η υψηλής ποιότητας έρευνα, η ανάπτυξη 
και η έγκριση των φαρμάκων παιδιατρικής χρήσης
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η ευρωπαϊκη επιτροπH εξέδωσε ανακοίνωση και σχέδιο δρά-
σης με στόχο τη μείωση του άχθους των ατυχημάτων και των τραυ-
ματισμών, που αποτελούν, με 235.000 περίπου θανάτους, την τέ-
ταρτη σημαντική αιτία θανάτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) κάθε 
χρόνο. Τα ατυχήματα και οι τραυματισμοί αντιστοιχούν σε σχεδόν 
7 εκατομμύρια εισαγωγές σε νοσοκομεία και στο 20% των αναρ-
ρωτικών αδειών, ενώ αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου παιδι-
ών και νέων. 
Η ανακοίνωση σχετικά με την ανάληψη ενεργειών για μια ασφαλέ-
στερη Ευρώπη καθιστά την πρόληψη των ατυχημάτων κύρια προτε-
ραιότητα για το τρέχον και το μελλοντικό πρόγραμμα δράσης στον 
τομέα της δημόσιας υγείας (το μηχανισμό χρηματοδότησης της ΕΕ 
για την υποστήριξη σχεδίων στα κράτη μέλη). 
Η ανακοίνωση καλεί επίσης τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με 
την Επιτροπή και να δώσουν μεγάλη προτεραιότητα στην πρόλη-
ψη των ατυχημάτων μέσω εκστρατείας ενημέρωσης και συλλο-
γής δεδομένων. 

«Το γεγονός ότι η πιθανότητα να πεθάνει κάποιος από ατύχημα 
στη Λιθουανία είναι πέντε φορές μεγαλύτερη από ό,τι κάποιος στις 
Κάτω Χώρες αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι πρέπει να κάνουμε πε-
ρισσότερα για να αποφύγουμε άσκοπους θανάτους από ατυχήμα-
τα σε ολόκληρη την Ευρώπη», δήλωσε ο αρμόδιος Επίτροπος για 
την υγεία και την προστασία των καταναλωτών Μάρκος Κυπρια-
νού και πρόσθεσε: «Η ανακοίνωση αυτή έχει ως στόχο την επίτευ-
ξη της συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών 
για τη μείωση αυτής της άσκοπης απώλειας ανθρώπινων ζωών και 
της οδύνης σε όλες τις χώρες της ΕΕ».

Ο στόχος του σχεδίου δράσης είναι να τοποθετήσει σε υψηλή 

θέση στην πολιτική ατζέντα τα ατυχήματα και τους τραυματισμούς, 
καθώς και να μειώσει την επιβάρυνσή τους στις κοινωνίες μας. Ανα-
λυτικά προτείνει τα εξής:

• Ανάπτυξη ενός κοινοτικού συστήματος πληροφοριών για τους 
τραυματισμούς. Το σύστημα αυτό θα παρέχει πλήρη ενημέρωση 
σχετικά με το μέγεθος του προβλήματος, τις ομάδες ατόμων που 
διατρέχουν κίνδυνο, καθώς και τους καθοριστικούς παράγοντες κιν-
δύνου. Θα συνδυάζει στοιχεία για τους τραυματισμούς, τα οποία 
προέρχονται από τις στατιστικές υγείας από ένα ευρύ φάσμα πηγών 
και θα δίνει τη δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα μέρη να εκτιμήσουν 
την επιβάρυνση των τραυματισμών για την υγεία και να συγκρίνουν 
τους κινδύνους μεταξύ των διαφόρων χωρών. Επίσης, το σύστημα 
πρέπει να εντοπίσει βελτιώσεις στις στατιστικές. 

• Υποστήριξη για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών. Κατά τα τε-
λευταία χρόνια σημειώθηκε σημαντική πρόοδος σε ορισμένους 
σημαντικούς τομείς όσον αφορά στην ασφάλεια, όπως το κυκλο-
φοριακό θέμα και ο χώρος εργασίας, η οποία υπήρξε πολύ απο-
τελεσματική. Ωστόσο, άλλοι τομείς καλύπτονται λιγότερο, όπως 
π.χ. το σπίτι, η αναψυχή και ο αθλητισμός. Αυτή η θετική εμπειρία 
πρέπει να γνωστοποιηθεί αμοιβαία και να αναπροσαρμοστεί, ώστε 
να έχει ακόμη μεγαλύτερο αντίκτυπο. 

• Δημιουργία ενός κοινοτικού δικτύου ενδιαφερόμενων μερών. 
Η Επιτροπή θα συνεργαστεί στενά με τις αρχές των κρατών μελών, 
ιδίως στον τομέα της δημόσιας υγείας και της προστασίας των κα-
ταναλωτών. 

• Επαγγελματική κατάρτιση επαγγελματιών στον τομέα της υγείας 
σχετικά με την προαγωγή της ασφάλειας. Επιπλέον της προώθησης 
της κατάρτισης των επαγγελματιών στον τομέα της υγείας, το σχέ-

Δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μείωση του άχθους 
των ατυχημάτων και των τραυματισμών
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διο προβλέπει την κατάρτιση δασκάλων, κοινωνικών λειτουργών, 
αρχιτεκτόνων και προσωπικού πωλήσεων σχετικά με τους παρά-
γοντες κινδύνου και τα μέτρα ασφάλειας. 

• Προετοιμασία εθνικών σχεδίων για την πρόληψη τραυματι-
σμών από τα κράτη μέλη. 

• Ενημερωτικές εκστρατείες. Η ενημέρωση των ατόμων σχετικά 
με ορισμένους κινδύνους και τα οφέλη των μέτρων ασφάλειας.

Οι ενέργειες αυτές θα υποστηριχθούν μέσω του προγράμματος 
δράσης στον τομέα της δημόσιας υγείας 2003-2008, καθώς και 
των προγραμμάτων που θα το διαδεχθούν, και θα απαιτήσουν δι-
αρκείς συλλογικές προσπάθειες από τα κράτη μέλη. 

Σκοπός του σχεδίου είναι να επικεντρωθεί στην ασφάλεια των 
παιδιών, των εφήβων και των πολιτών μεγαλύτερης ηλικίας. Επι-
κεντρώνεται επίσης στους ευάλωτους χρήστες των οδών (π.χ. 
ποδηλάτες, πεζούς, χρήστες δημόσιων μεταφορών), συμπλη-
ρώνοντας την πολιτική για την οδική ασφάλεια την οποία δια-
χειρίζεται η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Ενέργειας της Επι-
τροπής. Στοχεύει επίσης στην πρόληψη των ατυχημάτων στον 
αθλητισμό, των αυτοτραυματισμών (συμπεριλαμβανομένων και 
των αυτοκτονιών) και της διαπροσωπικής βίας (βία στο οικιακό 
περιβάλλον, βίαιες επιθέσεις κ.λπ.). 

Τα στατιστικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΕ για 
τις συνέπειες των ατυχημάτων και των τραυματισμών είναι ανα-
λυτικά τα εξής:

• Οι τραυματισμοί αποτελούν, μετά τις καρδιοαγγειακές νό-
σους, τον καρκίνο και τις αναπνευστικές νόσους, την τέταρτη συ-
νηθέστερη αιτία θανάτου στα κράτη μέλη. 

• Πολλά από τα άτομα που επιβιώνουν από σοβαρούς τραυ-
ματισμούς αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας σε όλη τους τη 

ζωή. Τα ατυχήματα και οι τραυματισμοί αποτελούν την κύρια αι-
τία μόνιμης αναπηρίας μεταξύ των νέων, η οποία, ενώ θα μπο-
ρούσε να έχει αποφευχθεί, τους στερεί πολλά χρόνια ζωής με 
καλή υγεία. 

• Κατά μέσο όρο 6,8 εκατ. εισαγωγές σε νοσοκομεία οφείλο-
νται στους τραυματισμούς, που αντιπροσωπεύουν το 11% του 
συνόλου των εισαγωγών σε νοσοκομεία στην ΕΕ. 

• Οι τραυματισμοί αντιπροσωπεύουν τεράστια οικονομική επι-
βάρυνση για τα συστήματα υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, ευ-
θύνονται για το 20% περίπου των αναρρωτικών αδειών και απο-
τελούν σημαντικό παράγοντα μείωσης της παραγωγικότητας. 

• Οι κίνδυνοι τραυματισμού κατανέμονται άνισα τόσο μεταξύ 
των κρατών μελών όσο και μεταξύ των κοινωνικών ομάδων. 

• Οι τραυματισμοί μπορούν να αποφευχθούν αν κάνουμε 
το περιβάλλον στο οποίο ζούμε καθώς και τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες που χρησιμοποιούμε ασφαλέστερα. Υπάρχουν πάρα 
πολλά στοιχεία σχετικά με αποδεδειγμένης αποτελεσματικότη-
τας μέτρα πρόληψης των ατυχημάτων τα οποία δεν εφαρμόζο-
νται ακόμη ευρέως στην Κοινότητα. 

• Τα περισσότερα από τα μέτρα αυτά έχουν αποδειχτεί απο-
δοτικά από άποψη κόστους, επειδή τα οφέλη της πρόληψης για 
τα συστήματα υγείας υπερβαίνουν συχνά κατά πολύ το κόστος 
της παρέμβασης.

Περισσότερες πληροφορίες: Ευρωπαϊκή Επιτροπή: http://
ec.europa.eu

Πρώτο ευρωπαϊκό συνέδριο για την πρόληψη των τραυματι-
σμών και την προαγωγή της ασφάλειας: http://ec.europa.eu
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