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Η σύλληψη μιας Ιδέας

•

Προκύπτει από μια θεραπευτική ανάγκη που δεν έχει καλυφθεί (unmet medical need)

•

Μπορεί να αποτελεί στοιχειώδη βελτίωση (incremental improvement) π.χ.
οργανοληπτικών ιδιοτήτων ή αλλαγή τρόπου χορήγησης για αποφυγή FPE ή αύξησης
της συμμόρφωσης

•

Ή μια καινοτόμα προσέγγιση, π.χ. νέος μοριακός στόχος ή ηλεκτρονική εφαρμογή
πρόληψης

•

Ή και να προκύπτει ως ανταπόκριση σε μια επιχειρηματική ευκαιρία, π.χ. «εμπορικό
κενό» σε μια αγορά
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Τι σημαίνει Αξία;

«Προσδοκία ή πραγματοποίηση ωφέλειας (Utility) από ένα Προϊόν ή μια Υπηρεσία»
•

Μπορεί να αποτιμηθεί νομισματικά αλλά και με ανθρωπιστικούς ή κοινωνικούς όρους

•

Δεν είναι αμετάβλητη

•

Εξαρτάται από την αντίληψη της ωφέλειας και τη σπανιότητα

•

Ο απώτερος στόχος κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας

•

Η Αξία ενός φαρμάκου είναι συνεπώς θεραπευτική και οικονομική (κόστος παραγωγής και
διάθεσης, περιθώρια κέρδους, μείωση κόστους νοσηλείας, αύξηση παραγωγικότητας ασθενούς,
επιβάρυνση προϋπολογισμού)

•

Αυτή τη σύνθετη φύση της Αξίας των διαφόρων θεραπευτικών παρεμβάσεων μελετούν τα
Οικονομικά της Υγείας (Health Economics) και προσπαθούν να αποτιμήσουν θεσμικά τα όργανα
Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας (Health Technology Assessment)

Η Αλυσίδα Αξίας
•

Η καλύτερη αφετηρία για να προσεγγίσουμε τη λογική δημιουργίας αξίας είναι το μοντέλο της
Αλυσίδας της Αξίας (Value Chain) του Michael E. Porter

•

Παρότι η κύρια χρήση του μοντέλου είναι η ανεύρεση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος εξυπηρετεί
και ως άριστη αποτύπωση της έννοιας της προσθήκης αξίας κατά τα διαδοχικά στάδια φυσικής
επεξεργασίας ενός προϊόντος

•

Θα τη δανειστούμε όμως για να προσεγγίσουμε την προσθήκη αξίας κατά τα διαδοχικά στάδια
πνευματικής και τεχνολογικής επεξεργασίας μιας Ιδέας στο δρόμο της υλοποίησης προς ένα τελικό
Φαρμακευτικό Προϊόν

The Value Chain by M.E. Porter

«Λειτουργίες» Vs «Τμήματα»

•

•
•
•
•
•

Τα οργανογράμματα είναι στατικές απεικονίσεις «κάθετων» οργανωτικών
δομών
Εξυπηρετούν κυρίως τη σαφήνεια ως προς τις γραμμές αναφοράς (Reporting
Lines) και την Ιεραρχία
Η τμηματική θεώρηση ενισχύει το “Silo Mentality”
Οι Λειτουργίες δημιουργίας αξίας σε έναν οργανισμό δεν είναι ποτέ μονοτμηματικές
Απαιτούν την «οριζόντια» διασύνδεση περισσότερων του ενός τμημάτων
Οι Λειτουργίες εστιάζουν στη Διεργασία (Inputs, Process Flow, Outputs) ενώ τα
Τμήματα εστιάζουν στην οργάνωση Πόρων
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Η Δημιουργία Αξίας ως Λειτουργία ενσωματώνει όλες τις επιμέρους Λειτουργίες
Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου και Στρατηγικού Σχεδιασμού, Έρευνας και Ανάπτυξης, Έγκρισης

& Πρόσβασης στην Αγορά (Market Access), Παραγωγής και Διάθεσης ενός Φαρμακευτικού
Προϊόντος
•

Η Διασύνδεση των επιμέρους Λειτουργιών μπορεί να αποτυπωθεί επίσης ως μια Αλυσίδα

Αξίας & αποτελεί το Κύριο Αντικείμενο μιας Φαρμακευτικής Επιχείρησης (Core Business)
•

Με λογική αντίστοιχη με αυτή που ακολουθείται στην μεταποίηση σε κάθε στάδιο αυτής
της αλυσίδας αξίας η «Ιδέα» περνά σε υψηλότερο βαθμό υλοποίησης μέχρι το σημείο που
φτάνει στην αγορά

•

Σε κάθε στάδιο μειώνεται το ρίσκο υλοποίησης και αυξάνεται η «αξία» της

•

Η «Ιδέα» δε χρειάζεται να ξεκινά από τη βασική έρευνα ώστε να περάσει το
«μεταφραστικό» στάδιο
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Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

•

Στρατηγική λειτουργία μιας φαρμακευτικής επιχείρησης

•

Στηρίζεται στη λογική ότι τα ανεπτυγμένα και υπό ανάπτυξη προϊόντα (Φάκελοι
Τεκμηρίωσης Προϊόντων- Dossiers), τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας (Patents) και η

ευρύτερη τεχνογνωσία αποτελούν περιουσιακά στοιχεία (Assets)
•

Για να δημιουργηθεί αξία αυτά τα περιουσιακά στοιχεία πρέπει να φτάσουν στην
Αγορά

•

Για να προχωρήσουν στα επόμενα στάδια της Αλυσίδας Αξίας θα χρειαστούν
συνεργασίες και ευθυγράμμιση με πολλούς ενδιαφερόμενους (stakeholder
alignment)

Έρευνα και Ανάπτυξη
•

Μπορούμε να συμπεριλάβουμε όλα τα απαιτούμενα στάδια από τη βασική και μεταφραστική
έρευνα (in silico, in vitro, in vivo), μέχρι τις κλινικές μελέτες και την φαρμακευτική τεχνολογία

•

Είναι οι ιδιαίτερα κοστοβόρες λειτουργίες που πλέον αποτιμώνται σε άνω των 2.5 δις $ για κάθε

νέο μόριο
•

Συντονίζονται από το τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης μιας εταιρείας, αλλά λόγω της υψηλής
ειδίκευσης πλέον επιτελούνται από πολλούς διαφορετικούς εξειδικευμένους οργανισμούς
(Outsourcing Vs Vertical Integration)

•

Από το σύνολο αυτών εργασιών προκύπτει καινοτομία που μπορεί να κατοχυρωθεί με Διπλώματα
Ευρεσιτεχνίας ή αναγνωρίζονται εμπόδια από προϋπάρχουσα βιομηχανική ιδιοκτησία που πρέπει
να παρακαμφθούν

Φαρμακευτική Τεχνολογία
•

Ανάπτυξη Φ/Μ
– Μελέτες Προ-Μορφοποίησης,

– Μορφοποίηση,
– Μελέτες Σταθερότητας,
– Περιγραφή αποδέσμευσης (διαφορές ανάλογα με
τη στρατηγική έγκρισης)
•

Σχεδιασμός και ανάπτυξη παραγωγικής διεργασίας
– Scale up σε βιομηχανική κλίμακα
– Στάδια επεξεργασίας και in-process controls

(process engineering)
•

Διασφάλιση Ποιότητας
– Πειραματικός Σχεδιασμός
– Επικύρωση Διεργασιών (Process Validation)
– Στατιστικός Έλεγχος Διεργασιών

Πνευματική Ιδιοκτησία
• Γραφεία Πνευματικής Ιδιοκτησίας ανά
χώρα, αλλά και συλλογικά όργανα –
European Patent Office (EPO), World
Intellectual Property Organization
(WIPO)
• Διερεύνηση των υπαρχόντων

Διπλωμάτων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
(Patent Landscaping)
• Ανεύρεση χώρου κατοχύρωσης

Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Patentability)
• Ελευθερία ανάπτυξης βιομηχανικής
δραστηριότητας (Freedom-To-Operate)

Κανονιστικό Πλαίσιο
•

Σε κάθε αγορά συναντούμε ένα σύνθετο πλαίσιο νόμων, διαδικασιών και
κατευθυντηρίων οδηγιών που ρυθμίζουν την ανάπτυξη, παραγωγή και διάθεση

των φαρμακευτικών προϊόντων
•

Ή εντατικοποίηση και πολυπλοκότητα ξεκίνησε από τη 10ετία του 1960

•

Μεγάλες διαφορές στις Κανονιστικές Απαιτήσεις προκαλούσαν κατασπατάληση
πόρων

•

Το 1980 η ιδέα της «Ενιαίας Φαρμακευτικής Αγοράς» της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Απαιτήσεων
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Αγορά στην ΕΕ

ήταν καταλύτης στη λογική της Εναρμόνισης
•

Το 1990 έλαβε χώρα το International Conference on Harmonization (ICH) στις

Βρυξέλλες μεταξύ Ρυθμιστικών Αρχών και εκπροσώπων των Βιομηχανιών
Ευρώπης, Αμερικής και Ιαπωνίας
•

Ορίστηκαν οι βασικοί τομείς Quality, Safety & Efficacy

•

Προέκυψαν κατευθυντήριες οδηγίες και τα σημαντικά επιτεύγματα του MedDRA
(Medical Dictionary for Regulatory Activities) και του CTD (Common Technical
Document)

1990 Ίδρυση του
ICH

Ευρωπαϊκή Ένωση
•

EudraLex - Volume 1 – “Pharmaceutical legislation for medicinal products for human use”

•

Το έτος 2015 σηματοδότησε την 50η Επέτειο της Φαρμακευτικής Νομοθεσίας στην ΕΕ, η οποία ξεκίνησε με την υιοθέτηση
της Οδηγίας 65/65 το 1965

•

Περιλαμβάνει:
–

Κατευθυντήριες Οδηγίες Directives (2001/83/EC)

–

Κανονισμοί Regulations

–

Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου Non-legislative Acts

•

Στα Volumes 2-10 περιλαμβάνovται ”soft laws” ή καλύτερα κατευθύνσεις και ερμηνευτικές εγκύκλιοι

•

Υπάρχει η δυνατότητα για συντονισμένες διαδικασίες έγκρισης (Αποκεντρωμένες Διαδικασίες Decentralized Procedures-

DCPs, και Αμοιβαίας Αναγνώρισης- MRP’s), κεντρικές διαδικασίες για φαρμακευτικά προϊόντα υψηλής θεραπευτικής
αξίας (και ρίσκου)
•

Κεντρικός συντονισμός Φαρμακοεπαγρύπνησης- συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις- παρακολούθηση Σημάτων Ρίσκου
(Signal detection)

•

Η Άδεια Κυκλοφορίας (Marketing Authorization- MA) δεν είναι στατική. Προκύπτει η ανάγκη για τροποποιήσεις (Variations)
Ενώ υπάρχουν και Διαδικασίες Απόσυρσης Αδειών αν δεν τεθούν σε εμπορική κυκλοφορία εντός 3 ετών (Sunset Clause)

•

Διαρκώς και περισσότερες 3ες χώρες εναρμονίζονται με τις προσεγγίσεις της ΕΕ

•

Εξελίσσονται από μια γραφειοκρατική και ελεγκτική προσέγγιση στο χτίσιμο της Ποιότητας από τον αρχικό σχεδιασμό του
προϊόντος, την βαθύτερη κατανόηση των διεργασιών και τη Διαχείριση Κινδύνου

Ολική Διαχείριση Ποιότητας στην
Φαρμακοβιομηχανία- GxPs
•

Good Manufacturing Practice
–

O τόμος 4 των «Κανόνων που διέπουν τα Φαρμακευτικά Προϊόντα στην ΕΕ" περιλαμβάνει καθοδήγηση
σχετικά με την ερμηνεία των κανόνων και οδηγιών ως προς την Ορθή Παρασκευαστική Πρακτική των

φαρμακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση, όπως συναντώνται στην
Κατευθυντήρια Οδηγία 91/356/EEC, η οποία τροποποιήθηκε από τις Οδηγίες 2003/94/EC & 91/412/EEC
αντιστοίχως (GMPs)
–

Δίνει σαφείς κατευθύνσεις για τη βαθμονόμηση μετρικού εξοπλισμού, την επικύρωση μηχανολογικού

εξοπλισμού, την επικύρωση διεργασιών (Παραγωγής. Καθαρισμού), την τεκμηρίωση κάθε λειτουργίας,
την αποφυγή διασταυρούμενων και κάθε είδους επιμολύνσεων, την επίτευξη στειρότητας-όπου
απαιτείται–

Εστιάζει σε υποδομή, ανθρώπους, μηχανήματα και τη ροή ανθρώπων και υλικών

•

Αντίστοιχα υπάρχουν κανόνες Ορθής Κλινικής Πρακτικής Good Clinical Practice

•

Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής Good Laboratory Practice

•

Και Ορθής Πρακτικής Διανομής Good Distribution Practice

Βιομηχανική Παραγωγή
•

Απαιτεί υλικοτεχνική υποδομή υψηλής τεχνολογίας

•

Απαιτεί το συντονισμό πολλών επιμέρους λειτουργιών και τμημάτων
(Εφοδιαστική Αλυσίδα, Διασφάλιση Ποιότητας/ Ποιοτικός Έλεγχος -QA/QC,
Προγραμματισμός Παραγωγής -Planning, Διεύθυνση Παραγωγής)

•

Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας (Key Success Factors) είναι η αποδοτική
αξιοποίηση πόρων, ο χρονισμός (timing) των διάφορων επιμέρους λειτουργιών
και σταδίων επεξεργασίας, η επιμελής τεκμηρίωση και η ευρύτερη

καλλιέργεια κουλτούρας Ποιότητας στον Οργανισμό
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Market Access

Operations

Commercialization/
(MKT & Sales)

Κατεξοχήν δια-τμηματική Λειτουργία
– Κύριος στόχος είναι η ομαλή ροή της αλυσίδας Δημιουργίας Αξίας
– Συνδέει και συντονίζει όλα τις Κύριες Λειτουργίες Δημιουργίας Αξίας (Key Functions)
– Δεν ταυτίζεται με τις B2B πωλήσεις σε αγορές του εξωτερικού
– Εφαρμογή Στρατηγικού Σχεδιασμού του Οργανισμού
– Αναγνώριση Ευκαιριών-Ανάπτυξη Συνεργασιών
– Καινοτομία- Δημιουργία Λύσεων
– Διαπραγμάτευση- Ευθυγράμμιση στόχων Εσωτερικών και Εξωτερικών Stakeholders
– Project Management- Ευθυγράμμιση Τεχνικών δυνατοτήτων με Επιχειρησιακούς Στόχους

Τι κάνει την Επιχειρηματική Ανάπτυξη τόσο
σημαντική;

•

Βασική προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης & πηγή ανταγωνιστικού

πλεονεκτήματος
•

Λόγω υψηλού ανταγωνισμού και επιδίωξης αποδοτικότητας υπάρχει έντονος
κατακερματισμός του κλάδου- (Industry Fragmentation)

•

Σε συνθήκες έντονου ανταγωνισμού ο διαφοροποιημένος και ευέλικτος οργανισμός είναι
καλύτερα προσαρμοσμένος

•

Η σωστή τοποθέτηση (σε μια αγορά) στο σωστό χρόνο είναι το κλειδί για τη Δημιουργία
Αξίας

Take Away’s

•

Η πορεία από τη σύλληψη μιας Ιδέας μέχρι την Αγορά είναι δαιδαλώδης

•

Απαιτεί τη συνεργασία πολλών οντοτήτων από πολλά επιστημονικά πεδία

•

Υπόκειται σε αυστηρό Κανονιστικό Πλαίσιο

•

Συμπεριλαμβανομένου και του καθορισμού της τιμής του τελικού φαρμακευτικού
προϊόντος

•

Ο συντονισμός των επιμέρους σταδίων αποτελεί το αντικείμενο της λειτουργίας της
«Επιχειρηματικής Ανάπτυξης»

