
Η EFPIA είναι η φωνή της φαρµακευτικής βιοµηχανίας έρευνας στην Ευρώπη. Ως βιοµηχανία #WeWontRest
#Συνεχίζουµε για την καταπολέµηση του COVID-19.

Οι πρώτες σκέψεις µας είναι µε όλους εκείνους που επηρεάζονται από την πανδηµία του κορωνοϊού. 
∆εσµευόµαστε να συνεργαστούµε σε όλες τις κοινότητες έρευνας και υγειονοµικής περίθαλψης, αξιοποιώντας 
την παγκόσµια ηγετική µας επιστήµη, τους ανθρώπους και τους πόρους για την αντιµετώπιση αυτής της επιδηµίας.
 
Οι στόχοι µας σε αυτή την περίοδο της κρίσης δηµόσιας υγείας είναι:

       Εξασφάλιση επάρκειας φαρµάκων στους ασθενείς που τα χρειάζονται

       Έρευνα και ανάπτυξη νέων εµβολίων, διαγνωστικών τεστ και θεραπειών

        Συνεργασία και υποστήριξη οργανισµών που µάχονται κατά του COVID-19

Ταχεία παρακολούθηση των παγκόσµιων 
βιβλιοθηκών των φαρµάκων για τον εντοπισµό 
πιθανών θεραπειών και την πραγµατοποίηση 
πολλών κλινικών δοκιµών για τη διερεύνηση 
νέων και υφιστάµενων θεραπειών.

∆ηµιουργία επαφών µεταξύ των κορυφαίων 
επιστηµόνων από τη βιοµηχανία και την 
ακαδηµαϊκή κοινότητα µέσω της Πρωτοβουλίας 
Καινοτόµων Φαρµάκων συµβάλλοντας έτσι 
στην επιτάχυνση της ανάπτυξης νέων 
διαγνωστικών τεστ και θεραπειών.

Ανταλλαγη γνωσης από τα αποτελέσµατα των 
κλινικών δοκιµών, σε πραγµατικό χρόνο σε 
κυβερνήσεις και άλλες εταιρείες για την 
προώθηση της ανάπτυξης νέων θεραπειών.

Επέκταση των παραγωγικών δυνατοτήτων µας 
και διαµοιρασµός του διαθέσιµου δυναµικού 
µας προκειµένου να επιταχύνουµε την 
παραγωγή από τη στιγµή που θα αναπτυχθεί 
ένα επιτυχηµένο φάρµακο ή εµβόλιο.

Συντονισµός µε κυβερνήσεις και 
εταίρους στη διαγνωστική διαδικασία 
προκειµένου να ενισχυθεί η 
δυνατότητα και το δυναµικό στην 
ανάπτυξη τεστ ανίχνευσης του 
COVID-19.

Παροχή οικονοµικής στήριξης και 
δωρεάς σε είδος σε οργανισµούς 
που βρίσκονται στην πρώτη γραµµή 
στην Ευρώπη και σε δηµόσιους 
οργανισµούς στην Ελλάδα.

Συνεργασία µε κυβερνήσεις και 
συστήµατα υγείας για να 
εξασφαλιστεί ότι όταν οι νέες 
θεραπείες και τα εµβόλια εγκριθούν 
θα είναι διαθέσιµα και προσιτά.

Προστασία του εργατικού δυναµικού µας 
και των κοινοτήτων όπου ζούµε και 
εργαζόµαστε, µέσω της τηλεργασίας 
όπου αυτό είναι δυνατό.

Συνεργασία µε τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα, τα κράτη µέλη, 
τους εταίρους στον τοµέα της δηµόσιας υγείας, την 
ερευνητική κοινότητα, τους επαγγελµατίες υγείας και άλλους 
εταίρους για την καταπολέµηση της εξάπλωσης του COVID-19.

Συνεχής παρακολούθηση των αλυσίδων 
εφοδιασµού µας για την εξασφάλιση 
της προµήθειας φαρµάκων στους 
ασθενείς που τα χρειάζονται.

∆ηµιουργία άµεσης σύνδεσης µεταξύ 
των παραγωγών, του Ευρωπαϊκού 
Οργανισµού Φαρµάκων (ΕΜΑ) και των 
Επικεφαλής των Οργανισµών Φαρµάκων 
για την παροχή συνεχούς 
πληροφόρησης σχετικά µε τα 
αποθέµατα, τη δυνατότητα παραγωγής 
και τις εντάσεις της αγοράς, 
προκειµένου να προβλεφθούν και να 
ξεπεραστούν οποιεσδήποτε πιθανές 
επιπτώσεις στην αγορά ή ελλείψεις.

∆ροµολόγηση της 
κλινικής ανάπτυξης 
πιθανών εµβολίων κατά 
του κορωνοϊού.
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Η δέσµευση της Eυρωπαϊκής 
φαρµακευτικής βιοµηχανίας έρευνας 
για την καταπολέµηση της νόσου COVID-19


