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Θέμα: Ενίσχυση της παιδιατρικής έρευνας

Η έρευνα για παιδιατρικά φάρμακα έχει παραμεληθεί λόγω του χαμηλού βιομηχανικού ενδιαφέροντος 
σε μια περιορισμένη αγορά. Μόνο ένα ποσοστό 30-50% των φαρμάκων στην Ευρώπη διατίθεται για 
παιδιά διαφόρων ηλικιών που πάσχουν από διάφορες ασθένειες1. Οι βασικοί παράγοντες για αυτά τα 
χαμηλά ποσοστά φαίνεται να είναι η έλλειψη υποστήριξης υποδομών και επενδύσεων στη διεξαγωγή 
δραστηριοτήτων για καινοτόμο και εξειδικευμένη παιδιατρική έρευνα.

Εκτός από αυτές τις ελλείψεις, τα παιδιατρικά ζητήματα δεν έχουν αντιμετωπιστεί επαρκώς στο 
στρατηγικό σχέδιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», με εξαίρεση τον παιδιατρικό καρκίνο.

Επομένως, είναι απαραίτητο να επεκτείνουμε το θετικό παράδειγμα του παιδιατρικού καρκίνου στις 
πολυάριθμες ανάγκες που δεν έχουν καλυφθεί και συνδέονται με όλες τις ασθένειες (γενετικές, 
μεταβολικές, σπάνιες, χρόνιες, νεογνολογικές και νευροαναπτυξιακές) οι οποίες πλήττουν τα παιδιά 
και δεν έχουν επαρκή θεραπευτική κάλυψη, γεγονός που παραβιάζει το θεμελιώδες δικαίωμα των 
παιδιών σε θεραπείες υψηλής ποιότητας2.

Σκοπεύει η Επιτροπή να διασφαλίσει:

1. ότι μερίδια των πόρων που έχουν διατεθεί για την ομάδα 1, «Υγεία», του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη» δεσμεύονται αποτελεσματικά σε προγράμματα αφιερωμένα στην παιδιατρική (βασική, 
προκλινική, μεταγραφική και κλινική) έρευνα;

2. ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική για την έρευνα εγγυάται επαρκώς την ανάπτυξη θεραπειών, 
φαρμάκων και ιατρικών συσκευών κατάλληλων για όλες τις παιδιατρικές ηλικίες και την 
εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των ασθενών στην Ευρώπη ανεξάρτητα από την 
ηλικία και την παθολογική κατάστασή τους;
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