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Νέο υπολιπιδαιμικό φάρμακο από την ELPEN  
 
Πέμπτη 1 Μαρτίου. Στην κυκλοφορία ενός νέου φαρμακευτικού σκευάσματος για την 
υπερλιπιδαιμία προχώρησε η Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία ELPEN. Πρόκειται για εγχωρίως   
παραγόμενο φάρμακο που στοχεύει στην αντιμετώπιση της υπερχοληστερολαιμίας, συνδυάζοντας 
θεραπευτική αποτελεσματικότητα και οικονομική αποδοτικότητα.  
 
Η υπερλιπιδαιμία αποτελεί ασυμπτωματική νόσο, που γίνεται αντιληπτή μέσω των ισχαιμικών 
συμβάντων. Στη χώρα μας εμφανίζει μεγάλη εξάπλωση με περισσότερο από το μισό του πληθυσμού 
να φέρει υψηλά επίπεδα χοληστερόλης, ενώ σταθερά αυξημένη είναι και η συχνότητα των 
παραγόντων κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα.  
 
Η απουσία της κατάλληλης θεραπευτικής αντιμετώπισης για την υπερχοληστερολαιμία αυξάνει 
σημαντικά τη θνησιμότητα, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που συνυπάρχουν κι άλλες παράμετροι 
ενίσχυσης του επιπολασμού της, όπως το κάπνισμα, ο υψηλός δείκτης μάζας σώματος και η 
υπέρταση. 
 
Τα παραπάνω επιδημιολογικά δεδομένα επιδεινώνονται από τη σημαντική μείωση που εμφανίζουν 
οι δημόσιες δαπάνες για το φάρμακο τα τελευταία χρόνια, δυσχεραίνοντας την πρόσβαση των 
ασθενών στις αναγκαίες θεραπείες. Ενδεικτικό είναι το γεγονός, ότι σύμφωνα με στοιχεία του 
Ελληνικού Ιδρύματος Καρδιολογίας (ΕΛΙΚΑΡ) για το 2015, το 17,5% των ασθενών αναγκάζεται να 
διακόψει σήμερα την υπολιπιδαιμική του αγωγή λόγω του υψηλού της κόστους, ενώ ένα σημαντικό 
ποσοστό περιορίζει τη δοσολογία που του έχει χορηγηθεί. 
 
Το νέο φαρμακευτικό προϊόν της ELPEN συνιστά μια αξιόπιστη, αποτελεσματική και προσιτή 
οικονομικά θεραπευτική λύση, που συμβάλλει αποφασιστικά στη μείωση της υπερλιπιδαιμίας και την 
πρόληψη των καρδιαγγειακών επεισοδίων.  

 
 
Σχετικά με την Φαρμακευτική Βιομηχανία ELPEN  
Για περισσότερο από 50 χρόνια, η φαρμακοβιομηχανία ELPEN αναπτύσσει και παράγει υψηλής ποιότητας 
πρωτότυπα και γενόσημα φάρμακα για την Ελληνική και τη διεθνή αγορά. Με κύκλο εργασιών άνω των 120 
εκατομμυρίων ευρώ (2017) που, στο μεγαλύτερο μέρος τους, επανεπενδύονται στην ελληνική οικονομία 
δημιουργώντας εγχώρια προστιθέμενη αξία, η ELPEN κατέχει την 1

η
 θέση μεταξύ των ελληνικών 

φαρμακοβιομηχανιών και την 7
η
 θέση στην εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική αγορά της χώρας (στοιχεία IMS, 

εξωνοσοκομειακή αγορά, 2017).  
Συνεπής στη δέσμευσή της να υπηρετεί την έρευνα, η ELPEN διατηρεί ένα από τα μεγαλύτερα πειραματικά και 
ερευνητικά κέντρα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στο οποίο, την τελευταία εικοσαετία, έχουν εκπαιδευτεί, με 
πλήρη υποστήριξη, χιλιάδες νέοι επιστήμονες. Βραβευμένη για τις πρακτικές της σε θέματα Ανθρώπινου 
Δυναμικού, η ELPEN απασχολεί σήμερα, σε επίπεδο ομίλου, 1.028 εργαζομένους έχοντας, τα τελευταία δέκα 
χρόνια, αυξήσει το ανθρώπινο δυναμικό της κατά 35%. Συγχρόνως, η εταιρεία εξάγει τα προϊόντα της σε 60 
χώρες ανά τον κόσμο μεταξύ των οποίων πολλές ευρωπαϊκές αγορές, ενώ, από το 2012, διατηρεί θυγατρική 
εταιρεία στη Γερμανία, την ELPEN GmbH.  
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