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Για ένα
καλύτερο
αύριο, η ELPEN
επενδύει στην
έρευνα και
στο ανθρώπινο
δυναμικό

Σ
Προτεραιότητα στην
έρευνα, προσφορά
εργασίας στους
λαμπρούς Έλληνες
επιστήμονες ώστε
να μη φεύγουν στο
εξωτερικό και ένα
ισχυρό αποτύπωμα
στην εθνική οικονομία
και στην ελληνική
κοινωνία είναι τα
κομμάτια του παζλ
που συνθέτουν το
σύγχρονο πρόσωπο της
κορυφαίας ελληνικής
φαρμακοβιομηχανίας.

ταθερή και υγιής μέσα
στην κρίσιμη δεκαετία
2009-2018 εμφανίζεται
η φαρμακοβιομηχανία
ELPEN, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες του
κλάδου που δραστηριοποιείται στην παραγωγή
και εμπορία πρωτότυπων και γενόσημων φαρμάκων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Κατά
την περίοδο αυτή η εταιρεία αύξησε σημαντικά
την ερευνητική της δραστηριότητα, «θωράκισε»
το ανθρώπινο δυναμικό της σε επίπεδο τεχνογνωσίας και διεύρυνε την κοινωνική της δράση,
προσφέροντας ιατρικό εξοπλισμό στις μακρινές
περιοχές της Ελλάδας, ιατρικές εξετάσεις σε ευαίσθητους πληθυσμούς και έμπρακτη υποστήριξη σε ιδρύματα κοινωφελούς χαρακτήρα μαζί
με τους εργαζομένους της. Σήμερα η ELPEN
σχεδιάζει την επόμενη μέρα με έμφαση στην
έρευνα, στην ανάπτυξη των ανθρώπων της και
στην προσφορά στην ελληνική οικονομία και
κοινωνία.

Η έρευνα υψηλή προτεραιότητα
για την ELPEN
Στον τομέα της έρευνας, η εταιρεία επικεντρώνει τις προσπάθειές της στην ανάπτυξη φαρμάκων προστιθέμενης αξίας που θα βελτιώσουν
την ποιότητα ζωής των ασθενών. Στο πλαίσιο
αυτό, επενδύει περισσότερο από το 8% του ετήσιου κύκλου εργασιών της σε ερευνητικά
προγράμματα, στοχεύοντας στην ανάπτυξη θεραπειών Αυξητικής Καινοτομίας ή, αλλιώς, σε
Φάρμακα Προστιθέμενης Αξίας. Η έννοια της
αυξητικής καινοτομίας στα φάρμακα αυτά, τα
οποία βασίζονται σε γνωστά μόρια που καλύπτουν συγκεκριμένες ιατρικές ανάγκες, προκύπτει ως αποτέλεσμα νέων δοσολογικών σχημάτων, διαφοροποίησης της σχετικής τεχνολογίας, επαναστόχευσης των θεραπειών για νέες
ενδείξεις και ανασύνθεσής τους με νέα συστήματα χορήγησης.
Τα φάρμακα προστιθέμενης αξίας δημιουρ-
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γούν προστιθέμενη αξία με σημαντικά οφέλη
για τους ασθενείς, που βρίσκονται στο επίκεντρο όλων των προσπαθειών, τους επαγγελματίες υγείας και φυσικά το ίδιο το κράτος. Σε ό,τι
αφορά τους ασθενείς, συμβάλλουν στη βελτίωση της συμμόρφωσής τους στη θεραπεία και
κατ’ επέκταση στην αναβάθμιση της ποιότητας
ζωής τους. Από τη σκοπιά των επαγγελματιών
υγείας, τα φάρμακα προστιθέμενης αξίας διευρύνουν τις θεραπευτικές τους επιλογές και
αντιπροσωπεύουν βελτιωμένες φαρμακευτικές λύσεις. Επίσης, στα ασφαλιστικά ταμεία,
η προσιτή τιμή τους συμβάλλει στην αποδοτική χρήση των προϋπολογισθέντων οικονομικών πόρων. Τέλος, ωφελείται και η ερευνητική
κοινότητα, ενθαρρύνοντας τη δημιουργία καινοτομίας εντός του κύκλου ζωής ενός μορίου.
Παράλληλα, η εταιρεία επενδύει και στην
ανάπτυξη γενόσημων φαρμάκων καταξιωμένων
πρωτότυπων προϊόντων, ενώ μακροχρόνια είναι
η ερευνητική της πορεία και στο πεδίο των εισπνεόμενων συσκευών ξηρών κόνεων που αξιοποιούνται για τη χορήγηση δραστικών ουσιών και συνδυασμών αυτών. Η πρωτότυπη εισπνευστική συσκευή Elpenhaler®, εφεύρεση
του προέδρου και ιδρυτή της ELPEN Δημήτρη
Πενταφράγκα, αναπτύχθηκε στο πλαίσιο αυτό.
Πρόκειται για ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό
θεραπευτικό μέσο για την αντιμετώπιση παθήσεων του αναπνευστικού συστήματος, όπως
είναι το άσθμα και η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, το οποίο έχει εγκριθεί σε 27 ευρωπαϊκές χώρες και φέρει διεθνή διπλώματα
ευρεσιτεχνίας σε περισσότερα από 100 κράτη.
Τέλος, η ELPEN επενδύει στην έρευνα μέσω
της έμπρακτης στήριξης που παρέχει εδώ και
22 χρόνια στην επιστημονική κοινότητα της
χώρας. Από το 1996 διατηρεί το Πρότυπο Ερευνητικό και Πειραματικό της Κέντρο, συμβάλλοντας αποφασιστικά στη δημιουργία επιστημονικής γνώσης και στη συνεχιζόμενη
εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ιδιωτικό Εργαστήριο
Πειραματικής-Μεταφραστικής Βιοϊατρικής Έ-

ρευνας και Εκπαίδευσης που υπάρχει σήμερα
στην Ελλάδα, με περισσότερα από 350 ερευνητικά προγράμματα, 130 υποτροφίες και 800
εκπαιδευτικά σεμινάρια (με πρακτική άσκηση)
στο ενεργητικό του.

53 χρόνια ζωής μετρά
η μεγάλη οικογένεια της ELPEN
Παρά τα 53 χρόνια ζωής της και τη σταθερά αυξητική πορεία που αυτό ακολουθεί, η εταιρεία
συνεχίζει να θεωρεί το σύνολο του προσωπικού της, που σήμερα ανέρχεται σε 760 άτομα,
οικογένεια. Τα τελευταία οκτώ χρόνια η εταιρεία ενίσχυσε το ανθρώπινο δυναμικό της με
υψηλής εξειδίκευσης επιστημονικά στελέχη,
συμβάλλοντας στον περιορισμό του δραματικού brain drain που συνέβη στη χώρα μας. Ακολουθώντας ανθρωποκεντρικό τρόπο λειτουργίας, η ELPEN αποδίδει μεγάλη σημασία στην
ανάπτυξη του προσωπικού της, επενδύοντας
περισσότερες από 30.000 ώρες ετησίως στην
εκπαίδευση και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ανθρώπων της σύμφωνα με τις σύγχρονες βέλτιστες πρακτικές.

Το ισχυρό της αποτύπωμα
στην ελληνική κοινωνία
Το ανθρώπινο πρόσωπο της ELPEN εκφράζεται επίσης από τον μεγάλο αριθμό των κοινωνικών προγραμμάτων που έχει στηρίξει μέχρι
σήμερα. Ως Υπεύθυνος Εταιρικός Πολίτης, η
εταιρεία οργανώνει προγράμματα, συχνά πανελλαδικής εμβέλειας, όπως η «Κίνηση “μαστ”
για τον καρκίνο του μαστού», η «Αποστολή Διαβήτης. Είσαι μέρος της λύσης. Γίνε μέλος της
Ομάδας!» ή η κάλυψη υγειονομικών αναγκών
σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας ή η
πραγματοποίηση εξετάσεων για νόσους όπως
η ηπατίτιδα Β. Τέλος, τον Μάιο του 2018 η εταιρεία πραγματοποίησε την πρώτη Ημέρα Εθελοντισμού για τους εργαζομένους της, οι οποίοι πρόσφεραν προσωπική εργασία για την
ανάπλαση των εγκαταστάσεων του Λυρείου Παιδικού Ιδρύματος.

