ECOP 2018:
Ψήφισμα για το μέλλον της
Ογκολογικής Φαρμακευτικής
με ορίζοντα το 2025
Τα μέλη της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ογκολογικής Φαρμακευτικής (ESOP) έχουν την πεποίθηση ότι:
•

•

H επιστήμη, η τεχνολογία και οι κοινωνικές τάσεις, αποτέλεσαν τη συνεχόμενη κινητήρια δύναμη
εξέλιξης και ανάπτυξης για το ρόλο και τις υπηρεσίες του Φαρμακευτικού επαγγέλματος, από την πρώτη
ίδρυση πρώιμων Φαρμακείων στο Μεσαίωνα, μέχρι την εισαγωγή της πρώτης Φαρμακοποιίας -ως
αποτέλεσμα της επιστημονικής και βιομηχανικής επανάστασης, και φτάνοντας στη σύγχρονη εποχή,
με την εισαγωγή νέων εξελίξεων, όπως το ρομποτικό Φαρμακείο και το διαδικτυακό Φαρμακείο.
Οι εξωτερικές τάσεις, που επηρεάζουν τη Φαρμακευτική και προάγουν την αλλαγή, μπορεί με
βεβαιότητα να προβλεφθεί ότι θα αποτελέσουν μια δεδομένη σταθερά για την επόμενη δεκαετία, με την
«τέταρτη βιομηχανική επανάσταση» πιθανότατα να βλέπει περαιτέρω τεχνολογικές καινοτομίες, καθώς
και «ενσωμάτωση» αυτών σε πρακτικό επίπεδο σε διάφορους τομείς, οι οποίοι μη περιοριστικά
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα πεδία:
o Ρομποτική,
o Το διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT),
o Τεχνητή Νοημοσύνη,
o Το Βιομηχανικό Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IIoT),
o Νανοτεχνολογία,
o Ασύρματες Τεχνολογίες 5ης γενιάς (5G),
o Κβαντική Υπολογιστική,
o Προσθετική Κατασκευή/3D Εκτύπωση,
o Βιοτεχνολογία,
o Πλήρως αυτόνομα οχήματα και μηχανές

Για το λόγο αυτό, τα μέλη του ESOP στηρίζουν και από κοινού αποφασίζουν:
•

•

Να προβλέπουν και να ανταποκρίνονται έγκαιρα στους τεχνολογικούς και επιστημονικούς
παράγοντες της αλλαγής, που επηρεάζουν την Ογκολογική Φαρμακευτική, έτσι ώστε να εγγυώνται
ότι η δυναμική τους να επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσματα για τους ασθενείς με καρκίνο είναι
εξασφαλισμένη και αξιοποιείται πλήρως, και
Να εξασφαλίσουν ότι η εξειδικευμένη γνώση και η πρακτική εμπειρία του επαγγέλματος της
Ογκολογικής Φαρμακευτικής, χαίρουν αναγνώρισης και λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από εκείνους
που πρωτοστατούν στην τεχνολογική και επιστημονική αλλαγή, τόσο στην Ευρώπη όσο και
παγκοσμίως, προκειμένου να επηρεάσουν θετικά την κατεύθυνση και τους στόχους των δράσεων
τους. Αυτό περιλαμβάνει ηγετικούς παράγοντες στον εμπορικό, ερευνητικό και κυβερνητικό τομέα.

Για το σκοπό αυτό, τα μέλη του ESOP, συνεπεία των ανωτέρω, είναι αποφασισμένα να παρουσιάσουν
μια συνοπτική περίληψη που επικεντρώνεται στο μέλλον για:
o

Τους πρωταρχικούς τεχνολογικούς και επιστημονικούς παράγοντες της αλλαγής που αφορούν την
Ογκολογική Φαρμακευτική για την επόμενη δεκαετία.

o

Τις σκέψεις για τον αντίκτυπο τόσο από τις ευκαιρίες, όσο και από τις πιθανές ακούσιες απειλές που
θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη βελτιωμένων αποτελεσμάτων για τους ασθενείς με καρκίνο, και

o

Την καθοδήγηση των Φαρμακοποιών, των εταιρειών, των ερευνητικών ιδρυμάτων και των υπευθύνων
για την χάραξη πολιτικής, σχετικά με τα σωστά μέσα που απαιτούνται για αποτελεσματική απόκριση
στην επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο, προκειμένου η Ογκολογική Φαρμακευτική να προωθηθεί
σε νέα (ανώτερα) επίπεδα συμβολής για την έκβαση του καρκίνου και την ασφάλεια των ασθενών.

o

Η έκθεση αυτή θα αναπτυχθεί σε συνεννόηση και με τη συμμετοχή των μελών του ESOP και της
ευρύτερης κοινότητας των ενδιαφερομένων μερών (stakeholders), με μια ενδιάμεση
δημοσίευση στη συνεδρίαση των μελών του ESOP τον Σεπτέμβριο του 2019, και με τελική
δημοσίευση από το ECOP5 το 2020.

