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Οι εμπειρίες των ασθενών 

 & των φροντιστών 

• Βιωματική εμπειρία της ασθένειας 

• Μοναδική γνώση («απόψεις») 

• Εμπειρίες του συστήματος υγείας για τη 

διάγνωση, θεραπεία υποστήριξη της 

υγιεινής διαβίωσης 

• Προτιμήσεις, ανάγκες 

 



Γιατί μας απασχολεί η συμμετοχή των ασθενών 
στην αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας; 

Οι ασθενείς ενδιαφέρονται για τις επιπτώσεις των 

νέων τεχνολογιών στην προσωπική & 

επαγγελματική τους ζωή 

Οι ασθενείς έχουν δύο ρόλους  

• Εμπειρογνωμόνων 

• Πληρωτών 

Οι ασθενείς ζητούν συμμετοχή, διαφάνεια, 

λογοδοσία για να εμπιστευθούν την ΗΤΑ 



Σας θυμίζουν κάτι; 



Πρόσβαση σε 

φάρμακα για το  

HIV στη 

δεκαετία 

του1980 

Οι ασθενείς περιμένουν 

παρά πολύ & πεθαινουν 

πρίν την διαθεσιμότητα των 

φαρμάκων 

Πολύπλοκες διαδικασίες 

λήψης αποφάσεων που 

εξαιρούν τους ασθενείς & 

τους εκπροσώπους τους 

Τεχνικά κριτήρια και 

συστήματα που στοχεύουν 

στην διατήρηση της 

παρούσας κατάστασης 

Science, 28 July 1989, Vol 245 Issue 4916 pp. 345 

Γιατί διαμαρτύρονται οι ασθενείς  

& οι εκπρόσωποι τους; 



… γιατί λοιπόν ξαναβρισκόμαστε 
πάλι στο ίδιο σημείο  
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“το AZT είναι το μόνο φάρμακο που έχει εγκριθεί για 

το AIDS. Τώρα είναι επισης γνωστό ότι το ΑΖΤ 

καθυστερεί την εμφάνιση του AIDS  σε άτομα που 

έχουν μολυνθεί από τον ιό. Εν τούτοις  υπάρχει ένα 

τεράστιο εμπόδιο  για την ευρεία χρήση αυτού 

του φαρμάκου που σώζει ζωές:το υπέρογκο 

κόστος του. Με ετήσιο κόστος $8,000 λέγεται ότι 

το AZT  είναι το πιο ακριβό φάρμακο στην 

ιστορία” 

New York Times, Opinion, August 28 1989 

ΥΨΗΛΟ ΚΌΣΤΟΣ ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 

 

ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

 



ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΕΊΝΑΙ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ; 
ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ; 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ 

ΝΑ ΤΟ 

ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ; 

THIS? 

Η Εξατομικευμένη ιατρική αυξάνει τη σύγχιση 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΟΥΜΕ; 



ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

Κλινική άποψη  

Αντιμετώπιση 

ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ 

Ποια είναι σήμερα η ροή 

της περίθαλψης; 

Υπάρχουν τοπικές 

διακυμάνσεις στη 

παροχή υπηρεσιών 

υγειας;  

Ποιος θα ωφεληθεί 

περισσότερο από άυτό 

το φάρμακο; ? 

Ποιο είναι το σημαντικό 

πλεονέκτημα για τους 

ασθενεις; 

Ποιες εκβασεις είναι 

σημαντικές;  

What are the long-term 

effects of treatment? 

Η οπτική των ασθενών 

/φροντιστών 

 Γιατί οι ασθενείς πρέπει να συμμετέχουν;  



Τι παρουσιάζεται ως πρόβλημα  
για τη συμμετοχή των ασθενών; 

▪ Οι απόψεις των ασθενών είναι υποκειμενικές  

▪ Πόσο αντιπροσωπευτικές είναι οι απόψεις 
ασθενών; 

▪ Μεταφέρουν τις απόψεις της 
φαρμακοβιομηχανίας;  



Δεν υπάρχει χρυσός κανόνας για τη συμμετοχή 
και εκπροσώπηση των ασθενών στην ΗΤΑ 

Υπάρχουν ένα ευρύ πεδίο 

προσεγγίσεων: 

• Ατυπες συζητήσεις  

• Δημόσιες διαβουλεύσεις  

• Υποβολή γραπτών ενστάσεων  

• Εκπροσώπηση σε επιτροπές  

• Εργαστήρια & συναντήσεις  





Patients’ perspectives in HTA: a route to robust 
evidence and fair deliberation  
(Int. J. Tech Assess Health Care, 2010, 334-340) 

Οι απόψεις και οι προτιμησεις των 
ασθενών συμβάλλον στην αξιολόγηση 
τεχνολογιών υγείας 
 
- με τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες  
 
-  με τη μορφή ισχυρής τεκμηρίωσης   
μέσω ποιοτικών ή ποσοτικών μελετών 
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Thank you 

Nothing about us, without us! 


