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Διαδικτυακός Οδηγός ΑΤΥ
για Οργανώσεις Ασθενών



Το Σκεπτικό μας

• Πολλά νέα φάρμακα = περισσότεροι θεραπευμένοι ή σε ελεγχο 

ασθενείς

• Ποιες νέες θεραπείες θα αποζημιώσουν οι χώρες μέλη;

• Τα συστήματα υγείας εξετάζουν την αξία καθε θεραπείας, και το πώς 

συγκρίνεται με την αξία των ήδη διαθεσίμων θεραπειών

• Οι αποφάσεις αφορούν όλους τους ασθενείς = κάποια νέα φάρμακα 

δεν θα είναι διαθέσιμα για τους ασθενείς, ή η πρόσβαση θα είναι 

περιορισμένη ή θα καθυστερεί λόγω διαδικασιών



Συμμετοχή των ασθενών 
στη λήψη αποφάσεων 

• Η αξιολόγηση της αξίας μιας νέας θεραπείας για τη λήψη αποφάσεων για 
την αποζημίωση της δεν είναι εύκολη & ιδιαίτερα απαιτητική για 
αντινεοπλασματικά φάρμακα

• Οι ασθενείς με καρκίνο και οι φροντιστές τους κατανοούν καλίτερα την 
ανάγκη για νέες θεραπείες και τις επιπτώσεις τους. 

• Η βιωματική πληροφόρηση που παρέχουν είναι σημαντική διότι δεν μπορεί 
να βρεθεί από άλλες πηγές 

• Η συμμετοχή των ασθενών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων ΑΤΥ δυνατόν 
να σημαίνει τη διαθεσιμότητα ή όχι ενός νέου φαρμάκου 



• Πέντε κεφάλαια, 10 περίπου σελίδες σε κάθε κεφάλαιο
• Περίπου 30’ για την αναγνωση όλου του οδηγού
• Βασική πληροφόρηση
• Συμπληρωματική πληροφόρηση σε έντυπο οδηγό
• Γλωσσάριο για την εξήγηση δύσκολων όρων
• Διαδραστική και οπτική δομή 

ΣΤΟΧΟΣ: Να εφοδιάσουμε τα μέλη της ECPC με τις απαραίτητες 
γνώσεις που θα συμπληρώσουν τη βιωματική τους εμπειρία για 
συμμετοχή στον Οργανισμό ΑΤΥ της χώρας τους 

Δομή του Διαδικτυακού Οδηγού



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΟΥ

✓Εισαγωγή
✓Τι είναι η ΑΤΥ
✓Συμμετοχή των οργανώσεων ασθενών στη 

διαδικασία ΑΤΥ
✓Πως μετράται η αξια μιας θεραπείας για τον 

καρκίνο
✓Γιατί ορισμένες χώρες αποζημιώνουν τις 

αντικαρκινικές θεραπείες και άλλες όχι
✓Κάλεσμα για δράση



Εισαγωγή

• Επισκόπηση διαδραστικού σεμιναρίου - Πλοήγηση
• Γιατί είναι σημαντική η ΑΤΥ τώρα?
• ECPC:Μείωση της ανισότητας πρόσβασης στη καινοτομία
• Επιτεύγματα σε αυτόν τον τομέα
• Η σημασία μιας πρωτοβουλίας για την ΑΤΥ σε επίπεδο ΕΕ
• Χρονοδιάγραμμα σταδιακής υλοποιησηςτης πρότασης κανονισμού της ΕΕ
• Πως μπορεί να μετρηθεί η αξία ενός φαρμάκου?
• Δημοσιονομικό κόστος -Δύσκολες αποφάσεις για τα συστήματα υγείας
• Η διαδικασία ΑΤΥ -Αξιολόγηση έναντι αποτίμησης :Νομοθετική πρόταση
• Γιατί είναι σημαντική η ΑΤΥ για τους καρκινοπαθείς



Τι είναι η ΑΤΥ;

• Νέα φάρμακα: Από την ανακάλυψη μέχρι τον ασθενή

• Δύσκολες αποφάσεις

• Τι είναι η ΑΤΥ? - Τομείς ΑΤΥ

• Ποιοι παράγοντες πρέπει να εξετάζονται κατά την διαδικασία ΑΤΥ?

• Άδεια κυκλοφορίας από ΕΜΑ και ΑΤΥ:Ποια είναι η διαφορά?

• Τι συμβαίνει μετά την έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Φαρμάκων (ΕΜΑ)?

• Κάθε χώρα έχει διαφορετικό σύστημα



Συμμετοχή των οργανώσεων 
ασθενών στη διαδικασία ΑΤΥ

• Πως μπορούν να συμμετέχουν οι ασθενείς στην ΑΤΥ?

• Γιατί είναι σημαντική η συμμετοχή των ασθενών στην ΑΤΥ?

• Ποια αποτελέσματα είναι σημαντικά για τους ασθενείς?

• Μαρτυρίες ομάδων ασθενών

• Εμπειρίες συμμετοχής ασθενών σε ΑΤΥ

• Σημαντικές συμβουλές ασθενών που συμμετείχαν σε ΑΤΥ

• Πως θα συλλέξετε πληροφορίες από ασθενείς?

• Συμμετοχή των ασθενών σε ΑΤΥ



Πως μετράται η αξία μιας 
θεραπείας για τον καρκίνο;

•Η σημασία της ποιότητας ζωής

•Μέτρηση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητα 
ζωής

• Επιπτώσεις των παρενεργειών στην ποιότητα ζωής



Γιατί ορισμένες χώρες αποζημιώνουν 
τις αντικαρκινικές θεραπείες & άλλες όχι

• Κάθε χώρα έχει διαφορετικό σύστημα

• «Η Ευρώπη των ανισοτήτων»

• Γιατί ορισμένες χώρες αποζημιώνουν 
τις αντικαρκινικές θεραπείες και άλλες 
όχι?

• Υποστήριξη της πρόσβασης σε 
αντικαρκινικά φάρμακα

http://www.ecpc.org/news-categories/policy-
and-advocacy/132-ecpc-policy-initiatives-
news/337-europe-of-disparities-in-cancer

http://www.ecpc.org/news-categories/policy-and-advocacy/132-ecpc-policy-initiatives-news/337-europe-of-disparities-in-cancer


Κάλεσμα για δράση



info@ecpc.org @cancereu @ECPCfb

Thank you for your 
attention!


