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 Τι είναι η ΑΤΥ και τι αξιολογεί; 

 Γιατί χρειάζεται να υπάρχει ΑΤΥ εφόσον το φαρμακο έχει εγκριθεί από 
τον ΕΜΑ;

 Ποιοί κάνουν την αξιολόγηση; 

 Γιατί σήμερα είναι σημαντική η ΑΤΥ

 Η διαδικασία ΑΤΥ στη χώρα μας και σε άλλες Ευρ. Χώρες

 Πως μπορεί να μετρηθεί η αξία ενός φαρμάκου

 Πως μπορούν οι ασθενείς και οι εκπρόσωποι τους να συμμετάσχουν σε 
διαδικασίες ΑΤΥ που τους αφορούν 

 Με ποιο τρόπο η νέα Επιτροπή ΗΤΑ θα συνεργασθεί με τους εκπροσώπους 
των ασθενών

 Δεδομένου ότι τα περισσότερα νέα φαρμακα είναι αντινεοπλασματικά και 
ακριβά έως παρά πολύ ακριβά, οι ασθενείς και οι εκπρόσωποι τους έχουν 
ζωηρό ενδιαφέρον για τις διαδικασίες ΑΤΥ για τις οποίες ζητούν 
διαφάνεια, ενημέρωση και συμμετοχή. Πως η νέα επιτροπή ΑΤΥ θα 
απαντήσει στα αιτηματα των ασθενών

Περιεχόμενα παρουσίασης



Τι είναι η ΑΤΥ και τι αξιολογεί?

Τεχνολογία υγείας είναι η εφαρμογή της
επιστημονικής γνώσης στον τομέα της παροχής
υπηρεσιών περίθαλψης και πρόληψης.

➢ Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός
➢Διαγνωστικές τεχνικές και μέθοδοι (πχ MRI, CT,
scannings κοκ)

➢Θεραπευτικές τεχνικές (πχ. Ακτινοβολίες, λειζερ,
υπερθερμίες κοκ)

➢Φαρμακευτικές θεραπείες

Οτιδήποτε συνδέεται έμμεσα και άμεσα με την συνολική 
διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση του ασθενούς



Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας (Health 
Technology Assessment - HTA)

• Διεπιστημονική διαδικασία
✓ Πολλαπλά γνωστικά αντικείμενα

• Συγκέντρωση υπάρχουσας γνώσης και πληροφοριών
✓ Ιατρικά θέματα
✓ ηθικά
✓ νομικά
✓ κοινωνικά

• Αξιολόγηση
✓ Συστηματική
✓ Εργαλεία, μοντέλα και τεχνικές

• Αποτελέσματα
✓ Αξιόπιστα
✓ Εγκυρα



Είδη ΗΤΑ

Ταχεία ή Μερική Αξιολόγηση 
Σχετικής Αποτελεσματικότητας 

(Rapid Relative Effectiveness 
Assessment - REA). 

❖ Κλινικά σημεία

❖ Μέτρηση του θεραπευτικού 
αποτελέματος

Αξιολογούμενα σημεία

1. Το πρόβλημα της υγείας

2. Η παρούσα τεχνολογία

3. Περιγραφή και τεχνικά 
χαρακτηριστικά της νέας 
τεχνολογίας

4. Ασφάλεια

5. Αποτελεσματικότητα 

Πλήρης ΗΤΑ Αξιολόγηση (Full HTA 
Assessment) 

Συμπεριλαμβάνει εκτός από τα 
στοιχεία της ταχείας

1. Κόστος-οικονομική 
αξιολόγηση

2. Εκτίμηση ηθικών 
προεκτάσεων ή ζητημάτων

3. Νομικά θέματα

4. Θέματα που άπτονται 
τωνδικαιωμάτων και των 
επιθυμιών των ασθενών

5. Κοινωνικά θέματα

6. Θέματα εφαρμογών και 
οργάνωσης



Ρόλος - Χρησιμότητα

✓ Αξιολόγηση νέων τεχνολογιών
✓ Εκτίμηση προστιθέμενου οφέλους σε 

σχέση με τις υπάρχουσες
✓ Υπόδειξη του πλεόν οφέλιμου τρόπου 

κατανομής των κρατικών πόρων 
✓ Αποφυγή ζημιογόνων και 

αναποτελεσματικών
✓ Διασφάλιση των ασθενών με παροχή της 

βέλτιστης διαθέσιμης θεραπείας
✓ Ανταμοιβή ερευνητικών προσπαθειών 

και νέων οφέλιμων τεχνολογιών
✓ Προωθηση της ανταγωνιστικότητας



Σχέση Κόστους Αποτελεσματικότητας

✓ Πιθανή προάσπιση κρατικών 
οικονομικών

✓ Ενδείξεις και όχι αποδείξεις
✓ Ατομικές παρατηρήσεις

➢ Μελέτη 10 ΑΤΥ στη Μεγάλη Βρετανία 
υποδεικνύει ετήσιο όφελος 3 εκατ. 
στερλινών

✓ Δεν υπάρχουν συστηματικές 
μελέτες αξιολόγησης της 
σχέσης αυτής



Ποιοί κάνουν την αξιολόγηση; 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4512/2018 ΦΕΚ 5/Α/17-1-2018
Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής 
Προσαρμογής και άλλες διατάξεις.
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Άρθρο 247
Σύσταση και Έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης
1. Συστήνεται στο Υπουργείο Υγείας Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Επιτροπή
Αξιολόγησης), όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 της υπ΄ αριθμ. Δ.ΥΓ3α/Γ.Π.32221/2013 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β΄
1049) η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, έχει έδρα στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ), και
υπάγεται στον Υπουργό Υγείας.
2. Έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης είναι η έκδοση γνωμοδότησης στον Υπουργό Υγείας, κατόπιν αξιολόγησης των φαρμάκων,
τα οποία έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας και κυκλοφορούν στην Ελλάδα, όταν αυτός αποφασίζει σχετικά με:
α) Την ένταξη ή απένταξη φαρμάκων από τον Θετικό Κατάλογο του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α΄6) (Κατάλογος
Αποζημιούμενων Φαρμάκων) και
β) Την αναθεώρηση του Καταλόγου Αποζημιούμενων Φαρμάκων του ως άνω άρθρου.
Ο Υπουργός Υγείας μπορεί να αποφασίζει διαφορετικά από τη γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης, με ειδική αιτιολογία, που
εδράζεται στα κριτήρια του άρθρου 249.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίνεται ο Κανονισμός
Λειτουργίας της Επιτροπής με τον οποίο ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα και οι τεχνικές λεπτομέρειες της διαδικασίας της
αξιολόγησης, της μεθοδολογίας εφαρμογής τους, του τρόπου λειτουργίας της, των ειδικών υποχρεώσεων των μελών και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την άσκηση του έργου της.

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=32221/2013
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=3816/2010


Άρθρο 248
Σύνθεση, Ορισμός και Παύση των μελών της Επιτροπής
1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται από έντεκα (11) τακτικά μέλη,
μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος. Ανάμεσά τους
ευρίσκονται πρόσωπα με αποδεδειγμένη επιστημονική εξειδίκευση ή
αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε τουλάχιστον έναν από τους
κάτωθι τομείς: α) φαρμακολογία, β) κλινική φαρμακολογία, γ)
φαρμακοεπιδημιολογία, δ) αξιολόγηση κλινικών μελετών ή αναλύσεων
κόστους/αποτελεσματικότητας στην Τεχνολογία της Υγείας, ε)
φαρμακοοικονομία, και στ) κατάρτιση θεραπευτικών πρωτοκόλλων ή
μητρώου παθήσεων. Κατά τον καθορισμό των μελών της Επιτροπής
διασφαλίζεται η επαρκής αναλογία μεταξύ των ειδικοτήτων που
προβλέπονται αφενός στις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄ και αφετέρου στις
περιπτώσεις δ΄, ε΄ και στ΄. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής δύναται να
συμμετέχει το εκάστοτε τακτικό μέλος της Επιτροπής Φαρμάκων για
Ανθρώπινη Χρήση που έχει διορίσει η Ελλάδα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό
Φαρμάκων (European Medicines Agency), χωρίς δικαίωμα ψήφου, καθώς
και ένας εκπρόσωπος από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής
Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.).χωρίς δικαίωμα ψήφου, επί ζητημάτων
ζήτημα τεχνικής υποστήριξης.



4. Η Επιτροπή Αξιολόγησης επικουρείται στο έργο της από εξωτερικούς
εμπειρογνώμονες - αξιολογητές, οι οποίοι επιλέγονται μεταξύ των
καταχωρημένων σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στον Ε.Ο.Φ., ως
πιστοποιημένοι σε σχέση με την επιστημονική εξειδίκευσή τους. Στο
πλαίσιο κάθε ενεργούμενης αξιολόγησης, οι εξωτερικοί αξιολογητές
επιλέγονται με κριτήριο την επιστημονική ειδίκευσή τους και τις
αποδεδειγμένες επιστημονικές ικανότητες τους στη θεραπευτική
κατηγορία στην οποία ανήκει το υπό αξιολόγηση φάρμακο.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί να αναθέσει την προεισήγηση για την
αξιολόγηση του φαρμάκου και σε πανεπιστημιακούς ή ερευνητικούς
φορείς.



Γιατί χρειάζεται να υπάρχει ΑΤΥ εφόσον 
το φαρμακο έχει εγκριθεί από τον ΕΜΑ;

➢ Διαδικασία έγκρισης και ΑΤΥ

➢ Δυνατότητα vs Εκτίμηση της συνολικής αξίας

Παραδείγματα

✓ Σύγκριση 2 φαρμάκων με ίδια αποτελεσματικότητα και
διαφορετικό κόστος

✓ Σύγκριση 2 φαρμάκων ίδιου κόστους και διαφορετικής
αποτελεσματικότητας

Ηθικές – οικονομικές – δημογραφικές – κοινωνικές – νομικές –
και βιολογικές ιδιαιτερότητες



EUnet HTA

 Δίκτυο συνεργασίας μεταξύ των HTA επιτροπών των
Ευρωπαϊκών κρατών

 Ανάπτυξη μοντέλου μεθοδολογικής ανάλυσης,
παραγωγής και ανταλλαγής πληροφοριών

 ΗΤΑ Core Model – 3 μεθοδολογικούς πυλώνες

 Issues (οντολογία): λίστα ερωτημάτων για την
αξιολόγηση

 Methods (Μεθοδολογία): μεθολογικός αλγόριθμος
για την αναζήτηση των απαντήσεων στα ερωτήματα

 Results (Εξαγωγή αποτελεσμάτων): Αναφορά
αποτελεσμάτων με συγκεκριμένη φόρμα.



Τι περιλαμβάνει η αξιολόγηση

1. Το πρόβλημα υγείας και η σχετική τεχνολογία
2. Περιγραφή της τεχνολογίας και των ιδιαίτερων

χαρακτηριστικών αυτης
3. Ασφάλεια της τεχνολογίας/φαρμάκου/θεραπείας
4. Κλινικά αποτελέσματα - Αποτελεσματικότητα
5. Οικονομική αξιολόγηση του φαρμάκου/θεραπείας
6. Στοιχεία Ηθικής, και Δεοντολογίας
7. Νομικές πτυχές και περιορισμοί
8. Στοιχεία που αφορούν τον ασθενή και κοινωνικές

προεκτάσεις
9. Οργανωτικές προδιαγραφές/απαιτήσεις



Αποτελεσματικότητα

Αποτελεσματικότητα ιδανικές συνθήκες εφαρμογής
Κλινική αποτελεσματικότητα συνήθη κλινική πράξη (ΗΤΑ)

ΤΥΧΑΙΟΠΟΗΜΕΝΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
1. Θνησιμότητα
2. Νοσηρότητα (ένταση, αριθμός, διάρκεια)
3. Λειτουργικότητα-δραστηριότητες
4. Ποιότητα ζωής
5. Δυνατότητα διαχείρησης της νόσου
6. Ειδικότητα και ευαισθησία (για διαγνωστικές τεχνολογίες)
7. Ισοζύγιο οφέλους και δυνητικών επιπλοκών ή παρενεργειών
8. Συνολική υποκειμενική ικανοποίηση των ασθενών



Οικονομική αξιολόγηση

Αναγκαιότητα
✓ Συστήματα υγείας: πεπερασμένοι πόροι – συγκεκριμένα 

κονδύλια
✓ Νέες τεχνολογίες: αυξημένο κόστος
✓ Μέγιστο όφελος για τους ασθενείς

Σύγκριση κόστους κλινικής αποτελεσματικότητας

Συγκεκριμένα κριτήρια με στόχο

Διαμόρφωση συγκεκριμένων διαφανών και δομημένων 
πρωτοκόλλων αναφοράς



Μοντέλα Οικονομικής Αξιολόγησης

o Ανάλυση Κόστους-Αποτελεσματικότητας – συγκρίνει 
τη διαφορά αποτελεσματικότητας διαφόρων θεραπειών 
σε σχέση με τη διαφορά αποτελεσματικότητας

• δηλαδή πόσο περισσότερο πληρώνουμε για το 
περισσότερο όφελος

Άλλες τεχνικές και μοντέλα ανάλυσης

o Ανάλυση οφέλους-κόστους – ανάλυση των οικονομικών 
μεγεθών

o Μελέτη κόστους-χρησιμότητας – μελετά το κόστος σε 
σχέση με την ποιότητα ζωής

o Ανάλυση κόστους-επίπτωσης



Εκτίμηση των Ηθικών Ζητημάτων

Ηθική συμπεριλαμβάνει μια σειρά κανόνων και αρχών που
χαρακτηρίζουν τις διάφορες πτυχές της ζωής και λειτουργίας ενός
ατόμου ή μιας κοινωνίας και διαμορφώνουν τη συμπεριφορά σε
ατομικό, οικογενειακό, κοινωνικό, πολιτικό, επαγγελματικό κοκ επίπεδο

Αναγκαιότητα Συνεκτίμησης
✓ Πολιτιστικών ιδιομορφιών
✓ Κοινωνικών
✓ Νομικών
✓ Οικονομικών
✓ Θρησκευτικών
✓ Πολιτικών
✓ Γεωγραφικών



Αρχές Ηθικής Αξιολόγησης

✓ Εκτίμηση αναμενόμενου οφέλους για τον ασθενή και
σύγκριση με τις πιθανές επιπλοκές ή παρενέργειες

✓ Σεβασμός των δικαιωμάτων του ασθενούς
❖ Θρησκευτικών πεποιθήσεων
❖ Αξιοπρέπειας
❖ Ιδιωτικότητας
❖ Ατομικών αξιών κα

✓ Σεβασμός των πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων

✓ Εκτίμηση της νομοθεσίας

✓ Ισότητα και Δικαιοσύνη τόσο για τον ασθενή όσο και για
τις πιθανές θεραπευτικές μεθόδους



Βασικά ερωτήματα ασθενών-Φορέων

✓ Πως μπορούν οι ασθενείς και οι εκπρόσωποι τους να
συμμετάσχουν σε διαδικασίες ΑΤΥ που τους
αφορούν?

✓ Με ποιο τρόπο η νέα Επιτροπή ΗΤΑ θα συνεργασθεί
με τους εκπροσώπους των ασθενών?

✓ Δεδομένου ότι τα περισσότερα νέα φαρμακα είναι
αντινεοπλασματικά και ακριβά έως παρά πολύ
ακριβά, οι ασθενείς και οι εκπρόσωποι τους έχουν
ζωηρό ενδιαφέρον για τις διαδικασίες ΑΤΥ για τις
οποίες ζητούν διαφάνεια, ενημέρωση και συμμετοχή.
Πως η νέα επιτροπή ΑΤΥ θα απαντήσει στα αιτηματα
των ασθενών?



Ασθενείς και Κοινωνικό Σύνολο

Στον όρο υγεία περιλαμβάνεται όχι μόνο η απουσία ασθένειας αλλά
και η φυσική ατομική και κοινωνική ευημερία του ατόμου. (WHO
1970)

Εκτιμώνται οι επιδράσεις της τεχνολογίας/θεραπείας/φαρμάκου
✓ Ασθενείς
✓ Οικογένειες
✓ Μικρές ή μεγάλες κοινωνικές ομάδες (πχ ηλικιωμένοι, μετανάστες,

ΑΜΕΑ, μειονότητες, άτομα με μαθησιακές δυσκολίες, άποροι κοκ)
✓ Κράτη/φυλές

✓ Απαραίτητη εκτίμηση συναισθημάτων ασθενών, φροντιστών,
οικογενειών, κοινωνιών, όπως ελπίδα, φόβος, ανασφάλεια

✓ Η οπτική των ασθενών είναι ΚΥΡΙΑΡΧΗ παράμετρος



Παράμετροι και Μεθοδολογία

Παράμετροι
✓ Εμπειρίες ασθενών
✓ Επιθυμίες και προσδοκίες
✓ Ανάγκες και φορτίο φρονιστών η/και οικογενειών
✓ Δυνατότητα πρόσβασης στις διαθέσιμες θεραπείες
✓ Δυνατότητα συμμόρφωσης στη θεραπεία
✓ Μεταβολή της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής

Μεθοδολογία
Άντληση αποτελεσμάτων από βάσεις δεδομένων και
ανασκοπήσεις περιοδικών

✓ Ιατρικές
✓ Ψυχολογικές
✓ Κοινωνιολογικές
✓ Βάση δεοντολογίας στην Ιατρική



✓ Σημαντική αλλά Έμμεση συμμετοχή των ασθενών μέσω
κοινωνικών, επιδημιολογικών, ψυχολογικών και ιατρικών
ερωτηματολογίων, μελετών κα

✓ Πρέπει να υπάρχει Άμεση ή μέσω φορέων?
Απαιτείται διάλογος και να διερευνηθεί όλοι οι
πιθανοί παράμετροι που μπορεί να αφορούν την
πιθανότητα εισήγησης στο βαθμό που αφορά τα
θέματα που άπτονται του ασθενούς και τη κοινωνίας

Σίγουρα απαιτούνται:

Επιστημονική Διασφάλιση του συνολικού οφέλους
Διασφάλιση των δικαιωμάτων του ατόμου
Διασφάλιση της αρχής ισότητας
Διασφάλιση της διαφάνειας



Ευχαριστώ για 
την Προσοχή σας






