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H	Ελληνική	Ομοσπονδία	Καρκίνου	 -	ΕΛΛΟΚ,	μέλος	της	Εuropean	Cancer	Patient	Coalition	–
ECPC,		 διοργάνωσε	 τον	 Ιούλιο	 2021	 διαδικτυακή	 ημερίδα	 για	 την	 παρουσίαση	 των	40	
αποτελεσμάτων	 της	 πανευρωπαϊκής	 έρευνας	 για	 τους	 βιοδείκτες	 που	 διεξήγαγαν	
οι	IQNPath	–	ECPC	–	EFPIA	και	στη	συνέχεια	συνέντευξη	τύπου	τον	Οκτώβριο	2021	για	την	
παρουσίαση	 της	 Εκθεσης	 Αποτελεσμάτων	 για	 την	 Ελλάδα	 της	 Πανευρωπαϊκής	 Ερευνας	
Βιοδεικτών.	 Η	 παρούσα	 Εκθεση	 είναι	 η	 μετάφραση	 στην	 Ελληνική	 γλώσσα	 του	 αγγλικού	
κειμένου		της	Εκθεσης.	
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A.	ΣΧΕΤΙΚΑ	ΜΕ	ΤΗΝ	ΠΑΡΟΥΣΑ	ΕΚΘΕΣΗ 

Η	παρούσα	έκθεση	παρουσιάζει	τα	αποτελέσματα	για	την	Ελλάδα	της	πρωτοβουλίας	των	IQN	Path,	

ECPC	 &	 EFPIA	 για	 τη	 «Βελτίωση	 της	 ογκολογικής	 περίθαλψης	 μέσω	 ευρύτερης	 πρόσβασης	 σε	

ποιοτική	εξέταση	βιοδεικτών».	Ο	στόχος	αυτής	της	πρωτοβουλίας	ήταν	να	εντοπιστούν	τα	εμπόδια	

στην	 εξέταση	 βιοδεικτών	 στις	 27	 χώρες	 της	 ΕΕ,	 συμπεριλαμβανομένης	 της	 Ελλάδας,	 και	 στο	

Ηνωμένο	Βασίλειο,	καθώς	και	να	αναπτυχθούν	προτάσεις	πολιτικής	προκειμένου	να	διασφαλιστεί	

ότι	 όλοι	 οι	 κατάλληλοι	 ασθενείς	 με	 καρκίνο	 έχουν	 πρόσβαση	 στο	 ιδανικό	 πρότυπο	 εξετάσεων:	

εξετάσεις	 βιοδεικτών	 υψηλής	 ποιότητας	 που	 είναι	 άμεσα	 διαθέσιμες	 σε	 όλους	 τους	 ασθενείς	 με	

καρκίνο	 χωρίς	 αρνητικές	 επιπτώσεις	 στον	 αριθμό	 των	 γονιδίων	 που	 αναλύονται,	 με	 γρήγορη	

ενσωμάτωση	νέων	εξετάσεων	στο	πρότυπο	περίθαλψης.	10	

Το	 έργο	 δρομολογήθηκε	 και	 χρηματοδοτήθηκε	 από	 την	 IQN	 Path,	 τον	 ECPC	 και	 την	 EFPIA	 σε	

συνεργασία	με	μια	κοινοπραξία	επιχειρηματικών	και	ακαδημαϊκών	εταίρων.	Αυτή	η	ειδική	για	 τη	

χώρα	σύνοψη	για	την	Ελλάδα	καταρτίστηκε	και	χρηματοδοτήθηκε	από	την	ΕΛΛ.Ο.Κ.,	την	Ελληνική	

Ομοσπονδία	Καρκίνου.	Το	έργο	υποστηρίχθηκε	από	την	έρευνα	και	ανάλυση	που	διεξήγαγε	η	L.E.K.	

Consulting.	

Σχετικά	με	την	ΕΛΛ.Ο.Κ.	
Η	 Ελληνική	 Ομοσπονδία	 Καρκίνου	 (ΕΛΛ.Ο.Κ.),	 μέλος	 του	 ECPC,	 αποτελεί	 τον	 εθνικό	 μη	
κερδοσκοπικό	οργανισμό	ομπρέλα	που	 εστιάζει	 στην	πολιτική	 και	 την	 έρευνα	 για	 τον	 καρκίνο.	Η	
αποστολή	 της	 ΕΛΛ.Ο.Κ.	 περιλαμβάνει	 την	 υποστήριξη	 για	 τη	 βελτίωση	 της	 ογκολογικής	
περίθαλψης,	της	αποκατάστασης	και	της	φροντίδας	των	επιβιωσάντων.	H	ΕΛΛ.Ο.Κ.	καλύπτει	όλους	20	
τους	 καρκίνους,	 συχνούς	 και	 σπάνιους,	 μέσω	 της	 εκπροσώπησης	 40	 οργανώσεων	 ασθενών	 με	
καρκίνο	σε	όλη	την	Ελλάδα.		 https://www.ellok.org	

Σχετικά	με	την	IQN	Path	
Η	 IQN	 Path	 είναι	 μια	 διεθνής	 πολυμερής	 ομάδα	 εμπειρογνωμόνων	 που	 επικεντρώνεται	 στη	
βελτίωση	 της	 ποιότητας	 των	 εξετάσεων	 κλινικών	 βιοδεικτών,	 διασυνδέοντας	 οργανισμούς	 και	
άμεσα	ενδιαφερόμενα	μέρη	που	συμμετέχουν	στην	ποιοτική	εφαρμογή	των	εξετάσεων	βιοδεικτών	
στον	τομέα	της	παθολογίας	παγκοσμίως.	 https://www.iqnpath.org	

Σχετικά	με	τον	ECPC	
Ο	Ευρωπαϊκός	Συνασπισμός	Ασθενών	με	Καρκίνο	είναι	η	φωνή	των	καρκινοπαθών	στην	Ευρώπη.	
Με	περισσότερα	από	450	μέλη,	ο	 ECPC	είναι	η	μεγαλύτερη	 κεντρική	 ένωση	ασθενών	με	 καρκίνο	30	
στην	 Ευρώπη,	 καλύπτοντας	 και	 τα	 27	 κράτη	 μέλη	 της	 ΕΕ	 και	 πολλές	 άλλες	 ευρωπαϊκές	 και	 μη	
ευρωπαϊκές	χώρες.	Ο	ECPC	εκπροσωπεί	ασθενείς	που	πάσχουν	από	όλες	τις	μορφές	καρκίνου,	από	
τις	πιο	συνηθισμένες	έως	τις	πιο	σπάνιες.	 https://ecpc.org/	
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Σχετικά	με	την	EFPIA	
Η	 Ευρωπαϊκή	 Ομοσπονδία	 Φαρμακευτικών	 Βιομηχανιών	 και	 Ενώσεων	 (EFPIA)	 εκπροσωπεί	 τη	
βιοφαρμακευτική	βιομηχανία	που	δραστηριοποιείται	στην	Ευρώπη.	Με	 την	άμεση	συμμετοχή	36	
εθνικών	 ενώσεων,	 39	 κορυφαίων	 φαρμακευτικών	 εταιρειών	 και	 ενός	 αυξανόμενου	 αριθμού	
μικρομεσαίων	επιχειρήσεων	(ΜΜΕ),	η	αποστολή	της	EFPIA	είναι	να	δημιουργήσει	ένα	συνεργατικό	
περιβάλλον	που	θα	επιτρέπει	στα	μέλη	μας	 να	καινοτομούν,	 να	ανακαλύπτουν,	 να	αναπτύσσουν	
και	να	παρέχουν	νέες	θεραπείες	και	εμβόλια	για	τους	ανθρώπους	σε	όλη	την	Ευρώπη,	καθώς	και	να	
συμβάλλουν	στην	ευρωπαϊκή	οικονομία.							https://www.efpia.eu/	

Η	παρούσα	έκθεση	συντάχθηκε	με	 την	υποστήριξη	 της	 L.E.K.	Consulting.	Η	 L.E.K.	Consulting	 είναι	
μια	 παγκόσμια	 εταιρεία	 συμβούλων	 διοίκησης	 επιχειρήσεων.	 Η	 εταιρεία	 παρέχει	 συμβουλές	 και	10	
υποστήριξη	σε	οργανισμούς	που	κατέχουν	ηγετική	θέση	στους	τομείς	τους,	συμπεριλαμβανομένων	
των	 μεγαλύτερων	 οργανισμών	 του	 ιδιωτικού	 και	 του	 δημόσιου	 τομέα,	 εταιρειών	 ιδιωτικού	
μετοχικού	 κεφαλαίου	 και	 αναδυόμενων	 επιχειρήσεων.	 Η	 L.E.K.	 ιδρύθηκε	 το	 1983	 και	 απασχολεί	
περισσότερους	από	1.600	επαγγελματίες	σε	όλη	την	Αμερική,	την	περιοχή	Ασίας-Ειρηνικού	και	την	
Ευρώπη.						https://www.lek.com/	
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Β.	ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ	ΕΚΘΕΣΗ	 
Ανομοιογενής	 πρόσβαση	 στην	 εξέταση	 βιοδεικτών	 –	 ένα	 εμπόδιο	 στην	
εκπλήρωση	της	υπόσχεσης	της	ιατρικής	ακριβείας	

Κατά	 τις	 τελευταίες	 δύο	 δεκαετίες	 έχει	 συντελεστεί	 θεμελιώδης	 πρόοδος	 στην	 κατανόηση	 του	
καρκίνου,	η	οποία	έχει	αναδείξει	την	τεράστια	ποικιλομορφία	μεταξύ	των	ασθενών	ακόμη	με	την	
ίδια	μορφή	καρκίνου	και	 έχει	 τονίσει	 την	ανάγκη	προσαρμογής	 της	ογκολογικής	περίθαλψης	στα	
ιδιαίτερα	 χαρακτηριστικά	 του	 κάθε	 ασθενούς.	 Η	 ιατρική	 ακριβείας,	 μία	 προσέγγιση	 της	
υγειονομικής	περίθαλψης	που	χρησιμοποιεί	συστηματικά	τα	δεδομένα	των	ασθενών	για	τη	λήψη	
ενημερωμένων	 εξατομικευμένων	 αποφάσεων	 θεραπείας,	 έχει	 αναδειχθεί	 ως	 δυνητικά	
μετασχηματιστική,	 υποσχόμενη	 ανώτερα	 θεραπευτικά	 αποτελέσματα	 για	 όλους	 τους	10	
καρκινοπαθείς.	 Η	 ιατρική	 ακριβείας	 υποστηρίζεται	 από	 σημαντικές	 προόδους	 στην	 εξέταση	
βιοδεικτών1,	 όπως	 η	 αλληλούχιση	 επόμενης	 γενιάς2,	 η	 οποία	 καθιστά	 δυνατή	 την	 ανίχνευση	
γονιδιωματικών	 αλλοιώσεων	 που	 υποκινούν	 την	 ανάπτυξη	 όγκων	 και	 παρέχει	 κρίσιμες	
πληροφορίες	 για	 την	πιθανή	ανταπόκριση	 του	ασθενούς	στη	θεραπεία.	Ωστόσο,	 η	 υπόσχεση	 της	
ιατρικής	ακριβείας	δεν	μπορεί	να	εκπληρωθεί,	εάν	οι	ασθενείς	δεν	έχουν	πρόσβαση	στις	εξετάσεις	
βιοδεικτών	 που	απαιτούνται	 για	 να	 προσδιοριστεί	 η	 καταλληλότητά	 τους	 για	 θεραπείες	 ιατρικής	
ακριβείας.		

Η	 πρόσβαση	 σε	 εξετάσεις3	 ογκολογικών	 βιοδεικτών	 υψηλής	 ποιότητας	 είναι	 ανομοιογενής	 στην	
Ευρώπη	και	αυτό	οδηγεί	σε	μία	ανισορροπία	όσον	αφορά	την	ισότητα	στην	υγεία	στις	27	χώρες	της	
ΕΕ	 και	 στο	 Ηνωμένο	 Βασίλειο.	 Συγκεκριμένα	 στην	 Ελλάδα,	 η	 έλλειψη	 δημόσιας	 χρηματοδότησης	20	
αποτελεί	 βασικό	 εμπόδιο	 για	 την	 πρόσβαση	 στην	 εξέταση	 βιοδεικτών,	 ιδίως	 στις	 εξετάσεις	
πολλαπλών	 βιοδεικτών	 με	 τη	 χρήση	 αλληλούχισης	 επόμενης	 γενιάς.	 Η	 πολυπλοκότητα	 των	
διαδικασιών	 για	 την	 αξιολόγηση	 και	 την	 αποζημίωση	 των	 εξετάσεων	 βιοδεικτών	 περιορίζει	
περαιτέρω	την	πρόσβαση.	

Χωρίς	άμεση	και	συντονισμένη	δράση	για	τη	διασφάλιση	της	παροχής	επαρκών	εξετάσεων	σε	όλες	
τις	χώρες,	είναι	αδύνατον	να	αξιοποιηθούν	πλήρως	τα	οφέλη	της	ιατρικής	ακριβείας.		

Προσέγγιση	
Η	 παρούσα	 έκθεση	 παρουσιάζει	 τα	 αποτελέσματα	 της	 έρευνας	 που	 διεξήχθη	 το	 2020	 για	 την	
αξιολόγηση	 της	 τρέχουσας	 κατάστασης	 όσον	 αφορά	 την	 εξέταση	 βιοδεικτών	 στην	 Ελλάδα,	 τον	
																																																								
1	Ένας	βιοδείκτης	είναι	ένα	βιολογικό	χαρακτηριστικό	που	μετράται	αντικειμενικά	και	αξιολογείται	ως	δείκτης	βιολογικών	διεργασιών.	Ο	«βιοδείκτης»	

αναφέρεται	σε	οποιοδήποτε	μόριο	του	ανθρώπινου	σώματος	που	μπορεί	να	μετρηθεί	για	την	αξιολόγηση	της	υγείας.	Τα	μόρια	μπορεί	να	προέρχονται	από	αίμα,	

σωματικά	υγρά	ή	ιστούς.	Η	εξέταση	βιοδεικτών	είναι	μια	βιοχημική	μέτρηση	που	έχει	αναπτυχθεί	για	τον	ποσοτικό	προσδιορισμό	ενός	ή	περισσότερων	

βιοδεικτών	για	τον	έλεγχο,	τη	διάγνωση	ή/και	την	πρόγνωση	ογκολογικών	ασθενών.	

2	Αλληλούχιση	επόμενης	γενιάς	(NGS):	μεγάλης	κλίμακας	τεχνολογία	αλληλούχισης	DNA,	κατά	την	οποία	αποκωδικοποιούνται	ταυτόχρονα	εκατομμύρια	

αλληλουχίες	νουκλεοτιδίων.	Επιτρέπει	την	αναζήτηση	ολόκληρου	του	γονιδιώματος	(ολικό	γονιδίωμα),	των	εξονίων	όλων	των	γνωστών	γονιδίων	(ολικό	εξονίωμα)	

ή	μόνο	των	εξονίων	επιλεγμένων	γονιδίων	(στοχευμένη	ομάδα	γονιδίων).	

3	Η	αποτελεσματική	χρήση	των	εξετάσεων	βιοδεικτών	και	η	εφαρμογή	προτύπων	εξέτασης	υψηλής	ποιότητας	είναι	θεμελιώδους	σημασίας	για	την	επίτευξη	

αποτελεσμάτων	στον	τομέα	της	ιατρικής	ακριβείας.	Η	κλινική	χρήση	αξιόπιστων	εξετάσεων	βιοδεικτών	για	την	καθοδήγηση	της	επιλογής	θεραπείας	εξαρτάται	

από	πολλές	σχετικές	διαδικασίες.	Πρέπει	να	ληφθούν	υπόψη	διάφορες	διαδικασίες	πριν	και	μετά	τις	κλινικές	εργαστηριακές	εξετάσεις	(π.χ.	αναλυτική	

επικύρωση,	κλινική	επικύρωση,	χειρισμός	δειγμάτων,	αναπαραγωγιμότητα,	πληροφορική	υποδομή),	οι	οποίες	μπορούν	να	επηρεάσουν	την	ακρίβεια	και	την	

αξιοπιστία	των	αποτελεσμάτων	των	εξετάσεων,	καθώς	και	την	ασφάλεια	των	ασθενών.	Αυτό	είναι	ακόμη	πιο	κρίσιμο	για	προηγμένες	διαγνωστικές	τεχνολογίες,	

όπως	η	αλληλούχιση	επόμενης	γενιάς	ή	η	ψηφιακή	παθολογία,	οι	οποίες	στηρίζονται	σε	εκτεταμένη	βιοπληροφορική	ή/και	σε	αλγόριθμους	τεχνητής	

νοημοσύνης.	Επιπλέον,	τα	προγράμματα	Εξωτερικής	αξιολόγησης	ποιότητας	(EQA)	αποτελούν	το	κλειδί	για	να	διατηρηθούν	τα	πρότυπα	εξετάσεων	σε	υψηλό	

επίπεδο	και	να	διασφαλιστεί	ότι	οι	ασθενείς	μπορούν	να	επωφεληθούν	από	την	ιατρική	ακριβείας	[44-49]	
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εντοπισμό	ειδικών	για	τη	χώρα	ελλείψεων	και	την	ανάπτυξη	προτάσεων	πολιτικής	για	τη	βελτίωση	
της	πρόσβασης	σε	εξετάσεις	ογκολογικών	βιοδεικτών	και	της	ποιότητας	αυτών	στην	Ελλάδα	και	σε	
ολόκληρη	την	Ευρώπη.	Η	έκθεση	αξιολογεί	μια	επιλογή	βασικών	βιοδεικτών4,	τόσο	καθιερωμένων	
όσο	και	νέων,	σύμφωνα	με	τέσσερις	δείκτες	μέτρησης	της	πρόσβασης	(πρόσβαση	σε	εργαστήριο,	
διαθεσιμότητα	 εξέτασης,	 αποζημίωση	 εξέτασης,	 ποσοστό	 εντολών	 για	 εξέταση)	 και	 τρεις	 δείκτες	
μέτρησης	 της	ποιότητας	 (συμμετοχή	σε	πρόγραμμα	ποιότητας,	διαπίστευση	εργαστηρίου,	 χρόνος	
παράδοσης	 αποτελεσμάτων	 εξέτασης).	 Βασίζεται	 σε	 ένα	 ευρύ	φάσμα	 δευτερευουσών	πηγών,	 σε	
μια	έρευνα	μεταξύ	9	διευθυντών	εργαστηρίων	στην	Ελλάδα	(141	διευθυντές	εργαστηρίων	σε	όλη	
την	 Ευρώπη)	 και	 163	 ασθενών	 στην	 Ελλάδα	 (1.665	 ασθενείς	 σε	 όλη	 την	 Ευρώπη),	 και	 σε	 2	
ενδελεχείς	συνεντεύξεις	με	διευθυντές	εργαστηρίων	και	παρόχους	υπηρεσιών	υγείας	στην	Ελλάδα	10	
(58	 συνεντεύξεις	 σε	 όλη	 την	 Ευρώπη).	 Τα	 πορίσματα	 εξετάστηκαν	 στο	 πλαίσιο	 μιας	 σειράς	
συναντήσεων	 με	 ενδιαφερόμενα	 μέρη	 των	 IQN	 Path,	 ECPC	 και	 EFPIA	 και	 με	 μία	 κοινοπραξία	
εταίρων	 της	φαρμακοβιομηχανίας	 και	 της	ακαδημαϊκής	 κοινότητας,	 καθώς	 και	με	μια	 εξεταστική	
επιτροπή	αποτελούμενη	από	βασικούς	παράγοντες	διαμόρφωσης	της	κοινής	γνώμης,	προκειμένου	
να	διαμορφωθεί	μια	αμερόληπτη	εικόνα	των	υφιστάμενων	εμποδίων	όσον	αφορά	την	πρόσβαση	
στις	εξετάσεις	και	να	επιτευχθεί	συναίνεση	σχετικά	με	τις	κρίσιμες	προτάσεις	πολιτικής	για	άμεση,	
συντονισμένη	δράση.	

Εμπόδια	 στην	 πρόσβαση	 σε	 εξετάσεις	 βιοδεικτών	 υψηλής	 ποιότητας	 στην	
Ελλάδα	

Πρέπει	να	ξεπεραστούν	επειγόντως	έξι	βασικά	εμπόδια	προκειμένου	να	μπορέσουν	οι	ασθενείς,	οι	20	
ιατροί	και	το	ελληνικό	σύστημα	υγείας	να	συνειδητοποιήσουν	τα	οφέλη	της	εξέτασης	βιοδεικτών:	

•	 Περιορισμένη	διαθεσιμότητα	ιατρικής	ακριβείας	που	συνδέεται	με	βιοδείκτες:	Η	αποζημιούμενη	
πρόσβαση	 στην	 ιατρική	 ακριβείας	 αποτελεί	 προϋπόθεση	 για	 τις	 εξετάσεις	 βιοδεικτών,	
δεδομένου	ότι	 η	 εντολή	 για	 τέτοιες	 εξετάσεις	 συνήθως	δίνεται	 μόνο	 εάν	 συμβάλλει	 στη	 λήψη	
ενημερωμένων	αποφάσεων	θεραπείας.	Οι	 καθυστερήσεις	μεταξύ	 της	έγκρισης	ενός	φαρμάκου	
από	τον	Ευρωπαϊκό	Οργανισμό	Φαρμάκων	(EMA)	και	της	συμπερίληψής	του	στις	εθνικές	λίστες	
αποζημίωσης	μπορεί	να	είναι	σημαντικές.	Η	έρευνα	της	EFPIA	σχετικά	με	 τον	δείκτη	αναμονής	
των	 ασθενών	 για	 πρόσβαση	 σε	 καινοτόμες	 θεραπείες	 (Patient	 Waiting	 Access	 to	 Innovative	
Therapies	 –	 Patients	 W.A.I.T.)5	 δείχνει	 ότι	 ο	 μέσος	 χρόνος	 για	 πρόσβαση	 των	 ασθενών	 σε	
θεραπεία	 στην	 Ελλάδα	 είναι	 373	 ημέρες,	 ο	 οποίος	 είναι	 ελαφρώς	 καλύτερος	 από	 τη	 διάμεση	30	
καθυστέρηση	 των	 504	 ημερών	 για	 την	 ΕΕ	 και	 τον	 Ευρωπαϊκό	 Οικονομικό	 Χώρο.	 Επιπλέον,	 η	
δημόσια	χρηματοδότηση	της	ιατρικής	ακριβείας	είναι	ανεπαρκής	στην	Ελλάδα.6		

•	 Η	 ασάφεια	 στις	 προσεγγίσεις	 αξιολόγησης	 της	 αξίας	 των	 διαγνωστικών	 εξετάσεων	 οδηγεί	 σε	
καθυστερήσεις	στην	ενσωμάτωση	των	εξετάσεων	στην	κλινική	πρακτική.	Μία	βασική	πρόκληση	
στην	Ελλάδα	είναι	ότι	η	έγκριση	της	αποζημίωσης	εξετάσεων	βιοδεικτών	συνήθως	δεν	συνδέεται	
(ή	δεν	συνδέεται	εγκαίρως)	με	 την	αποζημίωση	φαρμάκων.	Ο	κατάλογος	 των	αποζημιούμενων	
εξετάσεων	βιοδεικτών	δεν	έχει	προσαρμοστεί	από	 το	2014,	με	αποτέλεσμα	 τη	μη	αποζημίωση	
βιοδεικτών	 που	 περιλαμβάνονται	 στα	 εθνικά	 πρωτόκολλα	 θεραπείας	 και	 συνδέονται	 με	
καινοτόμες	 αποζημιούμενες	 θεραπείες.	 Για	 παράδειγμα,	 από	 τον	 Αύγουστο	 του	 2021	 ούτε	 η	

																																																								
4	Εξετάσεις	μεμονωμένων	βιοδεικτών:	PD-L1,	HER2,	ALK,	MMR	/	MSI,	BRCA,	EGFR,	NTRK,	BRAF,	KRAS	/	NRAS,	εξετάσεις	πολλαπλών	βιοδεικτών:	NGS	περιοχών	

συχνής	μεταλλαξιογένεσης	(έως	50	γονίδια)	/	NGS	σε	στοχευμένη	ομάδα	γονιδίων,	NGS	ολοκληρωμένου	γονιδιωματικού	προφίλ	(>50	γονίδια),	υγρή	βιοψία	

5		https://www.efpia.eu/media/602652/efpia-patient-wait-indicator-final-250521.pdf	

6	Eurostat,	έρευνα	και	συνεντεύξεις	από	τη	L.E.K.	
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εξέταση	PD-L1	ούτε	η	εξέταση	BRCA1	αποζημιώνονται	στην	Ελλάδα	και	το	κόστος	τους	πρέπει	να	
καλύπτεται	από	τον	ίδιο	τον	ασθενή	ή	να	χρηματοδοτείται	από	φαρμακευτικές	εταιρείες.	

•	 Διαφορές	 ως	 προς	 τις	 εργαστηριακές	 υποδομές:	 για	 παράδειγμα,	 δεν	 έχουν	 όλα	 τα	
παθολογοανατομικά	 εργαστήρια	 στην	 Ελλάδα	 δυνατότητα	 εφαρμογής	 της	 τεχνικής	 FISH.	
Επιπλέον,	 η	 εξέταση	 NGS	 δεν	 πραγματοποιείται	 σε	 παθολογοανατομικά	 εργαστήρια	 και	 είναι	
διαθέσιμη	μόνο	σε	περιορισμένο	αριθμό	εξειδικευμένων	εγκαταστάσεων.	Τέλος,	σε	αντίθεση	με	
πολλά	άλλα	κράτη	της	ΕΕ,	στην	Ελλάδα	μπορεί	να	ζητηθεί	από	τους	ασθενείς	να	μεταφέρουν	οι	
ίδιοι	 τη	βιοψία	 τους	στο	εργαστήριο,	 γεγονός	που	μπορεί	 να	οδηγήσει	σε	καθυστερήσεις	στον	
χρόνο	 παράδοσης	 του	 αποτελέσματος	 και,	 ως	 εκ	 τούτου,	 σε	 καθυστερημένη	 πρόσβαση	 σε	
κλινικά	αξιοποιήσιμα	αποτελέσματα	εξετάσεων	βιοδεικτών.		10	

•	 Η	 περιορισμένη	 διαθεσιμότητα	 δημόσιας	 χρηματοδότησης	 για	 την	 υποστήριξη	 των	 εξετάσεων	
βιοδεικτών	στέκεται	εμπόδιο	τόσο	στην	ανάπτυξη	των	δυνατοτήτων	και	υποδομών	της	εξέτασης	
όσο	 και	 στην	 ευρεία	 υιοθέτηση	 και	 τη	 συνεχιζόμενη	 χρήση	 της	 εξέτασης	 βιοδεικτών.	 Ενώ	
ορισμένες	εξετάσεις	βιοδεικτών	χρηματοδοτούνται	από	τον	εθνικό	προϋπολογισμό	της	Ελλάδας	
για	την	υγειονομική	περίθαλψη,	οι	φαρμακευτικές	εταιρείες	συχνά	χρηματοδοτούν	τις	εξετάσεις	
ή	 οι	 ασθενείς	 καλύπτουν	 ιδιωτικά	 το	 κόστος,	 ιδίως	 όσον	 αφορά	 νέους	 βιοδείκτες	 όπου	 δεν	
υπάρχει	ακόμη	δημόσια	χρηματοδότηση	ή	σε	περιπτώσεις	όπου	η	δημόσια	χρηματοδότηση	είναι	
ανεπαρκής	 λόγω	περιορισμένων	 κονδυλίων	αποζημίωσης7.	 Ειδικότερα,	η	δημόσια	αποζημίωση	
είναι	περιορισμένη	 για	 τις	 εξετάσεις	πολλαπλών	βιοδεικτών	που	βασίζονται	 στην	αλληλούχιση	
επόμενης	γενιάς.		20	

•	 Περιορισμένη	 χρήση	 των	 εξετάσεων	 λόγω	 περιορισμών	 στη	 χρηματοδότηση	 και	 έλλειψης	
υποστήριξης	της	δημόσιας	πολιτικής.	Στην	Ελλάδα	η	χρήση	της	εξέτασης	πολλαπλών	βιοδεικτών	
που	βασίζεται	στην	NGS	είναι	ιδιαίτερα	χαμηλή,	λόγω	των	περιορισμών	στην	αποζημίωση.		

•	 Ασυνεπής	συμμετοχή	των	εργαστηρίων	σε	προγράμματα	διασφάλισης	ποιότητας:	Ακόμη	και	σε	
περίπτωση	επαρκούς	πρόσβασης	στις	εξετάσεις,	η	ποιότητα	των	εξετάσεων	ποικίλλει	και	μπορεί	
να	περιορίσει	τη	χρησιμότητα	των	αποτελεσμάτων	των	εξετάσεων.	Οι	βασικές	προκλήσεις	στην	
Ελλάδα	 περιλαμβάνουν	 τα	 ποικίλα	 επίπεδα	 συμμετοχής	 σε	 προγράμματα	 EQA8	 (εξωτερική	
αξιολόγηση	 ποιότητας)	 (συχνά	 λόγω	 περιορισμών	 στον	 προϋπολογισμό)	 και	 την	 περιορισμένη	
διαπίστευση	ISO9.	

Έκκληση	 για	 διεπιστημονικές	 και	 συντονισμένες	 δράσεις:	 12	 προτάσεις	30	

πολιτικής	

Για	 την	 αντιμετώπιση	 των	 εμποδίων	 αυτών,	 απαιτούνται	 διεπιστημονικές	 και	 συντονισμένες	

																																																								
7	Στην	περίπτωση	ορισμένων	εξετάσεων	βιοδεικτών,	η	χρηματοδότηση	εξακολουθεί	να	είναι	ειδική	ανά	ένδειξη.	Για	παράδειγμα,	οι	εξετάσεις	EGFR	και	ALK	

αποζημιώνονται	μόνο	για	τον	ΜΜΚΠ,	η	εξέταση	HER2	για	τον	καρκίνο	του	μαστού	και	του	στομάχου,	οι	KRAS/NRAS	και	MMR/MIS	για	τον	ορθοκολικό	καρκίνο	και	

η	εξέταση	BRAF	για	το	μελάνωμα	

8	Εξωτερική	αξιολόγηση	ποιότητας	(EQA):	έλεγχος	της	αποτελεσματικότητας	του	συστήματος	διαχείρισης	της	ποιότητας	ενός	εργαστηρίου.	Στα	κλινικά	

εργαστήρια,	η	εξωτερική	αξιολόγηση	ποιότητας	είναι	μια	μορφή	διασφάλισης	της	ποιότητας	που	εξασφαλίζει	την	παροχή	ορθών	και	αξιόπιστων	αναλύσεων	για	

την	υποστήριξη	της	βέλτιστης	περίθαλψης	των	ασθενών,	καθώς	συμβάλλει	στην	ελαχιστοποίηση	της	μεταβλητότητας	που	προκύπτει	από	βιολογικές	ή	αναλυτικές	

πηγές,	η	οποία	είναι	εγγενής	σε	όλες	τις	ποσοτικές	μετρήσεις	ή	ποιοτικές	εξετάσεις.	

9	ISO:	Ο	Διεθνής	Οργανισμός	Τυποποίησης	(International	Organization	for	Standardization,	ISO)	είναι	ένας	διεθνής	φορέας	καθορισμού	προτύπων,	που	

αποτελείται	από	εκπροσώπους	διαφόρων	εθνικών	οργανισμών	τυποποίησης.	Τα	πρότυπα	ISO	συμφωνούνται	διεθνώς	από	εμπειρογνώμονες	και	βοηθούν	στην	

ανάπτυξη	ασφαλών,	αξιόπιστων	και	καλής	ποιότητας	προϊόντων	και	υπηρεσιών.	Η	διαπίστευση	ISO	αφορά	την	περίπτωση	όπου	μία	εταιρεία	ή	ένα	εργαστήριο	

έχει	πιστοποιηθεί	σύμφωνα	με	ένα	πρότυπο	ISO	από	έναν	φορέα	πιστοποίησης	που	είναι	διαπιστευμένος	από	έναν	από	τους	εθνικούς	φορείς	διαπίστευσης	(π.χ.	

UKAS	στο	Ηνωμένο	Βασίλειο).	
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δράσεις.	 Η	 IQN	 Path,	 ο	 ECPC,	 η	 EFPIA	 και	 εκπρόσωποι	 της	 φαρμακευτικής	 βιομηχανίας	 και	 της	
ακαδημαϊκής	 κοινότητας	 έχουν	 αναπτύξει	 από	 κοινού	 οκτώ	 βραχυπρόθεσμες	 και	 τέσσερις	
μακροπρόθεσμες	 προτάσεις	 πολιτικής10	 για	 την	 αντιμετώπιση	 των	 ελλείψεων	 που	 εντοπίστηκαν	
όσον	αφορά	την	πρόσβαση	στις	εξετάσεις	βιοδεικτών	και	την	ποιότητα	αυτών.	Οι	προτάσεις	αυτές	
αναπτύχθηκαν	για	όλες	τις	ευρωπαϊκές	χώρες	και	προσαρμόστηκαν	για	την	Ελλάδα,	προκειμένου	
να	 ληφθούν	 υπόψη	 τα	 ειδικά	 για	 τη	 χώρα	 εμπόδια	 για	 εξετάσεις	 βιοδεικτών	 υψηλής	 ποιότητας	
στην	Ελλάδα.	

Ο	στόχος	των	βραχυπρόθεσμων	προτάσεων	είναι	η	επίτευξη	ενός	οράματος	ισότιμης	πρόσβασης	σε	
εξετάσεις	βιοδεικτών,	ώστε	να	καταστεί	δυνατή	η	βέλτιστη	θεραπεία:	

«Όλοι	οι	ασθενείς	με	καρκίνο	που	είναι	κατάλληλοι	για	θεραπεία	με	βάση	10	

τους	 βιοδείκτες	 θα	 πρέπει	 να	 υποβάλλονται	 σε	 έλεγχο	 για	 όλους	 τους	
κλινικά	 σχετικούς	 βιοδείκτες	 που	 ενδείκνυνται	 για	 θεραπεία	 ιατρικής	
ακριβείας,	με	χρήση	διευρυμένης	ομάδας	γονιδίων	κατά	περίπτωση.»	

Βραχυπρόθεσμες	προτάσεις	

1.	Παράλληλη	 έγκριση	 του	φαρμάκου	και	 της	σχετικής	 εξέτασης:	 Ανάπτυξη	διαδικασίας	 για	 την	
παράλληλη	έγκριση	του	φαρμάκου	και	της	σχετικής	εξέτασης	(τόσο	για	τη	ρυθμιστική	έγκριση	όσο	
και	για	την	έγκριση	αποζημίωσης),	επιτάχυνση	της	τρέχουσας	διαδικασίας	έγκρισης	αποζημίωσης	
και	 διασφάλιση	 της	 τακτικής	 επαναξιολόγησης	 και	 ενημέρωσης	 του	 καταλόγου	 των	
αποζημιούμενων	εξετάσεων		

• Οι	διαδικασίες	πρέπει	να	συντονίζονται	και	να	συγχρονίζονται	κατά	τρόπο	ώστε	η	σχετική	20	
εξέταση	 βιοδεικτών	 να	 είναι	 διαθέσιμη	 (να	 έχει	 εγκριθεί	 και	 να	 αποζημιώνεται)	 όταν	 το	
φάρμακο	καταστεί	διαθέσιμο	

• Οι	απαιτήσεις	έγκρισης	εξετάσεων	πρέπει	να	είναι	αρκετά	ευέλικτες	ώστε	να	επιτρέπουν	τη	
συνέχιση	της	καινοτομίας	και	της	εξέλιξης	των	εξετάσεων	(π.χ.	προσθήκη	νέων	βιοδεικτών	
στις	ομάδες	NGS)	

2.	 Θέσπιση	 ενός	 εθνικού	 συστήματος	 για	 την	 αξιολόγηση	 της	 αξίας	 της	 εξέτασης	 βιοδεικτών:	
Ανάπτυξη	 μιας	 αποτελεσματικής	 διαδικασίας	 αξιολόγησης	 της	 αξίας	 νέων	 εξετάσεων	 βιοδεικτών	
(ιδίως	στο	πλαίσιο	της	NGS),	η	οποία	θα	καθορίζει	σαφή	κριτήρια	για	τον	προσδιορισμό	της	αξίας,	
θα	λαμβάνει	υπόψη	τα	ευρύτερα	οφέλη	των	εξετάσεων	βιοδεικτών	για	το	σύστημα	υγείας	και	θα	
επιτρέπει	 την	 ενσωμάτωση	νέων	δεδομένων	καθώς	προκύπτουν	 (είτε	σε	 κλινικές	δοκιμές	 είτε	σε	30	
πραγματικές	συνθήκες)	

3.	 Ειδικοί	 προϋπολογισμοί	 για	 εξετάσεις	 βιοδεικτών:	 Θέσπιση	 ειδικών	 προϋπολογισμών	 για	
διαγνωστικές	 εξετάσεις,	 που	 θα	 καλύπτουν	 την	 αποζημίωση	 όλων	 των	 εξετάσεων	 βιοδεικτών,	
εξαλείφοντας	 την	 ανισότητα	 στην	 πρόσβαση,	 κατάργηση	 της	 καταβολής	 της	 πληρωμής	 από	 τους	
ίδιους	τους	ασθενείς,	γεγονός	που	αποτελεί	εμπόδιο	για	τη	διεξαγωγή	τους		

• Οι	προϋπολογισμοί	για	διαγνωστικές	εξετάσεις	θα	πρέπει	να	επαρκούν	για	την	κάλυψη	των	
αυξανόμενων	 αναγκών	 για	 εξετάσεις,	 καθώς	 και	 για	 την	 κάλυψη	 των	 μελλοντικών	

																																																								
10	Βραχυπρόθεσμες:	απόδοση	καρπών	στα	επόμενα	2–3	χρόνια,	Μακροπρόθεσμες:	απόδοση	καρπών	σε	5–10	χρόνια	
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αυξήσεων	του	όγκου	και	της	πολυπλοκότητας	των	εξετάσεων.	

4.	 Υποχρεωτική	 διαπίστευση	 ISO	 και	 συμμετοχή	 σε	 πρόγραμμα	 EQA:	 Υποχρεωτική	 διαπίστευση	
ISO	 των	 εργαστηρίων	 και	 συμμετοχή	 τους	 σε	 προγράμματα	 EQA	 που	 καλύπτουν	 όλες	 τις	
προγνωστικές	εξετάσεις/τεχνικές	εξέτασης	βιοδεικτών,	παροχή	ειδικών	προϋπολογισμών	σε	εθνικό	
επίπεδο	 για	 τη	 χρηματοδότηση	 της	 εφαρμογής	 μέτρων	 διασφάλισης	 ποιότητας,	 επέκταση	 των	
νομικών	απαιτήσεων	στα	δημόσια	εργαστήρια	ή/και	αύξηση	των	κινήτρων	χρηματοδότησης		

5.	 Περιφερειακά	 κέντρα	 εξετάσεων:	 Ενθάρρυνση	 της	 δημιουργίας	 περιφερειακών	 κέντρων	
εξετάσεων	 για	 τη	 βελτίωση	 της	 σχέσης	 κόστους-αποδοτικότητας,	 την	ανάπτυξη	 τεχνογνωσίας	 και	
την	επένδυση	σε	τεχνολογίες	ελέγχου,	που	θα	επιτρέπει	την	ταχεία	παράδοση	των	αποτελεσμάτων	
λόγω	 της	 επεξεργασίας	 μεγάλου	 αριθμού	 δειγμάτων	 και	 της	 τεχνογνωσίας,	 με	 τυποποιημένες	10	
προσεγγίσεις	για	την	εσωτερική	και	εξωτερική	διασφάλιση	ποιότητας,	και	θα	μειώνει	 την	ανάγκη	
μεταφοράς	 των	 δειγμάτων	 από	 τους	 ίδιους	 τους	 ασθενείς	 σε	 15	 εξειδικευμένα	 κέντρα	 μοριακής	
διάγνωσης	στην	Ελλάδα	

• Η	διεξαγωγή	 εξετάσεων	σε	περιφερειακά	 κέντρα	θα	πρέπει	 να	 επιδιώκεται	 μόνο	 εφόσον	
επιτυγχάνει	 σαφή	 αποδοτικότητα	 και	 όφελος	 από	 άποψη	 κόστους	 (π.χ.	 οι	 εξετάσεις	
μεμονωμένων	 βιοδεικτών	 με	 αρκετά	 γρήγορο	 χρόνο	 παράδοσης	 των	 αποτελεσμάτων	 σε	
τοπικά	εξεταστικά	κέντρα	δεν	χρειάζεται	να	πραγματοποιούνται	κεντρικά).	

• Η	 εξέταση	 θα	 πρέπει	 να	 παρέχεται	 σε	 περιφερειακά	 εξειδικευμένα	 κέντρα,	 αλλά	 η	
θεραπεία	θα	πρέπει	να	παρέχεται	κοντά	στο	σπίτι	του	ασθενούς	

6.	Εκπαίδευση	των	ενδιαφερόμενων	μερών:	Εξασφάλιση	διαθέσιμης	εκπαίδευσης	για	τα	βασικά	20	
ενδιαφερόμενα	 μέρη	 (π.χ.	 ιατροί,	 παθολογοανατόμοι,	 πάροχοι	 υπηρεσιών	 υγείας,	 σύλλογοι	
ασθενών,	 φορείς	 χάραξης	 πολιτικών)	 σχετικά	 με	 τη	 χρησιμότητα	 των	 εξετάσεων	 βιοδεικτών,	 τις	
διαδικασίες	 των	 εξετάσεων	 και	 τις	 πηγές	 αποζημίωσης	 με	 απώτερο	 στόχο	 τη	 βελτίωση	 των	
εκβάσεων	των	ασθενών,	βελτίωση	της	εκπαίδευσης	των	ασθενών	για	να	διασφαλιστεί	ότι	όλοι	οι	
ασθενείς	είναι	επαρκώς	ενημερωμένοι	σχετικά	με	τους	στόχους	και	τις	επιπτώσεις	των	εξετάσεων,	
και	 βελτίωση	 της	 υποστήριξης	 της	 δημόσιας	 πολιτικής,	 ειδικά	 για	 τις	 εξετάσεις	 πολλαπλών	
βιοδεικτών	

7.	 Συλλογή	δεδομένων	σε	 κεντρική	βάση:	Καθιέρωση	συλλογής	 εθνικών	δεδομένων	σε	 κεντρική	
βάση	για	την	παρακολούθηση	του	επιπολασμού	των	βιοδεικτών	και	τον	εντοπισμό	των	τάσεων	που	
επιδέχονται	 ενέργειες	 όσον	 αφορά	 την	 ανταπόκριση	 των	 ασθενών	 στις	 θεραπείες,	 συνέχιση	 των	30	
προσπαθειών	 με	 το	 Εθνικό	 Δίκτυο	 Ιατρικής	 Ακριβείας	 της	 Ελλάδας	 (ιδρύθηκε	 το	 2018),	 το	 οποίο	
αναγνωρίζεται	ως	βέλτιστη	πρακτική	στην	Ευρώπη	

• Το	Εθνικό	Δίκτυο	Ιατρικής	Ακριβείας	της	Ελλάδας	στοχεύει	στον	εμπλουτισμό	των	γνώσεων	
σχετικά	με	τη	διάγνωση	και	στη	βελτίωση	της	στοχευμένης	θεραπείας	των	καρκινοπαθών	
μέσω	έργων	όπως	η	ανάπτυξη	μιας	ηλεκτρονικής	υποδομής	για	τη	συλλογή,	διαχείριση	και	
ανάλυση	δεδομένων	βιοπληροφορικής		

8.	Ανίχνευση	ορίζοντα:	Καθιέρωση	διαδικασιών	ανίχνευσης	του	ορίζοντα	για	μελλοντικές	ανάγκες	
ελέγχου	 και	 νέες	 εξετάσεις,	 για	 την	 καλύτερη	 πρόβλεψη	 της	 μελλοντικής	 ζήτησης	 και	 των	
απαιτήσεων	χρηματοδότησης	

Μακροπρόθεσμα,	τα	εθνικά	συστήματα	θα	πρέπει	να	εξελιχθούν	περαιτέρω	για	να	αξιοποιήσουν	40	
τον	ολοκληρωμένο	έλεγχο11,	προκειμένου	να	επιφέρουν	περαιτέρω	βελτιώσεις	στις	 εκβάσεις	 των	
																																																								
11	Ολοκληρωμένος	έλεγχος	(πολλαπλών	βιοδεικτών)	που	ορίζεται	ως	η	χρήση	γονιδιωματικού	/	σύνθετου	ελέγχου	[π.χ.	αλληλούχιση	επόμενης	γενιάς	(NGS)]	του	
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ασθενών.	

Στη	μελέτη	αυτή,	το	μακροπρόθεσμο	όραμα	ορίζεται	ως	εξής:	

«Όλοι	οι	ασθενείς	με	διάγνωση	καρκίνου	υποβάλλονται	σε	ολοκληρωμένη	
και	 συνεχή	 εξέταση	 του	 όγκου	 καθ’	 όλη	 τη	 διάρκεια	 των	 επεισοδίων	
περίθαλψης.»	

Μακροπρόθεσμες	συστάσεις	

1.	 Εναρμονισμένες	 προσεγγίσεις	 σε	 όλο	 το	 φάσμα	 ανάπτυξης	 των	 εξετάσεων,	
συμπεριλαμβανομένης	 της	 καθοδήγησης	αναφορικά	με	 τη	 χρήση	 των	 βιοδεικτών	 στις	 κλινικές	
μελέτες	και	την	αποτίμηση	της	αξίας	των	εξετάσεων:	Δημιουργία	εναρμονισμένων	προσεγγίσεων	
στην	ΕΕ	και	το	ΗΒ,	για	να	καταστεί	δυνατή	η	χρήση	εξετάσεων	βιοδεικτών	σε	κλινικές	δοκιμές	και	10	
για	 την	 αποτίμηση	 της	 αξίας	 των	 εξετάσεων	 βιοδεικτών	 προκειμένου	 να	 ληφθούν	 έγκυρες	
αποφάσεις	 σχετικά	 με	 τις	 αποζημιώσεις,	 ώστε	 να	 επιτευχθεί	 ισότιμη	 πρόσβαση	 στην	 ιατρική	
ακριβείας	και	σε	εξετάσεις	σε	ολόκληρη	την	ΕΕ	και	το	ΗΒ.	

2.	Κεντρικές	υποδομές	διενέργειας	εξετάσεων:	Προώθηση	της	ανάπτυξης	δικτύων	εξειδικευμένων	
εργαστηρίων	 /	 κέντρων	σε	 εθνικό	 επίπεδο	 για	 τη	διεξαγωγή	 γονιδιωματικού	 /	 σύνθετου	 ελέγχου	
βιοδεικτών	 και	 την	 ερμηνεία	 των	 αποτελεσμάτων,	 ώστε	 να	 διασφαλιστεί	 σταθερή	 πρόσβαση	 σε	
εξετάσεις	εντός	της	χώρας	και	να	αναπτυχθεί	μία	κοινή	βάση	γνώσεων	αναφορικά	με	τις	εκβάσεις	
των	ασθενών.		

• Ενθάρρυνση	του	συντονισμού	υφιστάμενων	πηγών	και	υποστήριξη	της	αναβάθμισής	τους	
(σε	 αντίθεση	 με	 τη	 δημιουργία	 νέων	 κέντρων)	 —	 συμπεριλαμβανομένου	 μεγαλύτερου	20	
συντονισμού	με	ιδιωτικά	κέντρα	και	ενσωμάτωσης	αυτών.	

• Όπου	 υπάρχει	 έλλειψη	 υφιστάμενης	 υποδομής,	 μία	 κεντρική	 διαχείριση	 των	 όγκων	
εξετάσεων	 θα	 βοηθούσε	 στον	 περιορισμό	 των	 εμποδίων	 που	 τίθενται	 από	 το	 υψηλό	
επίπεδο	επένδυσης	που	απαιτείται	για	τη	δημιουργία	μεθόδων	γονιδιωματικού	/	σύνθετου	
ελέγχου	και	αποδοτικών	κέντρων.	

3.	 Κοινή	 χρήση	 δεδομένων:	 Ενθάρρυνση	 της	 κοινής	 χρήσης	 δεδομένων	 των	 εξετάσεων	
βιοδεικτών,	 καθώς	 και	 της	 συνεργασίας	 μεταξύ	 των	 βασικών	 ενδιαφερόμενων	 μερών	 σε	
ολόκληρη	την	Ευρώπη	(ιδίως	των	ιατρών	και	των	εργαστηρίων),	προκειμένου	να	διασφαλιστεί	η	
αποκόμιση	 κλινικών	 γνώσεων	 μέσω	 της	 σύνδεσης	 των	 γονιδιωματικών	 δεδομένων	 που	
συλλέγονται	κατά	τη	διάρκεια	της	εξέτασης	βιοδεικτών	με	κλινικά	δεδομένα	από	τον	πραγματικό	30	
κόσμο12		

• Αξιοποίηση	της	τεχνητής	νοημοσύνης	για	την	ανάλυση	των	συλλεχθέντων	δεδομένων	(π.χ.	
σχετικά	με	τα	γονιδιωματικά	προφίλ	που	δεν	ανταποκρίνονται	/	δεν	ανταποκρίνονται	καλά	

																																																																																																																																																																												
όγκου	ή	δειγμάτων	αίματος	για	τον	εντοπισμό	πολλαπλών	αλλοιώσεων	στα	γονίδια,	που	είναι	γνωστό	ότι	υποκινούν	την	ανάπτυξη	του	καρκίνου.	Στην	παρούσα	

μελέτη,	ως	ολοκληρωμένος	έλεγχος	νοείται	η	συνεχής	εξέταση	του	όγκου	σε	κάθε	στάδιο	της	διάγνωσης	και	στην	πορεία	της	θεραπείας	(βλ.	πιο	μακροπρόθεσμο	

όραμα	που	περιγράφεται	παραπάνω),	με	γονιδιωματικό	/	σύνθετο	έλεγχο	και	περιλαμβάνει	την	εξέταση	ΟΛΩΝ	των	βιοδεικτών	που	συνδέονται	με	συγκεκριμένα	

φάρμακα,	καθώς	και	την	εξέταση	βιοδεικτών	που	δεν	συνδέονται	με	συγκεκριμένα	φάρμακα.	

	
12	Η	παρούσα	σύσταση	υποστηρίζει	την	πρωτοβουλία	«Διάγνωση	και	θεραπεία	του	καρκίνου	για	όλους»,	όπως	ορίζεται	στο	Ευρωπαϊκό	σχέδιο	για	την	
καταπολέμηση	του	καρκίνου,	με	στόχο	τη	διευκόλυνση	της	κοινής	χρήσης	καρκινικών	προφίλ	μεταξύ	των	ογκολογικών	κέντρων	[40]	
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στις	 θεραπείες	 και	 τους	 νέους	 και	 επικυρωμένους	 βιοδείκτες)	 και	 συμβολή	 στη	 λήψη	
ενημερωμένων	αποφάσεων	σχετικά	με	τη	θεραπεία	

• Χρήση	 συγκεντρωμένων	 πληροφοριών	 για	 την	 τροποποίηση	 κατευθυντήριων	 οδηγιών	
σχετικά	με	τη	θεραπεία,	όπου	χρειάζεται	

4.	Κατευθυντήριες	οδηγίες	 για	 τον	ολοκληρωμένο	έλεγχο:	Συνεργασία	με	 την	ESMO	/	 την	ESP	
για	 την	 ανάπτυξη	 κατευθυντήριων	 οδηγιών	 σε	 επίπεδο	 ΕΕ	 /	 Ηνωμένου	 Βασιλείου	 για	 την	
προώθηση	της	χρήσης	ολοκληρωμένου	ελέγχου	σε	διάφορα	στάδια	κατά	την	πορεία	της	νόσου	
και	της	εφαρμογής	μεθόδων	βέλτιστων	πρακτικών	

Υλοποίηση	—	ειδικές	ομάδες	σε	εθνικό	και	ευρωπαϊκό	επίπεδο	

Η	παρούσα	μελέτη	υποστηρίζει	 τη	 δημιουργία	μιας	 ειδικής	 ομάδας	 για	 την	 ιατρική	ακριβείας	 σε	10	
εθνικό	 επίπεδο	 στην	 Ελλάδα,	 η	 οποία	 θα	 συγκεντρώνει	 όλους	 τους	 Έλληνες	 ενδιαφερόμενους	
φορείς	 που	 εμπλέκονται	 στην	 έγκριση	 αποζημίωσης	 φαρμάκων	 και	 εξετάσεων,	 καθώς	 και	 στην	
οργάνωση	των	εξετάσεων.	Η	εν	λόγω	ειδική	ομάδα	θα	πρέπει	να	είναι	υπεύθυνη	για	την	εποπτεία	
των	 εθνικών	 πρωτοβουλιών	 στην	 Ελλάδα,	 όπως,	 καθιέρωση	 ολοκληρωμένης	 δημόσιας	
αποζημίωσης	για	τις	εξετάσεις,	η	οποία	θα	διευκολύνεται	από	ένα	σαφές	πλαίσιο	αξιολόγησης	της	
αξίας	 των	 εξετάσεων	 βιοδεικτών,	 δημιουργία	 περιφερειακών	 κέντρων	 εξέτασης,	 επένδυση	 στη	
συλλογή	δεδομένων	 και	 εκπαίδευση	 των	 ενδιαφερόμενων	μερών.	Θα	 είναι	 επίσης	υπεύθυνη	 για	
την	επιβολή	της	συμμετοχής	σε	συστήματα	διασφάλισης	της	ποιότητας.		

Επιπλέον,	 θα	 απαιτηθεί	 κεντρική	 δράση	 για	 την	 προώθηση	 της	 εφαρμογής	 των	 εξετάσεων	
βιοδεικτών	 σε	 ολόκληρη	 την	 Ευρώπη.	Ως	 εκ	 τούτου,	 η	 παρούσα	μελέτη	προτείνει	 τη	 δημιουργία	20	
μιας	κεντρικής	ειδικής	ομάδας	σε	ευρωπαϊκό	επίπεδο	με	σκοπό:	

1)	να	παρακολουθεί	και	να	καθοδηγεί	τις	εθνικές	πρωτοβουλίες	(με	μεμονωμένες	χώρες	υπεύθυνες	
για	την	εκτέλεση	και	την	υποβολή	εκθέσεων)	και		

2)	 να	 συντονίζει	 τις	 πανευρωπαϊκές	 πρωτοβουλίες	 σύμφωνα	 με	 τις	 μακροπρόθεσμες	 προτάσεις:	
ανάπτυξη	ενός	τυποποιημένου	πλαισίου	για	τις	αξιολογήσεις	της	αξίας	των	εξετάσεων,	προώθηση	
της	 πανευρωπαϊκής	 κοινής	 χρήσης	 δεδομένων	 και	 θέσπιση	 πανευρωπαϊκών	 κατευθυντήριων	
οδηγιών	για	ολοκληρωμένο	έλεγχο.	

Η	 άμεση	 δράση	 είναι	 υψίστης	 σημασίας:	 η	 ανάπτυξη	 φαρμάκων	 στην	 ογκολογία	 εξελίσσεται	
ταχέως	και	διευκολύνεται	από	τη	σημαντικά	βελτιωμένη	κατανόηση	του	καρκίνου	ως	γενετικής	
ασθένειας.	 Ως	 εκ	 τούτου,	 επείγει	 να	 παρασχεθούν	 οι	 υποδομές	 και	 οι	 διαδικασίες	 για	 την	30	
εξέταση	 βιοδεικτών	 που	 απαιτούνται	 προκειμένου	 να	 επιτευχθούν	 τα	 οφέλη	 αυτών	 των	
θεραπευτικών	 εξελίξεων	 για	 τους	 ασθενείς	 και	 να	 διασφαλιστεί	 ότι	 ο	 ρυθμός	 της	 καινοτομίας	
μπορεί	να	διατηρηθεί.	
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Γ.	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	ΚΑΙ	ΣΤΟΧΟΙ		
Η	 επιβάρυνση	 από	 τον	 καρκίνο	 συνεχίζει	 να	 αυξάνεται	 παγκοσμίως,	 δημιουργώντας	 σημαντική	
πίεση	 στους	 ασθενείς,	 τις	 οικογένειές	 τους,	 τις	 κοινότητες	 και	 τα	 συστήματα	 υγειονομικής	
περίθαλψης.	 Ο	 καρκίνος	 αποτελεί	 τη	 δεύτερη	 μεγαλύτερη	 αιτία	 θανάτου	 και	 νοσηρότητας	 στην	
Ευρώπη,	 με	 περισσότερα	 από	 3,7	 εκατομμύρια	 νέα	 κρούσματα	 και	 1,9	 εκατομμύρια	 θανάτους	
ετησίως.13.	Ωστόσο,	με	τις	νέες	θεραπευτικές	προσεγγίσεις	πλησιάζουμε	πιο	κοντά	σε	ένα	μέλλον	
όπου	ο	καρκίνος	γίνεται	μια	ιάσιμη	ασθένεια.	Οι	γνώσεις	σχετικά	με	τον	καρκίνο	έχουν	βελτιωθεί	
σημαντικά	 τις	 τελευταίες	 δύο	 δεκαετίες,	 αποκαλύπτοντας	 την	 τεράστια	 ποικιλομορφία	 όχι	 μόνο	
μεταξύ	 των	 διαφόρων	 μορφών	 καρκίνου	 αλλά	 και	 μεταξύ	 των	 ασθενών	 με	 την	 ίδια	 μορφή	
καρκίνου,	 και	 τονίζοντας	 την	 ανάγκη	 —και	 την	 υπόσχεση—	 για	 προσαρμογή	 της	 ογκολογικής	10	
περίθαλψης	 στα	 χαρακτηριστικά	 του	 κάθε	 ασθενούς.	 Τροφοδοτούμενη	 από	 αυτές	 τις	 γνώσεις,	 η	
θεραπεία	 του	 καρκίνου	 στρέφεται	 όλο	 και	 περισσότερο	 προς	 την	 ιατρική	 ακριβείας,	 μια	
προσέγγιση	υγειονομικής	περίθαλψης	που	 χρησιμοποιεί	 συστηματικά	 τα	δεδομένα	 των	ασθενών	
για	να	βοηθήσει	στη	λήψη	ενημερωμένων	εξατομικευμένων	αποφάσεων	σχετικά	με	τη	θεραπεία.	
Το	 όραμα	 για	 την	 ιατρική	 ακριβείας	 στον	 καρκίνο	 είναι	 μετασχηματιστικό:	 επίτευξη	 ανώτερων	
εκβάσεων	για	όλους	τους	καρκινοπαθείς	και	εν	τέλει	μείωση	της	ταλαιπωρίας	που	προκαλείται	από	
τον	καρκίνο.		

Η	 ιατρική	ακριβείας	έχει	 τη	δυναμική	να	αλλάξει	 τα	δεδομένα	στις	εκβάσεις	

υγείας	σε	τρεις	βασικούς	τομείς:		

Πρώτον,	 οδηγεί	 σε	 βελτιωμένες	 εκβάσεις	 για	 τους	 ασθενείς.	 Η	 ιατρική	 ακριβείας	 έχει	 πιο	 στενό	20	
φάσμα	ενδείξεων,	με	στόχο	να	περιοριστεί	η	χρήση	της	μόνο	σε	εκείνες	τις	ομάδες	ασθενών	που	
είναι	 πιθανότερο	 να	ανταποκριθούν	 καλά	στη	θεραπεία.	Η	συνταγογράφηση	φαρμάκων	μόνο	σε	
ασθενείς	που	εμφανίζουν	ειδικούς	βιοδείκτες	σημαίνει	ότι	παρέχεται	η	βέλτιστη	θεραπεία	σε	κάθε	
ομάδα,	 βελτιώνοντας	 τα	 ποσοστά	 ανταπόκρισης	 και	 μειώνοντας	 τον	 κίνδυνο	 ανεπιθύμητων	
συμβάντων.	Η	μετα-ανάλυση	κλινικών	δοκιμών	φάσης	 ΙΙ,	η	οποία	εστίασε	στην	ανταπόκριση,	 την	
επιβίωση	χωρίς	εξέλιξη	της	νόσου	και	τα	συνολικά	ποσοστά	επιβίωσης,	κατέδειξε	ότι	οι	ασθενείς	
που	 έλαβαν	 θεραπεία	 ιατρικής	 ακριβείας	 είχαν	 υψηλότερα	 ποσοστά	 ανταπόκρισης	 έναντι	 των	
ασθενών	 που	 έλαβαν	 μη	 στοχευμένη	 θεραπεία	 και	 ανέφερε	 χαμηλότερα	 ποσοστά	 περιστατικών	
ανεπιθύμητων	συμβάντων	[2].	Μια	ανάλυση	της	θνησιμότητας	από	καρκίνο	του	πνεύμονα	στις	ΗΠΑ	
έδειξε	ότι	η	θνησιμότητα	λόγω	ΜΜΚΠ	με	βάση	την	επίπτωση	μεταξύ	των	ανδρών	μειώθηκε	κατά	30	
6,3%	 ετησίως	 μεταξύ	 του	 2013	 και	 του	 2016,	 σε	 σύγκριση	 με	 μία	 μείωση	 της	 επίπτωσης	ΜΜΚΠ	
κατά	3,1%	ετησίως	από	 το	2008	 έως	 το	2016.	Η	αντίστοιχη	 ειδική	 για	 τον	 καρκίνο	 του	πνεύμονα	
επιβίωση	βελτιώθηκε	από	26%	μεταξύ	των	ανδρών	που	διαγνώστηκαν	το	2001	σε	35%	μεταξύ	των	
ανδρών	 που	 διαγνώστηκαν	 το	 2014.	 Παρόμοια	 πρότυπα	 διαπιστώθηκαν	 μεταξύ	 των	 γυναικών.	
Αυτή	 η	 σημαντική	 βελτίωση	 στην	 επιβίωση	 αποδόθηκε	 εν	 μέρει	 στην	 έγκριση	 και	 τη	 χρήση	
φαρμάκων	που	στοχεύουν	στον	EGFR	[32].	

Δεύτερον,	 λόγω	 της	 στοχοθετημένης	 προσέγγισής	 της,	 η	 ιατρική	 ακριβείας	 μπορεί	 να	 προσφέρει	
κοινωνικοοικονομικά	 οφέλη	 μειώνοντας	 τα	 ποσοστά	 νοσηλείας,	 επιβραδύνοντας	 την	 εξέλιξη	 της	
νόσου	και	περιορίζοντας	 τον	αντίκτυπο	 της	νόσου	στην	παραγωγικότητα	 των	ασθενών,	 και	ως	εκ	
τούτου	 επιτρέπει	 τελικά	 την	 αποτελεσματικότερη	 χρήση	 των	 πόρων.	 Για	 παράδειγμα,	 στις	 Κάτω	40	

																																																								
13	Όπως	αναφέρεται	από	τον	ΠΟΥ:	https://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/cancer/data-and-statistics	
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Χώρες,	 η	 αυξημένη	 χρήση	 της	 ιατρικής	 ακριβείας	 έχει	 οδηγήσει	 σε	 μείωση	 της	 διάρκειας	
παραμονής	των	καρκινοπαθών	στα	νοσοκομεία,	με	μέση	διάρκεια	παραμονής	3–4	ημέρες	για	τους	
ασθενείς	 που	 λαμβάνουν	 θεραπεία	 ιατρικής	 ακριβείας	 έναντι	 7	 ημερών	 για	 τους	 ασθενείς	 που	
λαμβάνουν	χημειοθεραπεία	[3].		

Τέλος,	η	αυξημένη	χρήση	 ιατρικής	ακριβείας	μπορεί	να	μειώσει	τον	αντίκτυπο	της	θεραπείας	του	
καρκίνου	στους	προϋπολογισμούς	υγειονομικής	περίθαλψης.	Ενώ	το	κόστος	της	αρχικής	διάγνωσης	
και	των	εξετάσεων	για	την	επιλογή	θεραπείας	είναι	υψηλότερο,	οι	εξετάσεις	βιοδεικτών	μπορούν	
να	 βοηθήσουν	 στον	 εντοπισμό	 των	 ασθενών	 που	 είναι	 πιθανότερο	 να	 ανταποκριθούν	 σε	 μια	
δεδομένη	 θεραπεία,	 μειώνοντας	 τις	 περιττές	 δαπάνες	 για	 θεραπείες	 σε	 ασθενείς	 που	 δεν	 θα	
ωφεληθούν.	 Μια	 μελέτη	 του	 Γαλλικού	 Αντικαρκινικού	 Ινστιτούτου	 έχει	 επισημάνει	 την	 πιθανή	10	
εξοικονόμηση	 κόστους	 που	 μπορεί	 να	 προσφέρει	 η	 μοριακή	 εξέταση	 λόγω	 της	 μειωμένης	 μη	
αποτελεσματικής	συνταγογράφησης	[4].	Για	παράδειγμα,	η	επένδυση	των	1,7	εκατομμυρίων	ευρώ	
σε	 ελέγχους	 για	 τη	 μετάλλαξη	 EGFR	 στη	 Γαλλία	 οδήγησε	 σε	 εξοικονόμηση	 κόστους	 70	
εκατομμυρίων	ευρώ,	συμπεριλαμβάνοντας	μόνο	ασθενείς	με	ΜΜΚΠ	που	θα	ανταποκρίνονταν	στη	
θεραπεία	με	γεφιτινίμπη	[5].	

Η	 στροφή	 προς	 την	 ιατρική	 ακριβείας	 υποστηρίζεται	 από	 σημαντικές	 προόδους	 στην	 εξέταση	
βιοδεικτών,	 όπως	 η	 αλληλούχιση	 επόμενης	 γενιάς,	 η	 οποία	 καθιστά	 δυνατή	 την	 ανίχνευση	
γονιδιωματικών	 αλλοιώσεων	 που	 προκαλούν	 στην	 ανάπτυξη	 όγκων	 και	 παρέχει	 κρίσιμες	
πληροφορίες	για	την	πιθανή	ανταπόκριση	του	ασθενούς	στη	θεραπεία	και	την	εξέλιξη	της	νόσου.		

Ένας	βιοδείκτης	 είναι	 ένα	βιολογικό	 χαρακτηριστικό	που	μετράται	αντικειμενικά	 και	αξιολογείται	20	
ως	 δείκτης	 βιολογικών	 διεργασιών.	 Για	 παράδειγμα,	 η	 εξέταση	 βιοδεικτών	 στην	 ογκολογία	
χρησιμοποιείται	 για	 τον	 εντοπισμό	 κλινικά	 σημαντικών	 γονιδιωματικών	 αλλοιώσεων	 ή	 των	
επιπέδων	 έκφρασης	 πρωτεϊνών.	 Οι	 βιοδείκτες	 αποτελούν	 βασικά	 εργαλεία	 στη	 διάγνωση	 και	 τη	
θεραπεία	 ασθενειών,	 συμπεριλαμβανομένου	 του	 καρκίνου,	 για	 αρκετούς	 λόγους:	 μπορούν	 να	
χρησιμοποιηθούν	για	την	παροχή	επακριβών	διαγνώσεων	και	τον	εντοπισμό	των	ασθενών	που	δεν	
θα	 ανταποκριθούν	 στη	 θεραπεία,	 συμβάλλοντας	 έτσι	 στην	 ενημερωμένη	 επιλογή	 θεραπείας.	
Μπορούν	επίσης	να	συμβάλουν	στην	πρόβλεψη	και	την	παρακολούθηση	της	εξέλιξης	της	νόσου	και	
στον	εντοπισμό	ασθενών	που	διατρέχουν	αυξημένο	κίνδυνο	εμφάνισης	μιας	δεδομένης	πάθησης.	Η	
παρούσα	 μελέτη	 επικεντρώνεται	 στην	 τρέχουσα	 και	 τη	 δυνητική	 μελλοντική	 χρήση	 της	 εξέτασης	
βιοδεικτών	 —τόσο	 της	 εξέτασης	 μεμονωμένου	 βιοδείκτη	 όσο	 και	 της	 ολοκληρωμένης	 εξέτασης	30	
πολλαπλών	 βιοδεικτών—	 για	 την	 ενημερωμένη	 επιλογή	 θεραπείας	 και	 τη	 βελτίωση	 της	
ογκολογικής	περίθαλψης	των	ασθενών.		

Σημαντική	 πρόοδος	 έχει	 σημειωθεί	 στον	 προσδιορισμό	 των	 βιοδεικτών	 και	 στην	 ανάπτυξη	
θεραπειών	 συνδεόμενων	 με	 βιοδείκτες,	 ιδιαίτερα	 στην	 ογκολογία,	 με	 περίπου	 το	 55	 τοις	 εκατό	
όλων	 των	 κλινικών	δοκιμών	στην	 ογκολογία	 το	 2018	 να	περιλαμβάνουν	 τη	 χρήση	βιοδεικτών,	 σε	
σύγκριση	με	περίπου	 το	15	 τοις	 εκατό	για	 το	2000	 [6].	Η	διαρκώς	αυξανόμενη	γνώση	σχετικά	με	
τους	 βιοδείκτες	 έχει	 ως	 αποτέλεσμα	 τη	 χρήση	 ευρύτερων	 εξετάσεων	 για	 εκατοντάδες	 γενετικές	
παραλλαγές,	 επιτρέποντας	 τη	 λήψη	 ακριβέστερων	 αποφάσεων	 σχετικά	 με	 τη	 θεραπεία	 και	 την	
παρακολούθηση.	 Στο	 μέλλον,	 η	 χρήση	 ολοκληρωμένης	 εξέτασης	 βιοδεικτών	 αναμένεται	 να	
υποστηρίξει	τη	μετάβαση	από	τα	παραδοσιακά	θεραπευτικά	πρότυπα	που	εστιάζουν	στο	«όργανο	40	
προέλευσης»	 στην	 αυξημένη	 χρήση	 θεραπειών	 ανεξαρτήτως	 πρωτοπαθούς	 εστίας	 (tumour-
agnostic)	με	βάση	τις	μοριακές	υπογραφές	των	ασθενών.	

Η	 αποτελεσματική	 χρήση	 της	 εξέτασης	 βιοδεικτών	 και	 η	 εφαρμογή	 προτύπων	 εξέτασης	 υψηλής	
ποιότητας	διαδραματίζουν	θεμελιώδη	ρόλο	στην	αξιοποίηση	της	δυναμικής	της	ιατρικής	ακριβείας	
για	την	αλλαγή	της	έκβασης	των	ασθενών.	Η	κλινική	χρήση	αξιόπιστων	εξετάσεων	βιοδεικτών	για	
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την	 καθοδήγηση	 της	 επιλογής	 θεραπείας	 εξαρτάται	 από	 πολλές	 σχετικές	 διαδικασίες.	 Πρέπει	 να	
ληφθούν	 υπόψη	 διάφορες	 διαδικασίες	 πριν	 και	 μετά	 τις	 κλινικές	 εργαστηριακές	 εξετάσεις	 (π.χ.	
αναλυτική	 επικύρωση,	 κλινική	 επικύρωση,	 χειρισμός	 δειγμάτων,	 αναπαραγωγιμότητα,	
πληροφορική	 υποδομή),	 οι	 οποίες	 μπορούν	 να	 επηρεάσουν	 την	 ακρίβεια	 και	 την	 αξιοπιστία	 των	
αποτελεσμάτων	 των	 εξετάσεων,	 καθώς	 και	 την	 ασφάλεια	 των	 ασθενών.	 Αυτό	 είναι	 ακόμη	 πιο	
κρίσιμο	 για	 προηγμένες	 διαγνωστικές	 τεχνολογίες,	 όπως	 η	 αλληλούχιση	 επόμενης	 γενιάς	 ή	 η	
ψηφιακή	παθολογία,	οι	οποίες	στηρίζονται	σε	εκτεταμένη	βιοπληροφορική	ή/και	σε	αλγόριθμους	
τεχνητής	 νοημοσύνης.	 Επιπλέον,	 τα	 προγράμματα	 εξωτερικής	 αξιολόγησης	 ποιότητας	 (EQA)	
αποτελούν	 το	 κλειδί	 για	 να	 διατηρηθούν	 τα	 πρότυπα	 εξετάσεων	 σε	 υψηλό	 επίπεδο	 και	 να	
διασφαλιστεί	 ότι	 οι	 ασθενείς	 μπορούν	 να	 επωφεληθούν	 από	 την	 ιατρική	 ακριβείας	 [44-49].	10	
Ωστόσο,	 το	 σημερινό	 επίπεδο	 πρόσβασης	 σε	 υψηλής	 ποιότητας	 ογκολογικές	 εξετάσεις	
βιοδεικτών	στην	Ευρώπη	είναι	ανομοιογενές	και	αυτό	οδηγεί	σε	μία	ανισορροπία	όσον	αφορά	
την	 ισότητα	 στην	 υγεία	 στην	 Ευρώπη.	 Συγκεκριμένα	 στην	 Ελλάδα,	 η	 έλλειψη	 δημόσιας	
χρηματοδότησης	 αποτελεί	 βασικό	 εμπόδιο	 για	 την	 πρόσβαση	 στην	 εξέταση	 βιοδεικτών,	 ιδίως	
στην	εξέταση	πολλαπλών	βιοδεικτών	με	τη	χρήση	αλληλούχισης	επόμενης	γενιάς.	Χωρίς	άμεση	
και	συντονισμένη	δράση	για	τη	διασφάλιση	της	παροχής	επαρκών	εξετάσεων,	είναι	αδύνατον	να	
αξιοποιηθούν	πλήρως	τα	οφέλη	της	ιατρικής	ακριβείας	που	περιγράφονται	παραπάνω.	

Η	IQN	Path,	ο	ECPC	και	η	EFPIA,	μαζί	με	μια	κοινοπραξία	βιομηχανικών	και	ακαδημαϊκών	εταίρων,	
διεξήγαγαν	 έρευνα	 στην	 Ελλάδα,	 καθώς	 και	 στις	 υπόλοιπες	 27	 χώρες	 της	 ΕΕ	 και	 το	 Ηνωμένο	
Βασίλειο,	προκειμένου	να	αναλύσουν	 την	 τρέχουσα	κατάσταση	 της	εξέτασης	βιοδεικτών	σε	κάθε	20	
χώρα,	 να	 εντοπίσουν	 τις	 ειδικές	 ανά	 χώρα	 ελλείψεις	 και	 να	 αναπτύξουν	 μια	 σειρά	 προτάσεων	
πολιτικής	για	τη	βελτίωση	της	πρόσβασης	σε	ογκολογικές	εξετάσεις	βιοδεικτών	και	της	ποιότητας	
αυτών.	Ο	απώτερος	στόχος	αυτών	των	προτάσεων	είναι	να	διασφαλιστεί	ότι	όλοι	οι	κατάλληλοι	
ασθενείς	 έχουν	 πρόσβαση	 στο	 ιδανικό	 πρότυπο	 εξετάσεων:	 εξέταση	 βιοδεικτών	 υψηλής	
ποιότητας	 που	 είναι	 άμεσα	 διαθέσιμη	 σε	 όλους	 τους	 ασθενείς	 με	 καρκίνο	 χωρίς	 αρνητικές	
επιπτώσεις	 στον	 αριθμό	 των	 γονιδίων	 που	 αναλύονται,	 με	 γρήγορη	 ενσωμάτωση	 νέων	
εξετάσεων	στο	πρότυπο	περίθαλψης.	

Με	 τη	 διατύπωση	 σαφών	 προτάσεων	 για	 τη	 βελτιστοποίηση	 της	 πρόσβασης	 των	 ασθενών	 στο	
ιδανικό	 πρότυπο	 εξέτασης	 βιοδεικτών,	 η	 παρούσα	 μελέτη,	 η	 οποία	 συνοψίζει	 και	 αναλύει	 την	
κατάσταση	 της	 εξέτασης	 βιοδεικτών	 στην	 Ελλάδα	 και	 προσαρμόζει	 τις	 προτάσεις	 της	 ευρύτερης	30	
ευρωπαϊκής	έρευνας	στα	ελληνικά	δεδομένα	όσον	αφορά	την	εξέταση	βιοδεικτών,	συμβάλλει	στην	
επίτευξη	ενός	οράματος	για	καθολική	πρόσβαση	σε	θεραπεία	ιατρικής	ακριβείας	στην	ογκολογική	
περίθαλψη	για	όλους	τους	καρκινοπαθείς	στην	Ελλάδα.	Αυτό	συνάδει	με	το	Ευρωπαϊκό	σχέδιο	για	
την	 καταπολέμηση	 του	 καρκίνου,	 το	 οποίο	 περιγράφει	 λεπτομερώς	 μια	 νέα	 προσέγγιση	 για	 την	
ογκολογική	περίθαλψη,	η	οποία	καλύπτει	την	πρόληψη,	την	έγκαιρη	ανίχνευση,	τη	διάγνωση	και	τη	
θεραπεία,	καθώς	και	την	ποιότητα	ζωής	για	τους	καρκινοπαθείς	και	τους	επιζώντες.	Ένας	από	τους	
τέσσερις	 βασικούς	 τομείς	 δράσης	 του	 σχεδίου	 είναι	 η	 βελτιστοποίηση	 της	 πρόσβασης	 σε	
καινοτόμες	 μεθόδους	 διάγνωσης	 και	 θεραπείας	 του	 καρκίνου.	 Το	 σχέδιο	 προβλέπει	 διάφορες	
πρωτοβουλίες	για	την	επίτευξη	αυτού	του	στόχου,	συμπεριλαμβανομένης	της	«Σύμπραξης	για	την	
εξατομικευμένη	 ιατρική»	 (Partnership	 on	 Personalised	 Medicine),	 η	 οποία	 θα	 διατυπώσει	40	
προτάσεις	 για	 την	 ανάπτυξη	 προσεγγίσεων	 εξατομικευμένης	 ιατρικής	 στην	 καθημερινή	 ιατρική	
πρακτική,	καθώς	και	της	πρωτοβουλίας	«Διάγνωση	του	καρκίνου	και	θεραπεία	για	όλους»	(Cancer	
Diagnostic	and	Treatment	for	All),	που	θα	δρομολογηθεί	έως	το	τέλος	του	2021.	Ο	στόχος	αυτής	της	
πρωτοβουλίας	 είναι	 να	 καθιερωθεί	 η	 τεχνολογία	 NGS	 για	 τον	 γρήγορο	 και	 αποτελεσματικό	
προσδιορισμό	 του	 γενετικού	 προφίλ	 των	 καρκινικών	 κυττάρων,	 επιτρέποντας	 στα	 ογκολογικά	
κέντρα	να	μοιράζονται	τα	καρκινικά	προφίλ	και	να	εφαρμόζουν	τις	ίδιες	ή	παρόμοιες	διαγνωστικές	
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και	θεραπευτικές	προσεγγίσεις	σε	ασθενείς	με	συγκρίσιμα	καρκινικά	προφίλ14	[40].	

	

	

Οι	 προτάσεις	 πολιτικής	 στην	 παρούσα	 μελέτη	 αναπτύχθηκαν	 με	 βάση	 μια	 εμπεριστατωμένη	
ανάλυση	 των	 συνθηκών	 που	 πρέπει	 να	 ισχύουν,	 έτσι	 ώστε	 η	 εξέταση	 βιοδεικτών	 να	 μπορεί	 να	
διαδραματίσει	 ενεργό	 και	 αποτελεσματικό	 ρόλο	 στη	 διάγνωση	 του	 καρκίνου.	 Προκειμένου	 να	
παρασχεθεί	 μια	 οδός	 για	 τη	 βελτίωση	 της	 εξέτασης	 βιοδεικτών,	 η	 παρούσα	 μελέτη	 διατυπώνει	
τόσο	βραχυπρόθεσμες	(δηλ.	απόδοση	καρπών	στα	επόμενα	2–3	χρόνια)	όσο	και	μακροπρόθεσμες	
προτάσεις	(δηλ.	απόδοση	καρπών	σε	5–10	χρόνια).	

Ο	 στόχος	 των	 βραχυπρόθεσμων	 προτάσεων	 που	 προτείνει	 αυτή	 η	 μελέτη	 είναι	 η	 επίτευξη	 ενός	10	
οράματος	 για	 ισότιμη	 πρόσβαση	 στην	 εξέταση	 βιοδεικτών,	 ώστε	 να	 καταστεί	 δυνατή	 η	 βέλτιστη	
θεραπεία:	

«Όλοι	οι	ασθενείς	με	καρκίνο	που	είναι	κατάλληλοι	για	θεραπεία	με	βάση	
τους	 βιοδείκτες	 θα	 πρέπει	 να	 υποβάλλονται	 σε	 έλεγχο	 για	 όλους	 τους	
κλινικά	 σχετικούς	 βιοδείκτες	 που	 ενδείκνυνται	 για	 θεραπεία	 ιατρικής	
ακριβείας,	με	χρήση	διευρυμένης	ομάδας	γονιδίων	κατά	περίπτωση.»	

Πρέπει	 να	 ληφθούν	 ορισμένα	 μέτρα	 για	 την	 επίτευξη	 αυτού	 του	 οράματος	 στην	 Ελλάδα:	 είναι	
σημαντικό	 να	 διασφαλιστεί	 ότι	 η	 εξέταση	 βιοδεικτών	 βασίζεται	 σε	 κατάλληλη	 εργαστηριακή	
υποδομή,	 υποστήριξη	 πολιτικής	 (και	 κατευθυντήριων	 γραμμών),	 δημόσια	 αποζημίωση	
(συμπεριλαμβανομένων	 της	 παράλληλης	 έγκρισης	 αποζημίωσης	 του	 φαρμάκου	 και	 της	 σχετικής	20	
εξέτασης	 και	 της	 ενημέρωσης	 των	 καταλόγων	 των	 εξετάσεων	 που	 αποζημιώνονται),	 αυξημένο	
επίπεδο	ενημέρωσης	των	ασθενών	σχετικά	με	την	εξέταση	βιοδεικτών	και	κατάλληλα	συστήματα	
ποιοτικού	ελέγχου	σε	όλα	τα	εργαστήρια	που	διεξάγουν	τις	εξετάσεις.	Επιπλέον,	τα	αποτελέσματα	
της	εξέταση	βιοδεικτών	πρέπει	να	αναφέρονται	και	να	ερμηνεύονται	κατά	τρόπο	που	να	επιτρέπει	
τη	λήψη	ακριβών,	εξατομικευμένων	αποφάσεων	σχετικά	με	τη	θεραπεία.	

Μακροπρόθεσμα,	ο	στόχος	είναι	πιο	φιλόδοξος,	με	αυξημένη	έμφαση	στη	χρήση	ολοκληρωμένης	
εξέτασης	βιοδεικτών	ώστε	να	καταστεί	δυνατή	η	συνεχής	βελτίωση	της	περίθαλψης	των	ασθενών:	

«Όλοι	οι	ασθενείς	με	διάγνωση	καρκίνου	υποβάλλονται	σε	ολοκληρωμένη	
και	 συνεχή	 εξέταση	 του	 όγκου	 καθ’	 όλη	 τη	 διάρκεια	 των	 επεισοδίων	
περίθαλψης.»	30	

Οι	 προτάσεις	 για	 την	 επίτευξη	 αυτού	 του	 πιο	 μακροπρόθεσμου	 οράματος	 περιλαμβάνουν	 ένα	
τυποποιημένο	 πλαίσιο	 αξιολόγησης	 της	 αξίας	 των	 φαρμάκων	 και	 των	 εξετάσεων	 βιοδεικτών	 με	

																																																								
14	Ωστόσο,	θα	πρέπει	να	ληφθεί	υπόψη	η	σύσταση	της	Ομάδας	Εργασίας	της	ESMO	για	την	Ιατρική	Ακριβείας	αναφορικά	με	τη	χρήση	της	NGS,	

σύμφωνα	με	την	οποία	μεγάλος	αριθμός	γονιδίων	θα	πρέπει	να	χρησιμοποιείται	μόνο	όταν	η	βαθμολόγηση	των	γονιδιωματικών	αλλοιώσεων	στην	

έκθεση	γίνεται	σύμφωνα	με	έγκυρα	συστήματα	βαθμολόγησης	(π.χ.	ESCAT,	OncoKB)	και	βάσει	ειδικών	συμφωνιών	με	τους	παρόχους	υπηρεσιών	

υγείας,	λαμβάνοντας	υπόψη	το	συνολικό	κόστος	της	στρατηγικής	(συμπεριλαμβανομένης	της	χρήσης	φαρμάκων	εκτός	εγκεκριμένων	ενδείξεων)	

συγκριτικά	προς	τις	μικρές	ομάδες	γονιδίων.	Η	ESMO	δεν	συνιστά	τη	χρήση	φαρμάκων	εκτός	εγκεκριμένων	ενδείξεων	ως	αντιστοίχιση	σε	

γονιδιωματικές	αλλοιώσεις,	εξαιρουμένων	των	περιπτώσεων	όπου	έχει	αναπτυχθεί	εθνικό	ή	περιφερειακό	πρόγραμμα	πρόσβασης	και	αντίστοιχη	

διαδικασία	λήψης	αποφάσεων.	[50]	
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στόχο	 την	 προαγωγή	 της	 ισότιμης	 πρόσβασης	 στην	 ιατρική	 ακριβείας	 και	 στις	 εξετάσεις	 σε	
ολόκληρη	 την	 Ευρώπη,	 δίκτυα	 εξειδικευμένων	 εργαστηρίων	 /	 κέντρων	 για	 τη	 διεξαγωγή	
γονιδιωματικού	/	σύνθετου	ελέγχου	βιοδεικτών,	καθώς	και	κοινή	χρήση	δεδομένων	βιοδεικτών	και	
συνεργασία	μεταξύ	όλων	των	χωρών	της	Ευρώπης,	ώστε	να	διασφαλίζεται	η	αξία	των	δεδομένων	
των	εξετάσεων	βιοδεικτών.	

Η	 παρούσα	 μελέτη	 θεωρεί	 το	 μακροπρόθεσμο	 όραμα	 ως	 μια	 συνέχεια	 των	 βραχυπρόθεσμων	
στόχων,	 με	 τις	 διάφορες	 ευρωπαϊκές	 χώρες	 να	 βρίσκονται	 σε	 διαφορετικά	 επίπεδα	 ωριμότητας	
στην	 πορεία	 αυτής	 της	 διαδικασίας.	 Σε	 ορισμένες	 χώρες,	 υπάρχουν	 θεμελιώδεις	 ελλείψεις	 όσον	
αφορά	 την	 πρόσβαση	 στην	 εξέταση	 μεμονωμένου	 βιοδείκτη	 και	 την	 ποιότητά	 της,	 τις	 οποίες	 οι	
βραχυπρόθεσμες	προτάσεις	αποσκοπούν	να	αντιμετωπίσουν	επειγόντως,	ενώ	άλλες	χώρες	με	πιο	10	
προηγμένες	 δυνατότητες	 παροχής	 εξετάσεων	 μπορούν	 να	 επικεντρώσουν	 περισσότερο	 τις	
προσπάθειές	 τους	στην	 επέκταση	 των	υποδομών	ολοκληρωμένης	 εξέτασης	 και	 των	δυνατοτήτων	
τους.	Η	Ελλάδα	κατατάσσεται	στην	μεσαία	κλίμακα	όσον	αφορά	την	πρόσβαση	σε	εξετάσεις	και	την	
ποιότητα	αυτών	σε	σύγκριση	με	άλλες	χώρες	της	ΕΕ	και	του	Ηνωμένου	Βασιλείου,	κυρίως	λόγω	της	
σχετικά	χαμηλότερης	χρηματοδότησης	για	εξετάσεις	βιοδεικτών.		

Τα	 καθορισμένα	 χρονικά	 πλαίσια	 (2–3	 έτη	 για	 βραχυπρόθεσμες	 προτάσεις	 και	 5–10	 έτη	 για	
μακροπρόθεσμες	 προτάσεις)	 αναφέρονται	 στον	 εκτιμώμενο	 χρόνο	 μέχρι	 την	 «απόδοση	 καρπών»	
και	 όχι	 στο	 χρονικό	σημείο	 έναρξης	 της	 εφαρμογής.	 Είναι	 σημαντικό	 να	 τονιστεί	 ότι	 η	 εφαρμογή	
των	 μακροπρόθεσμων	 προτάσεων	 δεν	 θα	 πρέπει	 να	 καθυστερήσει	 μέχρι	 να	 εφαρμοστούν	 οι	
βραχυπρόθεσμες	 προτάσεις,	 ωστόσο	 πρέπει	 να	 επιδιώκεται	 παράλληλα,	 προκειμένου	 να	20	
διευρυνθεί	η	πρόσβαση	σε	ολοκληρωμένες	εξετάσεις,	διασφαλίζοντας	παράλληλα	τη	βελτίωση	ή	τη	
διατήρηση	της	παροχής	υψηλής	ποιότητας	εξετάσεων	μεμονωμένου	βιοδείκτη.	
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Δ.	ΜΕΘΟΔΟΙ 
Η	 παρούσα	 μελέτη	 βασίζεται	 σε	 έρευνα	 που	 διεξήχθη	 το	 2020,	 με	 στόχο	 την	 αξιολόγηση	 της	
πρόσβασης	 σε	 εξετάσεις	 βιοδεικτών	 και	 της	 ποιότητας	 αυτών	 σε	 όλες	 τις	 χώρες	 της	 ΕΕ,	
συμπεριλαμβανομένων	της	Ελλάδας	και	του	Ηνωμένου	Βασιλείου.	Η	έρευνα	καλύπτει	μια	επιλογή	
βασικών	 βιοδεικτών15,	 τόσο	 καθιερωμένων	 όσο	 και	 νέων,	 και	 αποσκοπεί	 στην	 παροχή	 μιας	
ακριβούς	 εικόνας	 του	 τοπίου	 των	 εξετάσεων	 σε	 διάφορες	 μορφές	 καρκίνου	 και	 τεχνολογίες	
ελέγχου.	

Ιατρική	ακριβείας	(PM)		

Η	 ιατρική	 ακριβείας	 είναι	 μια	 προσέγγιση	 στο	 πλαίσιο	 της	 υγειονομικής	 περίθαλψης,	 η	 οποία	
χρησιμοποιεί	 μοριακές	 πληροφορίες	 (γονιδιωματικά,	 μεταγραφωματικά,	 πρωτεωμικά,	
μεταβολωμικά	κ.λπ.)	και	φαινοτυπικά	δεδομένα	και	δεδομένα	υγείας	από	ασθενείς,	προκειμένου	
να	 εξαχθούν	 πληροφορίες	 αναφορικά	 με	 την	 περίθαλψη,	 για	 την	 πρόληψη	 ή	 τη	 θεραπεία	
παθήσεων	του	ανθρώπου,	με	σκοπό	τη	βελτίωση	των	εκβάσεων	υγείας	[1].	

Βιοδείκτης		

Ένας	 βιοδείκτης	 είναι	 ένα	βιολογικό	 χαρακτηριστικό	που	μετράται	αντικειμενικά	 και	αξιολογείται	
ως	 δείκτης	 βιολογικών	 διεργασιών.	 Ο	 βιοδείκτης	 αναφέρεται	 σε	 οποιοδήποτε	 μόριο	 του	
ανθρώπινου	σώματος,	που	μπορεί	να	μετρηθεί	για	την	αξιολόγηση	της	υγείας	 (π.χ.	αιμοσφαιρίνη	
A1c	ως	δείκτης	διαβήτη).	Τα	μόρια	μπορούν	να	προέρχονται	από	αίμα,	σωματικά	υγρά	ή	ιστούς	[7,	
38].			

Εξέταση	βιοδείκτη	

Μια	 εξέταση	 βιοδείκτη	 είναι	 μια	 βιοχημική	 μέτρηση	 που	 έχει	 αναπτυχθεί	 για	 τον	 ποσοτικό	
προσδιορισμό	ενός	ή	περισσότερων	βιοδεικτών	για	τον	έλεγχο,	 τη	διάγνωση	ή/και	την	πρόγνωση	
ογκολογικών	 ασθενών.	 Οι	 εξετάσεις	 μπορούν	 να	 χωριστούν	 σε	 τρεις	 ομάδες:	 χρωμοσωμικές	
εξετάσεις	 (για	 τον	 εντοπισμό	 παθολογικών	 μεταβολών	 εντός	 των	 χρωμοσωμάτων),	 γονιδιακές	
εξετάσεις	 (για	 την	 αξιολόγηση	 ενός	 γονιδίου	 ή	 ενός	 μικρού	 τμήματος	 του	 DNA	 αναφορικά	 με	
μεταβολές	όπως	επιπλέον	αντίγραφα	γονιδίου,	ελλείποντα	γονίδια	και	μεταλλάξεις)	και	βιοχημικές	
εξετάσεις	(για	την	αξιολόγηση	της	παρουσίας	παθολογικών	πρωτεϊνών	ή	πιθανών	επιπτώσεων	του	
καρκίνου	μέσω	της	παρουσίας	συγκεκριμένων	χημικών	ουσιών	στο	αίμα)	[7,38].		

Ορισμοί	της	εξέτασης	βιοδείκτη			

Εξετάσεις	μεμονωμένων	βιοδεικτών	

Εξέταση	κατά	την	οποία	αξιολογείται	μία	μεμονωμένη	γονιδιακή	μετάλλαξη,	η	έκφραση	γονιδίου	ή	
πρωτεΐνης	 στο	 πλαίσιο	 βιοψίας	 που	 σχετίζεται	 με	 συγκεκριμένη	 μορφή	 καρκίνου	 (π.χ.	 εξέταση	
HER2	 σε	 ασθενείς	 με	 καρκίνο	 του	 μαστού).	 Οι	 μέθοδοι	 εξέτασης	 μεμονωμένου	 βιοδείκτη	
περιλαμβάνουν	 εξετάσεις	 ανοσοϊστοχημείας	 (IHC),	 φθορίζοντος	 in	 situ	 υβριδισμού	 (FISH)	 και	
αλυσιδωτής	αντίδρασης	πολυμεράσης	(PCR)	[7].		

Ολοκληρωμένη	εξέταση	πολλαπλών	βιοδεικτών	
Χρήση	γονιδιωματικού	 /	σύνθετου	ελέγχου	βιοδεικτών	 [π.χ.	αλληλούχιση	επόμενης	γενιάς	 (NGS)]	
του	όγκου	ή	δειγμάτων	αίματος	για	τον	εντοπισμό	πολλαπλών	αλλοιώσεων	στα	γονίδια	που	είναι	
γνωστό	 ότι	 υποκινούν	 την	 ανάπτυξη	 του	 καρκίνου	 (π.χ.	 βασικές	 μεταβολές,	 εισαγωγές	 και	
διαγραφές,	 καθώς	 και	 αναδιατάξεις	 ή	 συντήξεις).	 Η	 NGS	 μπορεί	 να	 χρησιμοποιηθεί	 στην	
αλληλούχιση	ολόκληρων	γονιδιωμάτων	ή	να	περιοριστεί	σε	συγκεκριμένους	τομείς	ενδιαφέροντος,	

																																																								
15	Η	εξέταση	βιοδεικτών	και	οι	τεχνολογίες	ελέγχου	που	μελετώνται	στην	παρούσα	μελέτη	επιλέχθηκαν	με	βάση	τα	σχόλια	των	IQN	Path,	ECPC,	EFPIA	και	
μιας	κοινοπραξίας	βιομηχανικών	και	ακαδημαϊκών	εταίρων.	Οι	επιλεγμένοι	βιοδείκτες	αντιπροσωπεύουν	μόνο	μια	επιλογή	βιοδεικτών	που	συνδέονται	με	
φάρμακα	που	έχουν	εγκριθεί	προς	το	παρόν.	Πέρα	από	αυτούς	τους	βιοδείκτες	και	τα	αντίστοιχα	φάρμακά	τους,	ένας	αυξανόμενος	αριθμός	φαρμάκων	
ακριβείας	βρίσκονται	υπό	ανάπτυξη,	πολλά	από	τα	οποία	ακολουθούν	μια	προσέγγιση	ανεξαρτήτως	πρωτοπαθούς	εστίας.	
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επιτρέποντας	ουσιαστικά	την	παράλληλη	εκτέλεση	πολλαπλών	εξετάσεων	μεμονωμένων	γονιδίων	
[7].	

	

	

	

Εικόνα	1:	εξετάσεις	βιοδεικτών	που	καλύπτονται	ως	μέρος	της	έρευνας	που	διεξήχθη	για	αυτήν	
τη	μελέτη	

Εξετάσεις	μεμονωμένων	βιοδεικτών	 Τεχνολογίες	εξέτασης	πολλαπλών	βιοδεικτών	

Ανοσοϊστοχημεία	 (IHC16)	 /	 Φθορίζων	 in	 situ	
υβριδισμός	(FISH17)	

Σύνθετες	γονιδιωματικές	υπογραφές	

PD-L1	
NGS	περιοχών	συχνής	μεταλλαξιογένεσης	(έως	
50	 γονίδια)	 /	 NGS	 σε	 στοχευμένη	 ομάδα	
γονιδίων	

HER2	 NGS	ολοκληρωμένου	γονιδιωματικού	προφίλ	

ALK	 Άλλο	

MMR	/	MSI	 Υγρή	βιοψία	(ctDNA	/	πλάσμα)	

Μοριακή	 διαγνωστική	 [(MDx18,	 περιλαμβάνει	
αλυσιδωτή	 αντίδραση	 πολυμεράσης	 (PCR19)	
και	 αλληλούχιση	 επόμενης	 γενιάς	
μεμονωμένου	βιοδείκτη	(NGS20)]	

	

BRCA	
	

EGFR	
	

NTRK	
	

BRAF	
	

KRAS	/	NRAS	
	

Οι	εξετάσεις	αυτές	αξιολογήθηκαν	σύμφωνα	με	βασικούς	δείκτες	μέτρησης	της	πρόσβασης	και	της	
ποιότητας,	 προκειμένου	 να	 αξιολογηθεί	 η	 τρέχουσα	 παροχή	 ιατρικής	 ακριβείας	 και	 εξετάσεων	
βιοδεικτών,	καθώς	και	τα	βασικά	εμπόδια	για	την	ευρεία	υιοθέτηση:	

	

	10	

																																																								
16	IHC:	ανοσοϊστοχημεία:	τεχνική	για	τον	προσδιορισμό	ειδικών	αντιγόνων	εντός	τμημάτων	ιστού	με	τη	χρήση	ειδικού	για	το	αντιγόνο	αντίσωμα.	Ο	
εντοπισμός	σε	επίπεδο	οπτικού	μικροσκοπίου	των	αλληλεπιδράσεων	αντιγόνου-αντισώματος	μπορεί	να	επιτευχθεί	με	σήμανση	του	αντισώματος	με	ουσία	
που	μπορεί	να	απεικονιστεί,	χρησιμοποιώντας	σύζευξη	είτε	με	φθορίζοντα	δείκτη	είτε	με	ένζυμο,	ακολουθούμενη	από	χρωματομετρική	ανίχνευση.		
17	FISH:	Φθορίζων	in	situ	υβριδισμός:	τεχνική	που	χρησιμοποιεί	φθορίζοντες	ιχνηθέτες	για	την	απεικόνιση	και	χαρτογράφηση	του	γενετικού	υλικού	στα	
κύτταρα	ενός	ατόμου,	συμπεριλαμβανομένων	ειδικών	γονιδίων	ή	τμημάτων	γονιδίων.	Μπορεί	να	χρησιμοποιηθεί	για	την	αξιολόγηση	διαφόρων	
χρωμοσωμικών	ανωμαλιών	και	άλλων	γενετικών	μεταλλάξεων.	
18	MDx:	Μοριακή	διαγνωστική,	συλλογή	τεχνικών	που	χρησιμοποιούνται	για	την	ανάλυση	βιολογικών	δεικτών	γονιδίων	και	πρωτεωμάτων,	για	τη	διάγνωση	
και	την	παρακολούθηση	μιας	νόσου,	την	ανίχνευση	κινδύνου	και	τη	βοήθεια	στην	επιλογή	θεραπείας,	για	παράδειγμα	PCR	(βλ.	παρακάτω),	μικροσυστοιχίες	
DNA	και	NGS	(βλ.	παρακάτω).	
19	PCR:	αλυσιδωτή	αντίδραση	πολυμεράσης,	τεχνική	που	χρησιμοποιείται	για	τον	πολλαπλασιασμό	μικρών	τμημάτων	DNA.	Αφού	πολλαπλασιαστεί,	το	DNA	
που	παράγεται	με	PCR	μπορεί	να	χρησιμοποιηθεί	σε	πολλές	εργαστηριακές	διαδικασίες,	όπως	ταυτοποίηση	DNA,	ανίχνευση	παθογόνων	και	διάγνωση	
γενετικών	διαταραχών.	
20	NGS:	Αλληλούχιση	επόμενης	γενιάς,	τεχνολογία	αλληλούχισης	DNA	μεγάλης	κλίμακας	με	την	οποία	αποκρυπτογραφούνται	ταυτόχρονα	εκατομμύρια	
νουκλεοτιδικές	αλληλουχίες.	Επιτρέπει	την	αναζήτηση	ολόκληρου	του	γονιδιώματος	(ολικό	γονιδίωμα),	των	εξονίων	όλων	των	γνωστών	γονιδίων	(ολικό	
εξονίωμα)	ή	μόνο	των	εξονίων	επιλεγμένων	γονιδίων	(στοχευμένη	ομάδα	γονιδίων).	



20	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Εικόνα	 2:	 δείκτες	 μέτρησης	 που	 χρησιμοποιήθηκαν	 για	 την	 αξιολόγηση	 της	 πρόσβασης	 στην	
εξέταση	βιοδεικτών	και	της	ποιότητας	της	10	

	
	

Η	 παρούσα	 έκθεση	 παρουσιάζει	 τα	 αποτελέσματα	 της	 έρευνας	 που	 διεξήχθη	 το	 2020	 για	 την	
αξιολόγηση	 της	 τρέχουσας	 κατάστασης	 όσον	 αφορά	 την	 εξέταση	 βιοδεικτών	 στην	 Ελλάδα,	 τον	
εντοπισμό	ειδικών	για	τη	χώρα	ελλείψεων	και	την	ανάπτυξη	συστάσεων	πολιτικής	για	τη	βελτίωση	
της	πρόσβασης	σε	εξετάσεις	ογκολογικών	βιοδεικτών	και	της	ποιότητας	αυτών	στην	Ελλάδα	και	σε	
ολόκληρη	την	Ευρώπη.	Η	έκθεση	αξιολογεί	μια	επιλογή	βασικών	βιοδεικτών21,	τόσο	καθιερωμένων	
																																																								
21	Εξετάσεις	μεμονωμένων	βιοδεικτών:	PD-L1,	HER2,	ALK,	MMR	/	MSI,	BRCA,	EGFR,	NTRK,	BRAF,	KRAS	/	NRAS,	εξετάσεις	πολλαπλών	βιοδεικτών:	NGS	περιοχών	

συχνής	μεταλλαξιογένεσης	(έως	50	γονίδια)	/	NGS	σε	στοχευμένη	ομάδα	γονιδίων,	NGS	ολοκληρωμένου	γονιδιωματικού	προφίλ	(>50	γονίδια),	υγρή	βιοψία	

Δείκτες	μέτρησης	της	πρόσβασης	σε	
εξετάσεις	

Κινητήρια	στοιχεία	 Παράγοντες	που		
εξετάζονται	

• Δυνατότητες	και	
διείσδυση	εργαστηρίων		

• Υποδομή	για	την	
υποστήριξη	της	ροής	
δειγμάτων	(π.χ.	
προέλευση	δειγμάτων)	

Πρόσβαση	σε	
εργαστήριο	

• Επίπεδο	δημόσιας	
αποζημίωσης	

Αποζημίωση	
εξέτασης	

• %	των	εργαστηρίων	που	
διαθέτουν	εσωτερικές	
δυνατότητες	ή	
αποστέλλουν	τις	
εξετάσεις	σε	
συνεργαζόμενα	
εργαστήρια	

• Συνολικός	χρόνος	
διαθεσιμότητας	
εξέτασης	

Διαθεσιμότητα	
εξετάσεων	

• Ασθενείς	που	
εξετάστηκαν	/	ασθενείς	
που	πληρούν	τις	
προϋποθέσεις	

Ποσοστό	
εντολών	για	
εξέταση	

Κινητήρια	στοιχεία	 Παράγοντες	που		
εξετάζονται	

• Συμμετοχή	στο	
πρόγραμμα	EQA	

Συμμετοχή	σε	
πρόγραμμα	
ποιότητας	

Δείκτες	μέτρησης	της	ποιότητας	των	
εξετάσεων	

Διαπίστευση	
εργαστηρίου	

• Ποσοστό	εργαστηρίων	
με	διαπίστευση	ISO	

Χρόνος	
παράδοσης	
αποτελέσματος	
εξέτασης	

• Χρόνος	από	την	
εντολή	για	εξέταση	
έως	την	παραλαβή	
των	αποτελεσμάτων	
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όσο	 και	 καινοτόμων,	 σύμφωνα	 με	 τέσσερις	 δείκτες	 μέτρησης	 της	 πρόσβασης	 (πρόσβαση	 σε	
εργαστήριο,	 διαθεσιμότητα	 εξέτασης,	 αποζημίωση	 εξέτασης,	 ποσοστό	 εντολών	 για	 εξέταση)	 και	
τρεις	 δείκτες	 μέτρησης	 της	 ποιότητας	 (συμμετοχή	 σε	 πρόγραμμα	 ποιότητας,	 διαπίστευση	
εργαστηρίου,	 χρόνος	 παράδοσης	 αποτελεσμάτων	 εξέτασης).	 Βασίζεται	 σε	 ένα	 ευρύ	 φάσμα	
δευτερευουσών	 πηγών,	 σε	 έρευνες	 μεταξύ	 9	 διευθυντών	 εργαστηρίων	 στην	 Ελλάδα	 (141	
διευθυντές	εργαστηρίων	σε	όλη	την	Ευρώπη)	και	163	ασθενών	στην	Ελλάδα	(1.665	ασθενείς	σε	όλη	
την	 Ευρώπη),	 και	 σε	 2	 σε	 ενδελεχείς	 συνεντεύξεις	 με	 διευθυντές	 εργαστηρίων	 και	 παρόχους	
υπηρεσιών	υγείας	στην	Ελλάδα	(58	συνεντεύξεις	σε	όλη	την	Ευρώπη).		
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Ε.	ΣΥΝΟΨΗ	ΤΩΝ	ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ	ΚΑΙ	ΤΩΝ	ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

α.	Βασικά	πορίσματα	για	τη	χώρα:	Ελλάδα	

Πρόσβαση	σε	φάρμακα	

Η	 πρόσβαση	 σε	 φάρμακα	 σε	 μια	 δεδομένη	 χώρα	 αξιολογήθηκε	 με	 βάση	 τη	 διαθεσιμότητα	
(εμπορική	 διάθεση)	 και	 την	 αποζημίωση	 από	 δημόσιους	 παρόχους	 υπηρεσιών	 υγείας	 37	
εγκεκριμένων	από	 τον	EMA	θεραπειών	που	συνδέονται	με	 τους	βιοδείκτες	που	 εμπίπτουν	στο	
πεδίο	εφαρμογής.	

Συνολικά,	η	βαθμολογία	της	Ελλάδας	όσον	αφορά	την	πρόσβαση	σε	φάρμακα	αξιολογήθηκε	ως	
μέτρια	λόγω	του	ότι	διαθέτει	λιγότερα	διαθέσιμα	και	αποζημιούμενα	φάρμακα	σε	σύγκριση	με	
την	υπόλοιπη	Ευρώπη.	10	

Η	Ελλάδα	διαθέτει	26	από	 τις	37	σχετικές,	 εγκεκριμένες	από	 τον	EMA	στοχευμένες	θεραπείες,	οι	
οποίες	αντιστοιχούν	σε	μέτρια	διαθεσιμότητα	σε	σχέση	με	τον	αντίστοιχο	μέσο	όρο	των	29	της	ΕΕ	
(ισχύει	 από	 τον	 Φεβρουάριο	 του	 2020).	 Επιπλέον,	 ο	 διάμεσος	 χρόνος	 μεταξύ	 της	 λήψης	 άδειας	
κυκλοφορίας	 από	 τον	 ΕΜΑ	 και	 της	 πρόσβασης	 των	 ασθενών	 σε	 ογκολογική	 θεραπεία	 είναι	 385	
ημέρες	στην	Ελλάδα	(ελαφρώς	ταχύτερος	από	τον	διάμεσο	χρόνο	των	452	ημερών	στην	ΕΕ),	αλλά	οι	
χρόνοι	καθυστέρησης	ποικίλλουν	σημαντικά	κατά	περίπτωση.	

Εικόνα	3:	Βιοδείκτες	 εγκεκριμένοι	από	 τον	EMA	που	διατίθενται	στην	Ελλάδα	 (κατάσταση	από	
τον	Φεβρουάριο	του	2020)	
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Από	τις	26	διαθέσιμες	θεραπείες	στην	Ελλάδα,	οι	19	αποζημιώνονται	από	το	δημόσια	(έναντι	του	
μέσου	 όρου	 των	 22	 της	 ΕΕ).	 Τουλάχιστον	 ένα	 φάρμακο	 που	 συνδέεται	 με	 κάθε	 βιοδείκτη-στόχο	
αποζημιώνεται,	με	εξαίρεση	τον	NTRK	λόγω	έλλειψης	διαθέσιμων	θεραπειών	στην	αγορά.	Γενικά,	
στην	Ελλάδα	το	επίπεδο	αποζημίωσης	για	φάρμακα	ακριβείας	στον	καρκίνο	είναι	χαμηλότερο	από	
τον	μέσο	όρο	της	ΕΕ,	επειδή	η	χρηματοδότηση	που	παρέχεται	μέσω	του	εθνικού	συστήματος	υγείας	
είναι	 συχνά	 ανεπαρκής	 και	 η	 έγκριση	 αποζημίωσης	 μερικές	 φορές	 καθυστερεί22.	 Οι	 ασθενείς	
μπορούν	να	λάβουν	αποζημίωση	για	θεραπείες	που	δεν	έχουν	ακόμη	λάβει	 επίσημη	έγκριση	για	
αποζημίωση,	 υπό	 την	 προϋπόθεση	 ότι	 έχουν	 εγκριθεί	 από	 τον	 EMA,	 μέσω	 μιας	 ξεχωριστής	
διαδικασίας	 εσπευσμένης	 αίτησης	 κατά	 περίπτωση	 —	 αλλά	 αυτό	 απαιτεί	 από	 τους	 ιατρούς	 να	
υποβάλουν	δικαιολογητικά	έγγραφα	για	να	αποκτήσουν	πρόσβαση.		10	

Εικόνα	4:	Σύγκριση	μεταξύ	των	χωρών	–	πρόσβαση	σε	φάρμακα23	

Η	 Γερμανία	 είναι	 η	 μόνη	 χώρα	 με	
υψηλότερη	πρόσβαση	σε	φάρμακα	από	
την	 Ελλάδα.	 Η	 υψηλή	 βαθμολογία	 της	
Γερμανίας	οφείλεται	στο	 γεγονός	ότι	η	
έγκριση	 του	 φαρμάκου	 από	 τον	 EMA	
συνεπάγεται	 αυτομάτως	 αποζημίωση	
του	 φαρμάκου	 από	 το	 σύστημα	
ασφάλισης	 υγείας,	 με	 δωρεάν	
τιμολόγηση	 κατά	 το	 πρώτο	 έτος.	20	
Υπάρχουν	διάφοροι	λόγοι	για	τη	μέτρια	
ή	 χαμηλή	βαθμολογία	σε	άλλες	 χώρες:	
για	παράδειγμα,	στη	 Γαλλία	34	από	 τα	
37	εγκεκριμένα	από	τον	EMA	φάρμακα	
ακριβείας	 είναι	 διαθέσιμα,	 αλλά	
υπάρχει	 καθυστέρηση	 μεταξύ	 της	
προσθήκης	 των	 φαρμάκων	 στον	
κατάλογο	 αποζημίωσης	 και	 της	
συμπερίληψης	 στις	 κατευθυντήριες	
γραμμές,	 με	 αποτέλεσμα	30	
καθυστερήσεις	 στη	 χρήση	 των	
φαρμάκων.	Στη	Σουηδία,	οι	αποφάσεις	
αποζημίωσης	λαμβάνονται	 γρήγορα	σε	
εθνικό	 επίπεδο,	αλλά	η	διαθεσιμότητα	

των	φαρμάκων	είναι	μέτρια,	με	μόνο	27	από	τα	37	εγκεκριμένα	από	τον	EMA	φάρμακα	ακριβείας	
να	 είναι	 διαθέσιμα	 και	 να	 αποζημιώνονται	 από	 το	 δημόσιο	 [8].	 Σε	 ορισμένες	 χώρες	 της	 Δυτικής	
Ευρώπης,	 για	 παράδειγμα	 στην	 Ισπανία	 και	 την	 Ιταλία,	 τα	 φάρμακα	 χρηματοδοτούνται	 από	
περιφερειακούς	 προϋπολογισμούς	 ή	 προϋπολογισμούς	 νοσοκομείων.	 Αυτό	 συμβάλλει	 σε	
καθυστερήσεις	 στην	 έγκριση	 αποζημίωσης	 λόγω	 της	 ανάγκης	 για	 διαδοχικές	 διαδικασίες	 λήψης	
αποφάσεων	 από	 τους	 εθνικούς,	 περιφερειακούς	 και	 νοσοκομειακούς	 φορείς.	 Αρκετές	 χώρες	 της	40	
Ανατολικής	Ευρώπης	και	 της	Βαλτικής	έχουν	χαμηλή	πρόσβαση	σε	φάρμακα	 (π.χ.	στη	Λετονία	10	
από	τα	37	εγκεκριμένα	από	τον	EMA	φάρμακα	είναι	διαθέσιμα	και	αποζημιώνονται	από	το	δημόσιο	
[8,9]).	Οι	 χώρες	αυτές	χαρακτηρίζονται	από	μεγάλες	καθυστερήσεις	μεταξύ	 της	έγκρισης	από	τον	
EMA	και	της	αποζημίωσης	των	φαρμάκων,	καθώς	και	από	περιορισμένη	διαθεσιμότητα	δημόσιας	
χρηματοδότησης	 [10].	 Για	 περισσότερες	 λεπτομέρειες	 σχετικά	 με	 την	 πρόσβαση	 στα	 φάρμακα,	
ανατρέξτε	στο	Παράρτημα,	εικόνες	Α	και	Β.	

																																																								
22	IQN	Path	/	EFPIA	Lab	manager	survey	(2020)	
23	Η	χρωματική	ταξινόμηση	είναι	συνάρτηση	τόσο	της	διαθεσιμότητας	του	φαρμάκου	(δηλ.	της	εμπορικής	διάθεσης	ενός	φαρμάκου)	όσο	και	της	
αποζημίωσης	από	το	δημόσιο.	Για	παράδειγμα,	στη	Γαλλία,	όπου	34	από	τα	37	φάρμακα	που	εμπίπτουν	στο	πεδίο	εφαρμογής	της	παρούσας	έκθεσης	είναι	
διαθέσιμα,	αλλά	μόνο	27	από	αυτά	τα	34	αποζημιώνονται,	η	πρόσβαση	σε	φάρμακα	αξιολογήθηκε	ως	«μέτρια».	Τα	κατώφλια	για	τη	διαθεσιμότητα	
φαρμάκων	είναι:	>30	(υψηλή),	26–30	(μέτρια),	<26	(χαμηλή).	Τα	κατώφλια	για	την	αποζημίωση	των	φαρμάκων	είναι:	>30	(υψηλή),	16–30	(μέτρια),	<16	
(χαμηλή)	
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Πρόσβαση	σε	εξετάσεις	μεμονωμένων	βιοδεικτών	
Η	 πρόσβαση	 σε	 εξετάσεις	 μεμονωμένων	 βιοδεικτών	 αναλύθηκε	 με	 βάση	 τον	 μέσο	 όρο	 των	
βαθμολογιών	σε	όλους	τους	δείκτες	μέτρησης	της	πρόσβασης	σε	εξετάσεις24	

Αυτές	περιλαμβάνουν:	10	

• Πρόσβαση	 σε	 εργαστήριο:	 περιφερειακή	 διαθεσιμότητα	 διαγνωστικών	 εργαστηρίων	 και	
αποτελεσματικότητα	των	οδών	παραπομπής	

• Διαθεσιμότητα	 εξέτασης	 μεμονωμένου	 βιοδείκτη:	 σύνθετη	 βαθμολογία	 με	 βάση	 το	 μέσο	
ποσοστό	των	εργαστηρίων	που	προσφέρουν	τις	εξετάσεις	μεμονωμένου	βιοδείκτη	που	εμπίπτουν	
στο	 πεδίο	 εφαρμογής,	 είτε	 εσωτερικά	 είτε	 μέσω	 παραπομπής,	 και	 μέσος	 χρόνος	 από	 τη	
διαθεσιμότητα	του	φαρμάκου	έως	τη	διαθεσιμότητα	δοκιμής	

• Αποζημίωση	 για	 εξέταση	 μεμονωμένου	 βιοδείκτη:	 μέσο	 ποσοστό	 εξετάσεων	 που	
αναφέρθηκε	ότι	καλύπτονται	από	δημόσια	αποζημίωση	

• Ποσοστό	 εντολών	 για	 εξέταση	μεμονωμένου	βιοδείκτη:	μέσο	ποσοστό	 εντολής	 για	όλους	
τους	βιοδείκτες	που	εμπίπτουν	στο	πεδίο	εφαρμογής	20	

Λόγω	της	κρίσιμης	σημασίας	της	δημόσιας	αποζημίωσης	για	τη	βιώσιμη	πρόσβαση	σε	εξετάσεις,	η	
πρόσβαση	 σε	 εξέταση	 μεμονωμένου	 βιοδείκτη	 αξιολογήθηκε	 ως	 «όχι	 καλύτερη	 από	 μέτρια»	 σε	
χώρες	όπου	>25%	των	εξετάσεων	μεμονωμένου	βιοδείκτη	χρηματοδοτούνταν	από	φαρμακευτικές	
εταιρείες.		
	
Συνολικά,	η	πρόσβαση	σε	εξέταση	μεμονωμένου	βιοδείκτη	στην	Ελλάδα	αξιολογείται	ως	μέτρια,	
με	υψηλή	πρόσβαση	σε	εργαστήριο	και	υψηλά	ποσοστά	εντολών	για	εξέταση,	αλλά	με	μέτρια	
διαθεσιμότητα	 της	 εξέτασης	 λόγω	 των	 περιορισμών	 αποζημίωσης	 και	 των	 διαφορών	 στη	
χρηματοδότηση.	
	30	
Πρόσβαση	σε	εργαστήριο	στην	Ελλάδα:	υψηλή	
Σχεδόν	όλες	οι	εξετάσεις	μοριακών	βιοδεικτών	στην	Ελλάδα	πραγματοποιούνται	σε	10	ιδιωτικά	και	
4–5	 δημόσια/ακαδημαϊκά	 εργαστήρια	 με	 πανελλαδική	 κάλυψη.	 Η	 επαρκής	 πρόσβαση	
εξασφαλίζεται	 μέσω	 της	 συνεργασίας	 μεταξύ	 δημόσιων	 και	 ιδιωτικών	 ιδρυμάτων.	 Οι	
εγκαταστάσεις	 αυτές	 συνήθως	 διαθέτουν	 υπερσύγχρονες	 τεχνικές	 δυνατότητες	 και	 εκτελούν	 ένα	
ευρύ	φάσμα	εξετάσεων	μοριακών	βιοδεικτών,	συμπεριλαμβανομένης	NGS.	Οι	εξετάσεις	IHC	/	FISH	
πραγματοποιούνται	σε	παθολογοανατομικά	εργαστήρια	(που	βρίσκονται	εντός	των	νοσοκομειακών	
εγκαταστάσεων	 ή	 σε	 ανεξάρτητα	 ιδιωτικά	 εργαστήρια).	 Η	 έρευνα	 κατέγραψε	 22	
παθολογοανατομικά	 εργαστήρια	 που	 μπορούν	 να	 πραγματοποιήσουν	 εξετάσεις	 IHC	 και	 FISH,	
καλύπτοντας	τις	ανάγκες	των	ασθενών	σε	περιφερειακό	επίπεδο.		40	
	

																																																								
24	Η	βαθμολογία	πρόσβασης	σε	εξετάσεις	μεμονωμένων	βιοδεικτών	είναι	συνάρτηση	των	επιμέρους	βαθμολογιών	των	σύνθετων	δεικτών	μέτρησης.	Η	
βαθμολογία	πρόσβασης	σε	εργαστήριο	βασίστηκε	στην	περιφερειακή	διαθεσιμότητα	διαγνωστικών	εργαστηρίων	(δηλ.	στον	αριθμό	των	εργαστηρίων	κατά	
κεφαλή)	και	στην	αποτελεσματικότητα	των	οδών	παραπομπής.	Η	βαθμολογία	διαθεσιμότητας	των	εξετάσεων	μεμονωμένων	βιοδεικτών	βασίστηκε	στο	μέσο	
ποσοστό	των	εργαστηρίων	που	προσέφεραν	κάθε	εξέταση	μεμονωμένου	βιοδείκτη	εσωτερικά	ή	μέσω	παραπομπής	[>75%	(υψηλή),	50–75%	(μέτρια),	<50%	
(χαμηλή)]	και	στον	χρόνο	μεταξύ	της	διαθεσιμότητας	του	φαρμάκου	και	της	εξέτασης	[<1	έτος	καθυστέρηση	(υψηλή),	>1	έτος	καθυστέρηση	(χαμηλή)].	Η	
αποζημίωση	για	εξέταση	μεμονωμένου	βιοδείκτη	υπολογίστηκε	με	βάση	το	μέσο	ποσοστό	των	εξετάσεων	που	αναφέρθηκε	ότι	καλύπτονται	από	δημόσια	
αποζημίωση	[>90%	(υψηλή),	75–90%	(μέτρια),	<75%	(χαμηλή)].	Το	ποσοστό	εντολών	για	εξέταση	μεμονωμένου	βιοδείκτη	υπολογίστηκε	με	βάση	τα	μέσα	
ποσοστά	εντολής	για	όλους	τους	βιοδείκτες-στόχους	[>75%	(υψηλός),	50–75%	(μέτρια),<50%	(χαμηλός)]	
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Οι	ασθενείς	έχουν	άμεση	πρόσβαση	σε	ειδικούς	ογκολόγους,	χωρίς	να	απαιτείται	παραπομπή	από	
γενικό	ιατρό.	Οι	ειδικοί	βρίσκονται	σε	ογκολογικά	κέντρα	ή	ογκολογικές	κλινικές	για	διάγνωση	και	
έλεγχο.	 Τα	 δείγματα	 λαμβάνονται	 και	 αναλύονται	 είτε	 εσωτερικά	 είτε	 αποστέλλονται	 σε	
ακαδημαϊκά	 /	 ιδιωτικά	 εργαστήρια	 για	 μοριακές	 εξετάσεις.	 Ενδέχεται	 να	 απαιτηθεί	 από	 τους	
ασθενείς	να	μεταφέρουν	οι	ίδιοι	τα	δείγματα	βιοδεικτών	τους	στο	εργαστήριο.	
	
Διαθεσιμότητα	εξέτασης	μεμονωμένου	βιοδείκτη	στην	Ελλάδα:	μέτρια		
Τα	περισσότερα	παθολογοανατομικά	εργαστήρια	έχουν	δυνατότητες	IHC,	ενώ	τα	μισά	έως	τα	δύο	
τρίτα	 των	 παθολογοανατομικών	 εργαστηρίων	 διεξάγουν	 εξέταση	 FISH.	 Αντίθετα,	 η	 δυνατότητα	
μοριακών	 εξετάσεων,	 συμπεριλαμβανομένων	 των	 PCR	 και	 NGS,	 συγκεντρώνονται	 κυρίως	 σε	10	
ιδιωτικά	εργαστήρια,	καθώς	και	σε	4–5	ακαδημαϊκά	εργαστήρια.	Τα	ιδιωτικά	εργαστήρια	κερδίζουν	
κρατικές	συμβάσεις	για	να	μπορούν	να	διεξάγουν	αποζημιούμενες	εξετάσεις,	αλλά	πολλά	ιδιωτικά	
εργαστήρια	 δεν	 υποβάλλουν	 αίτηση	 για	 συμβάσεις	 δημόσιας	 αποζημίωσης	 λόγω	 χαμηλών	
επιπέδων	αποζημίωσης	και	εφαρμογής	αυτόματης	επιστροφής.	
	
Συνολικά,	 το	66%	των	εργαστηρίων	που	ερευνήθηκαν	στην	Ελλάδα	προσφέρουν	καθεμία	από	 τις	
εξετάσεις	μεμονωμένου	βιοδείκτη	που	εμπίπτει	στο	πεδίο	αυτής	 της	μελέτης	είτε	εσωτερικά	είτε	
μέσω	παραπομπής	(σύμφωνα	με	τον	μέσο	όρο	της	ΕΕ),	ωστόσο	οι	περιορισμοί	στη	χρηματοδότηση	
περιορίζουν	τις	δυνατότητες	των	μεμονωμένων	εργαστηρίων	να	διεξάγουν	τις	εξετάσεις.	
	20	
Εικόνα	5:	Διαθεσιμότητα	εξέτασης	μεμονωμένου	βιοδείκτη	στην	Ελλάδα	

	
Υπάρχει	 γενικά	 καθυστέρηση	 μεταξύ	 της	 διαθεσιμότητας	 του	 φαρμάκου	 και	 της	 διαθεσιμότητας	
της	 εξέτασης	μεμονωμένου	βιοδείκτη	που	απαιτείται	 για	 τη	συνταγογράφηση	 του	φαρμάκου,	με	
μεταβλητή	διαθεσιμότητα	της	εξέτασης,	ιδίως	για	πιο	νέες	εξετάσεις.	Ενώ	τα	ιδιωτικά	νοσοκομεία	
είναι	σε	θέση	να	προσφέρουν	εξετάσεις	αμέσως	μετά	τη	διάθεση	του	συνδεδεμένου	φαρμάκου,	τα	
δημόσια	κέντρα	πρέπει	συχνά	να	βασίζονται	σε	χορηγία	από	φαρμακευτικές	εταιρείες	ή	υπόκεινται	
σε	 καθυστερήσεις	 στην	 παροχή	 των	 εξετάσεων	 όσο	 η	 χρηματοδότηση	 βρίσκεται	 στο	 στάδιο	
εδραίωσης.	
	30	
Αποζημίωση	εξέτασης	μεμονωμένου	βιοδείκτη	στην	Ελλάδα:	χαμηλή	
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Οι	αποζημιώσεις	για	IHC	και	FISH	χρηματοδοτούνται	από	τους	προϋπολογισμούς	των	νοσοκομείων.	
Ωστόσο,	υπάρχουν	σημαντικοί	περιορισμοί	στη	 χρηματοδότηση	 των	εξετάσεων	βιοδεικτών,	 ιδίως	
για	τα	εργαστήρια	σε	ογκολογικά	νοσοκομεία	/	κλινικές	που	χρηματοδοτούνται	από	τον	συνολικό	
προϋπολογισμό	 του	 νοσοκομείου,	 καθώς	 ο	 προϋπολογισμός	 αυτός	 συχνά	 δεν	 επαρκεί	 για	 την	
κάλυψη	των	αναγκών	σε	εξετάσεις	βιοδεικτών.		
	
Η	 αποζημίωση	 για	 τα	 ιδιωτικά	 εργαστήρια	 πραγματοποιείται	 μέσω	 συμβάσεων	 με	 τον	 πάροχο	
υπηρεσιών	 υγείας	 (Εθνικός	 Οργανισμός	 Παροχής	 Υπηρεσιών	 Υγείας	 -	 ΕΟΠΥΥ).	 Ωστόσο,	 πολλά	
ιδιωτικά	εργαστήρια	προτιμούν	να	απέχουν	από	τη	σύναψη	συμβάσεων	με	τον	πάροχο	υπηρεσιών	
υγείας	 λόγω	 των	 πολύ	 χαμηλών	 ποσών	 αποζημίωσης,	 ιδίως	 μετά	 την	 εφαρμογή	 αυτόματης	10	
επιστροφής.		
	
Παρόλο	 που	 διατίθενται	 δημόσιοι	 πόροι	 για	 την	 κάλυψη	 της	 αποζημίωσης	 για	 εξετάσεις	
βιοδεικτών,	η	χρηματοδότηση	παραμένει	ακόμη	ειδική	ανά	ένδειξη.	Για	παράδειγμα,	οι	εξετάσεις	
EGFR	και	ALK	αποζημιώνονται	μόνο	για	τον	ΜΜΚΠ,	η	εξέταση	HER2	για	τον	καρκίνο	του	μαστού	και	
του	 στομάχου,	 η	 εξέταση	 MMR	 /	 MSI	 για	 τον	 ορθοκολικό	 καρκίνο	 και	 η	 εξέταση	 BRAF	 για	 το	
μελάνωμα.		
	
Επιπλέον,	η	δημόσια	χρηματοδότηση	για	πιο	νέους	βιοδείκτες	μπορεί	να	καθυστερήσει	λόγω	των	
μη	συχνών	ενημερώσεων	του	καταλόγου	των	αποζημιούμενων	βιοδεικτών:	για	παράδειγμα,	παρά	20	
την	ένταξη	στα	εθνικά	θεραπευτικά	πρωτόκολλα,	οι	εξετάσεις	βιοδεικτών	για	BRCA	1	/	2,	PD-L1	και	
EGFR	 με	 χρήση	 υγρής	 βιοψίας	 δεν	 αποζημιώνονται	 από	 τον	 Αύγουστο	 του	 2021,	 καθώς	 ο	
κατάλογος	αποζημίωσης	ενημερώθηκε	για	τελευταία	φορά	το	2014.		
	
Οι	εξετάσεις	που	δεν	αποζημιώνονται	από	το	δημόσιο	είτε	χρηματοδοτούνται	από	φαρμακευτικές	
εταιρείες	 (μέσω	 προγραμμάτων	 υπό	 την	 αιγίδα	 ιατρικών	 εταιρειών)	 είτε	 πληρώνονται	 από	 τους	
ίδιους	 τους	 ασθενείς,	 ενώ	 πιθανές	 διακοπές	 στα	 προγράμματα	 των	 εξετάσεων	 βιοδεικτών	 που	
υποστηρίζονται	 από	φαρμακευτικές	 εταιρείες	 θέτουν	 σε	 κίνδυνο	 την	 πρόσβαση	 των	ασθενών	 σε	
εξετάσεις	βιοδεικτών	και	εξατομικευμένες	θεραπείες.	
	30	
Οι	 περιορισμοί	 στη	 χρηματοδότηση	 και	 την	 αποζημίωση	 για	 εξετάσεις	 βιοδεικτών	
αντικατοπτρίζονται	σαφώς	στην	έρευνα	ασθενών	που	διεξήχθη	για	την	παρούσα	μελέτη,	με	μόνο	
το	40%	των	ερωτηθέντων	στην	Ελλάδα	να	δηλώνουν	ότι	έχουν	λάβει	δημόσια	αποζημίωση	για	την	
εξέταση	βιοδεικτών	τους.	
	
Εικόνα	6:	Αποζημίωση	εξέτασης	μεμονωμένου	βιοδείκτη	στην	Ελλάδα	
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Ποσοστό	εντολής	εξέτασης	μεμονωμένου	βιοδείκτη	στην	Ελλάδα:	υψηλή	
Τα	ποσοστά	εντολών	για	εξέταση	μεμονωμένου	βιοδείκτη	αναφέρεται	ότι	είναι	γενικά	σύμφωνα	με	
ή	πάνω	από	 τον	μέσο	όρο	 της	 ΕΕ.	 Το	81%	 των	 κατάλληλων	ασθενών	στην	Ελλάδα	ελέγχονται	ως	
προς	όλους	τους	βιοδείκτες-στόχους	(έναντι	του	ευρωπαϊκού	μέσου	όρου	του	67%),	με	τη	βοήθεια	
επαρκών	οδών	παραπομπής	 και	 χορηγίας	από	φαρμακευτικές	 εταιρείες	 για	 ορισμένες	 εξετάσεις.	
Τα	υψηλά	ποσοστά	εντολών	υποστηρίζονται	επίσης	από	ένα	σχετικά	υψηλό	επίπεδο	ενημέρωσης	
των	ιατρών	για	τις	εξετάσεις	και	επωφελούνται	από	τα	ισχυρά,		
ενεργά	και	καλά	ενημερωμένα	δίκτυα	ιατρών.		10	
	
Ωστόσο,	οι	εξετάσεις	βιοδεικτών	διεξάγονται	και	αποζημιώνονται	μόνο	κατόπιν	συνταγογράφησης.	
Ο	 παθολογοανατόμος	 δεν	 μπορεί	 να	 αποφασίσει	 σχετικά	 με	 τυχόν	 επιπλέον	 εξετάσεις	 που	
απαιτούνται	 για	 το	 δείγμα	 που	 έχει	 εξετάσει,	 εκτός	 εάν	 λάβει	 σχετικό	 γραπτό	 αίτημα	
(συνταγογράφηση)	από	τον	κατάλογο	των	εγκεκριμένων	βιοδεικτών.	
	
Εικόνα	7:	Ποσοστό	εντολής	εξέτασης	μεμονωμένου	βιοδείκτη	στην	Ελλάδα	
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Εικόνα	8:	Σύγκριση	μεταξύ	χωρών	–	πρόσβαση	σε	εξέταση	μεμονωμένου	βιοδείκτη	
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Η	 προσβασιμότητα	 σε	
εξέταση	 μεμονωμένου	
βιοδείκτη	 στην	 Ελλάδα	
αξιολογείται	 ως	 μέτρια,	 με	
υψηλή	 πρόσβαση	 σε	
εργαστήριο	 και	 υψηλά	
ποσοστά	 εντολών	 για	
εξέταση,	 αλλά	 με	 μέτρια	
διαθεσιμότητα	 της	 εξέτασης	
λόγω	 των	 περιορισμών	10	
αποζημίωσης	 και	 των	
διαφορών	 στη	
χρηματοδότηση.		
	
Στις	 ευρωπαϊκές	 χώρες	 με	 τις	
χαμηλότερες	 επιδόσεις	 όσον	
αφορά	 την	 πρόσβαση	 σε	
εξετάσεις	 μεμονωμένων	
βιοδεικτών	 (δηλ.	 Σλοβακία,	
Ρουμανία,	 Βουλγαρία),	 η	20	
υποδομή	 των	 διαγνωστικών	
εργαστηρίων	 παραμένει	
ανεπαρκώς	 ανεπτυγμένη	 ή	
ανεπαρκώς	 οργανωμένη,	
παρέχοντας	 ανεπαρκή	
εργαστηριακή	 κάλυψη	 και	
περιορίζοντας	 την	 πρόσβαση	

των	 ασθενών	 (βλ.	 Παράρτημα,	 εικόνα	 Γ).	 Όσον	 αφορά	 τη	 διαθεσιμότητα	 των	 εξετάσεων	
μεμονωμένων	βιοδεικτών,	υπάρχουν	σημαντικές	διαφορές	μεταξύ	των	χωρών	ως	προς	το	ποσοστό	
των	εργαστηρίων	με	τις	απαιτούμενες	δυνατότητες,	καθώς	και	ως	προς	το	χρονικό	διάστημα	μέχρι	30	
την	 ευρεία	 διάθεση	 μιας	 νέας	 εξέτασης	 βιοδεικτών,	 γεγονός	 που	 οδηγεί	 σε	 ανισότητες	 στην	
πρόσβαση.		
	
Γενικά,	οι	χώρες	της	Δυτικής	και	Βόρειας	Ευρώπης	εμφανίζουν	ταχεία	και	ευρεία	ενσωμάτωση	των	
εξετάσεων	στην	κλινική	πρακτική,	ενώ	στην	Ανατολική	Ευρώπη	η	ενσωμάτωση	είναι	βραδύτερη	και	
πιο	περιορισμένη,	αντικατοπτρίζοντας	χαμηλότερα	επίπεδα	επενδύσεων	και	πιο	αποσυνδεδεμένες	
διαδικασίες	για	την	αποζημίωση	των	φαρμάκων	και	των	εξετάσεων	 (βλ.	παράρτημα,	εικόνα	Δ	και	
Ε).		
	
Η	πρόσβαση	σε	εξετάσεις	μεμονωμένων	βιοδεικτών	παρεμποδίζεται	επίσης	στη	Νότια	και	40	
Ανατολική	 Ευρώπη	 λόγω	 των	 χαμηλότερων	 επιπέδων	 δημόσιας	 αποζημίωσης	 για	 τις	
εξετάσεις,	 πράγμα	 που	 σημαίνει	 ότι	 οι	 ασθενείς	 πρέπει	 να	 πληρώνουν	 οι	 ίδιοι	 (π.χ.	 στη	
Σλοβακία)	 ή	 να	 βασίζονται	 σε	 χρηματοδότηση	 από	 φαρμακευτικές	 εταιρείες	 (π.χ.	 στη	
Βουλγαρία,	την	Ισπανία,	την	Ουγγαρία,	τη	Ρουμανία)	(βλ.	Παράρτημα,	εικόνα	ΣΤ)	[43].	
	
Οι	 χώρες	 με	 καλύτερη	 πρόσβαση	 σε	 εξετάσεις	 μεμονωμένων	 βιοδεικτών	 (π.χ.	 Βέλγιο,	 Γαλλία)	
χαρακτηρίζονται	 από	στήριξη	πολιτικής	 και	 λειτουργικές	 οδούς	παραπομπής.	 Για	 παράδειγμα,	 το	
Βέλγιο	 διεξάγει	 τακτικές	 αναθεωρήσεις	 των	 κατευθυντήριων	 οδηγιών	 για	 τις	 εξετάσεις,	
προκειμένου	 να	 ενθαρρύνει	 τη	 χρήση	 νέων	 εξετάσεων	 και	 διαθέτει	 οργανωμένα	 δίκτυα	
εργαστηρίων	 που	 υποστηρίζονται	 από	 καθιερωμένες	 οδούς	 παραπομπής.	 Ομοίως,	 υπάρχουν	50	
σαφείς	και	καθιερωμένες	οδοί	παραπομπής	στη	Γαλλία	και	τη	Δανία,	ώστε	να	διασφαλίζεται	ότι	οι	
ασθενείς	έχουν	πρόσβαση	σε	κέντρα	με	τις	απαιτούμενες	δυνατότητες	εξέτασης	 (βλ.	Παράρτημα,	
Εικόνα	Γ,	για	πρόσβαση	σε	εργαστήριο	ανά	χώρα).	
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Πρόσβαση	σε	εξετάσεις	πολλαπλών	βιοδεικτών	

Η	 πρόσβαση	 σε	 εξετάσεις	 πολλαπλών	 βιοδεικτών	 αναλύθηκε	 με	 βάση	 τον	 μέσο	 όρο	 των	
βαθμολογιών	σε	όλους	τους	δείκτες	μέτρησης	της	πρόσβασης	σε	εξετάσεις25.	

Αυτές	περιλαμβάνουν:	

• Πρόσβαση	 σε	 εργαστήριο:	 περιφερειακή	 διαθεσιμότητα	 διαγνωστικών	 εργαστηρίων	 και	
αποτελεσματικότητα	των	οδών	παραπομπής	

• Διαθεσιμότητα	 της	 εξέτασης	 NGS:	 σύνθετη	 βαθμολογία	 με	 βάση	 τη	 διαθεσιμότητα	10	
διαφόρων	 μορφών	 NGS	 (NGS	 περιοχών	 συχνής	 μεταλλαξιογένεσης,	 NGS	 σε	 στοχευμένη	 ομάδα	
γονιδίων,	 NGS	 ολοκληρωμένου	 γονιδιωματικού	 προφίλ)	 σε	 μια	 δεδομένη	 χώρα	 και	 ποσοστό	
εργαστηρίων	που	προσφέρουν	οποιαδήποτε	μορφή	NGS	εσωτερικά	ή	μέσω	παραπομπής	

• Ενσωμάτωση	της	εξέτασης	στην	κλινική	πρακτική:	μέση	βαθμολογία	του	χρόνου	που	είναι	
διαθέσιμη	 (χρόνος	από	 την	 εισαγωγή	οποιασδήποτε	μορφής	NGS)	 και	 χρήση	NGS	 (μέσος	όρος	%	
όλων	των	βιοψιών	που	αναλύθηκαν	με	χρήση	NGS)	

• Αποζημίωση	για	εξέταση	NGS:	μέσο	ποσοστό	εξετάσεων	που	αναφέρθηκε	ότι	καλύπτονται	
από	δημόσια	αποζημίωση	

• Ποσοστό	 εντολών	 για	 εξέταση	 NGS:	 %	 μεριδίου	 των	 συνολικών	 μοναδικών	 βιοψιών	
πνευμόνων	 για	 τις	 οποίες	 πραγματοποιήθηκε	 μια	 δεδομένη	 εξέταση	 NGS	 (ο	 ΜΜΚΠ	20	
χρησιμοποιείται	ως	παράδειγμα)	

Όσον	 αφορά	 την	 πρόσβαση	 σε	 εξέταση	 μεμονωμένου	 βιοδείκτη,	 η	 πρόσβαση	 σε	 εξέταση	
πολλαπλών	βιοδεικτών	βαθμολογήθηκε	ως	«όχι	 καλύτερη	από	μέτρια»	σε	χώρες	όπου	>25%	των	
εξετάσεων	χρηματοδοτούνταν	από	φαρμακευτικές	εταιρείες.		

	
Συνολικά,	η	πρόσβαση	σε	εξετάσεις	πολλαπλών	βιοδεικτών	στην	Ελλάδα	αξιολογείται	ως	μέτρια	
λόγω	 επαρκούς	 πρόσβασης	 σε	 εργαστήριο,	 ικανοποιητικής	 διαθεσιμότητας	 της	 εξέτασης,	
ικανοποιητικών	ποσοστών	εντολών,	αλλά	χαμηλής	αποζημίωσης.	
	
Πρόσβαση	σε	εργαστήριο	στην	Ελλάδα:	υψηλή	30	
Σχεδόν	όλες	οι	μοριακές	εξετάσεις	στην	Ελλάδα	πραγματοποιούνται	από	περίπου	10	 ιδιωτικά	και	
περίπου	4–5	ακαδημαϊκά	μοριακά	διαγνωστικά	εργαστήρια.	Αυτά	τα	15	κέντρα	συνήθως	διαθέτουν	
υπερσύγχρονες	 εγκαταστάσεις	 και	 εκτελούν	 ευρύ	 φάσμα	 μοριακών	 εξετάσεων,	
συμπεριλαμβανομένης	 της	NGS.	 Συνολικά,	 ο	 αριθμός	 των	 μοριακών	 διαγνωστικών	 κέντρων	 είναι	
σύμφωνος	με	τον	μέσο	όρο	των	27	χωρών	της	ΕΕ	/	του	Ηνωμένου	Βασιλείου.		

	
Διαθεσιμότητα	εξέτασης	πολλαπλών	βιοδεικτών	στην	Ελλάδα:	μέτρια	
Ενώ	η	Ελλάδα	διαθέτει	καλές	δυνατότητες	NGS,	με	διαθεσιμότητα	και	των	3	τεχνολογιών	εξέτασης	
(NGS	 περιοχών	 συχνής	 μεταλλαξιογένεσης,	 NGS	 σε	 μικρότερη	 ομάδα	 γονιδίων,	 NGS	
ολοκληρωμένου	 γονιδιωματικού	 προφίλ)	 στη	 χώρα,	 στην	 πραγματικότητα	 ένα	 σχετικά	 χαμηλό	40	
ποσοστό	εργαστηρίων	προσφέρει	την	εξέταση	NGS	(περίπου	το	60%	σε	σύγκριση	με	τον	ευρωπαϊκό	
																																																								
25	Η	βαθμολογία	πρόσβασης	σε	εξετάσεις	πολλαπλών	βιοδεικτών	είναι	συνάρτηση	των	επιμέρους	βαθμολογιών	των	σύνθετων	δεικτών	μέτρησης.	Η	
βαθμολογία	πρόσβασης	σε	εργαστήριο	βασίστηκε	στην	περιφερειακή	διαθεσιμότητα	των	διαγνωστικών	εργαστηρίων	και	στην	αποτελεσματικότητα	των	
οδών	παραπομπής.	Η	διαθεσιμότητα	της	εξέτασης	NGS	βασίστηκε	στη	δυνατότητα	διεξαγωγής	διαφόρων	εξετάσεων	NGS	[και	τις	3	τεχνολογίες	εξέτασης	
(υψηλή),	2	από	τις	3	(μέτρια)	ή	1	ή	καμία	τεχνολογία	εξέτασης	NGS	(χαμηλή)]	και	στη	διαθεσιμότητα	των	διαφόρων	μορφών	NGS	εσωτερικά	ή	μέσω	
παραπομπής	[>90%	(υψηλή),	75-90%	(μέτρια),	<75%	(χαμηλή)].	Η	ενσωμάτωση	της	εξέτασης	αξιολογήθηκε	με	βάση	τον	χρόνο	από	την	εισαγωγή	[>5	έτη	
(υψηλή),	3–5	έτη	(μεσαία),	<3	έτη	(χαμηλή)]	και	το	επίπεδο	χρήσης	που	υπολογίστηκε	ως	το	ποσοστό	όλων	των	βιοψιών	που	αναλύθηκαν	
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μέσο	όρο	του	83%	περίπου),	καθώς	είναι	διαθέσιμη	μόνο	σε	ακαδημαϊκά	ή	ιδιωτικά	κέντρα.		

Ο	 μέσος	 χρόνος	 διάθεσης	 της	 εξέτασης	 πολλαπλών	 βιοδεικτών	 στην	 Ελλάδα	 είναι	 μέτριος	 (οι	
περισσότερες	 τεχνολογίες	 εξέτασης	NGS	 έγιναν	διαθέσιμες	περίπου	πριν	από	3–5	 χρόνια),	 ενώ	η	
χρήση	της	εξέτασης	πολλαπλών	βιοδεικτών	είναι	χαμηλή,	με	μόνο	το	1%	περίπου	του	συνόλου	των	
βιοψιών	 να	 αναλύεται	 επί	 του	 παρόντος	 με	 τη	 χρήση	 της	 τεχνολογίας	 NGS	 (σε	 σύγκριση	 με	 τον	
μέσο	όρο	του	10%	της	ΕΕ).	Επί	του	παρόντος,	η	NGS	πραγματοποιείται	από	ιδιωτικά	εργαστήρια,	τα	
οποία	 χρησιμοποιούν	 τα	 ποσά	 αποζημίωσης	 για	 την	 εξέταση	 μεμονωμένων	 βιοδεικτών	 για	 να	
καλύψουν	 το	 κόστος	 της	 παράλληλης	 εξέτασης	 πολλαπλών	 βιοδεικτών.	 Η	 μετάβαση	 από	 τις	
μεθόδους	εξέτασης	μεμονωμένου	βιοδείκτη	στην	εξέταση	ολοκληρωμένου	γονιδιωματικού	προφίλ	
με	βάση	την	NGS	παρουσιάζει	ενδιαφέρον,	ωστόσο	οι	περιορισμοί	της	δημόσιας	χρηματοδότησης	10	
και	 η	 περιορισμένη	 υποστήριξη	 δημόσιας	 πολιτικής	 όσον	 αφορά	 την	 εξέταση	 πολλαπλών	
βιοδεικτών	 περιορίζουν	 σημαντικά	 τη	 χρήση	 της	 NGS.	 Ωστόσο,	 οι	 περιορισμοί	 πρόσβασης	
μετριάζονται	 μέσω	 της	 ενεργής	 ενσωμάτωσης	 ιδιωτικών	 εργαστηρίων	 με	 δυνατότητα	 NGS	 στον	
δημόσιο	τομέα	[8].	

	
Αποζημίωση	εξέτασης	πολλαπλών	βιοδεικτών	στην	Ελλάδα:	χαμηλή	
Η	 εξέταση	 PCR	 και	 ορισμένες	 εξετάσεις	 NGS	 αποζημιώνονται	 απευθείας	 από	 το	 εθνικό	 ταμείο	
υγείας.	 Ωστόσο,	 <75%	 των	 περιοχών	 συχνής	 μεταλλαξιογένεσης	 και	 των	 ομάδων	 γονιδίων	
αποζημιώνονται	 από	 το	 δημόσιο	 λόγω	ανεπαρκούς	 δημόσιας	 χρηματοδότησης.	Η	 σημαντικότερη	
πηγή	 μη	 δημόσιας	 χρηματοδότησης	 για	 την	 εξέταση	 πολλαπλών	 βιοδεικτών	 στην	 Ελλάδα	20	
προέρχεται	από	την	πληρωμή	από	τον	ίδιο	τον	ασθενή.		

Επί	 του	παρόντος	δεν	υπάρχει	δημόσια	αποζημίωση	για	υγρές	βιοψίες,	ωστόσο	οι	υγρές	βιοψίες	
παρέχονταν	από	φαρμακευτικές	εταιρείες	για	την	αξιολόγηση	της	κατάστασης	EGFR	στον	ΜΜΚΠ.	

	
Ποσοστό	εντολών	για	εξέταση	στην	Ελλάδα:	μέτριο	
Εξετάζοντας	συγκεκριμένα	 τα	ποσοστά	 εντολών	 για	 εξέταση	πολλαπλών	βιοδεικτών	στον	ΜΜΚΠ,	
όπου	η	χρήση	NGS	είναι	πιο	διαδεδομένη,	η	απόδοση	της	Ελλάδας	συνάδει	με	τον	ευρωπαϊκό	μέσο	
όρο,	 με	 εκτιμώμενο	 ποσοστό	 εντολών	 50–75%	 για	 βιοψίες	 στον	 ΜΜΚΠ	 σε	 όλες	 τις	 διαθέσιμες	
πλατφόρμες	της	NGS.	

	30	
Εικόνα	9:	Σύγκριση	μεταξύ	χωρών	–	πρόσβαση	σε	εξέταση	πολλαπλών	βιοδεικτών	
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Σε	ολόκληρη	την	Ευρώπη,	η	πρόσβαση	στην	εξέταση	NGS	είναι	γενικά	χαμηλότερη	και	πιο	ποικίλη	
σε	 σχέση	 με	 την	 πρόσβαση	 σε	 εξέταση	 μεμονωμένου	 βιοδείκτη,	 δεδομένου	 ότι	 η	 NGS	 είναι	 μια	
νεότερη	 τεχνολογία	 και	 απαιτεί	 υψηλότερες	 επενδύσεις	 κεφαλαίου.	 Επιπλέον,	 η	 εξέταση	
πολλαπλών	 βιοδεικτών	 δεν	 ήταν	 απαραίτητη	 για	 την	 ενημερωμένη	 επιλογή	 της	 κατάλληλης	
θεραπείας	 στις	 περισσότερες	 μορφές	 καρκίνου	 μέχρι	 σήμερα.	 Ωστόσο,	 αυτό	 αλλάζει,	 καθώς	
εγκρίνονται	 περισσότεροι	 βιοδείκτες,	 ενώ	η	 εξέταση	πολλαπλών	βιοδεικτών	μέσω	NGS	 επιτρέπει	
την	ανάλυση	μεγάλων	ομάδων	βιοδεικτών	και	περιορίζει	τους	όγκους	δειγμάτων,	και	επιπλέον	τα	
προγράμματα	 μοριακής	 καθοδηγούμενης	 κλινικής	 ανάπτυξης	 παρουσιάζουν	 ανοδική	 πορεία.	 Ο	
ΜΜΚΠ	 βρίσκεται	 στην	 πρώτη	 γραμμή	 αυτής	 της	 εξέλιξης,	 με	 μια	 σειρά	 βιοδεικτών	 (π.χ.	 PD-L1,	10	
EGFR,	NTRK)	διαθέσιμων	για	την	ενημερωμένη	επιλογή	θεραπείας.		

Η	 χρήση	 της	 εξέτασης	 πολλαπλών	 βιοδεικτών	 τείνει	 να	 είναι	 υψηλότερη	 σε	 χώρες	 με	 κεντρικά	
συστήματα,	 καθώς	 οι	 οικονομίες	 κλίμακας	 δικαιολογούν	 την	 αρχική	 επένδυση	 σε	 υποδομές.	
Παραδείγματα	 ενός	 κεντρικού	 μοντέλου	 είναι	 η	 Δανία,	 η	 Πορτογαλία,	 η	 Γαλλία	 και	 το	 Ηνωμένο	
Βασίλειο,	 όπου	 η	 δυνατότητα	 εξέτασης	 NGS	 έχει	 αναπτυχθεί	 σε	 περιφερειακούς	 κόμβους	
αναφοράς	που	υποστηρίζονται	από	αποτελεσματικές	οδούς	παραπομπής26.	Ωστόσο,	ακόμη	και	σε	
χώρες	 με	 ανεπτυγμένη	 υποδομή	 για	 NGS,	 η	 αποζημίωση	 για	 την	 εξέταση	 NGS	 δεν	 είναι	
εξασφαλισμένη:	ενώ	ορισμένες	χώρες,	π.χ.	η	Γερμανία,	προσφέρουν	εθνική	αποζημίωση	μέσω	του	
δημόσιου	 συστήματος	 κάλυψης	 δαπανών,	 σε	 άλλες	 χώρες	 (π.χ.	 Ιταλία,	 Ισπανία)	 μπορεί	 να	
απαιτηθεί	χορηγία	από	φαρμακευτικές	εταιρείες.		20	

Η	 έλλειψη	 ενός	 σαφούς	 πλαισίου	 προκειμένου	 να	 καταδειχθεί	 η	 αξία	 της	 εξέτασης	 πολλαπλών	
βιοδεικτών	αποτελεί	βασικό	εμπόδιο	στην	πρόσβαση,	καθώς	οδηγεί	σε	αβεβαιότητα	σχετικά	με	το	

																																																								
26	Η	πρόσβαση	στην	εξέταση	πολλαπλών	βιοδεικτών	στο	Ηνωμένο	Βασίλειο	αξιολογήθηκε	ως	«μέτρια»	παρά	τη	δημιουργία	γονιδιωματικών	εργαστηριακών	
κόμβων	(Genomic	Laboratory	Hub,	GHL),	δεδομένου	ότι	αυτά	βρίσκονται	ακόμη	σε	διαδικασία	κλιμάκωσης	[42].	Η	θετική	ανταπόκριση	σχετικά	με	την	
αποζημίωση	για	την	εξέταση	πολλαπλών	βιοδεικτών	που	λήφθηκε	κατά	τη	διάρκεια	της	εργαστηριακής	έρευνας	που	διεξήχθη	για	την	παρούσα	έκθεση	
αντικατοπτρίζει,	επομένως,	μια	μελλοντική	κατάσταση,	όταν	τα	GHL	θα	είναι	πλήρως	λειτουργικά.	
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τι	 συνιστά	αποδεικτικό	 πειστικό	 στοιχείο	 για	 την	 εξασφάλιση	αποζημίωσης.	 Επιπλέον,	 η	 έλλειψη	
ενημέρωσης	 των	 ιατρών	 σχετικά	 με	 τα	 οφέλη	 της	 εξέτασης	 πολλαπλών	 βιοδεικτών	 επηρεάζει	
αρνητικά	 τα	 ποσοστά	 εντολών,	 ακόμη	 και	 στην	 περίπτωση	 όπου	 υπάρχουν	 υποδομές	 και	
αποζημίωση.		

Ορισμένες	 χώρες	 της	 Νότιας	 Ευρώπης	 εμφανίζουν	 περιφερειακές	 διακυμάνσεις	 όσον	 αφορά	 την	
πρόσβαση	στην	NGS.	Για	παράδειγμα,	στην	Ισπανία	και	την	Ιταλία,	αυτό	οφείλεται	στον	συνδυασμό	
περιορισμένης	 υποδομής	 και	 μεταβλητής	 δημόσιας	 χρηματοδότησης	 ανά	 περιφέρεια.	 Στην	
Ανατολική	 Ευρώπη	 και	 τη	 Βαλτική,	 η	 χρήση	 της	 NGS	 περιορίζεται	 λόγω	 έλλειψης	 δημόσιων	
δυνατοτήτων	ή	έλλειψης	δημόσιας	αποζημίωσης	για	τις	εξετάσεις.	Για	παράδειγμα,	στην	Ουγγαρία	
υπάρχουν	 όρια	 στο	 ποσό	 που	 αποζημιώνεται	 από	 τους	 δημόσιους	 παρόχους	 υπηρεσιών	 υγείας,	10	
πράγμα	 που	 σημαίνει	 ότι	 απαιτείται	 πρόσθετη	 χρηματοδότηση	 από	 τις	 φαρμακευτικές	 εταιρείες	
[8].	 Στη	Βουλγαρία	δεν	υπάρχει	δημόσια	χρηματοδότηση	για	 την	NGS.	Υπάρχει	έλλειψη	κινήτρων	
για	τη	βελτίωση	της	πρόσβασης	στην	NGS,	καθώς	η	NGS	δεν	έχει	ενσωματωθεί	στο	ισχύον	πρότυπο	
περίθαλψης	 και	 η	 πολιτική	 πίεση	 για	 την	 προώθηση	 της	 ευρύτερης	 χρήσης	 είναι	 περιορισμένη.	
Συνολικά,	 η	 έλλειψη	 επαρκούς	 δημόσιας	 αποζημίωσης	 για	 την	 εξέταση	 πολλαπλών	 βιοδεικτών	
αποτελεί	 βασικό	 εμπόδιο	 για	 την	 πρόσβαση	 στην	 εξέταση	 πολλαπλών	 βιοδεικτών	 σε	 πολλές	
ευρωπαϊκές	χώρες.		

	
Βλ.	 Παράρτημα,	 Εικόνα	 Η,	 για	 τις	 δυνατότητες	 και	 τη	 διαθεσιμότητα	 της	 εξέτασης	 πολλαπλών	
βιοδεικτών	ανά	χώρα,	Εικόνα	Θ	και	Ι	για	τη	χρήση	της	εξέτασης	πολλαπλών	βιοδεικτών	και	εικόνα	ΙΑ	20	
για	την	αποζημίωση	της	εξέτασης	πολλαπλών	βιοδεικτών.	

	

Ποιότητα	εξέτασης	βιοδεικτών27	

Η	ποιότητα	 των	 εξετάσεων	αξιολογήθηκε	με	 βάση	 τον	μέσο	όρο	 των	βαθμολογιών	σε	 όλες	 τις	
μετρήσεις	ποιότητας	των	εξετάσεων.			

Αυτές	περιλαμβάνουν:	

• Συμμετοχή	 σε	 προγράμματα	 EQA	 (εξωτερική	 αξιολόγηση	 ποιότητας):	 ποσοστό	 των	
εργαστηρίων	που	συμμετέχουν	σε	τουλάχιστον	ένα	πρόγραμμα	EQA	

• Διαπίστευση	ISO:	ποσοστό	εργαστηρίων	που	είναι	διαπιστευμένα	κατά	ISO	

• Χρόνοι	 παράδοσης	 αποτελεσμάτων:	 μέσος	 χρόνος	 από	 την	 εντολή	 για	 εξέταση	 έως	 την	30	
παραλαβή	του	αποτελέσματος	από	τον	 ιατρό	σε	όλους	 τους	βιοδείκτες	που	εμπίπτουν	στο	πεδίο	
εφαρμογής	

Συνολικά,	 η	 ποιότητα	 της	 εξέτασης	 βιοδεικτών	 στην	 Ελλάδα	 αξιολογήθηκε	 ως	 μέτρια,	 με	
συμμετοχή	 σε	 λίγα	 προγράμματα	 διασφάλισης	 ποιότητας	 στην	 πλειονότητα	 των	 εργαστηρίων,	
αποδοτικούς	 χρόνους	 παράδοσης	 αποτελεσμάτων	 για	 τις	 εξετάσεις	 μεμονωμένου	 βιοδείκτη,	
αλλά	συγκριτικά	πιο	αργή	παράδοση	αποτελεσμάτων	για	την	NGS.	
	
Συμμετοχή	σε	πρόγραμμα	EQA	στην	Ελλάδα:	χαμηλή	
περίπου	 το	 56%	 των	 ελληνικών	 εργαστηρίων	 συμμετέχουν	 σε	 τουλάχιστον	 ένα	 πρόγραμμα	 EQA	
(έναντι	του	ευρωπαϊκού	μέσου	όρου	του	82%).	Από	τα	9	εργαστήρια	που	ερωτήθηκαν	στην	Ελλάδα,	40	
5	συμμετείχαν	σε	προγράμματα	EQA	για	εξέταση	BRCA,	με	100%	επιτυχία,	ενώ	7	συμμετείχαν	σε	
προγράμματα	 EQA	 για	 EGFR,	 με	 86%	 επιτυχία.	 Όλες	 οι	 υπόλοιπες	 εξετάσεις	 που	 ερευνήθηκαν	
έλαβαν	λιγότερες	από	5	απαντήσεις	και	στη	συνέχεια	αποκόπηκαν.		

																																																								
27	Σύνθετη	βαθμολογία,	συμμετοχή	σε	προγράμματα	EQA:	υψηλή	=	>90%	των	εργαστηρίων	συμμετέχουν	σε	τουλάχιστον	ένα	πρόγραμμα	EQA,	μέτρια	=	75–
90%,	χαμηλή	=	<75%,	Διαπίστευση	ISO:	βάσει	του	ποσοστού	των	εργαστηρίων	που	είναι	διαπιστευμένα	κατά	ISO	σε	κάθε	χώρα,	Χρόνος	παράδοσης	
αποτελεσμάτων:	υψηλός	=	<2	εβδομάδες,	μέτριος	=	2–3	εβδομάδες,	χαμηλός	=	3+	εβδομάδες	
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Οι	περιορισμοί	χρηματοδότησης	ενδέχεται	να	περιορίζουν	τη	συμμετοχή	σε	προγράμματα	EQA	και	
τη	 διαπίστευση,	 καθώς	 τα	 εργαστήρια	 ενδέχεται	 να	 μην	 διαθέτουν	 τα	 κεφάλαια	 για	 να	
διατηρήσουν	 το	 επίπεδο	ποιότητας	που	απαιτείται	 για	 την	 τήρηση	 των	 κατευθυντήριων	οδηγιών	
των	 προγραμμάτων	 EQA.	 Αυτή	 η	 ασυμφωνία	 προκαλείται	 κυρίως	 από	 δημόσια	
παθολογοανατομικά	 εργαστήρια	 που	 διεξάγουν	 IHC	 και	 όχι	 από	 μοριακά	 εργαστήρια	 που	
συμμετέχουν	τακτικά	σε	προγράμματα	EQA.	Η	συμμετοχή	σε	πρόγραμμα	EQA	δεν	αποτελεί	νομική	
απαίτηση	για	τα	εργαστήρια,	αλλά	ορισμένα	εργαστήρια	—ως	επί	το	πλείστον	ιδιωτικά	και	μεγάλα	
ακαδημαϊκά	 εργαστήρια—	 συμμετέχουν	 και	 διεξάγουν	 εσωτερική	 επικύρωση.	 Επιπλέον,	 τα	
εργαστήρια	που	διεξάγουν	εξετάσεις	χρηματοδοτούμενες	από	φαρμακευτικές	εταιρείες	μπορεί	να	10	
απαιτείται	 να	 συμμετάσχουν,	 ενώ	 και	 ακαδημαϊκά	 εργαστήρια	 συχνά	 συμμετέχουν	 για	 να	
διασφαλίσουν	 τη	 συνέπεια	 στην	 ποιότητα	 για	 την	 έρευνα	 που	 αναλαμβάνουν.	 Ωστόσο,	 άλλα	
δημόσια	εργαστήρια	δεν	συμμετέχουν,	με	 την	έλλειψη	χρηματοδότησης	και	 την	έλλειψη	σαφούς	
νομοθεσίας	/	νομικών	απαιτήσεων	να	αναφέρονται	ως	τα	βασικά	εμπόδια.	
	
Διαπίστευση	ISO	στην	Ελλάδα:	μέτρια	
Από	 τα	 35	 εργαστήρια	 περίπου,	 μόνο	 1–5	 περίπου	 είναι	 διαπιστευμένα	 κατά	 ISO	 15189,	 λόγω	
έλλειψης	 εθνικών	 κατευθυντήριων	οδηγιών	 και	περιορισμών	 χρηματοδότησης.	Μόνο	 τα	 ιδιωτικά	
εργαστήρια	 είναι	 συνήθως	 διαπιστευμένα	 κατά	 ISO	 15189,	 καθώς	 αποτελεί	 νομική	 απαίτηση	
προκειμένου	 να	 λαμβάνουν	 δημόσια	 αποζημίωση,	 ενώ	 τα	 δημόσια	 εργαστήρια	 γενικά	 δεν	 είναι	20	
διαπιστευμένα.		
	
Υπάρχει	έλλειψη	εθνικών	προγραμμάτων	καθοδήγησης	για	τη	διασφάλιση	ποιότητας,	ιδίως	για	την	
NGS,	 λόγω	 της	πολυπλοκότητάς	 τους.	Πρέπει	 να	δημιουργηθούν	 κατευθυντήριες	 οδηγίες	 για	 την	
NGS	στην	Ελλάδα	που	θα	παρέχουν	ένα	πλαίσιο	εθνικών	προτύπων	για	τα	κλινικά	εργαστήρια,	το	
οποίο	θα	μπορεί	 να	ενσωματωθεί	στα	εθνικά	προγράμματα	διαπίστευσης.	Παραδείγματος	 χάριν,	
σύμφωνα	με	τις	πρόσφατες	κατευθυντήριες	οδηγίες	της	ESMO,	όλες	οι	μοναδικές	παράμετροι	που	
αφορούν	 την	 NGS	 θα	 πρέπει	 να	 αξιολογούνται	 στο	 πλαίσιο	 ανάλυσης	 εγκυρότητας.	 Για	 κάθε	
τεχνολογία,	επομένως,	πρέπει	να	λαμβάνονται	υπόψη	διαφορετικές	προδιαγραφές.	
		30	
Χρόνος	παράδοσης	των	αποτελεσμάτων	της	εξέτασης	στην	Ελλάδα:	υψηλός	
Οι	 χρόνοι	 παράδοσης	 των	 αποτελεσμάτων	 στην	 Ελλάδα	 είναι	 γενικά	 εντός	 του	 συνιστώμενου	
εύρους.	 Ο	 μέσος	 χρόνος	 παράδοσης	 των	 αποτελεσμάτων	 είναι	 12	 ημέρες	 για	 τις	 εξετάσεις	
μεμονωμένου	βιοδείκτη	(ισοδύναμος	με	τον	ευρωπαϊκό	μέσο	όρο)	και	12	ημέρες	για	τις	εξετάσεις	
πολλαπλών	βιοδεικτών,	υπό	 την	προϋπόθεση	ότι	 χρησιμοποιούνται	μικρότερες	ομάδες	 γονιδίων.	
Αυτός	 είναι	 γενικά	 πιο	 γρήγορος	 από	 τον	 μέσο	 όρο	 των	 17	 ημερών	 στις	 27	 χώρες	 της	 ΕΕ	 /	 στο	
Ηνωμένο	 Βασίλειο,	 γεγονός	 που	 αντικατοπτρίζει	 τις	 αποτελεσματικές	 οδούς	 παραπομπής.	 Σε	
περιπτώσεις	 όπου	 τα	 δείγματα	 πρέπει	 να	 αποστέλλονται	 σε	 ιδιωτικά	 εργαστήρια,	 οι	 χρόνοι	
παράδοσης	 των	 αποτελεσμάτων	 μπορεί	 να	 είναι	 μεγαλύτεροι	 (δηλ.	 για	 τις	 μοριακές	 εξετάσεις),	
αλλά	 οι	 διευθυντές	 εργαστηρίων	 γενικά	 θεωρούν	 ότι	 οι	 διαδικασίες	 παραπομπής	 είναι	40	
αποτελεσματικές.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	50	
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Εικόνα	10:	Χρόνος	παράδοσης	αποτελέσματος	της	εξέτασης	στην	Ελλάδα	

	
	
Εικόνα	11:	Σύγκριση	μεταξύ	χωρών	–	ποιότητα	εξετάσεων	

	
Η	 ποιότητα	 των	 εξετάσεων	 βιοδεικτών	
είναι	υψηλότερη	στη	Δυτική	και	τη	Βόρεια	
Ευρώπη,	 εν	 μέρει	 λόγω	 των	 αυξημένων	
κινήτρων	 των	 εργαστηρίων	 να	10	
συμμετέχουν	 σε	 προγράμματα	
διασφάλισης	 ποιότητας.	 Για	 παράδειγμα,	
στο	 Ηνωμένο	 Βασίλειο,	 η	 συμμετοχή	 σε	
προγράμματα	EQA	είναι	υποχρεωτική	ενώ	
στο	 Βέλγιο,	 όλα	 τα	 μοριακά	 διαγνωστικά	
εργαστήρια	πρέπει	να	είναι	διαπιστευμένα	
κατά	 ISO	 για	 περίπου	 το	 80%	 όλων	 των	
διαδικασιών	 μοριακής	 εξέτασης	 που	
διεξάγονται	εσωτερικά	[12].		
	20	
Η	 κατάσταση	 είναι	 διαφορετική	 σε	
ορισμένες	χώρες	της	Ανατολικής	Ευρώπης:	
για	 παράδειγμα,	 στη	 Σλοβενία,	 δεν	
απαιτείται	 ούτε	 συμμετοχή	 σε	
προγράμματα	 EQA	 ούτε	 διαπίστευση	 ISO	
για	 τη	 δημόσια	 χρηματοδότηση	 ή	 τη	
συμμετοχή	 σε	 κλινικές	 δοκιμές	 (βλ.	
Παράρτημα,	εικόνες	ΙΓ	και	ΙΔ).		

	
Ένα	άλλο	βασικό	κίνητρο	για	τη	διασφάλιση	ποιότητας	είναι	η	παροχή	ειδικής	χρηματοδότησης	για	30	
τη	στήριξη	της	συμμετοχής	σε	προγράμματα.	Στις	Κάτω	Χώρες,	για	παράδειγμα,	η	χρηματοδότηση	
για	 υποχρεωτική	 συμμετοχή	 σε	 προγράμματα	 EQA	 και	 διαπίστευση	 ISO	 παρέχεται	 μέσω	 του	
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κεντρικού	 προϋπολογισμού	 για	 διαγνωστικές	 εξετάσεις,	 ενώ	 στη	 Φινλανδία	 και	 την	 Αυστρία	
διατίθενται	 δημόσιοι	 πόροι	 ειδικά	 για	 τη	 διασφάλιση	 ποιότητας.	 Αντίθετα,	 οι	 διευθυντές	
εργαστηρίων	 στη	 Ρουμανία,	 την	 Τσεχική	 Δημοκρατία	 και	 την	Ουγγαρία	 επεσήμαναν	 την	 έλλειψη	
διαθέσιμης	 χρηματοδότησης	 ως	 βασικό	 εμπόδιο	 για	 τη	 συμμετοχή	 σε	 προγράμματα	 EQA	 (βλ.	
Παράρτημα,	Σχήμα	ΙΔ).		
	
Η	 συγκέντρωση	 των	 εξετάσεων	 μπορεί	 να	 διευκολύνει	 τη	 συμμετοχή	 στο	 πρόγραμμα.	 Για	
παράδειγμα,	 στη	 Δανία,	 η	 συγκέντρωση	 των	 περισσότερων	 εξετάσεων	 σε	 μεγάλα	 περιφερειακά	
κέντρα	διασφαλίζει	ότι	οι	όγκοι	 των	εξετάσεων	επαρκούν	ώστε	να	δικαιολογηθεί	 το	κόστος	και	η	
προσπάθεια	της	συμμετοχής	σε	πρόγραμμα	EQA	[8,	13,	14,	15].	10	
	
Συνοπτικά,	η	έρευνα	που	διεξήχθη	για	αυτήν	τη	μελέτη	επισημαίνει	τις	περιφερειακές	ανισότητες	
όσον	αφορά	την	πρόσβαση	σε	εξετάσεις	βιοδεικτών	και	την	ποιότητά	τους	στις	27	χώρες	της	ΕΕ	και	
στο	Ηνωμένο	Βασίλειο:	Οι	 χώρες	 της	 Βόρειας	 και	 Δυτικής	 Ευρώπης	 γενικά	 έχουν	 την	 υψηλότερη	
απόδοση	στους	δείκτες	μέτρησης	που	εξετάστηκαν,	αντικατοπτρίζοντας	τις	υψηλότερες	επενδύσεις	
τους	στην	υγειονομική	περίθαλψη.	

Εικόνα	12:	Συγκεντρωτική	απόδοση	όσον	αφορά	τη	διαθεσιμότητα	της	ιατρικής	ακριβείας	έναντι	

των	εξετάσεων	βιοδεικτών	ανά	χώρα		

Σημείωση:	*	Εστίαση	σε	φάρμακα	ακριβείας.	Υψηλή	βαθμολογία	που	ορίζεται	ως	διαθεσιμότητα	στην	αγορά	και	δημόσια	αποζημίωση	
Πηγή:	Έρευνα	και	ανάλυση	της	L.E.K.	20	

	
Συνολικά,	 η	 Ελλάδα	 κατατάσσεται	 στην	μεσαία	 κλίμακα	όσον	αφορά	 την	πρόσβαση	σε	φάρμακα	
ακριβείας	και	το	πρότυπο	των	εξετάσεων	βιοδεικτών.	Η	πλειονότητα	των	φαρμάκων	ακριβείας	στην	
ογκολογία	είναι	διαθέσιμα	στην	Ελλάδα,	αλλά	η	πρόσβαση	σε	αυτά	είναι	περιορισμένη	λόγω	της	
πολύπλοκης	 και	 χρονοβόρας	 διαδικασίας	 έγκρισης	 δημόσιας	 αποζημίωσης,	 με	 τους	 ασθενείς	 να	
έχουν	περιορισμένη	μόνο	πρόσβαση	σε	θεραπείες	που	δεν	έχουν	ακόμη	εγκριθεί	για	συμπερίληψη	
στον	κατάλογο	των	αποζημιούμενων	θεραπειών	μέσω	διαδικασίας	αίτησης	κατά	περίπτωση.	
	
Η	 πρόσβαση	 σε	 εξετάσεις	 βιοδεικτών	 στην	 Ελλάδα	 παρεμποδίζεται	 επίσης	 από	 την	 έλλειψη	
δημόσιας	 χρηματοδότησης.	 Ενώ	η	εργαστηριακή	πρόσβαση	σε	εξετάσεις	μεμονωμένου	βιοδείκτη	30	
είναι	 καλή	 και	 τα	 ποσοστά	 εντολών	 για	 εξέταση	 μεμονωμένου	 βιοδείκτη	 είναι	 πάνω	 από	 τον	
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ευρωπαϊκό	 μέσο	 όρο,	 υποστηριζόμενα	 από	 σχετικά	 υψηλό	 επίπεδο	 ενημέρωσης	 των	 ιατρών	
σχετικά	 με	 τις	 εξετάσεις,	 οι	 περιορισμοί	 της	 δημόσιας	 αποζημίωσης	 αποτελούν	 εμπόδιο	 στην	
πρόσβαση	 σε	 εξετάσεις	 βιοδεικτών	 και	 υποχρεώνουν	 τους	 ασθενείς	 να	 πληρώνουν	 οι	 ίδιοι	 ή	 τις	
φαρμακευτικές	 εταιρείες	 να	 παρέχουν	 χρηματοδότηση.	 Τέλος,	 η	 έλλειψη	 χρηματοδότησης	 και	
εθνικών	 κατευθυντήριων	 οδηγιών	 περιορίζει	 τον	 αριθμό	 των	 εργαστηρίων	 που	 συμμετέχουν	 σε	
προγράμματα	EQA	και	διαθέτουν	διαπίστευση	ISO,	οδηγώντας	σε	μέτρια	ποιότητα	εξετάσεων.		

β.	Συστάσεις	πολιτικής	–	βραχυπρόθεσμες 

Οι	 IQN	Path,	ECPC,	EFPIA,	η	φαρμακοβιομηχανία	και	οι	 εκπρόσωποι	 της	ακαδημαϊκής	κοινότητας	
ανέπτυξαν	από	κοινού	μια	σειρά	συστάσεων	πολιτικής	για	την	αντιμετώπιση	των	αδυναμιών	που	
έχουν	εντοπιστεί	ως	προς	την	ποιότητα	των	εξετάσεων	βιοδεικτών	και	την	πρόσβαση	σε	αυτές.	10	

Οι	 συστάσεις	 πολιτικής,	 τόσο	 οι	 βραχυπρόθεσμες	 όσο	 και	 οι	 μακροπρόθεσμες,	 εστιάζουν	 σε	
τέσσερις	βασικούς	τομείς:	

•	 Ολοκληρωμένη	αποζημίωση	των	εξετάσεων	από	το	κράτος,	που	θα	συνοδεύεται	από	ένα	σαφές	
πλαίσιο	αποτίμησης	 της	αξίας	 των	εξετάσεων	βιοδεικτών	 (τόσο	για	μεμονωμένους	όσο	και	 για	
πολλαπλούς	βιοδείκτες),	θα	περιγράφει	λεπτομερώς	τις	απαιτήσεις	τεκμηρίωσης	και	θα	εξετάζει	
την	πλήρη	αξία	του	προηγμένου	ελέγχου	

•	 Επενδύσεις	σε	υποδομές,	 συμπεριλαμβανομένων	 επενδύσεων	στην	 κεντρική	συλλογή	 κλινικών	
και	γονιδιωματικών	δεδομένων	στις	διάφορες	χώρες	

•	 Εκπαίδευση	των	εμπλεκομένων	φορέων	

•	 Καθολική	και	αδιάκοπη	συμμετοχή	σε	προγράμματα	διασφάλισης	ποιότητας	20	

Βραχυπρόθεσμα,	 πρέπει	 να	 ληφθούν	 μέτρα	 για	 την	 τυποποίηση	 της	 ποιότητας	 των	 εξετάσεων	
βιοδεικτών	και	της	πρόσβασης	σε	αυτές	σε	ΕΕ	και	ΗΒ,	διασφαλίζοντας	την	καθολική	εφαρμογή	ενός	
ελαχίστου	σχετικού	προτύπου.	Η	παρούσα	μελέτη	ορίζει	το	ελάχιστο	πρότυπο	ως	εξής:	

«Όλοι	οι	ασθενείς	με	καρκίνο	που	είναι	κατάλληλοι	για	θεραπεία	με	βάση	
τους	 βιοδείκτες	 θα	 πρέπει	 να	 υποβάλλονται	 σε	 έλεγχο	 για	 όλους	 τους	
κλινικά	 σχετικούς	 βιοδείκτες	 που	 ενδείκνυνται	 για	 θεραπεία	 ιατρικής	
ακριβείας,	με	χρήση	διευρυμένης	ομάδας	γονιδίων	κατά	περίπτωση.»	

Για	 την	 επίτευξη	 αυτού	 του	 οράματος,	 είναι	 απαραίτητη	 η	 εκπλήρωση	 έξι	 επικουρικών	 στόχων	
αναφορικά	με	την	πρόσβαση	και	δύο	στόχων	αναφορικά	με	την	ποιότητα:	

Στόχοι	αναφορικά	με	την	πρόσβαση	30	

1. Η	ιατρική	ακριβείας	είναι	διαθέσιμη	και	το	κόστος	της	αποζημιώνεται	

2. Οι	εξετάσεις	βιοδεικτών	είναι	ευρέως	διαθέσιμες	κατά	τον	χρόνο	κυκλοφορίας	ή	σύντομα	
μετά	την	κυκλοφορία	του	σχετικού	φαρμάκου	

3. Τα	 εργαστήρια	 διαθέτουν	 τις	 απαιτούμενες	 δυνατότητες	 εφαρμογής	 του	 πλήρους	
φάσματος	τεχνολογιών	εξετάσεων	βιοδεικτών	
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4. Οι	 εξετάσεις	 βιοδεικτών	 είναι	 διαθέσιμες	 σε	 προσιτό	 κόστος.	 Η	 συνολική	
αποτελεσματικότητα	ως	προς	το	κόστος	συμβαδίζει	με	τα	αποδεκτά	όρια	και	οι	εξετάσεις	
αποζημιώνονται	 σταθερά	 σε	 εθνικό	 επίπεδο	 από	 τους	 δημόσιους	 παρόχους	 υπηρεσιών	
υγείας.	

5. Όλοι	 οι	 κατάλληλοι	 ασθενείς	 παραπέμπονται	 για	 εξετάσεις	 βιοδεικτών	 (κάτι	 που	
προϋποθέτει	 υψηλό	 επίπεδο	 ενημέρωσης	σχετικά	με	 τις	 μεθόδους	 ελέγχου	από	πλευράς	
ιατρών).	

6. Όλοι	 οι	 βασικοί	 εμπλεκόμενοι	 φορείς	 έχουν	 πρόσβαση	 σε	 πολιτικές	 και	 συνεχιζόμενη	
εκπαίδευση	υψηλής	ποιότητας	που	προωθούν	τις	εξετάσεις	βιοδεικτών.	

Στόχοι	αναφορικά	με	την	ποιότητα	10	

7.	 Θέσπιση	 διαδικασιών	 αξιολόγησης	 και	 επαλήθευσης	 της	 ποιότητας	 για	 την	 ανάδειξη	 των	
βέλτιστων	πρακτικών	

8.	 Τα	 αποτελέσματα	 των	 εξετάσεων	 βιοδεικτών	 παραδίδονται	 εντός	 κλινικά	 βιώσιμου	
χρονοδιαγράμματος	

Περιγράφουμε	 οκτώ	 συστάσεις	 για	 τη	 βραχυπρόθεσμη	 (εντός	 των	 επόμενων	 2–3	 ετών)	 επίτευξη	
των	 παραπάνω	 στόχων	 αναφορικά	 με	 την	 πρόσβαση	 και	 την	 ποιότητα.	 Οι	 εν	 λόγω	 συστάσεις	
υποστηρίζονται	από	εις	βάθος	ανάλυση	των	υφιστάμενων	εμποδίων	ως	προς	την	πρόσβαση	και	την	
ποιότητα	των	βιοδεικτών.	

1.	 Ανάπτυξη	 διαδικασίας	 παράλληλης	 έγκρισης	 των	 θεραπειών	 ιατρικής	 ακριβείας	 και	 των	
σχετικών	εξετάσεων	(τόσο	σε	επίπεδο	ρυθμιστικής	έγκρισης	όσο	και	σε	επίπεδο	αποζημίωσης).	20	
Οι	 διαδικασίες	 θα	 πρέπει	 να	 συντονίζονται	 κατά	 τρόπο	 που	 να	 επιτρέπει	 τη	 διεξαγωγή	
(εγκεκριμένης	και	αποζημιούμενης)	εξέτασης	βιοδεικτών	κατά	τον	ίδιο	χρόνο	με	την	έγκριση	της	
εκάστοτε	 θεραπείας	 ιατρικής	 ακριβείας.	 Επιτάχυνση	 της	 τρέχουσας	 διαδικασίας	 έγκρισης	
αποζημίωσης	 και	 διασφάλιση	 της	 τακτικής	 επαναξιολόγησης	 και	 ενημέρωσης	 της	 λίστας	
αποζημιούμενων	εξετάσεων	στην	Ελλάδα.	

Η	μελέτη	της	EFPIA	με	τίτλο	«The	root	cause	of	unavailability	and	delay	to	innovative	medicines»	[«Η	
γενεσιουργός	 αιτία	 μη	 διαθεσιμότητας	 και	 καθυστέρησης	 των	 καινοτόμων	 φαρμάκων»	
(δημοσιεύτηκε	τον	Ιούνιο	2020)]	τονίζει	τις	σημαντικές	καθυστερήσεις	που	παρατηρούνται	από	τη	
χρονική	στιγμή	έγκρισης	καινοτόμων	φαρμάκων	ιατρικής	ακριβείας	από	τον	Ευρωπαϊκό	Οργανισμό	
Φαρμάκων	(EMA)	έως	την	πρόσβαση	των	ασθενών	σε	αυτά.	Η	EFPIA	έχει	εντοπίσει	πέντε	βασικούς	30	
παράγοντες	στους	οποίους	οφείλεται	η	καθυστερημένη	πρόσβαση	σε	θεραπείες	ιατρικής	ακριβείας	
ή	η	μη	διαθεσιμότητά	τους	[16]:	

1.	Ο	χρόνος	πριν	την	άδεια	κυκλοφορίας	

2.	Η	διαδικασία	τιμολόγησης	και	αποζημίωσης	

3.	Η	διαδικασία	αποτίμησης	της	αξίας	

4.	Η	ετοιμότητα	του	συστήματος	υγείας	

5.	Η	καθυστέρηση	της	έγκρισης	από	εθνικό	σε	τοπικό/περιφερειακό	επίπεδο	

Μπορεί	η	παρούσα	μελέτη	να	μην	εστιάζει	στις	δυνητικές	βελτιώσεις	της	διαδικασίας	έγκρισης	και	
αποζημίωσης	φαρμάκων,	ωστόσο	ο	διαγνωστικός	έλεγχος	συμβάλλει	στη	διασφάλιση	της	έγκαιρης	
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διαθεσιμότητας	των	καινοτόμων	φαρμάκων,	κάτι	που	συνιστά	αναπόσπαστο	στοιχείο	ετοιμότητας	
του	συστήματος	υγείας.	Ο	δρόμος	για	την	πρόσβαση	στις	θεραπείες	ιατρικής	ακριβείας	περνά	μέσα	
από	 τον	 έλεγχο	 βιοδεικτών,	 καθώς	 οι	 ασθενείς	 πρέπει	 να	 υποβληθούν	 σε	 αυτές	 τις	 εξετάσεις	
προκειμένου	να	έχουν	δικαίωμα	συνταγογράφησης.	Ως	 εκ	 τούτου,	οι	όποιες	 καθυστερήσεις	στην	
υιοθέτηση	 διεξαγωγής	 των	 εξετάσεων,	 συνεπάγονται	 περαιτέρω	 περιορισμούς	 ως	 προς	 την	
πρόσβαση	 σε	 θεραπείες	 ιατρικής	 ακριβείας.	 Στην	 πραγματικότητα,	 σε	 πολλές	 χώρες	 οι	 εξετάσεις	
αποτελούν	τον	κύριο	περιοριστικό	παράγοντα,	με	διακυμάνσεις	στη	διαθεσιμότητα	φαρμάκων	και	
περιορισμούς	 στα	 ποσοστά	 παραπομπής	 για	 εξέταση,	 ειδικότερα	 για	 τους	 νεότερους	 βιοδείκτες.	
Αυτό	 οφείλεται	 εν	 μέρει	 στον	 διαχωρισμό	 που	 υφίσταται	 μεταξύ	 των	 διαδικασιών	 έγκρισης	 της	
αποζημίωσης	 του	 φαρμάκου	 και	 της	 εξέτασης.	 Σε	 πολλές	 χώρες	 υπάρχουν	 δύο	 διαφορετικές	10	
επιτροπές:	 μία	 που	 εγκρίνει	 την	 αποζημίωση	 του	 φαρμάκου	 και	 μία	 άλλη	 που	 εγκρίνει	 την	
αποζημίωση	 της	 εξέτασης.	Αυτός	ο	διαχωρισμός	συχνά	οδηγεί	 σε	σημαντικές	 καθυστερήσεις	 στη	
διαδικασία	έγκρισης	της	αποζημίωσης	και	διάθεσης		των	νέων	εξετάσεων.		

Στην	 Ελλάδα,	 οι	 εξετάσεις	 βιοδεικτών	 μπορούν	 να	 ενταχθούν	 στη	 λίστα	 αποζημιούμενων	
εξετάσεων.	Δεδομένου,	ωστόσο,	ότι	η	εν	λόγω	λίστα	δεν	έχει	ενημερωθεί	από	το	2014,	οι	νεότερες	
εξετάσεις,	όπως	αυτές	για	τους	BRCA	1	/	2,	PD-L1	και	EGFR,	οι	οποίοι	περιλαμβάνονται	στα	εθνικά	
θεραπευτικά	πρωτόκολλα,	δεν	αποζημιώνονται.		

Αν	 και	 η	 παρούσα	 μελέτη	 δεν	 αποσκοπεί	 στην	 προώθηση	 μιας	 κοινής	 διαδικασίας	 αξιολόγησης	
τεχνολογιών	 υγείας	 (HTA)	 για	 τα	 φάρμακα	 και	 τις	 εξετάσεις,	 οι	 δύο	 διαδικασίες	 θα	 έπρεπε	 να	
συντονίζονται	 και	 να	 τρέχουν	 παράλληλα.	 Η	 υφιστάμενη	 απουσία	 συντονισμού	 συνεπάγεται	 ότι	20	
ακόμα	και	εάν	ένα	φάρμακο	είναι	διαθέσιμο	και	θεωρητικά	αποζημιούμενο,	οι	ασθενείς	πρέπει	να	
καλύψουν	 ιδιωτικά	 το	 κόστος	 για	 την	 αντίστοιχη	 εξέταση	 βιοδείκτη	 ή	 το	 κόστος	 θα	 πρέπει	 να	
καλυφθεί	χορηγικά	από	τη	φαρμακευτική	εταιρεία	έως	ότου	καθιερωθεί	η	κρατική	χρηματοδότηση	
της	εξέτασης.	Αυτό	συμβαίνει	στην	Ελλάδα.	

Μελέτες	περίπτωσης	βέλτιστων	πρακτικών	

Στη	Σκωτία,	οι	βασικοί	φορείς	που	εμπλέκονται	στη	διαδικασία	έγκρισης	της	αποζημίωσης	
των	 εξετάσεων,	 συμμετέχουν	 επίσης	 και	 στη	 διαδικασία	 έγκρισης	 της	 αποζημίωσης	 των	
φαρμάκων.	Διασφαλίζεται	με	αυτόν	τον	τρόπο	ο	συντονισμός	των	δύο	διαδικασιών.	

Στο	 Βέλγιο,	 η	 τακτική	 ανασκόπηση	 και	 ενημέρωση	 των	 κατευθυντηρίων	 οδηγιών	 που	
αφορούν	 τις	 εξετάσεις,	 διασφαλίζει	 ότι	 η	 διαδικασία	 έγκρισης	 της	 αποζημίωσης	 των	30	
εξετάσεων	βιοδεικτών	εξελίσσεται	δυναμικά	[8].	

Δύο	 είναι	 τα	 βασικά	 συμπεράσματα	 που	 θα	 πρέπει	 να	 τονιστούν	 ως	 προς	 την	 έγκριση	 της	
αποζημίωσης:	

α)	 Υπάρχει	 ανάγκη	 συντονισμού	 των	 διαδικασιών	 έγκρισης	 της	 αποζημίωσης	 φαρμάκων	 και	
εξετάσεων,	προκειμένου	να	διεξάγονται	παράλληλα.	Στην	Ελλάδα,	είναι	απαραίτητο	να	επιταχυνθεί	
η	 τρέχουσα	 διαδικασία	 αποζημίωσης	 των	 εξετάσεων	 βιοδεικτών	 προκειμένου	 να	 διευκολυνθεί	 η	
παράλληλη	 έγκριση	 φαρμάκων	 και	 βιοδεικτών	 και	 να	 ενημερώνεται	 τακτικά	 η	 λίστα	
αποζημιούμενων	εξετάσεων	βιοδεικτών.		

β)	 Οι	 κατευθυντήριες	 οδηγίες	 που	 αφορούν	 τις	 εξετάσεις	 θα	 πρέπει	 να	 ενημερώνονται	 τακτικά	
προκειμένου	να	συμβαδίζουν	με	την	ταχύτητα	της	καινοτομίας	των	εξετάσεων	και	να	διασφαλίζεται	40	
ότι	οι	βασικοί	εμπλεκόμενοι	φορείς	(δηλ.	οι	ιατροί,	οι	πάροχοι	υπηρεσιών	υγείας	και	οι	ασθενείς)	
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γνωρίζουν	τη	διαθεσιμότητα	των	νέων	εξετάσεων.	

Στο	 πλαίσιο	 της	 ρυθμιστικής	 έγκρισης	 των	 εξετάσεων,	 είναι	 σημαντικό	 να	 διασφαλιστεί	 ότι	 η	
συμμόρφωση	 με	 τον	 Κανονισμό	 2017/746	 της	 ΕΕ	 για	 τα	 In	 Vitro	 Διαγνωστικά	 Ιατροτεχνολογικά	
Προϊόντα	(IVDR),	με	τον	οποίο	εισήχθησαν	αυστηρότερες	απαιτήσεις	για	τη	ρυθμιστική	έγκριση	των	
διαγνωστικών	εξετάσεων,	δεν	περιορίζει	ούτε	καθυστερεί	 την	πρόσβαση	σε	καινοτόμες	εξετάσεις	
(π.χ.	προσθήκη	των	νέων	βιοδεικτών	στις	ομάδες	γονιδίων	που	ελέγχονται	μέσω	NGS).28	

2.	Υιοθέτηση	ενός	εθνικού	συστήματος	αποτίμησης	αξίας	των	νέων	εξετάσεων	βιοδεικτών	(ειδικά	
στο	πλαίσιο	εξετάσεων	NGS):	ανάπτυξη	μιας	αποτελεσματικής	διαδικασίας	αποτίμησης	αξίας	για	
τις	 νέες	 εξετάσεις	βιοδεικτών,	όπου	θα	καθορίζονται	σαφή	κριτήρια	 για	 τον	προσδιορισμό	 της	
αξίας,	θα	εξετάζονται	τα	ευρύτερα	οφέλη	των	εξετάσεων	βιοδεικτών	για	το	σύστημα	υγείας	και	10	
θα	είναι	δυνατή	η	ενσωμάτωση	των	νέων	δεδομένων	κατά	τη	στιγμή	που	προκύπτουν	(είτε	στο	
πλαίσιο	κλινικών	δοκιμών	είτε	με	βάση	στοιχεία	από	την	κλινική	πρακτική)	

Η	εξορθολογισμένη	και	συντονισμένη	αποζημίωση	των	εξετάσεων	(όπως	περιγράφηκε	παραπάνω)	
θα	 πρέπει	 να	 συνοδεύεται	 από	 αποτελεσματική	 διαδικασία	 αποτίμησης	 της	 αξίας	 των	 νέων	
εξετάσεων	 βιοδεικτών.	 Προκειμένου	 τα	 εθνικά	 συστήματα	 έγκρισης	 της	 αποζημίωσης	 των	
εξετάσεων	 να	 είναι	 πιο	 αποδοτικά,	 θα	 πρέπει	 να	 υιοθετηθούν	 τυποποιημένα	 συστήματα	
αξιολόγησης	σε	κάθε	χώρα.	Επί	του	παρόντος,	η	διαδικασία	αξιολόγησης	και	αποζημίωσης	για	τις	
νέες	 εξετάσεις	 συνιστά	 σημαντική	 τροχοπέδη	 στην	 πρόσβαση	 σε	 νέες	 εξετάσεις	 βιοδεικτών.	 Σε	
ορισμένες	χώρες	(π.χ.	στην	Ισπανία),	οι	εμπλεκόμενοι	φορείς	σε	εθνικό	και	περιφερειακό	επίπεδο	
διεξαγάγουν	διαφορετικές	διαδικασίες,	με	συχνά	διαφορετικά	αποτελέσματα.		20	

Παρατηρείται	 έλλειψη	 ευθυγράμμισης	 της	αξιολόγησης	 της	 κλινικής	 χρησιμότητας	 και	 του	 λόγου	
κόστους-αποτελεσματικότητας	 του	 γενετικού	 διαγνωστικού	 ελέγχου,	 κάτι	 που	 επηρεάζει	 την	
αποτίμηση	αξίας	των	νέων	εξετάσεων	στην	Ευρώπη	[18,	19].	Αυτό	οφείλεται	σε	μεγάλο	βαθμό	στα	
διαφορετικά	κριτήρια	που	εφαρμόζονται	κατά	τη	διαδικασία	αποτίμησης	της	αξίας	των	εξετάσεων	
βιοδεικτών	 από	 χώρα	 σε	 χώρα,	 ακόμα	 και	 εντός	 της	 ίδιας	 χώρας,	 και	 μπορεί	 να	 οδηγήσει	 σε	
ανισότητες	 ως	 προς	 το	 αποτέλεσμα	 της	 διαδικασίας	 ΗΤΑ	 και,	 συνεπώς,	 την	 αποζημιούμενη	
πρόσβαση	στις	διαφορετικές	εξετάσεις	βιοδεικτών.	

Επιπλέον,	 οι	 πάροχοι	 υπηρεσιών	 υγείας	 έχουν	 περιορισμένη	 ενημέρωση	 για	 τα	 μακροπρόθεσμα	
οφέλη	των	εξετάσεων	βιοδεικτών.	Σε	πολλές	περιπτώσεις,	οι	προσδοκίες	των	παρόχων	υπηρεσιών	
υγείας	 βασίζονται	 στην	 εμπειρία	 από	 την	 προηγούμενη	 χρήση	 των	 φαρμάκων	 και	 ως	 εκ	 τούτου	30	
μπορεί	 να	 είναι	 περιορισμένη	 η	 εστίασή	 τους	 και	 να	 αφορά	 μόνο	 το	 χρονικό	 πλαίσιο	 που	
εξετάζεται.	 Επομένως,	 η	 διαδικασία	 αποτίμησης	 της	 αξίας	 των	 εξετάσεων	 βιοδεικτών	 απαιτεί	
επανεξέταση,	προκειμένου	να	αναπτυχθεί	ένα	εναλλακτικό	πλαίσιο	που	να	λαμβάνει	περισσότερο	
υπόψη	 τα	 ευρύτερα	 παρεχόμενα	 οφέλη	 (συμπεριλαμβανομένης	 της	 αποδοτικότητας	 του	
συστήματος	υγείας	λόγω	καλύτερης	στόχευσης	των	θεραπειών	ιατρικής	ακριβείας	σε	ασθενείς	με	
μεγαλύτερες	 πιθανότητες	 ανταπόκρισης).	 Το	 ενημερωμένο	 πλαίσιο	 αξίας	 θα	 πρέπει	 να	 είναι	
δυναμικό	 και	 ευπροσάρμοστο	 προκειμένου	 να	 επιτρέπει	 την	 ενσωμάτωση	 των	 νέων	 δεδομένων	
κατά	τη	στιγμή	που	προκύπτουν,	είτε	στο	πλαίσιο	κλινικών	δοκιμών	είτε	με	βάση	στοιχεία	από	την	

																																																								
28	Τέθηκε	σε	ισχύ	στις	26	Μαΐου	2017,	με	πρόβλεψη	για	μεταβατική	περίοδο	έως	τον	Μάιο	του	2022.	Αντικαθιστά	την	τρέχουσα	οδηγία	της	ΕΕ	για	τα	In	Vitro	
Διαγνωστικά	Ιατροτεχνολογικά	Προϊόντα	(98/79/ΕΚ)	και	αποσκοπεί	στη	βελτίωση	της	ποιότητας	και	της	ασφάλειας	των	ιατροτεχνολογικών	προϊόντων	που	
λαμβάνουν	έγκριση	για	την	αγορά	της	ΕΕ.	Οι	βασικές	αλλαγές	περιλαμβάνουν:	διεύρυνση	του	πεδίου	εφαρμογής	του	προϊόντος	(για	την	κάλυψη	των	
υπηρεσιών	διάγνωσης,	γενετικού	ελέγχου	και	λοιπών	εξετάσεων	που	παρέχουν	πληροφορίες	αναφορικά	με	την	προδιάθεση	του/της	ασθενούς	ως	προς	μία	
συγκεκριμένη	πάθηση	ή	την	ευαισθησία	στην	ιατρική	θεραπεία),	εκ	νέου	ταξινόμηση	του	τεχνολογικού	προϊόντος	ανάλογα	με	τον	κίνδυνο,	την	ανάγκη	για	
πιο	ενδελεχή	κλινική	τεκμηρίωση,	την	ανάγκη	έγκρισης	πριν	τη	διάθεση	στην	αγορά	για	τα	τεχνολογικά	προϊόντα	αυτοδιαγνωστικού	ελέγχου	και	
παρακλίνιων	διαγνωστικών	εξετάσεων,	την	ανάγκη	για	πιο	αυστηρές	απαιτήσεις	τεκμηρίωσης,	πιο	σχολαστική	εποπτεία	από	τους	Κοινοποιημένους	
οργανισμούς	και	βελτιωμένες	διαδικασίες	ιχνηλασιμότητας	και	ανάκλησης	(βλ.	https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/746/oj)	
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κλινική	πρακτική	(RWE).		

Η	αλλαγή	αυτή	είναι	κρίσιμης	σημασίας,	δεδομένης	της	μετατόπισης	από	εξετάσεις	μεμονωμένων	
βιοδεικτών	σε	 εξετάσεις	 πολλαπλών	βιοδεικτών	 χρησιμοποιώντας	NGS	ομάδων	 γονιδίων.	Αυτή	η	
μετάβαση	καθιστά	πιο	δυσδιάκριτη	πλέον	τη	σύνδεση	μεταξύ	μιας	συγκεκριμένης	εξέτασης	και	της	
χρήσης	 ενός	 συγκεκριμένου	φαρμάκου.	Οι	 εξετάσεις	 μεμονωμένων	 βιοδεικτών	που	αντιστοιχούν	
σε	 συγκεκριμένο	 φάρμακο	 επηρεάζουν	 άμεσα	 τη	 λήψη	 της	 θεραπευτικής	 απόφασης	 και	 ως	 εκ	
τούτου	 είναι	προφανής	η	συμβολή	 της	 εξέτασης	στη	βελτίωση	 της	 έκβασης.	Ωστόσο,	 δεδομένων	
των	 διευρυμένων	 δεδομένων	 που	 παρέχει	 η	 εξέταση	 ομάδων	 γονιδίων	 μέσω	 NGS,	 είναι	 πιο	
δύσκολο	 να	 δημιουργηθεί	 μια	 σαφώς	 καθορισμένη	 σύνδεση	 ανάμεσα	 σ’	 ένα	 συγκεκριμένο	
φάρμακο	 και	 την	 αντίστοιχη	 εξέταση.	 Σε	 αυτό	 πλαίσιο	 καθίστανται	 ακόμα	 πιο	 σημαντικά	 τα	10	
επιχειρήματα	περί	της	αξίας	ως	προς	τις	καλύτερες	εκβάσεις	των	ασθενών	και	την	αποδοτικότητα	
του	συστήματος	υγείας.	Είναι	ζωτικής	σημασίας	να	αναπτυχθεί	ένα	ρεαλιστικό	πλαίσιο	αποτίμησης	
αξίας	 που	 θα	 λαμβάνει	 υπόψη	 το	 πλήρες	 φάσμα	 της	 αξίας	 των	 διαγνωστικών	 εξετάσεων,	
συμπεριλαμβανομένης	 της	 αξίας	 σε	 επίπεδο	 λήψης	 ορθότερων	 αποφάσεων	 αναφορικά	 με	
ζητήματα	 περίθαλψης,	 την	 οικονομική	 αποδοτικότητα,	 τα	 οφέλη	 για	 τη	 δημόσια	 υγεία,	 την	
επιχειρησιακή	 αποτελεσματικότητα	 και	 την	 αξία	 της	 διευκόλυνσης	 των	 ασθενών,	 με	 σκοπό	 την	
ενθάρρυνση	της	υιοθέτησης	των	διαγνωστικών	εξετάσεων	και	της	σχετικής	καινοτομίας	[41].	

3.	 Εισαγωγή	ειδικού	προϋπολογισμού	διαγνωστικών	εξετάσεων	προκειμένου	να	καλύπτεται	 το	
κόστος	 αποζημίωσης	 όλων	 των	 εξετάσεων	 βιοδεικτών	 και	 να	 εξαλειφθούν	 οι	 περιφερειακές	
διακυμάνσεις	 και	ανισότητες	πρόσβασης.	Απεμπλοκή	από	 την	 εξάρτηση	 κάλυψης	 του	 κόστους	20	
από	τους	ασθενείς,	κάτι	που	παρεμποδίζει	την	υιοθέτηση	στην	Ελλάδα	

Συχνό	 εμπόδιο	 που	 αποτρέπει	 τη	 διεξαγωγή	 εξετάσεων	 βιοδεικτών	 είναι	 η	 έλλειψη	 ή	 οι	
διακυμάνσεις	 της	 διαθεσιμότητας	 των	 σχετικών	 δημόσιων	 πόρων,	 κάτι	 που	 είναι	 εμφανές	 σε	
περιφερειακό	 επίπεδο	 μεταξύ	 ή	 εντός	 των	 εργαστηρίων,	 με	 σημειούμενες	 διακυμάνσεις	 της	
κρατικής	αποζημίωσης	ανά	βιοδείκτη	ή	τεχνολογία	εξέτασης.	

Σε	 περιπτώσεις	 όπου	 υφίσταται	 κρατική	 αποζημίωση,	 αυτή	 συχνά	 αποτελεί	 μωσαϊκό	
χρηματοδοτικών	 πόρων	 (π.χ.	 συνδυασμός	 προϋπολογισμών	 των	 εργαστηρίων,	 των	 νοσοκομείων	
και	 πανεπιστημιακών	 επιχορηγήσεων),	 κάτι	 που	 μπορεί	 να	 συνεπάγεται	 ασυνέπειες	 στην	
αποζημίωση	 των	 διαφόρων	 τεχνολογιών	 και	 εξετάσεων	 βιοδεικτών.	 Η	 πρακτική	 αυτή	 μπορεί	 να	
οδηγήσει	σε	καθυστερήσεις	στην	εκτέλεση	των	εξετάσεων	και	να	χρειαστεί	η	κάλυψη	του	κόστους	30	
ιδιωτικά	από	τους	ασθενείς.	Η	εξάρτηση	από	πολλαπλές	πηγές	χρηματοδότησης	μπορεί	επίσης	να	
αποτελεί	 τροχοπέδη	 για	 την	 περαιτέρω	 υιοθέτηση	 και	 ενσωμάτωση,	 καθώς	 τα	 εργαστήρια	
δυσκολεύονται	 να	 διαχειριστούν	 τις	 διαφορετικές	 πηγές	 χρηματοδότησης	 που	 απαιτούνται	 (βλ.	
Παράρτημα,	 εικόνες	 6	 και	 11).	 Στην	 Ελλάδα	 υπάρχουν	 πολλοί	 διαφορετικοί	 μηχανισμοί	
χρηματοδότησης	των	εξετάσεων	βιοδεικτών.	Οι	πιο	συνηθισμένες	εξετάσεις,	όπως	η	IHC	και	ο	FISH,	
συνήθως	 χρηματοδοτούνται	 από	 τους	 προϋπολογισμούς	 των	 νοσοκομείων.	 Ωστόσο	 λόγω	 των	
περιορισμών	 στη	 χρηματοδότηση	 και	 τις	 σύνθετες	 διαδικασίες	 αποζημίωσης,	 εξακολουθεί	 να	
υπάρχει	 μεγάλη	 εξάρτηση	 των	 εξετάσεων	 βιοδεικτών	 από	 τις	 χορηγίες	 των	 φαρμακευτικών	
εταιρειών	και	την	ιδιωτική	κάλυψη	του	κόστους	από	τους	ασθενείς,	κάτι	που	καθιστά	σαφές	ότι	η	
κρατική	αποζημίωση	δεν	επαρκεί	επί	του	παρόντος	να	καλύψει	τη	ζήτηση.			40	

Οι	περιφερειακές	διακυμάνσεις	στη	χρηματοδότηση	των	εξετάσεων	σημειώνονται	εντονότερα	στις	
χώρες	με	αποκεντρωμένους	προϋπολογισμούς	για	την	υγειονομική	περίθαλψη	(π.χ.	Ισπανία,	Ιταλία	
και	 Αυστρία)	 [8].	 Σε	 αυτές	 τις	 χώρες,	 παρόλο	 που	 η	 απόφαση	 έγκρισης	 και	 ενσωμάτωσης	 των	
εξετάσεων	 στις	 κατευθυντήριες	 οδηγίες	 για	 τη	 θεραπεία	 ισχύει	 σε	 εθνικό	 επίπεδο,	 οι	
περιφερειακοί	φορείς	μπορεί	να	συμμετέχουν	στις	αποφάσεις	για	την	αποζημίωση	των	εξετάσεων	



42	

	

και	 την	 κατανομή	 των	 προϋπολογισμών	 των	 εργαστηρίων.	 Η	 απουσία	 χρηματοδοτικού	
συντονισμού	 μπορεί	 να	 οδηγήσει	 σε	 ανισότητες	 ως	 προς	 την	 πρόσβαση	 στις	 εξετάσεις,	 με	 τις	
επιμέρους	περιφερειακές	διοικήσεις	να	κατανέμουν	διαφορετικά	ποσά	για	τη	χρηματοδότηση	των	
διαγνωστικών	εξετάσεων.	Αυτό	σημαίνει	ότι	σε	ορισμένες	περιοχές	η	κάλυψη	του	κόστους	γίνεται	
είτε	από	τους	ίδιους	τους	ασθενείς	είτε	χορηγικά	από	τη	φαρμακευτική	εταιρεία.	

Δεδομένης	της	χρηματοδοτικής	ανεπάρκειας,	οι	φαρμακευτικές	εταιρείες	αποτελούν	μείζονα	πηγή	
χρηματοδότησης,	 ειδικά	 για	 την	 υποστήριξη	 της	 εισαγωγής	 και	 της	 υιοθέτησης	 των	 νέων	
εξετάσεων,	προτού	καταστεί	διαθέσιμη	η	κρατική	χρηματοδότηση.		
	
Μελέτες	περίπτωσης	βέλτιστων	πρακτικών	10	
	
Εξετάσεις	μεμονωμένων	βιοδεικτών:		

Η	κρατική	αποζημίωση	των	εξετάσεων	μεμονωμένων	βιοδεικτών	διασφαλίζεται	μέσω	των	
προϋπολογισμών	των	νοσοκομείων	και	καλύπτει	εξετάσεις	που	πραγματοποιούνται	είτε	εντός	του	
νοσοκομείου	είτε	αποστέλλονται	σε	εξωτερικό	εργαστήριο	[8]	

Στη	 Δανία,	 υπάρχουν	 ειδικοί	 προϋπολογισμοί	 για	 διαγνωστικές	 εξετάσεις	 και	
αποτελούν	μέρος	 των	προϋπολογισμών	 των	 νοσοκομείων,	 καλύπτοντας	 εξετάσεις	
που	 πραγματοποιούνται	 είτε	 εντός	 του	 νοσοκομείου	 είτε	 αποστέλλονται	 σε	
εξωτερικό	εργαστήριο	[8]	

Στο	 ΗΒ,	 η	 τακτική	 ανασκόπηση	 των	 προϋπολογισμών	 των	 περιφερειών	 που	20	
εμπίπτουν	στη	δικαιοδοσία	των	Ομάδων	Εξασφάλισης	Κλινικών	Υπηρεσιών	(CCGs)	
διασφαλίζει	 ότι	 η	 χρηματοδότηση	 προσαρμόζεται	 και	 επομένως	 επαρκεί	 για	 να	
καλύψει	τη	ζήτηση	για	εξετάσεις	βιοδεικτών	σε	τοπικό	επίπεδο		

Εξετάσεις	πολλαπλών	βιοδεικτών	

Ειδική	 χρηματοδότηση	 σε	 εθνικό	 επίπεδο	 επιτρέπει	 τη	 διεξαγωγή	 εξετάσεων	 NGS,	
εξασφαλίζοντας	την	ομοιογενή	υιοθέτηση	και	πρόσβαση	σε	εθνικό	επίπεδο	[8]	

Στο	 ΗΒ,	 οι	 εξετάσεις	 NGS	 αποζημιώνονται	 σε	 εθνικό	 επίπεδο	 από	 το	 σύστημα	
υγείας	του	ΗΒ	(NHS)	

Στη	 Δανία	 υπάρχει	 συγκεκριμένος	 και	 κεντρικά	 συντονιζόμενος	 προϋπολογισμός	
διαγνωστικών	 εξετάσεων,	 ο	 οποίος	 κατανέμεται	 στα	 μεγαλύτερα	 περιφερειακά	30	
διαγνωστικά	κέντρα,	για	τη	χρηματοδότηση	των	εξετάσεων	πολλαπλών	βιοδεικτών	
μέσω	ομάδων	γονιδίων.	

Στη	 Φινλανδία,	 σε	 περιπτώσεις	 όπου	 τα	 δημόσια	 ιδρύματα	 δεν	 έχουν	 εσωτερικά	 τη	
δυνατότητα	 διεξαγωγής	 εξετάσεων	 NGS,	 ιδιωτικά	 εργαστήρια	 εντάσσονται	 στο	 δίκτυο	
εξετάσεων	και	αποζημιώνονται	από	κρατικά	κονδύλια	[8]	

Βάσει	της	ανάλυσης	των	εμποδίων	και	των	παρατηρήσεων	που	προέκυψαν	από	τα	παραδείγματα	
βέλτιστων	πρακτικών,	αναδύονται	δύο	μοντέλα	χρηματοδότησης:	
	
1.	 Η	 αποζημίωση	 των	 εξετάσεων	 βιοδεικτών	 διασφαλίζεται	 μέσω	 των	 προϋπολογισμών	 των	
νοσοκομείων	 (ανεξάρτητα	 από	 το	 εάν	 οι	 εξετάσεις	 διεξάγονται	 εντός	 του	 νοσοκομείου	 ή	 οι	40	
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ασθενείς	παραπέμπονται	σε	κεντρικές	εγκαταστάσεις)	
	
2.	 Η	 ειδική	 εθνική	 χρηματοδότηση	 κατανέμεται	 στον	 έλεγχο	 βιοδεικτών	 μέσω	συστήματος	 βάσει	
κωδικού	
	
Η	 ειδική	 εθνική	 χρηματοδότηση	 φαίνεται	 να	 είναι	 πιο	 κατάλληλη	 καθώς	 ελέγχεται	 κεντρικά,	
διασφαλίζοντας	 έτσι	 την	 ισότητα	 της	 πρόσβασης	 στις	 επιμέρους	 περιφέρειες.	 Είναι	 σημαντική	 η	
τακτική	 επανεξέταση	 των	 προϋπολογισμών	 ώστε	 να	 διασφαλίζεται	 ότι	 καλύπτουν	 τόσο	 την	
τρέχουσα	 ζήτηση	 για	 εξετάσεις	 όσο	 και	 τις	 αυξανόμενες	 ανάγκες,	 καθώς	 και	 την	 πολυπλοκότητα	
των	εξετάσεων	στο	μέλλον.	10	

4.	Επιβολή	της	υποχρέωσης	για	τα	εργαστήρια	να	προχωρήσουν	σε	διαπίστευση	κατά	ISO	και	να	
συμμετάσχουν	 σε	 προγράμματα	 EQA	 που	 θα	 καλύπτουν	 όλες	 τις	 προγνωστικές	 εξετάσεις	 /	
τεχνικές	 ελέγχου	 βιοδεικτών	 και	 παροχή	 ειδικών	 προϋπολογισμών	 σε	 εθνικό	 επίπεδο	 για	 τη	
χρηματοδότηση	 της	 συμμετοχής	 σε	 προγράμματα	 διασφάλισης	 ποιότητας.	 Επέκταση	 των	
νομικών	απαιτήσεων	 για	 τα	δημόσια	 εργαστήρια	ή/και	αύξηση	 των	 χρηματοδοτικών	κινήτρων	
στην	Ελλάδα		

Προκειμένου	να	διασφαλιστεί	ότι	τα	δεδομένα	των	εξετάσεων	είναι	αξιόπιστα	και	αξιοποιήσιμα,	θα	
πρέπει	να	βελτιωθούν	η	ποιότητα	και	τα	πρότυπα	ελέγχου	στις	περισσότερες	ευρωπαϊκές	χώρες.	Οι	
μέθοδοι	 ανάλυσης	 και	 αναφοράς	 των	 εξετάσεων	 συχνά	 διαφέρουν	 μεταξύ	 των	 εργαστηριακών	
ομάδων,	λόγω	ελλιπούς	τεχνογνωσίας	η	οποία,	ελλείψει	εσωτερικής	και	εξωτερικής	επαλήθευσης	20	
των	 εξετάσεων,	 μπορεί	 να	 οδηγήσει	 σε	 σημαντικές	 διακυμάνσεις	 ποιότητας.	 Το	 γεγονός	 αυτό	
υπονομεύει	 τη	 λήψη	 έγκυρων	 θεραπευτικών	 αποφάσεων	 και	 τη	 διαδικασία	 προώθησης	 της	
ευρύτερης	υιοθέτησης	των	εξετάσεων	βιοδεικτών.		

Οι	 διακυμάνσεις	 στην	 ποιότητα	 των	 εξετάσεων	 οφείλονται	 σε	 μεγάλο	 βαθμό	 στην	 ανεπαρκή	
διασφάλιση	 ποιότητας	 και	 επαλήθευση	 των	 εξετάσεων.	 Η	 παροχή	 κινήτρων	 προκειμένου	 τα	
εργαστήρια	 να	 συμμετάσχουν	 σε	 προγράμματα	 εξωτερικής	 διασφάλισης	 ποιότητας	 (EQA)	 ή	 να	
προχωρήσουν	 σε	 διαπίστευση	 κατά	 ISO	 είναι	 επί	 του	 παρόντος	 σε	 χαμηλά	 επίπεδα	 σε	 πολλές	
χώρες,	 με	 μηδενική	 ή	 ανεπαρκή	 πρόβλεψη	 χρηματοδότησης	 για	 τη	 στήριξη	 της	 συμμετοχής	 στο	
πρόγραμμα	και	τη	διαπίστευση	των	εργαστηρίων	(βλ.	Παράρτημα,	εικόνες	13	και	14).		

Στην	 Ελλάδα,	 τα	 βασικά	 εμπόδια	 συμμετοχής	 σε	 προγράμματα	 EQA	 είναι	 η	 απουσία	30	
χρηματοδότησης	και	ρυθμιστικών	απαιτήσεων.	Αντίστοιχα,	τα	χαμηλά	ποσοστά	διαπίστευσης	κατά	
ISO	(περίπου	1–5	από	τα	περίπου	35	εργαστήρια	είναι	διαπιστευμένα	κατά	ISO	15189)	οφείλονται	
σε	 χρηματοδοτικούς	 περιορισμούς	 και	 απουσία	 κατευθυντηρίων	 οδηγιών	 σε	 εθνικό	 επίπεδο	
αναφορικά	με	τη	διαπίστευση	κατά	ISO.		

Η	 απουσία	 κατάλληλων	 κινήτρων	 αποτελεί	 επίσης	 πρόβλημα	 σε	 άλλες	 χώρες.	 Παραδείγματος	
χάριν,	στη	Σλοβενία	και	τη	Σουηδία,	η	συμμετοχή	σε	προγράμματα	EQA	και	η	διαπίστευση	κατά	ISO	
δεν	αποτελούν	προϋπόθεση	για	τη	χορήγηση	κρατικής	χρηματοδότησης,	ούτε	για	τη	συμμετοχή	σε	
κλινικές	δοκιμές.	Επίσης,	ο	βαθμός	κεντρικής	συγκέντρωσης	της	διεξαγωγής	των	εξετάσεων	μπορεί	
να	 επηρεάζει	 το	 πρότυπο	 διασφάλισης	 ποιότητας.	 Παραδείγματος	 χάριν,	 στη	 Βουλγαρία,	 η	
συμμετοχή	σε	προγράμματα	είναι	χαμηλή	και	αυτό	οφείλεται	εν	μέρει	στην	αποκεντρωμένη	φύση	40	
των	 εξετάσεων.	 Τα	 διαφορετικά	 εργαστήρια	 συνήθως	 διεξάγουν	 εξετάσεις	 για	 συγκεκριμένους	
βιοδείκτες,	κάτι	που	σημαίνει	ότι	ο	όγκος	των	δειγμάτων	συχνά	δεν	επαρκεί	για	να	δικαιολογήσει	
το	κόστος	συμμετοχής	σε	προγράμματα	EQA	[8].	

Για	 την	 αντιμετώπιση	 αυτών	 των	 ζητημάτων,	 πρέπει	 να	 δημιουργηθούν	 ισχυρά	 κίνητρα,	 με	
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πολιτικές	που	επιβάλλουν	την	αδιάκοπη	συμμετοχή	σε	προγράμματα	EQA	για	όλες	τις	εγκεκριμένες	
εξετάσεις,	 καθώς	 και	 τη	 διαπίστευση	 κατά	 ISO	 ως	 προϋπόθεση	 για	 τη	 διεξαγωγή	 εξετάσεων	
βιοδεικτών.	 Κάθε	 χώρα	θα	πρέπει	 να	διαθέτει	 ολοκληρωμένη	 και	 ειδική	 κρατική	 χρηματοδότηση	
προκειμένου	 να	 υποστηριχθούν	 τα	 εργαστήρια	 και	 να	 κινηθούν	 προς	 αυτήν	 την	 κατεύθυνση.	 Σε	
αρκετές	 χώρες,	 το	 μοντέλο	 αυτό	 υπάρχει	 ήδη	 και	 έχει	 αποδειχθεί	 ότι	 είναι	 αποτελεσματικό.	
Παραδείγματος	χάριν,	στο	ΗΒ,	το	Βέλγιο	και	την	Ολλανδία,	η	χρηματοδότηση	των	εργαστηρίων	για	
τις	εξετάσεις	βιοδεικτών	συνδέεται	με	τη	διαπίστευση	(βλ.	παραδείγματα	παρακάτω).		

Στην	Ελλάδα	καταβάλλεται	προσπάθεια	χαρτογράφησης	των	οδηγιών	για	την	ανάπτυξη,	βελτίωση	
και	 εναρμόνιση	 των	 διαδικασιών	 εξετάσεων	 NGS	 για	 διαγνωστικούς	 σκοπούς,	 προκειμένου	 να	
καλυφθεί	 η	 πολυπλοκότητα	 της	 τεχνολογίας	 NGS	 τόσο	 σε	 επίπεδο	 ροής	 εργασιών	 υγρού	10	
εργαστηρίου	(«wet	lab»)	όσο	και	σε	επίπεδο	ανάλυσης	σύνθετων	δεδομένων	βιοπληροφορικής.	Οι	
εν	 λόγω	 κατευθυντήριες	 οδηγίες	 θα	 πρέπει	 να	 περιλαμβάνουν:	 1.	 τη	 διαχείριση	 των	 βιολογικών	
δειγμάτων	 και	 τα	 σχετικά	 κριτήρια	 καταλληλότητας	 για	 την	 ανάλυση	 του	 δείγματος,	 2.	 τα	
χαρακτηριστικά	 ποιότητας	 που	 θα	 πρέπει	 να	 διέπουν	 τις	 εξετάσεις	 NGS	 και	 το	 πόρισμα	 της	
εξέτασης	 και	 3.	 τον	 χρόνο	 παράδοσης	 των	 αποτελεσμάτων.	 Η	 δημιουργία	 ενός	 πλαισίου	 που	 θα	
αξιολογεί	 και	θα	εποπτεύει	 την	ποιότητα	 του	διαγνωστικού	ελέγχου,	βάσει	 της	 τεχνολογίας	NGS,	
αποτελεί	βασική	προτεραιότητα	για	την	εγγύηση	της	ασφάλειας	των	ασθενών.	
	
Μελέτες	περίπτωσης	βέλτιστων	πρακτικών	

Η	συμμετοχή	σε	προγράμματα	EQA	ή/και	η	πιστοποίηση	ISO	αποτελεί	νομική	προϋπόθεση	20	
προκειμένου	να	μπορεί	να	αποζημιωθεί	η	εξέταση	από	το	κράτος,	διασφαλίζοντας	έτσι	ότι	
όλες	οι	εγκαταστάσεις	πληρούν	τα	ελάχιστα	πρότυπα	ποιότητας[8]	

Στο	Βέλγιο,	βάσει	Βασιλικού	Διατάγματος,	 τα	εργαστήρια	μοριακών	διαγνωστικών	
εξετάσεων	διαπιστεύονται	για	τις	περισσότερες	δραστηριότητές	τους	

Η	 συμμετοχή	 σε	 προγράμματα	 EQA	 αποτελεί	 νομική	 προϋπόθεση	 για	 τα	
διαγνωστικά	εργαστήρια	στην	Ολλανδία,	 των	οποίων	η	χρηματοδότηση	εξαρτάται	
από	τη	συμμόρφωσή	τους	

Η	 συγκέντρωση	 της	 διενέργειας	 εξετάσεων	 σε	 μεγάλα	 περιφερειακά	 κέντρα	 στη	 Δανία	
διασφαλίζει	επαρκή	όγκο	εξετάσεων	που	δικαιολογεί	τη	συμμετοχή	σε	προγράμματα	EQA	

Η	 πλήρης	 χρηματοδότηση	 της	 συμμετοχής	 σε	 προγράμματα	 EQA	 ή/και	 της	 πιστοποίησης	30	
ISO	διασφαλίζει	υψηλή	ποιότητα	στη	διενέργεια	εξετάσεων	[8]	

Στην	 Αυστρία	 και	 στη	 Φινλανδία,	 ένα	 μέρος	 της	 κρατικής	 χρηματοδότησης	 (π.χ.	
μέρος	 του	 προϋπολογισμού	 για	 τα	 νοσοκομεία	 ή	 τα	 εργαστήρια)	 πηγαίνει	 στη	
διασφάλιση	 ποιότητας.	 Δεν	 επιτρέπεται	 η	 χρηματοδότηση	 από	 τη	
φαρμακοβιομηχανία	για	λόγους	διασφάλισης	της	αμεροληψίας	

Παρακάτω	 επισημαίνονται	 τα	 βασικά	 διδάγματα	 από	 την	 ανάλυση	 των	 τρεχουσών	 πρακτικών	
διασφάλισης	 ποιότητας:	 Κατ’	 αρχάς,	 η	 συμμετοχή	 σε	 προγράμματα	 EQA	 για	 όλες	 τις	 σχετικές	
εξετάσεις	 βιοδεικτών	 και	 τις	 τεχνολογίες	 εξετάσεων	 θα	 πρέπει	 να	 τίθεται	 ως	 απαραίτητη	
προϋπόθεση	ώστε	ένα	εργαστήριο	να	μπορεί	να	λάβει	κρατική	χρηματοδότηση.	Για	να	γίνει	αυτό,	
θα	 πρέπει	 να	 γίνει	 αναθεώρηση	 της	 διάρθρωσης	 της	 χρηματοδότησης	 ώστε	 να	 καλύπτονται	 τα	40	
προγράμματα	EQA,	 καθώς	σε	πολλές	περιπτώσεις	 η	 χρηματοδότηση	 των	 εργαστηρίων	μπορεί	 να	
αποτελέσει	 περιοριστικό	 παράγοντα	 για	 τη	 συμμετοχή	 σε	 τέτοια	 προγράμματα.	 Συνεπώς,	 οι	
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προϋπολογισμοί	για	τις	διαγνωστικές	εξετάσεις	θα	πρέπει	να	έχουν	συγκεκριμένη	πρόβλεψη	για	τη	
συμμετοχή	 σε	 προγράμματα	 διασφάλισης	 ποιότητας.	 Θα	 μπορούσαν	 βραχυπρόθεσμα	 να	
αξιοποιηθούν	 οι	 διαθέσιμες	 πηγές	 χρηματοδότησης,	 καθώς	 και	 χορηγίες	 από	 τη	
φαρμακοβιομηχανία,	 έως	 ότου	 δημιουργηθεί	 συγκεκριμένος	 προϋπολογισμός.	 Δεύτερον,	 θα	
πρέπει	 να	 ενθαρρύνεται	 έως	 έναν	 βαθμό	 η	 συγκέντρωση	 της	 διενέργειας	 εξετάσεων	 σε	
συγκεκριμένα	εργαστήρια,	ώστε	να	διασφαλίζεται	ότι	τα	εργαστήρια	έχουν	επαρκή	όγκο	εξετάσεων	
που	δικαιολογεί	την	εφαρμογή	του	βέλτιστου	πλαισίου	διασφάλισης	ποιότητας.	

5.	 Ενθάρρυνση	 της	 δημιουργίας	 περιφερειακών	 κέντρων	 διενέργειας	 εξετάσεων	 εντός	 των	
χωρών	 για	 την	 ενίσχυση	 της	 σχέσης	 κόστους-αποδοτικότητας,	 για	 την	 ανάπτυξη	 τεχνογνωσίας	
και	 την	 επένδυση	 σε	 τεχνολογίες	 εξετάσεων,	 για	 την	 επίσπευση	 της	 παράδοσης	 των	10	
αποτελεσμάτων	χάρη	στη	δυνατότητα	γρήγορης	διεκπεραίωσης,	με	τυποποιημένες	προσεγγίσεις	
ως	προς	τη	διασφάλιση	ποιότητας	τόσο	εσωτερικά	όσο	και	από	εξωτερικούς	φορείς	και	για	τον	
περιορισμό	της	μεταφοράς	δειγμάτων	στην	Ελλάδα	

Προκειμένου	 να	 υιοθετηθούν	 ευρέως	 οι	 εξετάσεις	 βιοδεικτών,	 είναι	 απαραίτητο	 να	 έχουν	
πρόσβαση	οι	ασθενείς	σε	εργαστήρια	που	πληρούν	τα	απαιτούμενα	κριτήρια	για	τη	διενέργεια	του	
πλήρους	 εύρους	 των	 εξετάσεων	 βιοδεικτών.	 Αυτό	 σημαίνει	 ότι	 πρέπει	 είτε	 να	 υπάρχει	 επαρκής	
αριθμός	εργαστηρίων	ανά	 την	επικράτεια	για	 την	κάλυψη	όλων	 των	ασθενών	είτε	να	υφίστανται	
αποτελεσματικές	διαδικασίες	παραπομπής	για	την	υποστήριξη	της	πρόσβασης.	

Ιδιαίτερα	 στη	 Δυτική	 και	 Βόρεια	 Ευρώπη,	 το	 επίπεδο	 πρόσβασης	 στα	 εργαστήρια	 τείνει	 να	 είναι	
σχετικά	υψηλό,	γεγονός	που	σε	γενικές	γραμμές	αντανακλά	τις	υψηλότερες	κρατικές	δαπάνες	για	20	
την	υγεία.	Ωστόσο,	στη	Νότια	και	Ανατολική	Ευρώπη,	είναι	σύνηθες	να	παρατηρείται	συγκέντρωση	
των	διαγνωστικών	εργαστηρίων	στις	μεγάλες	πόλεις.	Συνεπώς,	οι	ασθενείς	πρέπει	να	μεταβούν	σε	
αυτά	 τα	 αστικά	 κέντρα,	 με	 αποτέλεσμα	 η	 πρόσβασή	 τους	 σε	 τέτοιες	 εξετάσεις	 να	 είναι	 πιο	
δύσκολη,	 ή	 τα	 δείγματα	 πρέπει	 να	 αποσταλούν,	 πράγμα	 που	 οδηγεί	 σε	 ανεπάρκειες	 και	
καθυστερήσεις	 ως	 προς	 τα	 αποτελέσματα.	 Μια	 άλλη	 βασική	 διαφορά	 μεταξύ	 των	 χωρών	 με	
καλύτερη	 και	 χειρότερη	 απόδοση	 είναι	 το	 επίπεδο	 οργάνωσης	 και	 συντονισμού	 των	 διαθέσιμων	
εργαστηρίων	 και,	 συγκεκριμένα,	 η	 ύπαρξη	 και	 η	 αποτελεσματικότητα	 των	 διαδικασιών	
παραπομπής	 των	 ασθενών	 από	 την	 πρωτοβάθμια	 περίθαλψη	 σε	 κατάλληλα	 εξοπλισμένα	
διαγνωστικά	 κέντρα.	 Για	 παράδειγμα,	 στη	 Βουλγαρία,	 παρατηρείται	 γεωγραφική	 ανισοκατανομή	
των	 διαγνωστικών	 υποδομών,	 με	 σημαντικές	 διακυμάνσεις	 στα	 ποσοστά	 παραπομπών	 ανά	30	
περιφέρεια.	 Τα	 εργαστήρια	 συχνά	 διενεργούν	 μόνο	 έναν	 τύπο	 εξέτασης	 βιοδεικτών.	 Έτσι,	 οι	
ογκολόγοι	αναγκάζονται	να	στέλνουν	τα	δείγματα	από	τις	βιοψίες	σε	διαφορετικά	εργαστήρια,	με	
αποτέλεσμα	να	υπάρχουν	σημαντικές	καθυστερήσεις	στην	έκδοση	των	αποτελεσμάτων.		

Επίσης,	ενδέχεται	να	πρέπει	οι	ίδιοι	οι	ασθενείς	να	μεταφέρουν	τα	δείγματά	τους	στο	εργαστήριο.	
Αυτό	συμβαίνει	στην	Ελλάδα,	όπου	οι	ασθενείς	συχνά	πρέπει	να	παραδώσουν	οι	ίδιοι	τα	δείγματα	
από	 τις	 βιοψίες	 σε	 ιδιωτικά	 εργαστήρια,	 με	 αποτέλεσμα	 καθυστερήσεις	 στην	 έκδοση	 των	
αποτελεσμάτων.	 Είναι	 έντονη	 η	 ανάγκη	 να	 μειωθούν	 οι	 μεταφορές	 των	 δειγμάτων	 από	 τους	
ασθενείς	είτε	με	την	ανάπτυξη	υπηρεσιών	μεταφοράς	δειγμάτων	στα	ιδιωτικά	εργαστήρια	ή	με	τη	
βελτίωση	 της	 ικανότητας	 διενέργειας	 εξετάσεων	 από	 εργαστήρια	 που	 ήδη	 προβλέπουν	 τέτοιες	
διαδικασίες	μεταφοράς.	40	
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Υψηλή	 πυκνότητα	 διαγνωστικών	 κέντρων	 ανά	 την	 επικράτεια	 μιας	 χώρας	 (π.χ.	 εργαστήρια,	
διαγνωστικές	 εγκαταστάσεις	 εντός	 νοσοκομείων,	 ιδιωτικά	 εργαστήρια)	 —	 με	 έναν	 βαθμό	
συγκέντρωσης	για	τις	πιο	πολύπλοκες	εξετάσεις	[8]:	

Στη	 Γερμανία,	 οι	 μοριακές	 διαγνωστικές	 εξετάσεις,	 συμπεριλαμβανομένης	 της	 εξέτασης	
NGS,	 γίνονται	 σε	 βασικά	 διαγνωστικά	 κέντρα	 ανά	 περιφέρεια,	 τα	 οποία	 συνήθως	 είναι	
μεγάλα	ή/και	πανεπιστημιακά	νοσοκομεία	που	λειτουργούν	ως	de	facto	κέντρα	αριστείας	
(CoEs),	 ενώ	 η	 πρόσβαση	 σε	 αυτά	 διασφαλίζεται	 μέσω	 καθορισμένων	 διαδικασιών	
παραπομπής			

Χαμηλότερη	 πυκνότητα	 εργαστηρίων	 αλλά	 καλή	 πρόσβαση	 στις	 εξετάσεις	 βιοδεικτών	 μέσω	
διαδικασιών	 παραπομπής	 στα	 περιφερειακά	 κέντρα	 παραπομπών	 ή	 στα	 ινστιτούτα	 αριστείας	—	10	
συμπεριλαμβανομένης	της	συνεργασίας	με	ιδιωτικά	εργαστήρια	[8]:	

Στο	 ΗΒ	 και	 τη	 Δανία,	 όλες	 οι	 εξετάσεις	 βιοδεικτών	 (συμπεριλαμβανομένων	 των	
μεμονωμένων	 βιοδεικτών	 και	 της	 NGS)	 γίνονται	 σε	 κέντρα	 περιφερειακής	 ή	 εθνικής	
εμβέλειας	

Στη	Γαλλία,	όλες	οι	μοριακές	διαγνωστικές	εξετάσεις	έχουν	συγκεντρωθεί	στο	περιφερειακό	
δίκτυο	εργαστηρίων	αναφοράς,	διασφαλίζοντας	ότι	 τα	νοσοκομεία	που	δεν	έχουν	τα	 ίδια	
τις	 κατάλληλες	 υποδομές	 και	 ικανότητες	 θα	 έχουν	 πρόσβαση	 στις	 εξετάσεις	 μέσω	
διαδικασιών	παραπομπής					

Δεδομένης	 της	 κεφαλαιουχικής	 επένδυσης	 που	 απαιτείται	 για	 την	 αύξηση	 του	 αριθμού	 των	
διαγνωστικών	κέντρων	σε	μια	χώρα,	η	δεύτερη	εκ	των	δύο	βέλτιστων	πρακτικών,	που	αποσκοπεί	20	
στην	ανάπτυξη	σωστών	διαδικασιών	παραπομπής	στα	περιφερειακά	διαγνωστικά	κέντρα,	είναι	πιο	
εύκολα	προσαρμόσιμη	και	εφαρμόσιμη	σε	χώρες	όπου	η	πρόσβαση	σε	εξετάσεις	βιοδεικτών	είναι	
ανεπαρκής	ή	δεν	είναι	ίδια	για	όλους	τους	ασθενείς.	

Αυτή	η	συγκέντρωση	της	διενέργειας	εξετάσεων	σε	λιγότερα	διαγνωστικά	κέντρα	σε	περιφερειακό	
επίπεδο	έχει	αρκετά	πλεονεκτήματα.	Πρώτον,	ο	εξορθολογισμός	του	δικτύου	εργαστηρίων	θα	έχει	
ως	 αποτέλεσμα	 να	 καταστούν	 πιο	 σαφείς	 οι	 διαδικασίες	 παραπομπής	 και	 να	 είναι	 πιο	
ενημερωμένοι	οι	ιατροί	για	τις	εξετάσεις	που	είναι	διαθέσιμες.	Δεύτερον,	με	τη	συγκέντρωση	αυτή	
θα	βελτιωθεί	η	σχέση	κόστους-αποδοτικότητας	χάρη	στον	όγκο	των	εξετάσεων.	Συνεπώς,	το	κόστος	
εφαρμογής	νέων	τεχνολογιών	εξέτασης	(π.χ.	όργανα	και	εξετάσεις	NGS)	θα	μπορεί	να	αιτιολογηθεί	
πιο	 εύκολα.	 Επιπλέον,	 θα	 μειωθεί	 ο	 αριθμός	 των	 απαιτούμενων	 τεχνικών	 εργαστηρίων	 και	 θα	30	
ενθαρρυνθεί	η	ανάπτυξη	τεχνογνωσίας.		

Η	συγκέντρωση	 των	εξετάσεων	σε	 ένα	καλά	οργανωμένο	δίκτυο	εργαστηρίων	μπορεί	 να	έχει	 και	
οφέλη	 ως	 προς	 την	 ποιότητα	 των	 εξετάσεων.	 Αφενός	 ενισχύεται	 η	 τεχνογνωσία,	 όπως	
προαναφέρθηκε,	και	αφετέρου	είναι	εφικτή	και	η	εφαρμογή	τυποποιημένων	μέτρων	διασφάλισης	
ποιότητας.	Ένα	σημαντικό	ζήτημα	σε	πολλές	χώρες	είναι	η	ασυνέπεια	μεταξύ	των	εσωτερικών	και	
εξωτερικών	 ελέγχων	 επαλήθευσης	 που	 γίνονται	 στις	 εξετάσεις.	 Αυτό	 εν	 μέρει	 οφείλεται	 στις	
διαφορές	 των	 προαπαιτούμενων	 που	 τίθενται	 για	 τη	 διενέργεια	 εξετάσεων	 βιοδεικτών	 αλλά	 και	
στο	κόστος	συμμετοχής	σε	προγράμματα	EQA	ή	πιστοποίησης	ISO	(βλ.	Παράρτημα,	Εικόνες	13	και	
14).	 Η	 υιοθέτηση	 του	 μοντέλου	 του	 δικτύου	 θα	 έδινε	 τη	 δυνατότητα	 αυξημένης	 επίβλεψης	 των	
μέτρων	διασφάλισης	ποιότητας	που	χρησιμοποιούν	τα	εργαστήρια,	γεγονός	που	θα	οδηγούσε	σε	40	
βελτίωση	της	ποιότητας.	Εν	τω	μεταξύ,	η	αύξηση	του	όγκου	των	εξετάσεων	λόγω	της	συγκέντρωσης	
θα	δικαιολογούσε	και	το	κόστος	συμμετοχής	σε	προγράμματα	ποιότητας.	
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Ωστόσο,	στην	παρούσα	μελέτη	προτείνονται	οι	έλεγχοι	βιοδεικτών	σε	επίπεδο	περιφέρειας	μόνο	αν	
έτσι	 επιτυγχάνεται	 σαφής	 αποτελεσματικότητα	 και	 εξοικονόμηση	 κόστους	 (π.χ.	 οι	 εξετάσεις	
μεμονωμένων	βιοδεικτών	με	επαρκώς	γρήγορη	παράδοση	αποτελεσμάτων	σε	 τοπικά	εργαστήρια	
δεν	είναι	απαραίτητο	να	μεταφερθούν	στα	περιφερειακά	κέντρα).	Αν	και	οι	εξετάσεις	θα	πρέπει	να	
διενεργούνται,	 όπου	 είναι	 σκόπιμο,	 σε	 επίπεδο	 περιφέρειας,	 η	 θεραπεία	 θα	 πρέπει	 να	 είναι	
διαθέσιμη	κοντά	στην	κατοικία	του	ασθενούς.	

6.	 Εξασφάλιση	 διαθέσιμης	 εκπαίδευσης	 για	 τα	 βασικά	 ενδιαφερόμενα	 μέρη	 (π.χ.	 ιατροί,	
παθολογοανατόμοι,	πάροχοι	υπηρεσιών	υγείας,	σύλλογοι	ασθενών,	φορείς	χάραξης	πολιτικών)	
για	 τη	 χρησιμότητα	 των	 εξετάσεων	 βιοδεικτών,	 τις	 διαδικασίες	 των	 εξετάσεων	 και	 τις	 πηγές	
αποζημίωσης	 με	 απώτερο	 σκοπό	 τη	 βελτίωση	 των	 εκβάσεων	 των	 ασθενών,	 καλύτερη	10	
εκπαίδευση	των	ασθενών	για	να	διασφαλιστεί	ότι	όλοι	οι	ασθενείς	είναι	επαρκώς	ενημερωμένοι	
για	τους	στόχους	και	τις	επιπτώσεις	των	εξετάσεων,	και	βελτίωση	της	υποστήριξης	της	δημόσιας	
πολιτικής	και	των	φορέων	χάραξης	πολιτικών		

Πέρα	 από	 την	 ανάπτυξη	 υποδομών	 για	 την	 υποστήριξη	 της	 διενέργειας	 εξετάσεων	 και	 τη	
χρηματοδότηση	για	τη	διευκόλυνση	της	αποζημίωσης	των	εξετάσεων	βιοδεικτών,	είναι	σημαντικό	
να	διασφαλιστεί	ότι	τα	βασικά	ενδιαφερόμενα	μέρη	γνωρίζουν	τα	οφέλη	του	ελέγχου	βιοδεικτών,	
καθώς	και	τη	διαδικασία	για	να	έχουν	πρόσβαση	σε	τέτοιες	εξετάσεις.	

Σε	 έρευνες	 σε	 διάφορες	 χώρες,	 οι	 υπεύθυνοι	 εργαστηρίων	 ανέδειξαν	 ως	 βασικό	 εμπόδιο	 το	
γεγονός	ότι	δεν	γίνονται	αρκετές	παραπομπές	για	εξέταση	(βλ.	Παράρτημα,	Εικόνες	7	και	12).	Στην	
Ελλάδα,	 το	 ποσοστό	 παραπομπής	 για	 εξέταση	 μεμονωμένων	 βιοδεικτών	 είναι	 81%,	 ενώ	 ο	20	
ευρωπαϊκός	 μέσος	 όρος	 είναι	 67%.	 Ωστόσο,	 το	 ποσοστό	 παραπομπής	 για	 εξέταση	 πολλαπλών	
βιοδεικτών	είναι	πολύ	χαμηλότερο,	δηλαδή	50–75%	στην	περίπτωση	του	ΜΜΚΠ	και	1%	στο	σύνολο	
των	βιοψιών.		

Για	 την	 αντιμετώπιση	 του	 προβλήματος	 αυτού,	 θα	 πρέπει	 να	 δοθεί	 μεγαλύτερη	 έμφαση	 στην	
ιατρική	ακριβείας	κατά	την	κατάρτιση	και	μεταπτυχιακή	εκπαίδευση	των	ιατρών,	ώστε	οι	ιατροί	να	
συνταγογραφούν	 την	 κατάλληλη	 αγωγή	 και	 να	 αξιοποιούν	 τον	 έλεγχο	 βιοδεικτών	 για	 τη	 λήψη	
έγκυρων	θεραπευτικών	αποφάσεων.	Επιπλέον,	οι	ιατροί	πρέπει	να	είναι	ενημερωμένοι	ως	προς	τη	
διαθεσιμότητα	των	εξετάσεων.	Για	παράδειγμα,	κάποιες	εξετάσεις	μπορεί	να	είναι	διαθέσιμες	αλλά	
οι	 ιατροί	 να	 μην	 γνωρίζουν	 ότι	 έχουν	 ενσωματωθεί	 στις	 κατευθυντήριες	 γραμμές	 για	 τον	
διαγνωστικό	 έλεγχο,	 καθώς	 μπορεί	 να	 μην	 έχει	 προηγηθεί	 κάποια	 εκστρατεία	 ενημέρωσης,	 ή	 οι	30	
εθνικές	κατευθυντήριες	γραμμές	έγκρισης	και	αποζημίωσης	να	μην	ενημερώνονται	αρκετά	συχνά.	
Στην	 Ελλάδα,	 τέτοιου	 είδους	 εκπαίδευση	 παρέχεται	 αυτή	 τη	 στιγμή	 στα	 μεγάλα,	 κυρίως	
πανεπιστημιακά,	νοσοκομεία	αλλά	πρέπει	να	καταστεί	διαθέσιμη	σε	όλους	τους	ιατρούς.	

Η	 ESMO	 εκδίδει	 κατευθυντήριες	 γραμμές	 για	 τον	 διαγνωστικό	 έλεγχο	 αλλά	 είναι	 εξαιρετικά	
σημαντικό	 να	 κοινοποιούνται	 ευρέως	 και	 να	 χρησιμοποιούνται	 σε	 ολόκληρη	 την	 Ευρώπη	 με	 τη	
βοήθεια	 των	 εθνικών	 εταιρειών	 για	 τον	 καρκίνο	 και	 των	 εθνικών	 ιατρικών	 εταιρειών	 [26]	 Οι	
εταιρείες	θα	πρέπει	 επίσης	 να	αναλάβουν	 την	 ενημέρωση	 των	κατευθυντήριων	γραμμών	για	 τον	
διαγνωστικό	 έλεγχο	 και	 να	 ενημερώνουν	 με	 σαφήνεια	 τους	 γενικούς	 ιατρούς	 και	 τους	
παθολογοανατόμους	 για	 τις	 διαδικασίες	 παραπομπής	 [8].	 Αυτό	 θα	 βοηθήσει	 στην	 αντιμετώπιση	
του	κενού	ενημέρωσης	που	υπάρχει	αυτή	τη	στιγμή	στους	ιατρούς,	που	μπορεί	να	είναι	μεγάλο	—40	
ειδικά	 εκτός	 πανεπιστημιακών	 νοσοκομείων—	και	 να	 είναι	 ένας	από	 τους	 λόγους	 για	 τα	 χαμηλά	
ποσοστά	παραπομπής	κατάλληλων	ασθενών.		

Εξίσου	σημαντικός	στόχος	είναι	και	η	εκπαίδευση	των	ασθενών	πάνω	στον	ρόλο	των	βιοδεικτών	και	
πώς	 τα	 αποτελέσματα	 των	 εξετάσεων	 συμβάλλουν	 στη	 λήψη	 κατάλληλων	 θεραπευτικών	
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αποφάσεων,	 καθώς	οι	ασθενείς	που	 είναι	πιο	 ενημερωμένοι	 για	 τις	 εξετάσεις	 βιοδεικτών	 και	 τις	
σχετικές	θεραπευτικές	επιλογές	μπορούν	να	λάβουν	την	πρωτοβουλία	να	τις	ζητήσουν	οι	ίδιοι.	Σε	
έρευνα	που	 έγινε	σε	1.665	ασθενείς	 για	 τους	σκοπούς	 της	παρούσας	μελέτης,	 οι	ασθενείς	σε	15	
από	τις	16	συμμετέχουσες	χώρες	αξιολόγησαν	από	χαμηλή	έως	μέτρια	την	ικανοποίησή	τους	από	
τις	πληροφορίες	που	έλαβαν	για	τη	διαδικασία	του	ελέγχου,	τα	αποτελέσματά	του	και	τις	συνέπειές	
του	 για	 τη	 θεραπεία	 τους	 [33].	 Στην	 Ελλάδα,	 το	 50–75%	 των	 συμμετεχόντων	 δήλωσε	 ότι	 τους	
δόθηκαν	εξηγήσεις	κατά	τη	διαδικασία	ελέγχου	σε	σχέση	με	το	τι	μετρούν	οι	εξετάσεις	βιοδεικτών	
και	ποια	είναι	η	σημασία	των	αποτελεσμάτων.	Η	συνολική	 ικανοποίηση	των	συμμετεχόντων	στην	
Ελλάδα	 σε	 σχέση	 με	 τις	 πληροφορίες	 που	 έλαβαν	 από	 τον	 ιατρό	 τους	 ήταν	 5,4	 στα	 7,	 δηλαδή	
υπάρχει	περιθώριο	βελτίωσης.		10	

Οι	 σύλλογοι	 ασθενών	 μπορούν	 να	 διαδραματίσουν	 ουσιαστικό	 ρόλο	 στην	 εκπαίδευση	 των	
ασθενών,	συντάσσοντας	και	διανέμοντας	πληροφοριακό	υλικό	για	τους	σκοπούς	και	τα	οφέλη	του	
ελέγχου	βιοδεικτών	και	τις	συγκεκριμένες	επιλογές	ελέγχου	που	είναι	διαθέσιμες	(π.χ.	online	υλικό	
του	ECPC)	 [26].	Στην	Ελλάδα,	το	17%	των	συμμετεχόντων	στην	έρευνα	δήλωσε	ότι	η	βασική	πηγή	
πληροφόρησής	 τους	 για	 τους	 βιοδείκτες	 ήταν	 ένας	 σύλλογος	 ασθενών,	 ενώ	 ο	 αντίστοιχος	
ευρωπαϊκός	μέσος	όρος	ήταν	10%.	

	
Μελέτες	περίπτωσης	βέλτιστων	πρακτικών	

Εξετάσεις	μεμονωμένων	βιοδεικτών	

Στη	Γαλλία	και	τη	Δανία,	οι	διαδικασίες	παραπομπής	είναι	σαφώς	προκαθορισμένες	και	η	20	
πρόσβαση	 των	 ασθενών	 διευκολύνεται	 χάρη	 στη	 συγκέντρωση	 των	 εξετάσεων	 σε	
συγκεκριμένα	 κέντρα,	 ούτως	 ώστε	 να	 διασφαλίζεται	 ότι	 τα	 κέντρα	 αναφοράς	 έχουν	 τη	
δυνατότητα	διενέργειας	όλων	των	σχετικών	εξετάσεων	βιοδεικτών	[8]	

Η	 καλή	 ενημέρωση	 για	 τα	 πλεονεκτήματα	 και	 τη	 διαθεσιμότητα	 του	 ελέγχου	 βιοδεικτών	
διασφαλίζεται	 μέσα	 από	 την	 τακτική	 ενημέρωση	 των	 κατευθυντήριων	 γραμμών	 και	 την	
ευρεία	κοινοποίησή	τους,	καθώς	και	μέσα	από	την	εστίαση	στην	εκπαίδευση	των	κλινικών	
ιατρών.	 Για	παράδειγμα,	στο	Βέλγιο	γίνονται	αρκετές	αναθεωρήσεις	 των	κατευθυντήριων	
γραμμών	 κάθε	 χρόνο,	 ενώ	 επικοινωνούνται	 και	 οι	 αποφάσεις	 περί	 έγκρισης	 και	
αποζημίωσης	του	εθνικού	ρυθμιστικού	φορέα	[8]	

Εξετάσεις	πολλαπλών	βιοδεικτών		30	

Στο	Ηνωμένο	Βασίλειο,	 η	 καλή	 ενημέρωση	 για	 τις	 διαδικασίες	 παραπομπής	 στα	 κεντρικά	
εργαστήρια	 που	 διενεργούν	 NGS,	 σε	 συνδυασμό	 με	 την	 υποστήριξη	 μέσω	 πολιτικών,	
διευκολύνουν	την	ενσωμάτωση	της	NGS	στο	πρότυπο	περίθαλψης	[8]	

Στη	Γερμανία,	υπάρχει	ένα	εθνικό	πρόγραμμα	(nNGM	Lungenkrebs)	που	προσφέρει	στους	
ασθενείς	 με	 καρκίνο	 του	 πνεύμονα	 πρόσβαση	 στην	 NGS	 μέσω	 ενός	 δικτύου	 15	
πανεπιστημιακών	κέντρων	για	τον	καρκίνο.	Στόχος	του	δικτύου	είναι	να	προσφέρει	ενιαία	
πρόσβαση	 σε	 σύνθετο	 έλεγχο	 για	 όλους	 τους	 ασθενείς	 με	 καρκίνο	 του	 πνεύμονα,	 να	
διασφαλίσει	 την	 εφαρμογή	 ενιαίων	 προτύπων	 ποιότητας,	 να	 αναπτύξει	 περαιτέρω	 τα	
περιφερειακά	δίκτυα	παραπομπής,	να	εναρμονίσει	τις	θεραπευτικές	προτάσεις	βάσει	των	
συλλεχθέντων	 δεδομένων,	 να	 αναπτύξει	 μια	 κοινή	 μέθοδο	 συλλογής	 και	 αξιολόγησης	40	
δεδομένων,	να	συνεργαστεί	στενά	με	τους	παρόχους	υπηρεσιών	υγείας	για	την	ανάπτυξη	
μιας	 διαδικασίας	 αποζημίωσης	 και	 να	 συντονίσει	 τις	 προσεγγίσεις	 των	 κλινικών	 μελετών	
[34]	
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Χάρη	σε	κρατικά	προγράμματα	και	πρωτοβουλίες,	αυξάνεται	σημαντικά	η	ενημέρωση	για	
τα	οφέλη	της	NGS,	βοηθώντας	έτσι	στην	ευρύτερη	διάδοσή	της.	Ωστόσο,	καθώς	πρόκειται	
για	 πρόσφατες	 πρωτοβουλίες,	 τα	 ποσοστά	 παραπομπής	 ίσως	 είναι	 ακόμα	 μέτρια	 ή	
χαμηλά28	σε	κάποιες	από	τις	παρακάτω	χώρες	(π.χ.	Αυστρία,	Λιθουανία)	[8]		

Στο	 Βέλγιο,	 ένα	 πιλοτικό	 πρόγραμμα	 (Οδικός	 Χάρτης	 για	 την	 Πρόληψη	 του	
Καρκίνου)	προωθεί	τη	χρήση	μεθόδων	πολλαπλών	βιοδεικτών	

Ένας	 από	 τους	 βασικούς	 στόχους	 του	 Εθνικού	 Πλαισίου	 για	 τον	 Καρκίνο	 στην	
Αυστρία	είναι	η	προώθηση	του	μοριακού	διαγνωστικού	ελέγχου,	δίνοντας	έμφαση	
στη	 σημασία	 της	 πρόσβασης	 σε	 ολοκληρωμένο	 έλεγχο	 από	 τα	 πρώτα	 στάδια	 της	
νόσου	10	

Το	 Υπουργείο	 Υγείας	 της	 Λιθουανίας	 έχει	 προσπαθήσει	 να	 ενημερώσει	 καλύτερα	
για	 την	 NGS	 μέσω	 μιας	 πολιτικής	 συγκεντρωτικής	 εφαρμογής,	 μέσω	 της	
εκπαίδευσης	 για	 τα	 οφέλη	 της	 εξέτασης	 NGS	 και	 της	 εισαγωγής	 μιας	 σειράς	
εξετάσεων	που	καλύπτουν	τις	πιο	συνηθισμένες	μεταλλάξεις	στη	Λιθουανία.	Χάρη	
στις	 παραπάνω	 ενέργειες,	 παρατηρείται	 απομάκρυνση	 από	 τον	 έλεγχο	
μεμονωμένων	βιοδεικτών	

Με	βάση	αυτά	τα	παραδείγματα	βέλτιστων	πρακτικών,	η	παρούσα	μελέτη	προτείνει	δύο	βασικές	
δράσεις.	Κατά	πρώτον,	οι	 νέες	εξετάσεις	βιοδεικτών	θα	πρέπει	να	ενσωματώνονται	γρήγορα	στις	
κατευθυντήριες	γραμμές	κλινικής	πρακτικής,	που	αναθεωρούνται	τακτικά	ώστε	να	ενημερώνονται	
εγκαίρως.	 Κατά	 δεύτερον,	 θα	 πρέπει	 να	 δημιουργηθούν	 συγκεκριμένες	 εθνικές	 πολιτικές	 για	 τη	20	
στήριξη	της	εφαρμογής	του	ελέγχου	βιοδεικτών	και	την	εκπαίδευση	των	ενδιαφερόμενων	μερών.	

7.	Καθιέρωση	της	συλλογής	εθνικών	δεδομένων	σε	κεντρικό	επίπεδο	για	την	παρακολούθηση	της	
συχνότητας	 χρήσης	 του	 ελέγχου	 βιοδεικτών	 και	 τον	 προσδιορισμό	 των	 τάσεων	 ως	 προς	 την	
ανταπόκριση	των	ασθενών	στη	θεραπεία,	συνέχιση	των	προσπαθειών	στην	Ελλάδα	με	το	Εθνικό	
Δίκτυο	 Ιατρικής	 Ακριβείας	 (που	 ιδρύθηκε	 το	 2018),	 το	 οποίο	 έχει	 αναγνωριστεί	 ως	 βέλτιστη	
πρακτική.		

Απαιτούνται	 αλλαγές	 στον	 τρόπο	 συλλογής,	 σύγκρισης	 και	 ανάλυση	 των	 δεδομένων	 από	 τις	
εξετάσεις	 βιοδεικτών,	 προκειμένου	 να	 γίνεται	 καλύτερη	 επιλογή	 θεραπείας,	 να	 βελτιωθούν	 οι	
εκβάσεις	 για	 τους	 ασθενείς	 και,	 εν	 τέλει,	 να	 εξελιχθεί	 η	 ιατρική	 ακριβείας.	 Αυτή	 τη	 στιγμή,	 στην	
Ευρώπη	 υπάρχει	 ελάχιστος	 έως	 καθόλου	 συντονισμός	 στη	 συλλογή	 δεδομένων.	 Ακόμα	 και	 στις	30	
χώρες	 που	 γίνεται	 συλλογή	 δεδομένων,	 η	 ποιότητα	 και	 η	 συνέπεια	 στις	 διαδικασίες	 συλλογής	
ποικίλλουν	 ανάλογα	 με	 το	 εργαστήριο.	 Αυτό	 δυσχεραίνει	 τη	 σύγκριση	 των	 δεδομένων	 και	 τον	
προσδιορισμό	 των	 τάσεων	 ως	 προς	 την	 ανταπόκριση	 των	 ασθενών	 στις	 θεραπείες.	 Όλα	 τα	
παραπάνω	 συνδυαστικά	 λειτουργούν	 ως	 εμπόδιο	 στην	 εξέλιξη	 της	 διαδικασίας	 λήψης	 κλινικών	
αποφάσεων	και	στη	βελτίωση	των	εκβάσεων	για	τους	ασθενείς.		

Η	 καθιέρωση	 της	 συλλογής	 εθνικών	 δεδομένων	 σε	 κεντρικό	 επίπεδο	 (π.χ.	 ακαδημαϊκά	 κέντρα,	
εθνικές	βιοτράπεζες)	απαιτεί	 επένδυση	και	υποστήριξη	από	πολιτικές.	Πρέπει	 να	δημιουργηθούν	
συστήματα	για	τη	βελτιστοποίηση	της	συλλογής	και	ανάλυσης	των	δεδομένων	για	τους	βιοδείκτες.	
Τα	 βασικά	 ευρήματα	 αυτών	 των	 αναλύσεων	 θα	 πρέπει	 να	 κοινοποιούνται	 τακτικά	 για	 να	
ενθαρρυνθεί	η	χρήση	ολοκληρωμένων	ελέγχων	και	να	υποστηριχτεί	η	βελτίωση	των	θεραπευτικών	40	
προσεγγίσεων.	Η	διαλειτουργικότητα	ανάμεσα	στα	συστήματα	θα	είναι	ζωτικής	σημασίας	ώστε	να	
διευκολύνεται	η	κοινοποίηση	των	δεδομένων.	
Μελέτες	περίπτωσης	βέλτιστων	πρακτικών	
Σε	αρκετές	χώρες	έχουν	 ξεκινήσει	πρωτοβουλίες	για	 την	ανάπτυξη	εθνικών	βάσεων	δεδομένων	ή	
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βιοτραπεζών	για	τη	συλλογή	και	ανάλυση	δεδομένων	για	βιοδείκτες:	

Η	 Ελλάδα	 αποτελεί	 παράδειγμα	 βέλτιστης	 πρακτικής	 για	 την	 επένδυση	 στη	 συλλογή	
εθνικών	δεδομένων.	 Το	Εθνικό	Δίκτυο	 Ιατρικής	Ακριβείας	 ιδρύθηκε	 το	2018	με	στόχο	 τον	
προσδιορισμό	 της	 προδιάθεσης	 για	 καρκίνο	 και	 την	 καταλληλότητα	 για	 εξατομικευμένα	
θεραπευτικά	σχήματα	[27]	Τέσσερις	μονάδες	ιατρικής	ακριβείας	λειτουργούν	ήδη	χάρη	σε	
μια	αρχική	χρηματοδότηση	ύψους	>5,4	εκ.	€,	ενώ	περισσότερες	μονάδες	σχεδιάζονται	για	
το	μέλλον.	Πιο	μακροπρόθεσμα,	η	πρωτοβουλία	σχεδιάζει	τη	δημιουργία	διαπιστευμένων	
βιοτραπεζών	και	υποδομών	για	την	αποθήκευση	και	την	ερμηνεία	των	δεδομένων	

Στη	Φινλανδία,	 έχουν	 γίνει	 μακροπρόθεσμες	 επενδύσεις	 για	 την	 υποστήριξη	 της	 ίδρυσης	
βιοτραπεζών	 και	 τον	 συντονισμό	 των	 ογκολογικών	 θεραπειών	 μεταξύ	 των	 διαφόρων	10	
περιφερειών.	 Η	 πλειονότητα	 των	 εξετάσεων	 βιοδεικτών	 διενεργούνται	 σε	 6	 βασικά	
διαγνωστικά	 κέντρα,	 στα	 οποία	 παραπέμπονται	 οι	 ασθενείς	 για	 διάγνωση	 και	 θεραπεία	
[28]	

Η	 σουηδική	 κυβέρνηση	 επένδυσε	 5	 εκ.	 ευρώ	 την	 περίοδο	 2018-20	 στις	 βιοτράπεζες	 της	
χώρας	 και	 στα	 μητρώα	 νεοπλασιών	 που	 συλλέγουν	 δείγματα	 και	 δεδομένα	 προς	 όφελος	
της	έρευνας	και	της	περίθαλψης	των	ασθενών	[8]	

Πρόσφατα,	το	ΗΒ	έχει	δώσει	ιδιαίτερη	έμφαση	στις	μοριακές	εξετάσεις	ως	βασικό	πυλώνα	
της	ογκολογικής	περίθαλψης.	Το	2016,	 ξεκίνησε	το	πρόγραμμα	100,000	Genomes	Project,	
βάσει	 του	οποίου	 ιδρύθηκαν	 13	 κέντρα	 γονιδιωματικής	 ιατρικής	 στο	πλαίσιο	 του	 ΕΣΥ,	 με	
στόχο	 την	 εμβάθυνση	 των	 γνώσεων	 ιατρικής	 ακριβείας,	 συμπεριλαμβανομένων	 των	20	
δεδομένων	NGS	και	βιοδεικτών	που	έχουν	συλλεχθεί	έως	σήμερα	[29]	

Η	Γαλλία	σχεδιάζει	να	επενδύσει	670	εκ.	ευρώ	στο	Σχέδιο	Γονιδιωματικής	Ιατρικής	2025	για	
να	 ενισχύσει	 τις	 δυνατότητες	 γονιδιωματικής	 ιατρικής	 και	 να	 επιτρέψει	 την	 αλληλούχιση	
235	χιλιάδων	γονιδιωμάτων	ετησίως	[30]	

Σε	επίπεδο	ΕΕ,	έχουν	δημιουργηθεί	αρκετές	πρωτοβουλίες	με	στόχο	τη	κεντρική	συγκέντρωση	και	
διαχείριση	 γονιδιωματικών	 δεδομένων,	 όπως	 για	 παράδειγμα	 το	 πρόγραμμα	 της	 Ευρωπαϊκής	
Επιτροπής	 για	 την	 αλληλούχιση	 άνω	 του	 ενός	 εκατομμυρίου	 γονιδιωμάτων	 έως	 το	 2022,	 με	
συμμετοχή	από	περισσότερες	από	20	χώρες	[31]	

8.	 Καθιέρωση	διαδικασιών	ανίχνευσης	 του	ορίζοντα	 για	μελλοντικές	ανάγκες	 ελέγχου	 και	 νέες	
εξετάσεις,	 για	 την	 καλύτερη	 πρόβλεψη	 της	 μελλοντικής	 ζήτησης	 και	 των	 απαιτήσεων	30	
χρηματοδότησης	

Στο	 περιβάλλον	 της	 γρήγορα	 εξελισσόμενης	 ιατρικής	 ακριβείας,	 που	 χαρακτηρίζεται	 από	 τη	
διάθεση	 νέων	 θεραπειών	 ακριβείας,	 την	 ανάπτυξη	 νέων	 εξετάσεων	 βιοδεικτών,	 καθώς	 και	 την	
εξέλιξη	 των	 μεθόδων	 ελέγχου,	 είναι	 εξαιρετικά	 σημαντικό	 να	 υπάρχουν	 διαδικασίες	 ανίχνευσης	
των	 μελλοντικών	 αναγκών.	 Στόχος	 των	 διαδικασιών	 αυτών	 είναι	 η	 πρόβλεψη	 των	 μελλοντικών	
απαιτήσεων	σε	υποδομές,	δυνατότητες	και	χρηματοδότηση,	ως	αποτέλεσμα	της	καινοτομίας	στην	
ιατρική	ακριβείας,	ούτως	ώστε	να	είμαστε	προετοιμασμένοι	να	καλύψουμε	τη	ζήτηση	για	εξετάσεις	
όταν	προκύψει.		

Στο	 πλαίσιο	 αυτό,	 θα	 είναι	 σημαντική	 η	 πρόβλεψη	 των	 αναγκών	 σε	 ανθρώπινο	 δυναμικό,	
συμπεριλαμβανομένων	 των	 απαιτούμενων	 μελλοντικών	 δεξιοτήτων	 για	 τη	 διενέργεια	 εξετάσεων	40	
και	 την	 ανάλυση	 των	 δεδομένων,	 καθώς	 και	 η	 ανάπτυξη	 ανθρώπινου	 δυναμικού	 και	
προγραμμάτων	κατάρτισης	ώστε	να	διασφαλιστεί	ότι	το	τρέχον	ανθρώπινο	δυναμικό	θα	μπορεί	να	
ανταποκριθεί	στις	νέες	απαιτήσεις.	
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γ.	Συστάσεις	πολιτικής	–	μακροπρόθεσμα 

Μακροπρόθεσμα,	 τα	 συστήματα	 χωρών	 που	 έχουν	 αναπτυχθεί	 για	 να	 παρέχουν	 το	 «ελάχιστο	
πρότυπο	 εξέτασης»	θα	πρέπει	 να	 εξελιχθούν	περαιτέρω	 για	 να	αξιοποιήσουν	 τον	 ολοκληρωμένο	
έλεγχο,29	προκειμένου	να	καταστήσουν	εφικτές	τις	εξατομικευμένες	θεραπείες	για	κάθε	ασθενή	και	
να	επιφέρουν	επιπρόσθετες	βελτιώσεις	στις	εκβάσεις	των	ασθενών.	

Στη	μελέτη	αυτή,	το	μακροπρόθεσμο	όραμα	ορίζεται	ως	εξής:	

«Όλοι	οι	ασθενείς	με	διάγνωση	καρκίνου	υποβάλλονται	σε	ολοκληρωμένη	
και	 συνεχή	 εξέταση	 του	 όγκου	 καθ’	 όλη	 τη	 διάρκεια	 των	 επεισοδίων	
περίθαλψης.»	

Το	μακροπρόθεσμο	όραμα	περιλαμβάνει	ολοκληρωμένη	εξέταση	τόσο	ιστικών	δειγμάτων	όσο	και	10	
δειγμάτων	ctDNA.	

Τρεις	είναι	οι	λόγοι	για	τους	οποίους	συζητάμε	για	ένα	πιο	φιλόδοξο	μακροπρόθεσμο	όραμα	πέραν	
της	βραχυπρόθεσμης	βελτιστοποίησης	της	πρόσβασης	σε	εξετάσεις	βιοδεικτών	και	 της	ποιότητας	
αυτών:		

1)	Προηγμένη	διαγνωστική	 (δηλ.	ολοκληρωμένη	εξέταση30)	θα	πρέπει	 να	χρησιμοποιείται	 για	 την	
απεικόνιση	του	αυξανόμενου	αριθμού	βιοδεικτών	και	για	τον	προσδιορισμό	του	όγκου	καθ’	όλη	
την	 πορεία	 της	 θεραπείας,	 συμπεριλαμβανομένων	 της	 αρχική	 διάγνωσης,	 της	 επιλογής	
θεραπείας	και	της	συνεχούς	παρακολούθησης	του	ασθενούς.	

2)	 Τα	 δεδομένα	 που	 προκύπτουν	 από	 την	 ολοκληρωμένη	 εξέταση	 θα	 βελτιώσουν	 τις	 αποφάσεις	
εξατομικευμένης	 θεραπείας	 για	 μεμονωμένους	 ασθενείς.	 Καθώς	 αναδύονται	 πιο	 στοχευμένες	20	
θεραπείες,	οι	θεραπευτικές	αποφάσεις	γίνονται	πιο	περίπλοκες.	Είναι	σημαντικό	να	εξετάζονται	
όλες	 οι	 κατάλληλες	 θεραπευτικές	 επιλογές	 από	 τους	 ιατρούς.	 Η	 ολοκληρωμένη	 εξέταση	 θα	
διασφαλίσει	ότι	τα	αποτελέσματα	των	βιοδεικτών	δεν	αποτελούν	περιοριστικό	παράγοντα	στην	
επιλογή	 θεραπείας	 και	 ότι	 μπορούν	 να	 αξιοποιηθούν	 για	 την	 προώθηση	 της	 βέλτιστης	
περίθαλψης.	Η	καθολική,	αποζημιούμενη	από	το	κράτος	πρόσβαση	σε	εγκεκριμένα	φάρμακα	στο	
πλαίσιο	της	ιατρικής	ακριβείας	αποτελεί	προϋπόθεση.	

3)	 Οι	 εξετάσεις	 λειτουργούν	 ως	 πλατφόρμα	 για	 την	 εξαγωγή	 δεδομένων.	 Τα	 δεδομένα	 αυτά	
μπορούν	 να	 χρησιμοποιηθούν	 για	 την	 παροχή	 πληροφοριών	 που	 θα	 βελτιστοποιήσουν	
μελλοντικές	 εξατομικευμένες	 θεραπευτικές	 αποφάσεις.	 Η	 εξέλιξη	 της	 εξέτασης	 βιοδεικτών	
πρέπει	να	συμβαδίζει	με	τις	εξελίξεις	στην	περίθαλψη	των	ασθενών	και	στη	σχετική	επιστήμη.	Η	30	
περίθαλψη	 εξελίσσεται	 ταχέως,	 με	 την	 επιταχυνόμενη	 ανάπτυξη	 των	 θεραπειών	 ανεξαρτήτως	
πρωτοπαθούς	 εστίας	 να	 προωθούν	 την	 ανάγκη	 για	 ολοκληρωμένη	 εξέταση.	 Είναι	 επομένως	
κρίσιμης	σημασίας	να	τεθεί	η	βάση	για	ένα	νέο	σύστημα	μέσα	στα	επόμενα	5	χρόνια.	Αφού	θα	
έχει	τεθεί	σε	εφαρμογή	αυτό	το	σύστημα,	η	ενοποίηση	και	η	κοινή	χρήση	δεδομένων	θα	πρέπει	

																																																								
29	Ολοκληρωμένος	έλεγχος	(πολλαπλών	βιοδεικτών)	που	ορίζεται	ως	η	χρήση	γονιδιωματικού	/	σύνθετου	ελέγχου	[π.χ.	αλληλούχιση	επόμενης	γενιάς	(NGS)]	
του	όγκου	ή	δειγμάτων	αίματος	για	τον	εντοπισμό	πολλαπλών	αλλοιώσεων	στα	γονίδια,	που	είναι	γνωστό	ότι	υποκινούν	την	ανάπτυξη	του	καρκίνου.	Στην	
παρούσα	μελέτη,	ως	ολοκληρωμένος	έλεγχος	νοείται	η	συνεχής	εξέταση	του	όγκου	σε	κάθε	στάδιο	της	διάγνωσης	και	στην	πορεία	της	θεραπείας	(βλ.	πιο	
μακροπρόθεσμο	όραμα	που	περιγράφεται	παραπάνω),	με	γονιδιωματικό	/	σύνθετο	έλεγχο	και	περιλαμβάνει	την	εξέταση	ΟΛΩΝ	των	βιοδεικτών	που	
συνδέονται	με	συγκεκριμένα	φάρμακα,	καθώς	και	την	εξέταση	βιοδεικτών	που	δεν	συνδέονται	με	συγκεκριμένα	φάρμακα.	
30Γονιδιωματικός	/	σύνθετος	έλεγχος	[π.χ.	αλληλούχιση	επόμενης	γενιάς	(NGS)]	του	όγκου	ή	δειγμάτων	αίματος	για	τον	εντοπισμό	πολλαπλών	αλλοιώσεων	
στα	γονίδια	που	είναι	γνωστό	ότι	υποκινούν	την	εκδήλωση	καρκίνου	(π.χ.	βασικές	μεταβολές,	εισαγωγές	και	διαγραφές,	καθώς	και	αναδιατάξεις	ή	
συντήξεις)	
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να	 ενθαρρυνθούν	 προκειμένου	 να	 επιταχυνθεί	 η	 εξαγωγή	 πληροφοριών,	 γεγονός	 που	 θα	
περιορίσει	το	χρονικό	διάστημα	έως	τη	βελτίωση	των	εκβάσεων	των	ασθενών	και	τα	οφέλη	για	
τη	δημόσια	υγεία.	

Το	 μακροπρόθεσμο	 όραμα	 αποτελεί	 μια	 συνέχεια	 από	 τους	 βραχυπρόθεσμους	 στόχους	 στο	
βέλτιστο	πρότυπο	εξέτασης	και	έχει	ως	αποτέλεσμα	μεγαλύτερη	συνέπεια	στην	παροχή	εξετάσεων.	

Πρέπει	 να	 υπάρξουν	 τέσσερις	 βασικοί	 πυλώνες	 για	 να	 στηρίξουν	 την	 επίτευξη	 του	
μακροπρόθεσμου	οράματος	της	ολοκληρωμένης	και	συνεχούς	εξέτασης	βιοδεικτών.	Η	καθιέρωση	
αυτών	των	πυλώνων	θα	καταστεί	δυνατή	μέσω	δομημένου	διαλόγου	και	συνεργασίας	μεταξύ	των	
βασικών	 εμπλεκόμενων	 φορέων	 (δηλ.	 ιατρών,	 παρόχων	 υπηρεσιών	 υγείας,	 ρυθμιστικών	 αρχών,	
παθολόγων,	φαρμακευτικής	βιομηχανίας,	ασθενών	και	υπεύθυνων	χάραξης	πολιτικής).	10	

1)	Χρηματοδότηση	
Πρέπει	 να	 υπάρχει	 χρηματοδότηση,	 σε	 όλες	 τις	 χώρες,	 για	 να	 στηριχτεί	 η	 αρχική	 (δηλ.	 κατά	 τη	
διάγνωση)	και	η	συνεχής	πρόσβαση	και	αποζημίωση	των	ολοκληρωμένων	εξετάσεων	βιοδεικτών,	
καθώς	και	όλων	των	φαρμάκων	στο	πλαίσιο	της	ιατρικής	ακριβείας.	

2)	Υποδομές	και	δυνατότητες	ελέγχου	
Σε	όλες	τις	χώρες	και	περιοχές,	οι	ασθενείς	πρέπει	να	έχουν	πρόσβαση	σε	ολοκληρωμένο,	υψηλής	
ποιότητας	 γονιδιωματικό	 /	 σύνθετο	 έλεγχο	 (π.χ.	 NGS).	 Όλα	 τα	 κλινικά	 εργαστήρια	 θα	 πρέπει	 να	
χρησιμοποιούν	επικυρωμένα	και	επαληθευμένα	πάνελ	και	οι	εξετάσεις	θα	πρέπει	να	διενεργούνται	
από	εργαστήρια	με	πιστοποίηση	ISO.	

3)	Εκπαίδευση	και	κατευθυντήριες	οδηγίες	20	
Οι	 βασικοί	 εμπλεκόμενοι	 φορείς	 θα	 πρέπει	 να	 εκπαιδευτούν	 αναφορικά	 με	 τα	 οφέλη	 του	
ολοκληρωμένου	ελέγχου,	να	τους	δοθούν	κίνητρα	να	τον	υιοθετήσουν	και	να	απομακρυνθούν	από	
το	υπάρχον	μοντέλο	 της	«εξέτασης	 κατά	παραγγελία».	 Τα	αποτελέσματα	 της	 εξέτασης	πρέπει	 να	
κοινοποιούνται	 σωστά,	 να	 ερμηνεύονται	 και	 να	 ενσωματώνονται	 στις	 διαδικασίες	 λήψης	
θεραπευτικής	 απόφασης.	 Αυτό	 θα	 επιτρέψει	 να	 λαμβάνονται	 υπόψη	 όλες	 οι	 κατάλληλες	
θεραπευτικές	 επιλογές	 σε	 κάθε	 σημείο	 της	 θεραπευτικής	 παρέμβασης,	 με	 στόχο	 τη	 δυνατότητα	
εξατομικευμένης	 θεραπείας	 για	 κάθε	 ασθενή.	 Οι	 διαγνωστικές	 κατευθυντήριες	 οδηγίες	 πρέπει	
συνεχώς	να	ενημερώνονται,	ώστε	να	προάγουν	τη	χρήση	της	ολοκληρωμένης	εξέτασης	σε	διάφορα	
στάδια	της	πορείας	της	νόσου.	

4)	Διαδικασίες	για	την	υποστήριξη	της	συλλογής	και	κοινής	χρήσης	δεδομένων	30	
Πρέπει	να	υπάρχουν	συστήματα	για	τη	συλλογή	και	ανάλυση	δεδομένων	και	για	τη	μεγιστοποίηση	
της	 αξίας	 των	 των	 δεδομένων	που	 εξάγονται.	 Τα	 βασικά	 ευρήματα	 της	 ανάλυσης	 δεδομένων	 θα	
πρέπει	 να	 κοινοποιούνται	 τακτικά,	 με	 υποστήριξη	 της	 σταθερής	 αξίας	 και	 της	 χρήσης	
ολοκληρωμένου	ελέγχου.	Η	επένδυση	σε	αυτούς	τους	πυλώνες	θα	δημιουργήσει	έναν	θετικό	κύκλο	
που	θα	στηρίξει	περαιτέρω	τη	διενέργεια	ολοκληρωμένου	ελέγχου	στο	μέλλον.	

Η	 παρούσα	 μελέτη	 ορίζει	 ένα	 σύνολο	 μακροπρόθεσμων	 προτάσεων	 που	 θα	 πρέπει	 να	
υποστηρίξουν	 την	 ανάπτυξη	 αυτών	 των	 πυλώνων	 και	 να	 προωθήσουν	 την	 επίτευξη	 του	
μακροπρόθεσμου	 οράματος.	 Οι	 συστάσεις	 στοχεύουν	 σε	 ένα	 φιλόδοξο	 τοπίο	 εξετάσεων.	 Αν	 και	
αναμένουμε	 ότι	 στην	 πράξη	 θα	 χρειαστούν	 5–10	 χρόνια	 για	 την	 ομοιόμορφη	 εφαρμογή	 του	
ολοκληρωμένου	ελέγχου,	οι	συστάσεις	που	παρουσιάζονται	σε	αυτήν	 τη	μελέτη	περιγράφουν	 τις	40	
ενέργειες	 που	 πρέπει	 να	 γίνουν	 τώρα	 για	 να	 τεθούν	 οι	 βάσεις	 για	 τον	 ολοκληρωμένο	 έλεγχο	
μακροπρόθεσμα.	
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Μακροπρόθεσμες	συστάσεις	

1.	 Εναρμονισμένες	 προσεγγίσεις	 σε	 όλο	 το	 φάσμα	 ανάπτυξης	 των	 εξετάσεων,	
συμπεριλαμβανομένης	 της	 καθοδήγησης	αναφορικά	με	 τη	 χρήση	 των	 βιοδεικτών	 στις	 κλινικές	
μελέτες	και	την	αποτίμηση	της	αξίας	των	εξετάσεων:	Δημιουργία	εναρμονισμένων	προσεγγίσεων	
στην	ΕΕ	και	το	ΗΒ,	για	να	καταστεί	δυνατή	η	χρήση	εξετάσεων	βιοδεικτών	σε	κλινικές	δοκιμές	και	
για	 την	 αποτίμηση	 της	 αξίας	 των	 εξετάσεων	 βιοδεικτών	 προκειμένου	 να	 ληφθούν	 έγκυρες	
αποφάσεις	 σχετικά	 με	 τις	 αποζημιώσεις,	 ώστε	 να	 επιτευχθεί	 ισότιμη	 πρόσβαση	 στην	 ιατρική	
ακριβείας	και	σε	εξετάσεις	σε	ολόκληρη	την	ΕΕ	και	το	ΗΒ.	

• Οι	 διαφορετικές	 εθνικές	 απαιτήσεις	 για	 τη	 χρήση	 διαγνωστικού	 τεστ	 σε	 κλινικές	 δοκιμές	
(π.χ.	σχετικά	με	τον	έλεγχο,	την	ένταξη,	τη	διαστρωμάτωση	ασθενών)	αποτελούν	πρόκληση	10	
για	τους	χορηγούς	δοκιμών	και	ενδέχεται	να	εμποδίσουν	τον	χρήστη	εξετάσεων	βιοδεικτών	
σε	 κλινικές	 δοκιμές.	 Αυτό	 θα	 μπορούσε	 να	 αντιμετωπιστεί	 με	 την	 ανάπτυξη	 μίας	
εναρμονισμένης	 διαδικασίας	 και	 τη	 διατύπωση	 σαφών	 προσδοκιών	 στις	 οποίες	 θα	
ανταποκριθούν	οι	χορηγοί.	

• Οι	ασάφειες	ως	προς	 τα	 καταληκτικά	σημεία	 και	 τη	σχετική	 επικέντρωση	 (π.χ.	 σε	 κλινικά	
οφέλη	έναντι	σχέσης	κόστους-αποδοτικότητας)	μπορεί	να	αποτελέσουν	προκλήσεις	για	την	
ανάπτυξη	 νέων	 εξετάσεων	 βιοδεικτών.	 Η	 ετερογένεια	 των	 προσεγγίσεων	 μπορεί	 να	
σημαίνει	ότι	οι	κλινικές	και	οικονομικές	ενδείξεις	χρησιμότητας	πρέπει	να	προσαρμοστούν	
ώστε	 να	 ανταποκριθούν	 στις	 απαιτήσεις	 διαφόρων	 εθνικών	 εμπλεκόμενων	 φορέων,	 που	
επιβραδύνουν	 την	 έγκριση	 αποζημιώσεων	 και	 την	 ενσωμάτωση	 νέων	 εξετάσεων.	 Δρα	20	
επίσης	ως	αντικίνητρο	στην	καινοτομία,	καθιστώντας	πιο	δύσκολη	την	καθιέρωση	μιας	νέας	
εξέτασης	σε	πολλές	χώρες.	

2.	Κεντρικές	υποδομές	διενέργειας	εξετάσεων:	Προώθηση	της	ανάπτυξης	δικτύων	εξειδικευμένων	
εργαστηρίων	 /	 κέντρων	σε	 εθνικό	 επίπεδο	 για	 τη	διεξαγωγή	 γονιδιωματικού	 /	 σύνθετου	 ελέγχου	
βιοδεικτών	 και	 την	 ερμηνεία	 των	 αποτελεσμάτων,	 ώστε	 να	 διασφαλιστεί	 σταθερή	 πρόσβαση	 σε	
εξετάσεις	εντός	της	χώρας	και	να	αναπτυχθεί	μία	κοινή	βάση	γνώσεων	αναφορικά	με	τις	εκβάσεις	
των	ασθενών.		

• Ενθάρρυνση	του	συντονισμού	υφιστάμενων	πηγών	και	υποστήριξη	της	αναβάθμισής	τους	
(σε	 αντίθεση	 με	 τη	 δημιουργία	 νέων	 κέντρων)	 —	 συμπεριλαμβανομένου	 μεγαλύτερου	
συντονισμού	με	ιδιωτικά	κέντρα	και	ενσωμάτωσης	αυτών.	30	

• Όπου	 υπάρχει	 έλλειψη	 υφιστάμενης	 υποδομής,	 μια	 κεντρική	 διαχείριση	 των	 όγκων	
εξετάσεων	 θα	 βοηθούσε	 στον	 περιορισμό	 των	 εμποδίων	 που	 τίθενται	 από	 το	 υψηλό	
επίπεδο	επένδυσης	που	απαιτείται	για	τη	δημιουργία	μεθόδων	γονιδιωματικού	/	σύνθετου	
ελέγχου	και	αποδοτικών	κέντρων.	

3.	Κοινή	χρήση	δεδομένων:	Ενθάρρυνση	της	κοινής	χρήσης	δεδομένων	των	εξετάσεων	βιοδεικτών,	
καθώς	και	της	συνεργασίας	μεταξύ	των	βασικών	ενδιαφερόμενων	μερών	σε	ολόκληρη	την	Ευρώπη	
(ιδίως	 των	 ιατρών	 και	 των	 εργαστηρίων),	 προκειμένου	 να	 διασφαλιστεί	 η	 αποκόμιση	 κλινικών	
γνώσεων	μέσω	 της	σύνδεσης	 των	 γονιδιωματικών	δεδομένων	που	συλλέγονται	 κατά	 τη	διάρκεια	
της	εξέτασης	βιοδεικτών	με	κλινικά	δεδομένα	από	τον	πραγματικό	κόσμο		

• Αξιοποίηση	της	τεχνητής	νοημοσύνης	για	την	ανάλυση	των	συλλεχθέντων	δεδομένων	(π.χ.	40	
σχετικά	με	τα	γονιδιωματικά	προφίλ	που	δεν	ανταποκρίνονται	/	δεν	ανταποκρίνονται	καλά	
στις	 θεραπείες	 και	 τους	 νέους	 και	 επικυρωμένους	 βιοδείκτες)	 και	 συμβολή	 στη	 λήψη	
ενημερωμένων	αποφάσεων	σχετικά	με	τη	θεραπεία	
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• Τα	δεδομένα	και	οι	πληροφορίες	που	προκύπτουν	θα	πρέπει	να	χρησιμοποιούνται	για	την	
υποστήριξη	της	συνεχούς	παρακολούθησης	και	ενημέρωσης	των	κατευθυντήριων	οδηγιών	
σε	 ευθυγράμμιση	 με	 την	 ανάπτυξη	 νέων	 φαρμάκων	 και	 εξετάσεων,	 καθώς	 και	 για	 την	
υποστήριξη	 της	 εκπαίδευσης	 των	 ενδιαφερόμενων	 μερών	 αναφορικά	 με	 τις	 ανάγκες	 για	
ολοκληρωμένο	έλεγχο	

• Η	παρούσα	σύσταση	υποστηρίζει	την	πρωτοβουλία	«Διάγνωση	και	θεραπεία	του	καρκίνου	
για	όλους»,	όπως	ορίζεται	στο	Ευρωπαϊκό	σχέδιο	για	την	καταπολέμηση	του	καρκίνου,	με	
στόχο	 τη	 διευκόλυνση	 της	 κοινής	 χρήσης	 καρκινικών	 προφίλ	 μεταξύ	 των	 ογκολογικών	
κέντρων	[40]	

4.	Κατευθυντήριες	οδηγίες	για	τον	ολοκληρωμένο	έλεγχο:	Συνεργασία	με	την	ESMO	/	την	ESP	για	10	
την	ανάπτυξη	 κατευθυντήριων	οδηγιών	σε	 επίπεδο	 ΕΕ	 /	Ηνωμένου	Βασιλείου	 για	 την	προώθηση	
της	 χρήσης	 ολοκληρωμένου	 ελέγχου	 σε	 διάφορα	 στάδια	 κατά	 την	 πορεία	 της	 νόσου	 και	 της	
εφαρμογής	μεθόδων	βέλτιστων	πρακτικών	

δ.	Συστάσεις	εφαρμογής 

Προκειμένου	να	διασφαλιστεί	ότι	οι	συστάσεις	εφαρμόζονται	με	συνέπεια	και	ομοιομορφία	σε	όλα	
τα	 Κράτη	Μέλη	 της	 ΕΕ	 και	 στο	 ΗΒ,	 ενδεχομένως	 να	 απαιτείται	 εποπτεία	 σε	 ευρωπαϊκό	 επίπεδο.	
Στην	παρούσα	μελέτη,	προτείνεται	η	δημιουργία	μίας	κεντρικής	ειδικής	ομάδας	εργασίας	που	θα	
προωθήσει	την	εφαρμογή	των	εξετάσεων	βιοδεικτών	σε	ΕΕ	και	ΗΒ.	Αυτή	η	ειδική	ομάδα	εργασίας	
θα	πρέπει	να	συντονιστεί	με	 τις	ομάδες	 των	βασικών	εμπλεκόμενων	φορέων	 (ιατρούς,	παρόχους	
υπηρεσιών	 υγείας,	 ρυθμιστικές	 αρχές,	 παθολόγους,	 φαρμακευτική	 βιομηχανία,	 ασθενείς,	20	
υπεύθυνους	 χάραξης	 πολιτικής),	 για	 να	 διασφαλίσει	 τη	 συμφωνία	 επί	 του	 σχεδιασμού	 της	
εφαρμογής.	 Θα	 είναι	 ιδιαίτερα	 σημαντικό	 να	 εξασφαλιστεί	 η	 υποστήριξη	 της	 Ευρωπαϊκής	
Επιτροπής	 προκειμένου	 να	 ενισχυθεί	 η	 αποδοχή	 των	 συστάσεων	 πολιτικής	 και	 να	 στηριχθεί	 η	
εφαρμογή	τους.	

Η	ομάδα	εργασίας	θα	χρειαστεί	να	διαδραματίσει	ενεργό	ρόλο	στην	προώθηση	αποτελεσματικής	
και	 ενιαίας	πρόσβασης	 των	ασθενών	σε	 εξετάσεις	 βιοδεικτών,	 με	μικρή	 έως	 καμία	 καθυστέρηση	
στη	διαθεσιμότητα	 των	εξετάσεων	μετά	 την	έγκριση	από	 τις	ρυθμιστικές	αρχές	και	 την	εισαγωγή	
ενός	 νέου	 φαρμάκου.	 Προκειμένου	 να	 επιτευχθεί	 αυτό,	 η	 ομάδα	 εργασίας	 θα	 πρέπει	 να	
ενθαρρύνει	 τις	 χώρες	 να	 συντονίσουν	 τις	 διαδικασίες	 έγκρισης	 αποζημίωσης	 φαρμάκων	 και	
εξετάσεων,	ώστε	να	καταστεί	δυνατή	η	ταυτόχρονη	αξιολόγηση	φαρμάκων	και	εξετάσεων.	Καθώς	30	
ασχολείται	 με	 τη	 δημιουργία	 μίας	 εξορθολογισμένης	 διαδικασίας	 έγκρισης	 της	 αποζημίωσης	
φαρμάκων	και	εξετάσεων,	η	ομάδα	εργασίας	θα	πρέπει	να	παρέχει	καθοδήγηση	στις	χώρες	για	την	
ανάπτυξη	ενός	συστήματος	αποτίμησης	της	αξίας	των	νέων	εξετάσεων	βιοδεικτών,	διευκρινίζοντας	
ταυτόχρονα	ποια	είναι	τα	επιθυμητά	δεδομένα	/	καταληκτικά	σημεία	για	την	αποτίμηση	της	αξίας.	
Τέλος,	 η	 ομάδα	 εργασίας	 θα	 πρέπει	 να	 πείσει	 τις	 κυβερνήσεις	 να	 παράσχουν	 επιπρόσθετη	
χρηματοδότηση	για	την	αποζημίωση	όλων	των	εξετάσεων	βιοδεικτών	από	το	κράτος,	καταργώντας	
την	ανάγκη	κάλυψης	με	απευθείας	πληρωμές	από	τις	φαρμακευτικές	εταιρείες	ή	τους	ίδιους	τους	
ασθενείς.	

Η	 ομάδα	 εργασίας	 θα	 πρέπει	 επίσης	 να	 παρακολουθήσει	 την	 πρόοδο	 των	 πρωτοβουλιών	
εφαρμογής	σε	εθνικό	επίπεδο.	Οι	εθνικές	πρωτοβουλίες	περιλαμβάνουν	τα	εξής:		40	

• ενίσχυση	 της	 αποδοτικότητας	 των	 εξετάσεων,	 μέσω	 της	 δημιουργίας	 ενός	
ενοποιημένου	δικτύου	μεγάλων	εργαστηρίων	/	κέντρων	αναφοράς	
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• επιβολή	 στα	 εργαστήρια	 να	 λαμβάνουν	 πιστοποίηση	 ISO	 και	 να	 συμμετέχουν	 σε	
προγράμματα	 EQA	 που	 καλύπτουν	 όλες	 τις	 εξετάσεις	 βιοδεικτών	 /	 τεχνικές	 εξετάσεων	 που	
διεξάγονται	και	να	προβλέπουν	στον	προϋπολογισμό	τους	 την	κάλυψη	του	κόστους	διασφάλισης	
ποιότητας	

• καθιέρωση	 κεντρικής	 συλλογής	 δεδομένων	 σε	 εθνικό	 επίπεδο	 (π.χ.	 βιοτράπεζες	
ακαδημαϊκών	κέντρων	/	εθνικών	κέντρων)	

• ενημέρωση	των	βασικών	εμπλεκόμενων	φορέων	(δηλ.	ιατρών,	παρόχων	υπηρεσιών	υγείας,	
ασθενών)	 αναφορικά	 με	 τη	 χρησιμότητα	 του	 ελέγχου	 βιοδεικτών,	 συμπεριλαμβανομένης	 της	
ενεργής	 προώθησης	 των	 κατευθυντήριων	 οδηγιών	 της	 ESMO	 /	 ESP	 και	 των	 εθνικών	
κατευθυντήριων	 οδηγιών	 αναφορικά	 με	 τον	 έλεγχο	 βιοδεικτών	 από	 ογκολογικές	 και	 ιατρικές	10	
εταιρείες	των	κρατών	μελών	

• βελτίωση	της	ενημέρωσης	αναφορικά	με	τις	οδούς	διασφάλισης	της	πρόσβασης	σε	έλεγχο	
βιοδεικτών	και	της	αποζημίωσης	των	εξετάσεων,	μέσω	εκπαίδευσης	των	εμπλεκόμενων	φορέων	

Εκτός	από	την	κεντρική	ευρωπαϊκή	ομάδα	εργασίας,	η	παρούσα	μελέτη	υποστηρίζει	τη	δημιουργία	
μίας	τοπικής	ομάδας	εργασίας	για	την	ιατρική	ακριβείας	στην	Ελλάδα,	που	θα	συγκεντρώνει	στους	
κόλπους	 της	 όλους	 τους	 υφιστάμενους	 φορείς	 της	 χώρας	 που	 συμμετέχουν	 στις	 διαδικασίες	
έγκρισης	 αποζημίωσης	 φαρμάκων	 και	 εξετάσεων,	 καθώς	 και	 στην	 οργάνωση	 των	 εξετάσεων.	 Η	
βασική	 αρμοδιότητα	 αυτής	 της	 ομάδας	 εργασίας	 είναι	 η	 παροχή	 χρηματοδότησης,	 η	 εκτέλεση	
πρωτοβουλιών	σε	εθνικό	επίπεδο	και	η	αναφορά	της	προόδου.		
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ΣΤ.	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ	 
Οι	 εν	 λόγω	 βραχυπρόθεσμες	 και	 μακροπρόθεσμες	 συστάσεις	 θα	 επιφέρουν	 συντονισμένες	
βελτιώσεις	 στην	 παροχή	 ογκολογικής	 φροντίδας	 στην	 Ελλάδα	 και	 σε	 άλλες	 ευρωπαϊκές	 χώρες,	
καθώς	 και	 οφέλη	 σε	 όλες	 τις	 βασικές	 ομάδες	 εμπλεκόμενων:	 ασθενείς,	 ιατρούς,	 παθολόγους,	
πληρωτές	και	υπεύθυνους	χάραξης	πολιτικής.	Θα	βελτιώσουν	την	πρόσβαση	και	την	ποιότητα	των	
εξετάσεων	 βιοδεικτών,	 θα	 βοηθήσουν	 στην	 ανάπτυξη	 και	 την	 ένταξη	 νέων	 εξετάσεων	 και	 θα	
αυξήσουν	την	εμπιστοσύνη	στην	αξία	των	συνεχών	επενδύσεων	σε	αυτόν	τον	τομέα.		

Με	τις	συστάσεις	αυτές,	θα	διασφαλιστεί	η	συνέπεια	αναφορικά	με	τις	εξετάσεις	βιοδεικτών	στην	
Ελλάδα	και	την	Ευρώπη	και	θα	καταστεί	έτσι	εφικτή	η	 ισότιμη	πρόσβαση	στην	 ιατρική	ακριβείας,	
καθώς	 και	 η	 επίτευξη	 βελτιώσεων	 αναφορικά	 με	 τις	 εκβάσεις	 των	 ασθενών.	 Επιπλέον,	 η	10	
μεγαλύτερη	 πρόσβαση	 στην	 ιατρική	 ακριβείας	 θα	 επιτρέψει	 την	 αποτελεσματικότερη	 χρήση	 του	
προϋπολογισμού	 για	 την	 ιατρική	 περίθαλψη,	 με	 μείωση	 της	 συνταγογράφησης	 θεραπειών	 σε	
ασθενείς	 που	 δεν	 ανταποκρίνονται	 και	 θα	 φέρει	 κοινωνικο-οικονομικές	 βελτιώσεις	 χάρη	 στα	
μειωμένα	ποσοστά	νοσηλείας	και	στην	καθυστέρηση	της	εξέλιξης	της	νόσου.		

Ο	 μεγάλος	 όγκος	 δεδομένων	 που	 θα	 δημιουργήσει	 η	 αύξηση	 των	 εξετάσεων	 βιοδεικτών,	 ειδικά	
μετά	 από	 μια	 στροφή	 προς	 τον	 ολοκληρωμένο	 έλεγχο,	 θα	 επιτρέψει	 στους	 ερευνητές	 και	 τους	
ιατρούς	 να	 προσαρμόσουν	 τις	 ιατρικές	 παρεμβάσεις,	 βελτιώνοντας	 έτσι	 την	 αποδοτικότητα	 των	
κλινικών	 δοκιμών	 και	 βελτιστοποιώντας	 τη	 θεραπεία	 κατά	 την	 πορεία	 της	 νόσου.	 Ο	 τακτικός	
γονιδιωματικός	 /	 σύνθετος	 έλεγχος	 (π.χ.	 NGS)	 και	 η	 ενισχυμένη	 ενοποίηση	 και	 κοινή	 χρήση	
δεδομένων	 μεταξύ	 χωρών	 θα	 διευκολύνουν	 τον	 δυναμικό	 εντοπισμό	 συσχετισμών	 μεταξύ	 των	20	
χαρακτηριστικών	των	ασθενών	και	της	θεραπευτικής	απόκρισης,	με	αποτέλεσμα	την	καθιέρωση	και	
την	 ενίσχυση	 των	 κλινικών	μονοπατιών.	Με	 την	αυξημένη	διεξαγωγή	γονιδιωματικού	 /	σύνθετου	
ελέγχου,	 θα	 αρθούν	 οι	 υφιστάμενοι	 περιορισμοί	 στην	 ανάλυση	 δειγμάτων	 με	 μεθόδους	 για	
μεμονωμένους	βιοδείκτες	(π.χ.	μέγεθος	και	διαθεσιμότητα	βιοψίας).	

Οι	 συστάσεις	 θα	 πυροδοτήσουν	 περαιτέρω	 την	 αναθεώρηση	 και	 τον	 επαναπροσδιορισμό	 της	
αξιολόγησης	 των	νέων	εξετάσεων,	 καθώς	παρέχουν	διευρυμένο	πεδίο	εφαρμογής	για	 την	ένταξη	
στοιχείων	 από	 την	 κλινική	 πρακτική	 και	 καθορίζουν	 με	 σαφήνεια	 τα	 καταληκτικά	 σημεία	 με	 τα	
οποία	πρέπει	να	αναμετρηθεί	η	καινοτόμος	διαγνωστική,	δίνοντας	με	αυτόν	τον	τρόπο	κίνητρα	για	
αύξηση	των	επενδύσεων	και	καινοτομία	στην	ογκολογική	διαγνωστική.		

Είναι	 σημαντικό	 να	 δράσουμε	 γρήγορα:	 ο	 προσδιορισμός	 του	 μοριακού	 και	 του	 γονιδιωματικού	30	
προφίλ	 έχει	 βελτιώσει	 σημαντικά	 την	 κατανόηση	 του	 καρκίνου	ως	 γενετική	 νόσο,	 καθώς	 και	 των	
μοριακών	 υποτύπων	 καρκίνου	 προς	 τους	 οποίους	 πρέπει	 να	 στραφεί	 η	 ανάπτυξη	 της	 ιατρικής	
ακριβείας.	 Η	 ανακάλυψη	 ογκογόνων	 μηχανισμών	 σε	 πολλούς	 τύπους	 όγκων	 διευκολύνει	 τον	
προσδιορισμό	 μοριακών	 υπογραφών	 στον	 καρκίνο	 και	 την	 ανάπτυξη	 θεραπειών	 ανεξαρτήτως	
πρωτοπαθούς	εστίας.	Αυτό	είχε	ως	αποτέλεσμα	την	ταχεία	εξέλιξη	της	ανάπτυξης	φαρμάκων	στον	
τομέα	 της	 ογκολογίας.	 Είναι	 επομένως	 επείγον	 να	 δημιουργηθούν	 υποδομές	 και	 διαδικασίες	
ολοκληρωμένου	 ελέγχου,	 προκειμένου	 να	 εντοπιστούν	 οι	 ασθενείς	 που	 θα	 επωφεληθούν	 από	
αυτές	 τις	 θεραπευτικές	 εξελίξεις	 και	 να	 διασφαλιστεί	 ότι	 μπορεί	 να	 διατηρηθεί	 ο	 ρυθμός	
καινοτομίας.	

Είναι	σαφή	τα	οφέλη	που	θα	προκύψουν	από	τις	συστάσεις	που	περιέχονται	στην	παρούσα	μελέτη.	40	
Υπάρχουν,	 ωστόσο,	 σημαντικά	 εμπόδια	 στην	 επίτευξη	 του	 περιγραφόμενου	 οράματος.	 Είναι,	
επομένως,	 κρίσιμης	 σημασίας	 να	 υποστηριχτεί	 η	 εφαρμογή	 αυτών	 των	 συστάσεων	 μέσω	
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συντονισμένης	προσπάθειας	από	 την	πλευρά	 των	υπεύθυνων	 χάραξης	πολιτικής,	 των	πληρωτών,	
των	παθολόγων,	των	ιατρών,	των	συμμετεχόντων	από	τον	χώρο	της	βιομηχανίας	και	των	συλλόγων	
ασθενών.		
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Ζ.	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

a. Συνοδευτικές	 εικόνες	 σχετικά	 με	 την	 πρόσβαση	 στους	 βιοδείκτες	 και	 τα	
ευρήματα	αναφορικά	με	την	ποιότητα	

	
Σημ.:	όλες	οι	εικόνες	βασίζονται	σε	δευτερογενή	και	πρωτογενή	έρευνα	που	διεξήχθη	από	την	L.E.K.	
Consulting	 για	 λογαριασμό	 των	 IQN	 Path,	 ECPC,	 EFPIA	 και	 μίας	 κοινοπραξίας	 βιομηχανικών	 και	
ακαδημαϊκών	 εταίρων.	 Η	 πρωτογενής	 έρευνα	 συμπεριέλαβε	 συνεντεύξεις	 αξιολόγησης	 της	
ποιότητας	 με	 58	 υπεύθυνους	 εργαστηρίων/παθολόγους,	 ογκολόγους	 και	 παρόχους	 υπηρεσιών	
υγείας	και	μία	διαδικτυακή	έρευνα	με	1.665	ογκολογικούς	ασθενείς	στην	ΕΕ	και	το	ΗΒ.	
	10	
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Εικόνα	1:	πρόσβαση	σε	φαρμακευτικές	αγωγές	ανά	χώρα	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Εικόνα	 2:	
πρόσβαση	 σε	

φαρμακευτικές	αγωγές	ανά	χώρα	–	πρόσθετα	στοιχεία	για	κάθε	χώρα	
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Εικόνα	3:	πρόσβαση	σε	εργαστήρια	ανά	χώρα	
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Εικόνα	4:	διαθεσιμότητα	εξετάσεων	μεμονωμένων	βιοδεικτών	ανά	χώρα	
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Εικόνα	5:	διαθεσιμότητα	εξετάσεων	μεμονωμένων	βιοδεικτών	ανά	χώρα	–	πρόσθετα	στοιχεία	για	κάθε	χώρα	
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Εικόνα	6:	επιστροφή	δαπάνης	εξετάσεων	μεμονωμένων	βιοδεικτών	ανά	χώρα	
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Εικόνα	7:	ποσοστά	παραπεμπτικών	εξετάσεων	μεμονωμένων	βιοδεικτών	ανά	χώρα	
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Εικόνα	8:	διαθεσιμότητα	εξετάσεων	πολλαπλών	βιοδεικτών	ανά	χώρα	
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Εικόνα	9:	ενσωμάτωση	εξετάσεων	πολλαπλών	βιοδεικτών	ανά	χώρα	
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Εικόνα	10:	διαθεσιμότητα	εξετάσεων	πολλαπλών	βιοδεικτών	και	ενσωμάτωση	ανά	χώρα	–	πρόσθετα	στοιχεία	για	κάθε	χώρα	
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Εικόνα	11:	επιστροφή	δαπάνης	εξετάσεων	πολλαπλών	βιοδεικτών	ανά	χώρα	
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Εικόνα	12:	ποσοστό	παραπεμπτικών	εξετάσεων	πολλαπλών	βιοδεικτών	ανά	χώρα	
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Εικόνα	13:	ποιότητα	εξετάσεων	ανά	χώρα:	συμμετοχή	σε	πρόγραμμα	EQA	και	πιστοποίηση	εργαστηρίου	(ISO)	
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Εικόνα	14:	ποιότητα	εξετάσεων	ανά	χώρα:	συμμετοχή	σε	πρόγραμμα	EQA	και	πιστοποίηση	εργαστηρίου	(ISO)	–	πρόσθετα	στοιχεία	για	κάθε	χώρα	
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Εικόνα	15:	ποιότητα	εξετάσεων	ανά	χώρα:	χρόνοι	παράδοσης	αποτελεσμάτων	για	εξετάσεις	μεμονωμένων	και	πολλαπλών	βιοδεικτών	
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Εικόνα	16:	ποιότητα	εξετάσεων	ανά	χώρα:	χρόνοι	παράδοσης	αποτελεσμάτων	–	πρόσθετα	στοιχεία	για	κάθε	χώρα	
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Εικόνα	17:	αποτελέσματα	ερευνών	σε	ασθενείς	–	επιστροφή	δαπάνης	ανά	χώρα	
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Εικόνα	18:	αποτελέσματα	ερευνών	σε	ασθενείς	–	χρόνοι	παράδοσης	αποτελεσμάτων		
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Εικόνα	19:	αποτελέσματα	ερευνών	σε	ασθενείς	–	ικανοποίηση	ασθενών	αναφορικά	με	τις	ληφθείσες	πληροφορίες		
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Εικόνα	20:	αποτελέσματα	ερευνών	σε	ασθενείς	–	ικανοποίηση	ασθενών	αναφορικά	με	τις	ληφθείσες	πληροφορίες	(πρόσθετες	πληροφορίες)		
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Εικόνα	21:	αποτελέσματα	ερευνών	σε	ασθενείς	–	ενημέρωση	ασθενών	αναφορικά	με	τον	έλεγχο	βιοδεικτών	
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Εικόνα	22:	αποτελέσματα	ερευνών	σε	ασθενείς	–	ενημέρωση	ασθενών	αναφορικά	με	τον	έλεγχο	ομάδας	βιοδεικτών	
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Συντονιστική	Επιτροπή	

• AIOM	(Ιταλική	Εταιρεία	Ιατρικής	Ογκολογίας)		
• AstraZeneca	
• DGP		
• EFPIA	(Ευρωπαϊκή	Οµοσπονδία	Φαρµακευτικών	Βιοµηχανιών	και	Ενώσεων)	
• ECPC	(Ευρωπαϊκός	Συνασπισμός	Ασθενών	με	Καρκίνο)	
• ESP	QA	(Ευρωπαϊκή	Εταιρεία	Παθολογίας	–	Διασφάλιση	Ποιότητας)	
• Gen&Tiss	[Πρόγραμμα	Εξωτερικής	Αξιολόγησης	Ποιότητας	(EQA)	επικεντρωμένο	σε	μοριακές	γενετικές	εξετάσεις	ιστού	όγκων,	στη	Γαλλία]	
• GSK	
• IQN	Path	(Διεθνές	Δίκτυο	Ποιότητας	στην	Παθολογία)	
• MSD	
• NordiQC	(Σκανδιναβικός	ανοσοϊστοχημικός	ποιοτικός	έλεγχος)	
• Novartis	
• Roche	
• SEAP	
• UK	NEQAS	(Υπηρεσία	Εξωτερικής	Αξιολόγησης	Ποιότητας	του	ΗΒ)	

	

Συμβουλευτική	Επιτροπή	
• Bayer	
• BMS	
• Guardant	Health	
• Lilly	
• Merck	Group	
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d. Μέθοδοι	
Τα	ευρήματα	της	παρούσας	μελέτης	βασίζονται	σε	έρευνα	που	διεξήχθη	από	την	L.E.K.	Consulting	μεταξύ	Οκτωβρίου	2019	και	Αυγούστου	2020,	για	λογαριασμό	των	IQN	
Path,	ECPC,	EFPIA	και	μίας	κοινοπραξίας	συμμετεχόντων	από	τον	βιομηχανικό	και	ακαδημαϊκό	χώρο,	με	στόχο	την	κατανόηση	της	πρόσβασης	σε	εξετάσεις	βιοδεικτών	και	
της	ποιότητας	αυτών	σε	όλες	τις	χώρες	της	ΕΕ	και	το	ΗΒ.	

	

Η	έρευνα	κάλυψε	βασικούς	βιοδείκτες,	όπως	ορίζονται	από	το	IQN	Path,	τον	ECPC	και	την	EFPIA,	με	αυξημένη	επικέντρωση	σε	10	βασικές	χώρες.	
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Φάση	1	–	Δευτερογενής	έρευνα	

	

Ως	 πρώτο	 βήμα,	 τα	 υφιστάμενα	 δεδομένα	 που	 προέρχονται	 από	 εταίρους	 φαρμακευτικών	 /	 εργαστηριακών	 προγραμμάτων	 αναφορικά	 με	 το	 τοπίο	 του	 ελέγχου	
βιοδεικτών	συγκεντρώθηκαν	και	συμπληρώθηκαν	ως	αποτέλεσμα	εκτεταμένης	έρευνας	ανά	χώρα.	Μέσω	αυτής	της	έρευνας,	είχαμε	ως	στόχο	να	διαμορφώσουμε	μία	
προκαταρκτική	άποψη	για	την	κατάσταση	των	εξετάσεων	βιοδεικτών	σε	κάθε	χώρα,	καταγράφοντας	την	πρόσβαση	και	την	ποιότητα,	και	να	διατυπώσουμε	υποθέσεις	
αναφορικά	με	τα	εμπόδια	στη	διενέργεια	εξετάσεων.	Κατά	τη	διάρκεια	της	έρευνας,	αξιοποιήσαμε	ένα	ευρύ	φάσμα	δευτερογενών	πηγών,	διερευνώντας	το	εργαστηριακό	
τοπίο	(αριθμός,	κατανομή	και	δυνατότητες	των	εργαστηρίων),	τις	πολιτικές	και	την	κατάσταση	αναφορικά	με	την	αποζημίωση	και	την	πρόσβαση,	τη	διαθεσιμότητα	και	τη	
χρήση	των	εξετάσεων	και	το	επίπεδο	συμμετοχής	στο	σύστημα	ποιότητας:	

	

	
	

Φάση	2	–	Συνεντεύξεις	αξιολόγησης	της	ποιότητας	με	εμπλεκόμενους	φορείς	
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Στη	 συνέχεια,	 πραγματοποιήσαμε	συνεντεύξεις	 αξιολόγησης	 της	 ποιότητας	 σε	 κάθε	 χώρα	 της	 ΕΕ	 και	 στο	ΗΒ,	 προκειμένου	 να	 καλύψουμε	 τα	 κενά	που	 εντοπίστηκαν,	
βασιζόμενοι	 σε	 δευτερογενή	 έρευνα	 και	 έλεγχο	 των	 υποθέσεών	 μας	 αναφορικά	 με	 τα	 εμπόδια.	 Πραγματοποιήσαμε	 συνεντεύξεις	 με	 58	 υπεύθυνους	 εργαστηρίων	 /	
παθολόγους,	 ογκολόγους	 και	 παρόχους	 υπηρεσιών	 υγείας	 σε	 ολόκληρη	 την	 Ευρώπη,	 εκ	 των	 οποίων	 2	 στην	 Ελλάδα.	Μέσα	 από	 αυτές	 τις	 συζητήσεις,	 κατανοήσαμε	
λεπτομερέστερα	 το	 περιβάλλον	 των	 εξετάσεων	 σε	 κάθε	 χώρα,	 επικυρώσαμε	 την	 άποψή	 μας	 αναφορικά	 με	 την	 απόδοση	 κάθε	 χώρας	 σε	 σχέση	 με	 παραμέτρους	
πρόσβασης	και	ποιότητας,	προσδιορίσαμε	κίνητρα	και	εμπόδια	αναφορικά	με	την	πρόσβαση	και	την	ποιότητα,	καθώς	και	πιθανές	πρωτοβουλίες	για	την	επίτευξη	του	
οράματος	που	συνίσταται	σε	ταχεία	και	ευρεία	πρόσβαση	σε	εξετάσεις	βιοδεικτών.	

	

Φάση	3	–	Ποσοτικές	έρευνες	σε	υπεύθυνους	εργαστηρίων	και	ασθενείς	

	

Σχεδιάσαμε	και	εκπονήσαμε	μία	έρευνα	σε	υπεύθυνους	εργαστηρίων	προκειμένου	να	ελέγξουμε	περαιτέρω	υποθέσεις	αναφορικά	με	τα	εμπόδια	στις	εξετάσεις	και	να	
προσδιορίσουμε	ποσοτικά	την	απόδοση	κάθε	χώρας	σε	σχέση	με	βασικές	παραμέτρους	πρόσβασης	και	ποιότητας.	Αυτό	μας	επέτρεψε	να	διεξαγάγουμε	αυστηρό	έλεγχο	
των	υποθέσεών	μας	και	να	προσθέσουμε	ειδικότητα	και	ευρωστία	στα	ευρήματά	μας.	

	

Κατά	τη	διάρκεια	του	καλοκαιριού	2020,	προωθήσαμε	την	έρευνα	και	λάβαμε141	συμπληρωμένες	απαντήσεις,	από	την	ΕΕ	των	27	και	το	ΗΒ,	ενώ	9	εξ	αυτών	διεξήχθησαν	
στην	Ελλάδα:	
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Επίσης,	σχεδιάσαμε	και	διενεργήσαμε	μία	έρευνα	ασθενών	με	καρκίνο,	προκειμένου	να	κατανοήσουμε	καλύτερα	τις	ανησυχίες	των	ασθενών	αναφορικά	με	τη	διάγνωση	
και	την	περίθαλψη	του	καρκίνου	και	ελέγξαμε	περαιτέρω	τις	υποθέσεις	για	τα	εμπόδια	στις	εξετάσεις,	λαμβάνοντας	1.665	απαντήσεις	από	τις	16	χώρες-στόχους	εντός	της	
Ευρώπης,	εκ	των	οποίων	οι	163	ήταν	στην	Ελλάδα.	
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e. Γλωσσάρι	
	

ALK:	γονίδιο	που	κωδικοποιεί	μια	πρωτεΐνη	η	οποία	εμπλέκεται	στην	κυτταρική	αύξηση.	Μεταλλαγμένες	μορφές	του	γονιδίου	και	της	πρωτεΐνης	ALK	έχουν	εντοπιστεί	σε	
ορισμένους	τύπους	καρκίνου,	συμπεριλαμβανομένων	του	νευροβλαστώματος,	του	μη	μικροκυτταρικού	καρκίνου	του	πνεύμονα	και	του	αναπλαστικού	μεγαλοκυτταρικού	
λεμφώματος.	Αυτές	οι	μεταβολές	μπορεί	να	αυξάνουν	την	ανάπτυξη	καρκινικών	κυττάρων.	Ο	έλεγχος	για	την	ύπαρξη	μεταβολών	στο	γονίδιο	ALK	σε	ιστό	όγκου	μπορεί	να	
βοηθήσει	στη	λήψη	αποφάσεων	αναφορικά	με	την	αντικαρκινική	θεραπεία.	Ονομάζεται	επίσης	γονίδιο	της	κινάσης	του	αναπλαστικού	λεμφώματος	[35].	

	

Βιοδείκτης:	βιολογικό	χαρακτηριστικό	που	μετράται	αντικειμενικά	και	αξιολογείται	ως	δείκτης	βιολογικών	διεργασιών.	Ο	βιοδείκτης	αναφέρεται	σε	οποιοδήποτε	μόριο	
του	ανθρώπινου	σώματος,	που	μπορεί	να	μετρηθεί	για	την	αξιολόγηση	της	υγείας	(π.χ.	αιμοσφαιρίνη	A1c	ως	δείκτης	διαβήτη).	Τα	μόρια	μπορούν	να	προέρχονται	από	
αίμα,	σωματικά	υγρά	ή	ιστούς	[7,	38].	

	

Θεραπεία	συνδεόμενη	με	βιοδείκτη:	θεραπεία	για	την	οποία	απαιτείται	εξέταση	βιοδείκτη	σύμφωνα	με	την	επισήμανση	του	φαρμάκου.	Η	παρουσία	ή	η	απουσία	του	
βιοδείκτη	καθορίζει	εάν	ο	ασθενής	είναι	κατάλληλος	για	να	λάβει	τη	θεραπεία.	

	

Εξέταση	βιοδείκτη:	 βιοχημική	μέτρηση	που	 έχει	 αναπτυχθεί	 για	 τον	ποσοτικό	προσδιορισμό	 ενός	ή	περισσότερων	βιοδεικτών	 για	 τον	 έλεγχο,	 τη	 διάγνωση	ή/και	 την	
πρόγνωση	ογκολογικών	ασθενών.	Οι	εξετάσεις	μπορούν	να	χωριστούν	σε	τρεις	ομάδες:	χρωμοσωμικές	εξετάσεις	(για	τον	εντοπισμό	παθολογικών	μεταβολών	εντός	των	
χρωμοσωμάτων),	γονιδιακές	εξετάσεις	(για	την	αξιολόγηση	ενός	γονιδίου	ή	ενός	μικρού	τμήματος	του	DNA	αναφορικά	με	μεταβολές	όπως	επιπλέον	αντίγραφα	γονιδίου,	
ελλείποντα	γονίδια	και	μεταλλάξεις)	και	βιοχημικές	εξετάσεις	(για	την	αξιολόγηση	της	παρουσίας	παθολογικών	πρωτεϊνών	ή	πιθανών	επιπτώσεων	του	καρκίνου	μέσω	της	
παρουσίας	συγκεκριμένων	χημικών	ουσιών	στο	αίμα)	[7,38].	

	

BRAF:	γονίδιο	που	κωδικοποιεί	μια	πρωτεΐνη	η	οποία	εμπλέκεται	στην	αποστολή	σημάτων	στα	κύτταρα	και	στην	κυτταρική	αύξηση.	Μεταλλαγμένες	μορφές	του	γονιδίου	
και	πρωτεΐνης	BRAF	έχουν	εντοπιστεί	σε	πολλούς	τύπους	καρκίνου,	συμπεριλαμβανομένων	του	μελανώματος	και	του	ορθοκολικού	καρκίνου.	Αυτές	οι	μεταβολές	μπορεί	
να	 αυξάνουν	 την	 ανάπτυξη	 και	 την	 εξάπλωση	 καρκινικών	 κυττάρων.	 Ο	 έλεγχος	 για	 την	 ύπαρξη	 αυτής	 της	 μετάλλαξης	 BRAF	 σε	 ιστό	 όγκου	 μπορεί	 να	 βοηθήσει	 στον	
σχεδιασμό	της	αντικαρκινικής	θεραπείας	[35].	

	

BRCA:	γονίδια	στο	χρωμόσωμα	17	(BRCA1)	ή	στο	χρωμόσωμα	13	(BRCA2)	που,	υπό	κανονικές	συνθήκες,	βοηθούν	στην	καταστολή	της	κυτταρικής	αύξησης.	Άτομο	που	
κληρονομεί	ορισμένες	μεταλλάξεις	 του	γονιδίου	BRCA1	ή	BRCA2	αντιμετωπίζει	υψηλότερο	κίνδυνο	ανάπτυξης	καρκίνου	του	μαστού,	 των	ωοθηκών,	 του	προστάτη	και	
άλλων	τύπων	καρκίνου	[35].	

	

Συνοδευτική	 διαγνωστική	 εξέταση:	 ιατροτεχνολογικό	 προϊόν,	 συχνά	 in	 vitro	 προϊόν,	 το	 οποίο	 παρέχει	 πληροφορίες	 που	 είναι	 ουσιαστικές	 για	 την	 ασφαλή	 και	
αποτελεσματική	χρήση	ενός	αντίστοιχου	φαρμάκου	ή	βιολογικού	προϊόντος.	
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Ολοκληρωμένη	εξέταση:	γονιδιωματικός	/	σύνθετος	έλεγχος	 [π.χ.	αλληλούχιση	επόμενης	γενιάς	 (NGS)]	του	όγκου	ή	δειγμάτων	αίματος	για	τον	εντοπισμό	πολλαπλών	
αλλοιώσεων	 στα	 γονίδια	 που	 είναι	 γνωστό	 ότι	 υποκινούν	 την	 ανάπτυξη	 του	 καρκίνου	 (π.χ.	 μεταβολές,	 προσθήκες	 και	 διαγραφές	 βάσεων,	 καθώς	 και	 αναδιατάξεις	 ή	
συντήξεις).	 Η	 NGS	 μπορεί	 να	 χρησιμοποιηθεί	 στην	 αλληλούχιση	 ολόκληρων	 γονιδιωμάτων	 ή	 να	 περιοριστεί	 σε	 συγκεκριμένους	 τομείς	 ενδιαφέροντος,	 επιτρέποντας	
ουσιαστικά	την	παράλληλη	εκτέλεση	πολλαπλών	εξετάσεων	μεμονωμένων	βιοδεικτών.	

	

Κυκλοφορούν	 DNA	 του	 όγκου	 (ctDNA):	 προερχόμενο	 από	 τον	 όγκο,	 κατακερματισμένο	 DNA,	 που	 δεν	 σχετίζεται	 με	 κύτταρα	 και	 εντοπίζεται	 στην	 κυκλοφορία	 του	
αίματος.	 Το	 ctDNA	είναι	μικρά	 τμήματα	DNA,	που	συνήθως	περιλαμβάνουν	λιγότερα	από	200	δομικά	μπλοκ	 (νουκλεοτίδια)	 κατά	μήκος.	Η	ποσότητα	ctDNA	ποικίλλει	
μεταξύ	των	ατόμων	και	εξαρτάται	από	τον	τύπο	του	όγκου,	τη	θέση	του	και,	στην	περίπτωση	νεοπλασματικών	όγκων,	το	στάδιο	του	καρκίνου.	Η	εξέταση	του	ctDNA	σε	
δείγμα	αίματος,	 που	 ονομάζεται	 επίσης	 υγρή	 βιοψία,	 μπορεί	 να	 ανιχνεύσει	 και	 να	 προσδιορίσει	 σχετιζόμενες	 με	 τον	 καρκίνο	 μεταλλάξεις.	 Η	 σημασία	 του	 ctDNA	ως	
βιοδείκτη	για	τον	καρκίνο	έχει	αναδειχθεί	λόγω	του	ότι	εκλύεται	στην	κυκλοφορία	του	αίματος	από	μετατοπισμένα	καρκινικά	κύτταρα	και	έχει	επομένως	τη	δυνατότητα	
να	παρέχει	ακριβέστερη	εικόνα	της	ετερογένειας	του	όγκου,	συγκριτικά	με	τα	ιστικά	δείγματα.	

	

Ομάδες	εξασφάλισης	κλινικών	υπηρεσιών	(CCG):	ομάδες	γενικών	ιατρών	στην	Αγγλία	που	συνεδριάζουν	σε	τοπικό	επίπεδο	προκειμένου	να	εξασφαλίσουν	την	παροχή	
υπηρεσιών	στους	ασθενείς	τους.	

	

Διαγνωστικά	ομοιογενής	ομάδα	(DRG):	σύστημα	κατηγοριοποίησης	ασθενών	που	τυποποιεί	τις	αποζημιώσεις	που	καταβάλλονται	στα	νοσοκομεία.	Γενικά,	καλύπτει	όλες	
τις	χρεώσεις	που	σχετίζονται	με	νοσηλεία	από	τη	στιγμή	της	εισαγωγής	έως	το	εξιτήριο.	

	

EGFR:	πρωτεΐνη	που	απαντάται	σε	ορισμένους	τύπους	κυττάρων	και	συνδέεται	με	μία	ουσία	η	οποία	ονομάζεται	επιδερμικός	αυξητικός	παράγοντας.	Η	πρωτεΐνη	EGFR	
συμμετέχει	σε	μονοπάτια	κυτταρικής	σηματοδότησης	που	ελέγχουν	την	κυτταρική	διαίρεση	και	επιβίωση.	Ορισμένες	φορές,	οι	μεταλλάξεις	του	γονιδίου	EGFR	προκαλούν	
την	 παραγωγή	 πρωτεϊνών	 EGFR	 σε	 υψηλότερες	 από	 τις	 κανονικές	 ποσότητες	 σε	 ορισμένους	 τύπους	 καρκινικών	 κυττάρων.	 Αυτό	 έχει	 ως	 αποτέλεσμα	 την	 ταχύτερη	
διαίρεση	των	καρκινικών	κυττάρων.	Τα	φάρμακα	που	αποκλείουν	τις	πρωτεΐνες	EGFR	χρησιμοποιούνται	στη	θεραπεία	ορισμένων	τύπων	καρκίνου.	Οι	EGFR	είναι	τύπος	
υποδοχέων	με	δράση	τυροσινικής	κινάσης.	Ονομάζονται	επίσης	υποδοχείς	επιδερμικού	αυξητικού	παράγοντα	[35].	

	

Ευρωπαϊκό	 Δίκτυο	 Αξιολόγησης	 των	 Τεχνολογιών	 Υγείας	 (EUnetHTA):	 υποστηρίζει	 τη	 συνεργασία	 μεταξύ	 ευρωπαϊκών	 οργανισμών	 HTA	 (αξιολόγηση	 τεχνολογιών	
υγείας)	καθιστώντας	εφικτή	την	αποδοτική	χρήση	πόρων	για	την	HTA,	μέσω	της	δημιουργίας	βιώσιμου	συστήματος	ανταλλαγής	γνώσεων	HTA	και	προαγωγής	της	ορθής	
πρακτικής	στο	πλαίσιο	μεθόδων	και	διεργασιών	HTA.	Περιλαμβάνει	συνολικά	68	οργανισμούς	από	26	κράτη	Μέλη	της	ΕΕ,	συν	Νορβηγία,	Ελβετία,	Ουκρανία	και	ΗΒ.	

	

Προγράμματα	εξωτερικής	αξιολόγησης	ποιότητας	(EQA):	πρόκληση	για	την	αποτελεσματικότητα	του	συστήματος	διαχείρισης	ποιότητας	ενός	εργαστηρίου.	Στα	κλινικά	
εργαστήρια,	η	εξωτερική	αξιολόγηση	ποιότητας	είναι	μια	μορφή	διασφάλισης	ποιότητας,	ώστε	να	εξασφαλίζεται	ότι	παρέχονται	ακριβείς	και	αξιόπιστες	αναλύσεις	για	τη	
στήριξη	 της	βέλτιστης	περίθαλψης	 των	ασθενών,	μέσω	ελαχιστοποίησης	 της	μεταβλητότητας	που	προκύπτει	από	βιολογικές	ή	αναλυτικές	πηγές,	 εγγενείς	σε	όλες	 τις	
ποσοτικές	μετρήσεις	ή	ποιοτικές	εξετάσεις.	Τα	εργαστήρια	εκτελούν	δύο	ξεχωριστές	αλλά	συμπληρωματικές	δραστηριότητες	διασφάλισης	ποιότητας	(QA):	
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• Ο	εσωτερικός	έλεγχος	ποιότητας	(IQC)	αξιολογεί,	σε	πραγματικό	χρόνο,	εάν	η	απόδοση	ενός	συγκεκριμένου	εργαστηρίου	ή	διαγνωστικού	κέντρου	είναι	επαρκώς	
όμοια	 με	 την	 προηγούμενη	 απόδοσή	 του,	 έτσι	 ώστε	 να	 μπορούν	 να	 χρησιμοποιηθούν	 τα	 αποτελέσματα.	 Ελέγχεται	 η	 αναπαραγωγιμότητα	 ή	 η	 ακρίβεια	 και	
διευκολύνεται	η	συνέχεια	των	παρεχόμενων	υπηρεσιών	περίθαλψης	των	ασθενών	με	την	πάροδο	του	χρόνου.	Στις	περισσότερες	διαδικασίες	IQC	χρησιμοποιείται	
ανάλυση	υλικού	 ελέγχου	 και	 συγκρίνεται	 το	αποτέλεσμα	με	προκαθορισμένα	όρια	αποδοχής:	 μη	 ικανοποιητικά	σύνολα	αποτελεσμάτων	μπορεί	 επομένως	 να	
καταργηθούν.	

• Η	 εξωτερική	 αξιολόγηση	 ποιότητας	 (EQA)	 εξετάζει	 διαφορές	 μεταξύ	 διαφορετικών	 κέντρων	 που	 ελέγχουν	 την	 ίδια	 αναλυόμενη	 ουσία.	 Αυτή	 περιλαμβάνει	
συνήθως	 την	 ανάλυση	 ίδιων	 δειγμάτων	 σε	 πολλά	 εργαστήρια,	 καθώς	 και	 τη	 σύγκριση	 των	 αποτελεσμάτων	 με	 τα	 αποτελέσματα	 άλλων	 κέντρων	 και	 με	 μία	
«σωστή»	απάντηση.	

	

Φθορίζων	 in	 situ	 υβριδισμός	 (FISH):	 τεχνική	 που	 χρησιμοποιεί	φθορίζοντες	 ιχνηθέτες	 για	 την	 απεικόνιση	 και	 χαρτογράφηση	 του	 γενετικού	 υλικού	 στα	 κύτταρα	 ενός	
ατόμου,	συμπεριλαμβανομένων	ειδικών	γονιδίων	ή	τμημάτων	γονιδίων.	Μπορεί	να	χρησιμοποιηθεί	για	την	αξιολόγηση	διαφόρων	χρωμοσωμικών	ανωμαλιών	και	άλλων	
γενετικών	μεταλλάξεων.	

	

HER2:	 πρωτεΐνη	 που	 συμμετέχει	 στη	 φυσιολογική	 κυτταρική	 αύξηση.	 Η	 HER2	 μπορεί	 να	 παραχθεί	 σε	 μεγαλύτερες	 από	 τις	 φυσιολογικές	 ποσότητες	από	 ορισμένους	
τύπους	καρκινικών	κυττάρων,	συμπεριλαμβανομένων	του	καρκίνου	του	μαστού,	των	ωοθηκών,	της	ουροδόχου	κύστεως,	του	παγκρέατος	και	του	στομάχου.	Αυτό	μπορεί	
να	 προκαλέσει	 ταχύτερη	 αύξηση	 των	 καρκινικών	 κυττάρων	 και	 εξάπλωσή	 τους	 σε	 άλλα	 μέρη	 του	 σώματος.	 Ο	 έλεγχος	 της	 ποσότητας	 HER2	 σε	 ορισμένους	 τύπους	
καρκινικών	κυττάρων	μπορεί	να	βοηθήσει	στην	επιλογή	θεραπείας.	Ονομάζεται	επίσης	c-erbB-2,	HER2/neu,	υποδοχέας	επιδερμικού	αυξητικού	παράγοντα	(EGF)	τύπου	2	
και	υποδοχέας	του	ανθρώπινου	επιδερμικού	αυξητικού	παράγοντα	[35].	

	

Αξιολόγηση	 τεχνολογιών	 υγείας	 (HTA):	 συστηματική	 αξιολόγηση	 των	 ιδιοτήτων,	 των	 επιδράσεων	 ή/και	 του	 αντίκτυπου	 μιας	 τεχνολογίας	 υγείας.	 Διεπιστημονική	
διαδικασία	για	 την	αξιολόγηση	κοινωνικών,	οικονομικών,	οργανωτικών	και	δεοντολογικών	 ζητημάτων	μίας	παρέμβασης	για	 την	υγεία	 ή	 τεχνολογίας	υγείας.	Ο	κύριος	
σκοπός	της	διεξαγωγής	μιας	αξιολόγησης	είναι	να	βοηθήσει	τους	υπευθύνους	χάραξης	πολιτικής	στη	διαδικασία	λήψης	αποφάσεων	[36].	

	

Ανοσοϊστοχημεία	(IHC):	τεχνική	για	τον	προσδιορισμό	ειδικών	αντιγόνων	εντός	τμημάτων	ιστού	με	τη	χρήση	ειδικού	για	το	αντιγόνο	αντίσωμα.	Ο	εντοπισμός	σε	επίπεδο	
οπτικού	 μικροσκοπίου	 των	 αλληλεπιδράσεων	 αντιγόνου-αντισώματος	 μπορεί	 να	 επιτευχθεί	 με	 σήμανση	 του	 αντισώματος	 με	 ουσία	 που	 μπορεί	 να	 απεικονιστεί,	
χρησιμοποιώντας	σύζευξη	είτε	με	φθορίζοντα	δείκτη	είτε	με	ένζυμο,	ακολουθούμενη	από	χρωματομετρική	ανίχνευση.	

	

Διαπίστευση	ISO:	ο	Διεθνής	Οργανισμός	Τυποποίησης	(ISO)	είναι	ένας	διεθνής	φορέας	δημιουργίας	προτύπων,	που	αποτελείται	από	εκπροσώπους	διαφόρων	εθνικών	
οργανισμών	 τυποποίησης.	 Τα	 πρότυπα	 ISO	 συμφωνούνται	 διεθνώς	 από	 εμπειρογνώμονες	 και	 βοηθούν	 στην	 ανάπτυξη	 ασφαλών,	 αξιόπιστων	 και	 καλής	 ποιότητας	
προϊόντων	και	υπηρεσιών.	Η	διαπίστευση	 ISO	αφορά	 την	περίπτωση	όπου	μία	 εταιρεία	ή	 ένα	εργαστήριο	 έχει	πιστοποιηθεί	σύμφωνα	με	 ένα	πρότυπο	 ISO	από	έναν	
φορέα	πιστοποίησης	που	είναι	διαπιστευμένος	από	έναν	από	τους	εθνικούς	φορείς	διαπίστευσης	(π.χ.	UKAS	στο	Ηνωμένο	Βασίλειο).	
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KRAS:	γονίδιο	που	κωδικοποιεί	μια	πρωτεΐνη	η	οποία	εμπλέκεται	σε	μονοπάτια	κυτταρικής	σηματοδότησης	που	ελέγχουν	την	κυτταρική	αύξηση,	την	κυτταρική	ωρίμανση	
και	τον	κυτταρικό	θάνατο.	Η	φυσική,	αμετάβλητη	μορφή	του	γονιδίου	ονομάζεται	KRAS	άγριου	τύπου.	Μεταλλαγμένες	μορφές	του	γονιδίου	KRAS	έχουν	εντοπιστεί	σε	
ορισμένους	 τύπους	 καρκίνου,	συμπεριλαμβανομένων	 του	μη	μικροκυτταρικού	καρκίνου	 του	πνεύμονα,	 του	ορθοκολικού	καρκίνου	και	 του	καρκίνου	 του	παγκρέατος.	
Αυτές	οι	αλλαγές	μπορούν	να	οδηγήσουν	σε	αύξηση	και	εξάπλωση	των	καρκινικών	κυττάρων	στο	σώμα.	Το	να	γνωρίζουμε	εάν	ο	όγκος	ενός	ασθενούς	έχει	γονίδιο	KRAS	
άγριου	τύπου	ή	μεταλλαγμένο	μπορεί	να	βοηθήσει	στον	σχεδιασμό	της	αντικαρκινικής	θεραπείας.	Ανήκει	στην	οικογένεια	ογκογονιδίων	Ras	(γονίδια	με	τη	δυνατότητα	να	
μετατρέπουν	τα	φυσιολογικά	κύτταρα	σε	καρκινικά),	που	περιλαμβάνει	επίσης	τα	NRAS	και	HRAS	[35].	

	

Υγρή	 βιοψία:	 δειγματοληψία	 και	 ανάλυση	 μη	 συμπαγούς	 βιολογικού	 ιστού,	 κυρίως	 αίματος.	 Γνωστή	 επίσης	 ως	 βιοψία	 υγρής	 φάσης.	 Όπως	 και	 η	
παραδοσιακή	βιοψία,	αυτού	του	είδους	η	τεχνική	χρησιμοποιείται	κυρίως	ως	διαγνωστικό	εργαλείο	και	εργαλείο	παρακολούθησης	για	νόσους	όπως	ο	καρκίνος,	με	το	
προστιθέμενο	όφελος	ότι	είναι	σε	μεγάλο	βαθμό	μη	επεμβατική.	Ο	όρος	«υγρή	βιοψία»	περιλαμβάνει	το	κυκλοφορούν	DNA	του	όγκου	(ctDNA:	βλ.	ξεχωριστό	λήμμα	στο	
γλωσσάριο)	/	το	DNA	χωρίς	κυτταρικά	στοιχεία	(cfDNA),	τα	κυκλοφορούντα	κύτταρα	όγκου	(CTC),	τα	κυκλοφορούντα	μόρια	miRNA	και	τα	εξωσώματα.		

	

Διαταραχή	του	συστήματος	επιδιόρθωσης	(MMR):	περιγράφει	κύτταρα	που	παρουσιάζουν	μεταλλάξεις	σε	ορισμένα	γονίδια	τα	οποία	συμμετέχουν	στην	επιδιόρθωση	
βλαβών	που	προκύπτουν	 κατά	 την	αντιγραφή	 του	DNA	σε	 ένα	κύτταρο.	 Τα	 κύτταρα	με	διαταραγμένο	σύστημα	επιδιόρθωσης	 (MMR)	συνήθως	παρουσιάζουν	πολλές	
μεταλλάξεις	DNA,	που	μπορεί	 να	οδηγήσουν	σε	 καρκίνο.	Η	διαταραχή	 του	MMR	είναι	περισσότερο	συχνή	στον	ορθοκολικό	 καρκίνο,	σε	άλλους	 τύπους	 καρκίνου	 του	
γαστρεντερικού	 και	 στον	 καρκίνο	 του	 ενδομητρίου,	 αλλά	 μπορεί	 να	 διαπιστωθεί	 και	 στον	 καρκίνο	 του	 μαστού,	 του	 προστάτη,	 της	 ουροδόχου	 κύστεως	 και	 του	
θυρεοειδούς.	 Το	 να	 γνωρίζουμε	 εάν	 ένας	 όγκος	 έχει	 διαταραχή	 του	MMR	 μπορεί	 να	 βοηθήσει	 στον	 σχεδιασμό	 της	 θεραπείας	 ή	 στην	 πρόβλεψη	 του	 πόσο	 καλά	 θα	
ανταποκριθεί	στη	θεραπεία	[35].	

	

Μοριακή	 διαγνωστική	 (Mdx):	 συλλογή	 τεχνικών	 που	 χρησιμοποιούνται	 για	 την	 ανάλυση	 βιολογικών	 δεικτών	 γονιδίων	 και	 πρωτεωμάτων,	 για	 τη	 διάγνωση	 και	 την	
παρακολούθηση	 μιας	 νόσου,	 την	 ανίχνευση	 κινδύνου	 και	 τη	 βοήθεια	 στην	 επιλογή	 θεραπείας,	 για	 παράδειγμα	 PCR	 (βλ.	 ξεχωριστό	 λήμμα	 στο	 γλωσσάριο),	
μικροσυστοιχίες	DNA	και	NGS	(βλ.	ξεχωριστό	λήμμα	στο	γλωσσάριο).	
	

MSI:	 αλλαγή	 που	 σημειώνεται	 σε	 ορισμένα	 κύτταρα	 (όπως	 τα	 καρκινικά	 κύτταρα),	 κατά	 την	 οποία	 ο	 αριθμός	 των	 επαναλαμβανόμενων	 βάσεων	 DNA	 σε	 έναν	
μικροδορυφόρο	(βραχεία,επαναλαμβανόμενη	αλληλουχία	του	DNA)	είναι	διαφορετικός	από	τον	αριθμό	που	παρατηρείται	όταν	ο	μικροδορυφόρος	κληρονομείται.	Η	MSI	
μπορεί	να	προκαλείται	από	σφάλματα	που	δεν	διορθώνονται	όταν	το	DNA	αντιγράφεται	σε	ένα	κύτταρο.	Απαντάται	συχνότερα	στον	ορθοκολικό	καρκίνο,	τον	καρκίνο	του	
στομάχου	και	 τον	καρκίνο	 του	ενδομητρίου.	Το	να	γνωρίζουμε	εάν	ένας	καρκίνος	έχει	MSI	μπορεί	να	βοηθήσει	στον	σχεδιασμό	της	βέλτιστης	θεραπείας.	Ονομάζεται	
επίσης	μικροδορυφορική	αστάθεια	[35].	

	

Αλληλούχιση	 επόμενης	 γενιάς	 (NGS):	 μεγάλης	 κλίμακας	 τεχνολογία	 αλληλούχισης	 DNA,	 κατά	 την	 οποία	 αποκωδικοποιούνται	 ταυτόχρονα	 εκατομμύρια	 αλληλουχίες	
νουκλεοτιδίων.	Επιτρέπει	την	αναζήτηση	ολόκληρου	του	γονιδιώματος	(ολικό	γονιδίωμα),	των	εξονίων	όλων	των	γνωστών	γονιδίων	(ολικό	εξονίωμα)	ή	μόνο	των	εξονίων	
επιλεγμένων	γονιδίων	(στοχευμένη	ομάδα	γονιδίων).	
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NGS	ολοκληρωμένου	γονιδιωματικού	προφίλ:	εξέταση	πολλαπλών	βιοδεικτών	με	τη	χρήση	μεθόδου	αλληλούχισης	επόμενης	γενιάς.	Στο	πλαίσιο	της	παρούσας	μελέτης,	
ορίζεται	ότι	καλύπτει	πάνω	από	50	γονίδια.	

	

NGS	περιοχών	συχνής	μεταλλαξιογένεσης:	εξέταση	πολλαπλών	βιοδεικτών	με	 τη	χρήση	μεθόδου	αλληλούχισης	επόμενης	γενιάς.	Στο	πλαίσιο	 της	παρούσας	μελέτης,	
ορίζεται	ότι	καλύπτει	έως	50	γονίδια.		

	

NGS	σε	στοχευμένη	ομάδα	γονιδίων:	εξέταση	πολλαπλών	βιοδεικτών	με	τη	χρήση	μεθόδου	αλληλούχισης	επόμενης	γενιάς.	Στο	πλαίσιο	της	παρούσας	μελέτης,	ορίζεται	
ότι	καλύπτει	έως	50	γονίδια	για	συγκεκριμένη	βιοψία	όγκου	(π.χ.	πνευμόνων).	

	

NTRK	σύντηξη	γονιδίων:	μετάλλαξη	που	σημειώνεται	όταν	ένα	τμήμα	του	χρωμοσώματος	που	περιέχει	ένα	γονίδιο	που	ονομάζεται	NTRK	διασπάται	και	συνδέεται	με	ένα	
γονίδιο	 άλλου	 χρωμοσώματος.	Οι	 συντήξεις	 γονιδίων	 στην	NTRK	 οδηγούν	 σε	 παθολογικές	 πρωτεΐνες	 που	 ονομάζονται	 πρωτεΐνες	 σύντηξης	 TRK,	 οι	 οποίες	 μπορεί	 να	
προκαλέσουν	αύξηση	των	καρκινικών	κυττάρων.	Συντήξεις	γονιδίων	NTRK	μπορεί	να	απαντώνται	σε	ορισμένους	τύπους	καρκίνου,	συμπεριλαμβανομένων	του	καρκίνου	
του	 εγκεφάλου,	 κεφαλής	 και	 τραχήλου,	 θυρεοειδούς,	 μαλακών	 μορίων,	 πνευμόνων	 και	 παχέος	 εντέρου.	 Ονομάζεται	 επίσης	 σύντηξη	 γονιδίων	 στην	 κινάση	
νευροτροφικών	υποδοχέων	τυροσίνης	[35].	

	

PD-L1:	ο	προσδέτης	προγραμματισμένου	κυτταρικού	θανάτου	1	είναι	μία	πρωτεΐνη	που	στον	άνθρωπο	κωδικοποιείται	από	το	γονίδιο	CD274	και	δρα	ως	«φρένο»	για	τη	
διατήρηση	των	ανοσοαποκρίσεων	του	οργανισμού	υπό	έλεγχο.	Η	πρωτεΐνη	PD-L1	απαντάται	σε	ορισμένα	φυσιολογικά	κύτταρα	και	σε	ποσότητες	άνω	του	φυσιολογικού	
σε	ορισμένους	τύπους	καρκινικών	κυττάρων.	Όταν	η	PD-L1	προσδένεται	σε	άλλη	πρωτεΐνη	που	ονομάζεται	PD-1	(προγραμματισμένος	κυτταρικός	θάνατος	1,	υποδοχέας	
που	 απαντάται	 στην	 επιφάνεια	 των	 ενεργοποιημένων	 κυττάρων	Τ),	 εμποδίζει	 τα	 Τ	 κύτταρα	 από	 το	 να	 καταστρέψουν	 τα	 κύτταρα	 που	 περιέχουν	 PD-L1,	
συμπεριλαμβανομένων	των	καρκινικών	κυττάρων.	Τα	αντικαρκινικά	φάρμακα	που	ονομάζονται	αναστολείς	σημείου	ελέγχου	προσδένονται	στην	PD-L1	και	εμποδίζουν	τη	
σύνδεσή	 της	 με	 την	 PD-1.	Με	 αυτόν	 τον	 τρόπο,	 λύνονται	 τα	 «φρένα»	 του	 ανοσοποιητικού	 συστήματος	 και	 αφήνονται	 ελεύθερα	 τα	 Τ	κύτταρα	 να	 καταστρέψουν	 τα	
καρκινικά	 κύτταρα.	 Θεραπείες	 μονοκλωνικών	 αντισωμάτων	 κατά	 της	 PD-1	 και	 της	 PD-L1	 χρησιμοποιούνται	 τακτικά	στην	 κλινική	 πρακτική.	 Τα	 παραδείγματα	
περιλαμβάνουν	τη	νιβολουμάμπη	και	την	πεμπρολιζουμάμπη	[35]	

	

Αλυσιδωτή	 αντίδραση	 πολυμεράσης	 (PCR):	 τεχνική	 που	 χρησιμοποιείται	 για	 τον	 πολλαπλασιασμό	 μικρών	 τμημάτων	 DNA.	 Αφού	 πολλαπλασιαστεί,	 το	 DNA	 που	
παράγεται	με	PCR	μπορεί	να	χρησιμοποιηθεί	σε	πολλές	εργαστηριακές	διαδικασίες,	όπως	ταυτοποίηση	DNA,	ανίχνευση	παθογόνων	και	διάγνωση	γενετικών	διαταραχών.	

	

Ιατρική	ακριβείας	 (PM):	προσέγγιση	στο	πλαίσιο	της	υγειονομικής	περίθαλψης,	κατά	την	οποία	χρησιμοποιούνται	συστηματικά	πολλαπλά	«ωματικά»	 (γονιδιωματικά,	
μεταγραφωματικά,	πρωτεωμικά,	μεταβολωμικά	κ.λπ.)	και	φαινοτυπικά	δεδομένα	και	δεδομένα	υγείας	από	ασθενείς,	προκειμένου	να	εξαχθούν	πληροφορίες	αναφορικά	
με	την	περίθαλψη,	για	την	πρόληψη	ή	τη	θεραπεία	παθήσεων	του	ανθρώπου,	με	σκοπό	τη	βελτίωση	των	εκβάσεων	υγείας	[1].	
	

Εξέταση	μεμονωμένου	βιοδείκτη:	Εξέταση	κατά	την	οποία	αξιολογείται	μία	μεμονωμένη	γονιδιακή	μετάλλαξη,	η	έκφραση	γονιδίου	ή	πρωτεΐνης	στο	πλαίσιο	βιοψίας	που	
σχετίζεται	με	συγκεκριμένη	μορφή	καρκίνου	(π.χ.	εξέταση	γονιδίου	BRCA1	ή	BRCA2	σε	ασθενείς	με	καρκίνο	του	μαστού).	Οι	μέθοδοι	εξέτασης	μεμονωμένου	βιοδείκτη	
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περιλαμβάνουν	 εξετάσεις	 ανοσοϊστοχημείας	 (IHC),	 φθορίζοντος	 in	 situ	 υβριδισμού	 (FISH)	 και	 αλυσιδωτής	 αντίδρασης	 πολυμεράσης	 (PCR)	 —	 για	 τους	 ορισμούς	 βλ.	
σχετικά	λήμματα	στο	γλωσσάριο.	
		

Τεχνολογίες	ελέγχου:	μέθοδοι	που	χρησιμοποιούνται	για	τη	διενέργεια	εξετάσεων	βιοδεικτών.	Στο	πλαίσιο	του	πεδίου	εφαρμογής	της	παρούσας	μελέτης,	οι	βιοδείκτες	
αυτοί	 περιλαμβάνουν	 ανοσοϊστοχημεία	 (IHC),	 φθορίζοντα	 in	 situ	 υβριδισμό	 (FISH),	 αλυσιδωτή	 αντίδραση	 πολυμεράσης	 (PCR),	 αλληλούχιση	 επόμενης	 γενιάς	 (NGS)	
μεμονωμένου	 βιοδείκτη,	 NGS	 περιοχών	 συχνής	 μεταλλαξιογένεσης,	 NGS	 σε	 στοχευμένες	 ομάδες	 γονιδίων,	 NGS	 ολοκληρωμένου	 γονιδιωματικού	 προφίλ	—	 για	 τους	
ορισμούς	βλ.	σχετικά	λήμματα	στο	γλωσσάριο.	
	

	

	

	

	

	

	

	

	
	
	



95	

	

	 	


