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Πολιτική Φαρμάκου π.κ.

1/3 εξωτερικού χρέους για την υγεία

▪ Αποζημιώνονται τα πάντα σε οποιαδήποτε τιμή

▪ Ανυπαρξία ειδικών, ένθεν και ένθεν!!!

▪ Ανυπαρξία δεδομένων!

▪ Ανυπαρξία Μητρώων ασθενών

▪ Ανυπαρξία ελέγχου συνταγογράφησης

▪ Ανυπαρξία Medical Audit

▪ Ανυπαρξία πρωτοβάθμιας

▪ Υπερδιάγνωση – Πολυφαρμακία

▪ Ανυπαρξία θεραπευτικών πρωτόκολλων



Μέτρα ελέγχου ζήτησης
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Μέτρα ελέγχου προσφοράς



Παρελθόντα προβλήματα Αξιολόγησης στην Ελλάδα

(θετική λίστα)

▪ Φαρμακοεπιδημιολογικά δεδομένα (ειδικοί?)

▪ Ελάχιστοι ικανοί αξιολογητές

▪ Αδυναμία εκτίμησης 

▪ Ανυπαρξία πολιτικής βούλησης και διοικητικής

▪ Ανυπαρξία συγκεκριμένων και αυστηρών 

κριτηρίων ένταξης/αποκλεισμού

▪ Παράδοξοι κανόνες (accelerated procedure in 

EMA or FDA)

▪ Καμία διαπραγμάτευση!



Budget…

Διαγωνισμοί…

Τιμολόγηση…

HTA…

Βασικά Προβλήματα της 

Φαρμακευτικής Δαπάνης 

2010 2019

€5.1bil

4.5mil/

month

6.5mil/

month

€1.945bi

l
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Καινοτομία?



Βιομηχανία - innovation



Ασφαλιστικός φορέας



MISSION IMPOSSIBLE?



• Δραστικότητα  [0,5]
• Ασφάλεια  [0,3])
• Καταλληλότητα [0,1])
• Τιμή  [0,1]) 

• Κριτήρια Parish

Characterizing a Drug



Groups control experiment

effect a b

No effect c d

Control event rate :    CER = a / (a+c)

Experimental event rate :    EER = b / (b+d)

RCT’s Critical Information



CER - EER

Relative risk reduction :    RRR = 

CER

Absolute risk reduction :    ARR = CER – EER  !!!

1

Number needed to treat : NNT = !!!

ARR 

Relative risk :    RR = EER / CER

RCT’s Critical Information



Helsinki Heart study

Subject: 4081 males, age 40–55 dyslipidemia

Treatment: gemfibrozil 600 mg x 2 (2051 men) or

placebo (2030 men) 5y, randomized, double blind

study.

Results: Number of cardiac events

gemfibrozil : 56 events,

placebo: 84 events.



Helsinki Heart study

gemfibrozil : 56 events (40%)

placebo: 84 events (60%)

=> 1 in 5 patients could avoid the incidence

BUT !!!



Helsinki Heart study 

Event rate placebo =   84/2030 = 0.041 (4.1%)

Event rate active = 56/2051 = 0.027 (2.7%)

Relative risk reduction % = 0.014  100/ 0.041= 34%

Absolute risk Reduction = 0.041 – 0.027 = 0.014 (1.4%)

ΝΝΤ = 1 / 0.014 = 71 PATIENTS



Παρούσα Νομοθεσία ΕΑΑΦΑΧ

▪ 11 εξειδικευμένοι επιστήμονες (Pharmacology, Clinical 

Pharmacology, Pharmacoepidemiology, 

Pharmacoeconomics, etc)

▪ 10 άτομα επιστημονικής «γραμματείας»

▪ Κριτήρια : Ανεκπλήρωτη Ιατρική Ανάγκη, Προστιθέμενι

θεραπευτική αξία αξιόπιστα δλινικά δεδομένα, Εκτίμηση 

κόστους/αποτελεσματικότητας, Εκτίμηση επίπτωσης στον 

προϋπολογισμό φαρμακευτικής δαπάνης

▪ Άμεση επικοινωνία με την επιτροπή διαπραγμάτευσης και 

τελική απόφαση της  ΕΑΑΦΑΧ

▪ Τεκμηριωμένη εισήγηση στον Υπουργό



Παρούσα Νομοθεσία

▪ Επίπτωση ανά ICD (Διαγνώσεις ανά AMKA)

▪ Κλειστοί προϋπολογισμοί ανά ICD?

▪ Διαπραγμάτευσης με βάση το ATC ή ICD ή?

▪ Μειοδοτικοί διαγωνισμοί για φάρμακα ευρείας χρήσης?

▪ Τεκμηριωμένη αξιολόγηση του θεραπευτικού 
κόστους/αποτελεσματικότητας, ασφάλειας, καταλληλότητας
[NNT, NNH, liver/kidney insufficiency, all causes mortality etc)

▪ Προκλινικά δεδομένα, Divergent opinion, πραγματικά 
δεδομένα (κίτρινες κάρτες, αναφορές από άλλες 
χώρες,μεταναλύσεις κλπ

▪ Μηχανιστική/ορθολογική προσέγγειση (Baysian…)

▪ Κατάταξη των φαρμάκων σε γραμμές θεραπείας ανά 
κλάστερ/θεραπευτικά πρωτόκολλα



1. Εκτίμηση της αθηρωμάτωσης ή άλλης σχετικής διάγνωσης

2. Απαραιτήτως πριν την έναρξη της θεραπεία εξετάσεις: για 

διαβήτη, αντίσταση στην ινσουλίνη, Δοκιμασίες ηπατικής 

λειτουργίας (Child-Pugh) κλπ

3. Βήματα διάρκειας τουλάχιστον 12 εβδομάδων

4. Ηλικιακά όρια?

5. Σταθεροί συνδυασμοί?

6. Συνοσηρότητες - πολυφαρμακία

Παράδειγμα: υπερλιπιδαιμία



Σύγκριση!





Για να αποφύγουμε



Ή χειρότερα



Ερωτήσεις & Απαντήσεις

without «stupid» questions…

we remain stupids!!!

Alban Feinstein


