
11

Αξιολόγηση Τεχνολογίας Υγείας, 
Κλινικές Μελέτες και 

Δεδομένα του Πραγματικού Κόσμου

Κώστας Αθανασάκης

Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας



2

Το “προαιώνιο πρόβλημα” στην υγεία:
Η ασυμμετρία πόρων και αναγκών

• Η κατανομή των πόρων στην υγεία αποτελεί μια 
σύνθετη διαδικασία κατά την οποία οι (σπάνιοι) 
διαθέσιμοι πόροι χρειάζεται να αποδοθούν για την 
υιοθέτηση εναλλακτικών επιλογών

• Η κατανομή των πόρων αποτελεί τον βασικό δομικό λίθο 
της σύγχρονης πολιτικής υγείας 

– “evidence-based health policy”

• Σήμερα, η δραστηριότητα της κατανομής των πόρων 
στην υγεία είναι πιο δύσκολη από ποτέ
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Η ασυμμετρία πόρων και αναγκών σε πλήρη έκταση: 
από τη μία πλευρά, η δαπάνη υγείας σε plateau
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Και από την άλλη πλευρά: δημογραφία
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Και από την άλλη πλευρά: ζήτηση 

European environment agency 2015 

(original data: IHME and WHO)
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Και από την άλλη πλευρά: τεχνολογία

De la Tore, 2017
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Τεχνολογία υγείας

• Σημαντική συμβολή στη βελτίωση του επιπέδου υγείας 
του πληθυσμού

– Βελτίωση των αποτελεσμάτων υγείας, βελτίωση του 
προσδόκιμου επιβίωσης και της ποιότητας ζωής 
(Lichtenberg 2014)

• Σημαντική επίδραση στη δαπάνη υγείας

– Η διάχυση της τεχνολογίας αποτελεί έναν από τους 
κυριότερους παράγοντες αύξησης της δαπάνης υγείας
(μαζί με τη γήρανση και την επιδημιολογική μεταβολή)
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Τεχνολογία υγείας: είναι τα πάντα 
“καινοτομία”; αναζητώντας την αξία

• Η υιοθέτηση και χρήση της νέας τεχνολογίας στην υγεία 
αποτελεί μια κοινωνική απαίτηση. Όμως, η ασυμμετρία 
πόρων/αναγκών εγείρει μείζοντα ερωτήματα όπως:

– Είναι όλες οι νεοεισερχόμενες τεχνολογίες 
“καινοτόμες”;

– Είναι όλες οι τεχνολογίες υγείας “value for money”;

• HTA: “a multidisciplinary process that summarises information 
about the medical, social, economic and ethical issues related to 
the use of a health technology in a systematic, transparent, 
unbiased, robust manner... ... HTA must always be firmly rooted in 

research and the scientific method” (EUnetHTA 2018).
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Η ΑΤΥ ως πυξίδα της πολιτικής υγείας

• Η “μετάφραση” του προβλήματος της αναζήτησης της 
αποδοτικότητας στην κατανομή σε όρους ρυθμιστικών 
παρεμβάσεων (πολιτικής υγείας) υπό το πλαίσιο της 
ασφάλισης (τρίτος πληρωτής) γίνεται σε τρεις 
διαστάσεις αποφάσεων

– Αποφάσεις αποζημίωσης (τι καλύπτεται;)

– Αποφάσεις τιμολόγησης (πόσο κάνει;)

– Αποφάσεις ένταξης της τεχνολογίας υπό αξιολόγηση σε 
συγκεκριμένη θέση στη θεραπευτική διαδικασία 
(κλινικά/θεραπευτικά πρωτόκολλα) (για ποιούς και πότε;)
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Αξιολόγηση Τεχνολογίας Υγείας διεθνώς: 
μια μακρά ιστορία
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Health Technology Assessment:
μια διαδικασία με σαφές περιεχόμενο

• Κοινή πεποίθηση: κατά την αξιολόγηση μιας τεχνολογίας 
χρειάζεται ο συνυπολογισμός μιας σειράς δεδομένων:



12

Αναζητώντας τις εκτιμήσεις 
αποτελεσματικότητας στο πλαίσιο της ΑΤΥ

• Οικονομική αξιολόγηση: μια παράγωγη προσέγγιση

• Στην τυπική προσέγγιση της εφαρμογής της cost-
effectiveness analysis, τα βασικά δεδομένα 
αποτελεσματικότητας συνήθως προκύπτουν από μια 
RCT

• Το περιβάλλον μιας RCT είναι αυστηρά ελεγχόμενο, με 
ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται
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Αναζητώντας τις εκτιμήσεις 
αποτελεσματικότητας στο πλαίσιο της ΑΤΥ

• Στο σύγχρονο περιβάλλον: βασικό επίδικο η χρήση 
δεδομένων του «πραγματικού κόσμου»

– Δηλαδή, δεδομένων που επηρεάζονται από την άσκηση 
της κλινικής πρακτικής
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RWD στην ΑΤΥ: γενικώς επιθυμητά, αλλά 
πόσο χρησιμοποιούμενα;
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Χρήση RWD στην ΑΤΥ: ο χρόνος ως 
βασική συνιστώσα της διαδικασίας

Source:  Machin C. EFPIA, 2018
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Χρήση RWD στην ΑΤΥ: ο χρόνος ως 
βασική συνιστώσα της διαδικασίας

EUnetHTA 2018



18

Περαιτέρω ζητήματα που περιορίζουν τη 
χρήση των RWE στην ΑΤΥ

• Ζητήματα ορισμών

• Ζητήματα της ίδιας της απόφασης (που ακριβώς 
χρειαζόμαστε τα δεδομένα;) 

• Η εγγενής δυσπιστία και η επικράτηση του 
παραδείγματος της RCT ως χρυσός κανόνας

• Η συνέπεια στη συλλογή των δεδομένων 

• Η σύνδεση των πηγών των δεδομένων και η ένταξή τους 
στο σύστημα συλλογής
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Παρά τις απειλές, σημαντικές ευκαιρίες 
για τα RWD:

• Συμφωνίες επιμερισμού του κινδύνου και η ανάγκη για 
ύπαρξη δεδομένων πραγματικού κόσμου
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Παρά τις απειλές, σημαντικές ευκαιρίες 
για τα RWD:

• Η γενικότερη τάση στο πλαίσιο της ΑΤΥ για 
επανεκτίμηση των τεχνολογιών μετά την κυκλοφορία 
τους
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Παρά τις απειλές, σημαντικές ευκαιρίες 
για τα RWD:

• Η χρήση τους στη διαδικασία της ταχείας έγκρισης

Garner 2016
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Σημαντικές ευκαιρίες για τα RWD ειδικά 
στην Ελλάδα:
Σύντομα, η ανάπτυξη διαδικασιών ΑΤΥ για τη χώρα

EUnetHTA 2018
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Σημαντικές ευκαιρίες για τα RWD ειδικά 
στην Ελλάδα:

Συστήματα με δυνατότητα ανάπτυξης Μεγα-Δεδομένων

Η διαθεσιμότητα υψηλής επάρκειας και υψηλής λεπτομέρειας 
συστημάτων καταγραφών
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Σημαντικές ευκαιρίες για τα RWD ειδικά 
στην Ελλάδα:
Η ανάπτυξη συστημάτων ατομικού φακέλου και registries στο 
σύστημα
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Ορισμένα συμπεράσματα

• Η συνεχώς αυξανόμενη σημασία των διαδικασιών ΑΤΥ διεθνώς 
επιβάλλει τη βελτίωση της τεκμηρίωσης των αποφάσεων

– Οι RCTs είναι ο ακρογωνιαίος λίθος

– Η σημασία των RWD είναι αυξανόμενη

• Διεθνής συζήτηση αναφορικά με τη συστηματοποίηση της 
χρήσης των RWD στην απόφαση (διαστάσεις χρόνου και 
μεθοδολογίας)

• Η Ελλάδα διαθέτει μια σημαντική ευκαιρία, λόγω

– της ανάπτυξης του συστήματος σήμερα, η οποία δύναται να 
εκμεταλλευθεί τη διεθνή εμπειρία

– της ύπαρξης συστημάτων καταγραφών με σημαντικές 
δυνατότητες
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