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Για τα επόμενα 15 λεπτά…. 

Για τι πράγμα μιλάμε [RWD, RWE, μητρώα]; 

Πώς συσχετίζονται μεταξύ τους; 

Γιατί γίνεται τόσος θόρυβος; 

Ο ρόλος τους στην έρευνα & ανάπτυξη, έγκριση των φαρμάκων 

Ο ρόλος τους στην αποζημίωση των φαρμάκων 



RWD-RWE…..Aς ξετυλίξουμε το κουβάρι…. 



Για τι πράγμα μιλάμε; – RWD & RWE 

https://www.fda.gov/downloads/medicaldevices/deviceregulationandguidance/guidancedocuments/ucm513027.pdf  
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Για τι πράγμα μιλάμε;– Registries [Μητρώα] 

• Ως μητρώο εννοούμε κάθε οργανωμένο σύστημα το οποίο χρησιμοποιεί 
μεθοδολογία μελετών παρατήρησης για τη συλλογή ομοιόμορφων 
δεδομένων (κλινικών και άλλων) διαφόρων ασθενών 

• Αξιολογεί συγκεκριμένες εκβάσεις ενός πληθυσμού ο οποίος καθορίζεται 
από μία συγκεκριμένη νόσο, κατάσταση ή έκθεση 

• Χρησιμεύει για προκαθορισμένους επιστημονικούς, κλινικούς σκοπούς ή 
για λόγους καθορισμού πολιτικών υγείας. 

Gliklich RE, Dreyer NA, eds. Registries for Evaluating Patient Outcomes: A User's Guide. Prepared by Outcome DEcIDE Center  

AHRQ Publication No. 07-EHC001-1. Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality. April 2007 



Πώς συσχετίζονται μεταξύ τους;  

https://www.meaningcloud.com/blog/real-world-evidence 
https://privacy-analytics.com/real-world-evidence/   
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Γιατί γίνεται τόσος θόρυβος; 



Γιατί γίνεται τόσος θόρυβος; 

• Είναι πλέον σαφές ότι οι RCTs οι οποίες αποτελούν τη 
ραχοκοκαλιά της ΕΒΜ έχουν αδυναμίες 

• Αυστηρά επιλεγμένος πληθυσμός 

• «Ιδανικές συνθήκες» 

• Υψηλό κόστος 

• Μικρή περίοδος παρατήρησης 

• Δύσκολα εφαρμόσιμες σε σπάνια νοσήματα ή σε αυτά με αργή 

εξέλιξη 

• Χαμηλή εξωτερική εγκυρότητα 

• Δραστικότητα [efficacy] 

• Αδυναμία ανίχνευσης σπάνιων ΑΕ (<1%) και αλληλεπιδράσεων 

 
RCT = Randomized Controlled Trial 
EBM = Evidence Based Medicine 



Γιατί γίνεται τόσος θόρυβος; 

• Τα RWE φαίνεται να καλύπτουν τις αδυναμίες των RCTs 

• Δεν γίνεται αυστηρή επιλογή 

πληθυσμού 

• «Πραγματικές συνθήκες» 

καθημερινής κλινικής πρακτικής 

• Χαμηλό κόστος 

• Μεγάλη περίοδος παρατήρησης 

• Εφαρμόσιμες σε σπάνια νοσήματα ή 

σε νοσήματα με αργή εξέλιξη 

• Υψηλή εξωτερική εγκυρότητα 

• Αποτελεσματικότητα [effectiveness] 

• Δυνατότητα ανίχνευσης σπάνιων ΑΕ 

και αλληλεπιδράσεων 



Γιατί γίνεται τόσος θόρυβος; 

• Η φροντίδα υγείας αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς! 

• Focus σε  

 

https://www.navantis.com/whitepapers/whitepaper-sharepoint-health-care-portal/  

• Υπάρχει πλέον η μεθοδολογία να συλλέξουμε και να αναλύσουμε τον 

τεράστιο όγκο δεδομένων από την καθημερινή κλινική πρακτική 

• Έχει ωριμάσει η πεποίθηση ότι τα δεδομένα αυτά είναι δυνατόν να 

παρέχουν αξιόπιστη πληροφόρηση και να βοηθήσουν σημαντικά στη 

λήψη αποφάσεων για τη βελτίωση της υγείας αλλά και τη 

βελτιστοποίηση της χρήσης των πόρων της. 
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Γιατί γίνεται τόσος θόρυβος; 

Από την ΕΒΜ στην VBM 

EBM = Evidence Based Medicine 
VBM = Value Based Medicine 

http://www.mwestonchapman.com/evolving-concept-value-oncology-care/  
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O ρόλος των RWE στο R&D και στην έγκριση των 

φαρμάκων – Ο «παραδοσιακός» τους ρόλος 

 
 Steven Galson and Gregory Simon, Perspectives | Expert Voices in Health & Health Care,  Published October 18, 2016 



O ρόλος των RWE στο R&D και στην έγκριση των 

φαρμάκων – Η ανάγκη για “integrated evidence plan”. O 

«πανταχού παρών» νέος τους ρόλος 

Source: Deloitte analysis 



O ρόλος των RWE στο R&D και στην έγκριση των 

φαρμάκων - O «πανταχού παρών» νέος τους ρόλος 

Chris Chinn, Rob Thwaites, eyeforpharma 5th Annual RWE Europe Summit 

Estimate 

burden of 

disease 

• Provide insights to inform trial design and 
interpretation of results 

• Evaluate impact of selection criteria on trial 
recruitment 

• Support the preparation of reimbursement & 
regulatory dossiers 

• Analyze local market disease and cost burden 
to develop tailored value propositions 



O ρόλος των RWE στο R&D και στην έγκριση των 

φαρμάκων - O «πανταχού παρών» νέος τους ρόλος 



O ρόλος των RWE στο R&D και στην έγκριση των 

φαρμάκων – Disrupt & revitalize !! 

https://www.doz.com/marketing-resources/industry-disrupted  
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O ρόλος των RWE στο R&D και στην έγκριση των 

φαρμάκων– Disruptive study designs – Pragmatic trials!  

 

Frobert O,  et al. Am Heart J 2010;160:1042-8 



O ρόλος των RWΕ στην αποζημίωση 

Gavin Outteridge and Korina Papadopoulou, Kinapse ltd 



Τα RWD… 



…το «καύσιμο» για τον κόσμο που έρχεται…. 




