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—Infographic by Peter Hoey; Source: Bayer Healthcare pharmaceuticals

Από το “one size fits all”στην εξατομικευμένη ιατρική
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Αλλαγή θεραπευτικής στρατηγικής στην Ογκολογία:
Θεραπεία με βάση το βιοδείκτη
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> 50% των κλινικών μελετών με βιοδείκτες είναι στην 
ογκολογία

www.clinicaltrials.gov



H επίδραση της εξατομικευμένης θεραπείας στην έκβαση των ασθενών   

Objective response rates for selected oncology drugs with  and without  a companion diagnostic assay linked to their use





Οι εξετάσεις βιοδεικτών έχουν πολύ μικρή συμμετοχή 
στη δαπάνη του δημόσιου συστήματος υγείας
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Το 2016

σε ποσοστό < 0,9% 
του προϋπολογισμού 

του ΕΟΠΥΥ για 

διαγνωστικές εξετάσεις

Πηγή: Φ. Ρηγάτος, Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού ΕΟΠΥΥ, παρουσίαση στο  12ο

Συνέδριο ΕΣΔΥ, Δεκέμβριος 2016
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H πρόσβαση στις εξατομικευμένες θεραπείες απαιτεί την  ταυτόχρονη 
διενέργεια άρα και πρόσβαση και των απαραίτητων εξετάσεων 

βιοδεικτών
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Οι καρκινικοί βιοδείκτες στην Ελλάδα 



Οι βιοδείκτες στην Ελλάδα 

1η
λίστα αποζημίωσης 

21
εξετάσεων 

βιοδεικτών

Κοστολόγηση της εξέτασης 

BRCA1,2 & Oncotype Dx
(ΦΕΚ 12/09/2018, Αρ. Φύλλου 3969)

Διαδικασία έγκρισης και απόδοσης 

δαπάνης από ΕΟΠΥΥ για διενέργεια 

εξέτασης  Oncotype Dx

(Αρ. Πρωτ.:ΔΒ3Α/Φ115/14/ 21/12/201)

BRCA1,2: Ακόμη δεν έχει
προσδιοριστεί από τον ΕΟΠΥΥ το 

ποσοστό αποζημίωσης της 

εξέτασης και να προβλεφθεί ο τρόπος 

με τον οποίο θα διασφαλίζεται ότι ο 

έλεγχος γίνεται εφαρμόζοντας 

συγκεκριμένες προδιαγραφές 

ποιότητας.

2014 2018

(ΦΕΚ 1511/Β/6-6-14)

Διασύνδεση των εξετάσεων 

βιοδεικτών με την αποζημίωση 

εξατομικευμένων θεραπειών
(Αρ. Πρωτ. ΕΟΠΥΥ 23797, 26-6-14)

Υπάρχουν και άλλοι βιοδείκτες που δεν αποζημιώνονται ενώ οι αντίστοιχες 

θεραπείες αποζημιώνονται!!!!!
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Αγγλία - Η  αποζημίωση των εξετάσεων βιοδεικτών είναι ενσωματωμένη στην 
αξιολόγηση τεχνολογίας υγείας που πραγματοποιείται για το αντίστοιχο φάρμακο.

Η αποζημίωση των εξετάσεων βιοδεικτών σε Ευρωπαϊκές Χώρες

Γερμανία - Η αποζημίωση των εξετάσεων βιοδεικτών είναι υποχρεωτική 
αν το τεστ απαιτείται βάσει της ένδειξης του φαρμάκου.

Γαλλία - Το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου αποζημιώνει προσωρινά, κατά το λανσάρισμα νέων 
φαρμάκων, όλα τα τεστ βιοδεικτών που απαιτούνται για τη χορήγηση των νέων φαρμάκων. Στη 
συνέχεια, η αποζημίωση των τεστ βιοδεικτών αξιολογείται από την Κοινωνική Ασφάλιση.

Ισπανία & Ιταλία - Οι εξετάσεις βιοδεικτών αποζημιώνονται όταν 
πραγματοποιούνται εντός νοσοκομείου, ενώ εκτός νοσοκομείου η διαδικασία 
αποζημίωσης ενδέχεται να καθυστερεί.



Χαμηλό κόστος σε σχέση με τη θεραπεία 

Συγκράτηση κόστους από την ορθή χρήση της 
εξατομικευμένης θεραπείας

Όταν δεν αποζημιώνεται από την κοινωνική ασφάλιση                
επιβαρύνεται ο ίδιος ο ασθενής

Αποκλείει από την εξατομικευμένη θεραπεία τους ασθενείς 
που δεν έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν το κόστος
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Γιατί είναι απαραίτητη η αποζημίωση της εξέτασης από την 
κοινωνική ασφάλιση; 
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Δημιουργία του κατάλληλου 

ρυθμιστικού πλαισίου για την 

έγκαιρη και συνεχή αποζημίωση 

των βιοδεικτών

Διασφάλιση ποιότητας 

αποτελεσμάτων βιοδεικτών
Άμεσο; π= Συνολική επικαιροποίηση της 

λίστας με τους αποζημιούμενους 

βιοδείκτες στην Ελλάδα 

Η χρήση των εξατομικευμένων θεραπειών μετά από την απαραίτητη εξέταση προβλεπτικού 

βιοδείκτη λειτουργεί προς όφελος του ασθενούς αλλά και του συστήματος υγείας, συντελώντας 

σε οικονομικά αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων

Συμπερασματικά
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Σας ευχαριστώ !


