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Αξιολόγηση Τεχνολογίας Υγείας (ΑΤΥ)

Health Technology Assessment (HTA)

• ΗΤΑ είναι μια μορφή επιστημονικής έρευνας που εξετάζει τις 

βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες που προκύπτουν από τη 

χρήση μιας ιατρικής τεχνολογίας

• Αξιολόγηση με διεπιστημονική διαδικασία της συνολικής εικόνας αναφορικά 

με ιατρικά, κοινωνικά, οικονομικά και ηθικά ζητήματα τα οποία σχετίζονται 

με τη χρήση μιας τεχνολογίας υγείας και η οποία πραγματοποιείται με έναν 

συστηματικό, διαφανή, αμερόληπτο και στηριγμένο σε επιχειρήματα, τρόπο.

• Διαμόρφωση συστάσεων προς το ΕΣΥ σχετικά με τη χρήση νέων και 

υφιστάμενων τεχνολογιών υγείας (φάρμακα, διαγνωστικές μέθοδοι, 

θεραπείες και λοιπές ιατρικές πράξεις).



Ρόλος Αξιολόγησης Τεχνολογίας Υγείας

• Αποτελεί το σύνδεσμο μεταξύ της επιστημονικά τεκμηριωμένης 
κλινικής ιατρικής και της λήψης αποφάσεων

• Παρέχει επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφορία σε εκείνους που 
χαράζουν την πολιτική υγείας σχετικά με την κατάλληλη χρήση της 
τεχνολογίας και την αποδοτική κατανομή των πόρων

• Επικεντρώνεται σε δύο ερωτήματα

– Κλινική αποτελεσματικότητα: αποτελεί η νέα τεχνολογία βελτίωση σε σύγκριση
με υφιστάμενες τεχνολογίες σε όρους βελτίωσης των κλινικών αποτελεσμάτων;

– Σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας: αιτιολογεί η βελτίωση των κλινικών 
αποτελεσμάτων το επιπρόσθετο κόστος της νέας τεχνολογίας;



Αξίες Ασθενών vs. Αξίες ΕΣΥ

Αξίες Ασθενών Αξίες ΕΣΥ

Ποιότητα Ζωής Ευκολία

Εξατομικευμένο πρωτόκολλο 

θεραπείας

Πρότυπα φροντίδας για τον μέσο 

ασθενή

Έγκαιρη πρόσβαση αρκούντων 

στοιχείων

Καθυστερημένη πρόσβαση βάσει 

μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων

Κλινικές Οδηγίες για τη διευκόλυνση 

των ιατρών ώστε να κάνουν τη 

βέλτιστη επιλογή

Περιοριστικές Κλινικές Οδηγίες που 

αποτρέπουν τον ιατρό να κάνει τη 

λάθος επιλογή

Μεγάλο όφελος για τη μονάδα «1» Μικρά οφέλη για πολλούς



Σύλλογοι Ασθενών: Η Ισχύς εν τη ενώσει και στην 

Αξιολόγηση Τεχνολογίας Υγείας (ΗΤΑ)

• Η Αξιολόγηση Τεχνολογίας Υγείας αποτελεί ευκαιρία για τους συλλόγους 

ασθενών, καθώς μπορούν θεσμικά να συνεισφέρουν στον διάλογο και 

στην επίλυση των τεχνολογιών που θα βελτιώσουν τη ζωή τους. 



Επιχειρήματα από πλευράς ασθενών

• Οι Σύλλογοι ασθενών χρειάζεται να προσφέρουν την
οπτική τους στην αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας, με
δεδομένα τα οποία να μπορούν να αντικατοπτρίσουν τα
επιχειρήματά τους.

• Τα επιχειρήματα πρέπει να αναφέρονται σε:
• Δεδομένα αποτελεσματικότητας (χωρίς απαραιτήτως

κλινικούς όρους) δεν είναι γιατροί και δεν περιμένουν οι
οργανισμοί να δίνουν κλινικά δεδομένα

• Δεδομένα ασφάλειας (είναι αυτοί που βιώνουν την
ασθένεια και αποτελούν βασική πηγή ενημέρωσης για
ανεπιθύμητες ενέργειες)

• Δεδομένα ποιότητας ζωής (η μοναδική πηγή
πληροφόρησης για δεδομένα ποιότητας ζωής)

• Οικονομική Επιβάρυνση (δική τους ή/και συγγενών
τους) λόγω της πάθησης τους



Γιατί είναι σημαντική η συνεισφορά των 
ασθενών (ΠΟΥ)

The view of World Health Organization (WHO)

“Occasionally, all citizens have to make important health decisions that affect health

outcomes. Strategies to support patient education and engagement should therefore be a

fundamental plank of health policy. Also, patients can play an important role in

understanding the causes of illness, protecting their health and taking appropriate

action, choosing appropriate treatments for acute episodes of ill health, and managing

chronic illness. These roles must be recognized and supported”. [1]

The view of the Innovative Patients Initiative.[2]

Click here

Sources: 

[1] http://www.who.int/management/general/decisionmaking/WhereArePatientsinDecisionMaking.pdf.

[2] www.imi.prefer.eu
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