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Στόχοι

Η συνεργασία και ο
συντονισμός των ενεργειών
των σωματείων ασθενών

Η προάσπιση των
δικαιωμάτων των
ληπτών υπηρεσιών

υγείας

Ο διάλογος με την Πολιτεία και
η ενεργός συμμετοχή των

ασθενών σε όλες τις διαδικασίες
λήψης αποφάσεων

Η διάχυση
υπεύθυνης

πληροφόρησης στο
ευρύ κοινό

Η συνεργασία και ο
διάλογος με

κοινωνικούς και
επιστημονικούς

εταίρους



Οι πολίτες έχουν το δικαίωμα και το καθήκον να συμμετέχουν μεμονωμένα και συλλογικά στο

σχεδιασμό και την εφαρμογή της υγειονομικής περίθαλψης. 

Διακήρυξη Alma-Ata 1978



Συμμετοχή ασθενών
στη λήψη αποφάσεων

Συμμετοχή στην θεραπευτική διαδικασία

Συνεργασία με ιατρικές εταιρίες
.

Συμμετοχή σε επιτροπές



Patients Reported Outcomes (PROs) 

• Οι αντιλήψεις των ασθενών σχετικά με την υγεία και τις
εμπειρίες τους είναι βασικές για την παροχή βέλτιστης
ασθενοκεντρικής φροντίδας.

• Βασίζονται κυρίως σε ερωτηματολόγια που καταγράφουν τις
απόψεις των ασθενών σχετικά με την υγεία τους, την
λειτουργικότητά τους, την ποιότητα ζωής τους γενικότερα.

• Γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ των επαγγελματιών υγείας και
της οπτικής των ασθενών ενθαρρύνοντας τους ΕΥ να
επικεντρωθούν περισσότερο στις μεμονωμένες αντιλήψεις
των ασθενών σχετικά με την επίδραση της ασθένειας στη
ζωή τους.

• Διευκολύνει την από κοινού λήψη αποφάσεων μεταξύ
ασθενών και ΕΥ, οδηγώντας τελικά σε μια πιο επικεντρωμένη
στον ασθενή προσέγγιση και βελτιωμένη φροντίδα της
υγείας του.





Η άποψη του ασθενή θα πρέπει να ακούγεται….
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Κλινικές δοκιμές
Οι οργανώσεις ασθενών μπορούν νa διαδραματίσουν
σημαντικό ρόλο:

• Στην καταγραφή των αναγκών για νέες θεραπείες

• Στην συνδιαμόρφωση πρωτοκόλλου, έγγραφης
συναίνεσης, κτλ. 

• Στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση ασθενών

• Στην στρατολόγηση και διατήρηση ασθενών σε όλη
τη διάρκεια της μελέτης

• Στην μετάφραση σε κατανοητή γλώσσα των
αποτελεσμάτων των κλινικών δοκιμών

• Στην ενημέρωση και διάχυση της πληροφορίας
μέσω των δικτύων των οργανώσεων ασθενών



Διαδικασία έγκρισης φαρμάκων

• Οι ασθενείς είναι οι τελικοί αποδέκτες των φαρμάκων και
ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την έγκριση νέων φαρμάκων. 
Συμμετέχουν όμως στις διαδικασίες; έχουν συμμετοχή στις
αποφάσεις;

• Οι οργανώσεις ασθενών κατέχουν δύο έδρες στο διοικητικό
συμβούλιο του ΕΜΑ. Επιπλέον, οι οργανώσεις ασθενών έχουν
επίσημα μέλη σε τέσσερις από τις επτά επιστημονικές επιτροπές:

• COMP (committee for orphan medicinal products) 

• CAT (committee for advanced therapies) 

• PDCO (paediatric committee) 

• PRAC (pharmacovigilance risk assessment committee 

regulatory affairs      

https://edu.eupati.eu/mod/glossary/showentry.php?eid=10043&displayformat=dictionary
https://edu.eupati.eu/mod/glossary/showentry.php?eid=10040&displayformat=dictionary
https://edu.eupati.eu/mod/glossary/showentry.php?eid=11022&displayformat=dictionary
https://edu.eupati.eu/mod/glossary/showentry.php?eid=10037&displayformat=dictionary
https://edu.eupati.eu/mod/glossary/showentry.php?eid=10513&displayformat=dictionary
https://edu.eupati.eu/mod/glossary/showentry.php?eid=10581&displayformat=dictionary
https://edu.eupati.eu/mod/glossary/showentry.php?eid=10542&displayformat=dictionary
https://edu.eupati.eu/mod/glossary/showentry.php?eid=10654&displayformat=dictionary


Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας

• Οι ασθενείς μπορούν να παρέχουν γνώσεις που είναι
μοναδικές σχετικά με το πως είναι να ζουν με μια
πάθηση και μπορούν να εξηγήσουν τα πλεονεκτήματα
και τα μειονεκτήματα των θεραπειών που συνήθως δεν
είναι διαθέσιμα στη βιβλιογραφία.

• Τα αποδεικτικά στοιχεία που παρέχουν οι ασθενείς και
οι φροντιστές βρίσκονται στον πραγματικό κόσμο (real 
world evidence).

• Οι ασθενείς και οι φροντιστές τους κατανοούν και
μπορούν να περιγράψουν τα πραγματικά οφέλη που
παρέχονται από μια θεραπεία και την πραγματική
έκταση των ανεπιθύμητων επιδράσεων.

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο του «Health technology assessment in health care      

decision making» του LSE



Αξιοποίηση PROs στην ΗΤΑ

• Σε ορισμένες διαδικασίες HTA, οι ασθενείς καλούνται να
περιγράψουν το πώς είναι να ζουν με μια ασθένεια και τι
μπορεί να σημαίνει να έχουν μια νέα θεραπεία ή
φάρμακο.

• Ωστόσο, μεμονωμένες περιπτώσεις δεν είναι πάντα
ισχυρές μορφές τεκμηρίωσης και χρειάζεται η εμπειρία
μεγαλύτερων ομάδων η οποία αποτυπώνεται καλύτερα με
ποιοτική έρευνα (qualitative research) ομάδων ασθενών με
την ίδια ασθένεια

• Αυτός είναι ένας τομέας που μπορεί να υποστηριχθεί από
οργανώσεις ασθενών οι οποίες μπορούν να αξιοποιήσουν
το εύρος των μελών τους και την εμπειρία τους
προκειμένου να προσφέρουν ολοκληρωμένη μαρτυρία
συγκριτικά με αυτή ενός μεμονωμένου ασθενή.

Examining patients’ experience in the HTA process



Αξία συμμετοχής ασθενών στις επιτροπές ΗΤΑ

• Συνάφεια: έχουν γνώση, οπτική και εμπειρία που είναι
μοναδικές

• Δικαιοσύνη: έχουν ίδια δικαιώματα να συνεισφέρουν στη
διαδικασία ΗΤΑ όπως όλοι οι ενδιαφερόμενοι

• Ισότητα: συμβάλλουν στην ισότητα με την προσπάθεια
κατανόησης των διαφορετικών αναγκών όλων όσων ζουν με
ένα συγκεκριμένο ζήτημα υγείας, ισορροπώντας με τις
απαιτήσεις ενός συστήματος υγείας που επιδιώκει να
κατανείμει τους πόρους δίκαια σε όλους τους χρήστες.

• Νομιμότητα: συμβάλλουν στη διαφάνεια, τη λογοδοσία και
την αξιοπιστία της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Values for patient’s involvement in HTA 





Γιατί οι ασθενείς;
• Οι ασθενείς ζώντας με μια ασθένεια μπορούν να φέρουν μοναδική οπτική σε μια

επιτροπή

• Η αυξανόμενη συμμετοχή των ασθενών στη διαδικασία έγκρισης φαρμάκων έχει

σημαντικές δυνατότητες. Με τη συμμετοχή των ασθενών ή των οργανώσεων ασθενών

όσο το δυνατόν νωρίτερα, μπορούν να επιτευχθούν καλύτερες, περισσότερο

προσαρμοσμένες στις πραγματικές ανάγκες των ασθενών αποφάσεις.

• Η προστιθέμενη αξία της ύπαρξης ασθενών σε επιστημονικές επιτροπές είναι να
προσδώσουν μια μοναδική και κρίσιμη συμβολή βασισμένη στην πραγματική τους
εμπειρία από την ζωή τους με μια ασθένεια και το θεραπευτικό περιβάλλον.

• Οι προσπάθειες των ασθενών πρέπει να επικεντρωθούν στην εξασφάλιση ότι αυτή η
εμπειρία τους θα συμβάλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση τεκμηριωμένων αποφάσεων
προς όφελος τους.



«To να αλλάξεις είναι δύσκολο
- το να μην αλλάζεις μοιραίο»

A.W.Pollard


