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Παράγοντες που επηρεάζουν την Υγεία των Πολιτών

Dahgreen & Whitehead (2006), “European strategies for tackling social inequities in health: Levelling up. Part 2”, 
The  Report on the State of Public Health in Canada, WHO
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Determinants of healthcare spending

Modified from the version by De La Maisonneuve et al.
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Health Technology Assessment (HTA)

has been defined as 

“a form of policy research that systematically examines the short- and long-term 

consequences, in terms of health and resource use, of the application of a health technology,  

a set of related technologies or a technology related issue” 
(Henshall et al. 1997)

purpose

“to address the direct, indirect, intended, and unintended benefits and consequences of the 
adoption of health care technology.” 

(Hailey, Babidge, Cameron & Davignon 2010)

≡
HTA is concerned with the medical, organizational, economic and societal

consequences of implementing health technologies or interventions within the health system. 

By its nature, HTA is a multidisciplinary activity which systematically evaluates the effects           

of a technology on health, on the availability and distribution of resources and on other aspects 

of health system performance  such as equity and responsiveness.

(European Observatory on Health Systems and Policies )



“To be useful to decision makers, HTA must be tailored to 

the decision nodes of the health-care system and the 

needs and interests of decision makers at each of these 

nodes”

Organization for Economic Co-operation and Development, 2005

Health Technology Assessment (HTA)
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Δεδομένα ΕΟΠΥΥ 2020

Αξία αποζημιούμενων:                  4,06 δις € 

Δαπάνη [προ Rb & Cb]: 3,42 δις €

Συμμετοχή ασθενών:                         374 εκ. €

Επιβάρυνση/Οικειοθελής επιλογή:   265εκ.€

4,06 
δις €

ΕΟΠΥΥ 
49%

Επιλογή 
7%

ΚΑΚ 
35%

Συμ/χες
9%

Προϋπολογισμός Δημόσιας Φαρμακευτικής Δαπάνης:   2,001 δις € 



9Πηγή: ΕΟΠΠΥ dashboard

On Patent 

45,1 εκατ. 
εμβαλάγια

19,4%

Off Patent 

110,4 εκατ. 
εμβαλάγια

47,5%

Γενόσημα 
57,1 εκατ. 
εμβαλάγια

24,6%

Λοιπά 
19,5 εκατ. 
εμβαλάγια

8,4%

On Patent Off Patent Γενόσημα Λοιπά 

Όγκος 2020: 230 εκ. Εμβαλάγια (units)
On Patent

1.899,2 εκατ.€
58,2%

Off Patent 

611,4 εκατ.€
18,7%

Γενόσημα
393,1 εκατ.€

12,0%

Λοιπά 
359,0 εκατ.€

11,0%

On Patent Off Patent Γενόσημα Λοιπά 

Αξίες 2020: 3.262 εκ. € (values: ex-f / NT-5%)

Δεδομένα ΕΟΠΥΥ 2020
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Προτάσεις βελτίωσης της λειτουργίας των Επιτροπών 
Αξιολόγησης & Διαπραγμάτευσης 

Προαπαιτούμενα & Προϋποθέσεις :
❖ Επάρκεια πόρων & Προϋποθέσεις οικονομικής βιωσιμότητας

❖ Βελτίωση ρυθμιστικού πλαισίου & Κατάργηση άστοχων ρυθμίσεων
❖ Χαρτογράφηση διαδικασιών & κατευθυντήριες οδηγίες 
❖ Κατανόηση των προστιθέμενων αξιών ανεξαρτήτως προέλευσης και συνθηκών
❖ Ανοικτά επιδημιολογικά δεδομένα >>> Φαρμακοεπιδημιολογία
❖ Ανοικτά δεδομένα κατανάλωσης 
❖ Σταθερό πλαίσιο   
❖ Χρονοδιαγράμματα
❖ Κατανόηση και θεραπεία των στρεβλώσεων 

• Τιμολόγησης 
• Υπολογισμού Τιμών Αποζημίωσης
• Υπολογισμού Τιμών ίδιας συμμετοχής ασφαλισμένων
• Αξιολόγηση κινήτρων / αντικινήτρων

Αλληλοσεβασμός & Εμπιστοσύνη
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Προτάσεις βελτίωσης της λειτουργίας των Επιτροπών 
Αξιολόγησης & Διαπραγμάτευσης 

Επιτροπή Αξιολόγησης 
Προτείνεται η άμεση ενίσχυση της Επιτροπής Αξιολόγησης

Νόμος 4683 , Άρθρο 15 (ΦΕΚ Α 83 10.04.2020)
Σύσταση Ειδικής Υποεπιτροπής Αξιολόγησης για την εξέταση των κατ’ εξαίρεση χορηγουμένων φαρμάκων 

της παραγράφου 1δ του άρθρου 265 του ν. 4512/2018

Προτείνεται η αξιολόγηση – αποκλειστικά και μόνο:
* όλων των φαρμάκων υπό νομική βάση 8[3]-Νέες δραστικές
* όλων των φαρμάκων υπό καθεστώς προστασίας δεδομένων

Αξιολόγηση των φαρμάκων υπό διαφορετική νομική βάση μόνο: 
* μετά από αίτημα του ΚΑΚ για την αναγνώριση πρόσθετου κλινικού οφέλους 
(συνολικά ή σε ειδικές ομάδες ασθενών)
* μετά από αίτημα του ΚΑΚ για την δυνατότητα διαφορετικής κατηγοριοποίησης 
(cluster θετικής λίστας & υπολογισμός τιμών αναφοράς/αποζημίωσης)
* μετά από αίτημα της αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας   

Προτείνεται καθιέρωση διαδικασιών πρώιμου διαλόγου :
* μετά από αίτημα των ΚΑΚ
* μετά από πρόσκληση της Επιτροπής
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Προτάσεις βελτίωσης της λειτουργίας των Επιτροπών 
Αξιολόγησης & Διαπραγμάτευσης 

Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Αποζημίωσης 
Προτείνεται η άμεση ενίσχυση της Επιτροπής  

Νόμος 4512/2018, Άρθρο 254 § 3 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)
... με ειδίκευση ή εμπειρία στη φαρμακοοικονομία ή φαρμακευτική αγορά ή φαρμακευτική νομοθεσία ή διοίκηση 

υπηρεσιών υγείας…

Προτείνεται η τροποποίηση/απλοποίηση των ρυθμίσεων και των διαδικασιών :

1. Συμπλήρωση του άρθρου 51 του Ν. 4633/2019  (65% στα 10[1] μετά από οικειοθελείς μειώσεις) 
2. Άμεσα, κατάργηση της διάταξης που προβλέπει την μειωμένη κατά 50% συμμετοχή των ασθενών 

σε περίπτωση επιτυχούς διαπραγμάτευσης.

3. Φάρμακα εν δυνάμη εντασσόμενα στον ΚΑΦ με ΚΗΘ < 0,2€ εισάγονται αυτομάτως.
4. Επαναξιολόγηση όλων των στρεβλώσεων που επιβαρύνουν τη δαπάνη 

• Ρύθμιση 50/50
• Ρύθμιση πλαφόν 20€ (εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα γενόσημα)
• Ρύθμιση εξίσωσης ασφαλιστικής με λιανική
• Επανεξέταση υπο-ομαδοποιήσεων (G-clusters)
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Προτάσεις βελτίωσης της λειτουργίας των Επιτροπών 
Αξιολόγησης & Διαπραγμάτευσης 

Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Αποζημίωσης 
Προτάσεις διαχείρισης Φαρμάκων με σύνθετες νομικές βάσεις (10[α], 10[β], 10[γ], 10[3], 10[4])

Προβληματίζει ιδιαίτερα η έλλειψη κατανόησης της λογικής και του πλαισίου 
αδειοδότησης – κυκλοφορίας, των φαρμάκων που χαρακτηρίζονται ως 

΄΄φάρμακα προστιθέμενης αξίας΄΄. 

Θεωρούμε ότι πρέπει να εντάσσονται άμεσα στον ΚΑΦ εφόσον η τιμή τους δεν είναι 
υψηλότερη από αυτή των φαρμάκων αναφοράς (ή του αθροίσματος σε περιπτώσεις συνδυασμών)
Προτείνουμε:
Α. Φάρμακα με ΚΗΘ ίσο ή χαμηλότερο από το ΚΗΘ του προϊόντος αναφοράς (το οποίο ήδη αποζημιώνεται)

• Αυτόματη ένταξη στον ΚΑΦ με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προϊόντος αναφοράς.

• Οι ΚΑΚ που επιθυμούν π.χ. διαφορετική κατάταξη σε cluster ή ευρύτερη αποζημίωση θα υποβάλλουν αίτηση για
αξιολόγηση και θα ακολουθεί διαπραγμάτευση

Β. Φάρμακα με ΚΗΘ υψηλότερο από το προϊόν αναφοράς (το οποίο ήδη αποζημιώνεται)

• είτε ο ΚΑΚ θα προσφέρει χαμηλότερη τιμή και συνεπώς θα εμπίπτει στην περίπτωση Α
• είτε ο ΚΑΚ θα υποβάλει αίτηση για αξιολόγησης και θα ακολουθεί διαπραγμάτευση, με βάση τα ακόλουθα

κριτήρια (αθροιστικά) :

• πρόσθετο κλινικό όφελος βάσει της σχετικής αποτελεσματικότητας του φαρμάκου.

• ύπαρξη ενεργού διπλώματος ευρεσιτεχνίας.
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Προτάσεις βελτίωσης της λειτουργίας των Επιτροπών 
Αξιολόγησης & Διαπραγμάτευσης 

• Θεραπευτικά & Διαγνωστικά πρωτόκολλα:  Υποχρεωτικά ;  ή/και  Κλειδωμένα

• Διαλειτουργικότητα προγραμμάτων ΗΔΙΚΑ, e ΔΑΠΥ, Νοσοκομεία

• Δημιουργία – τήρηση μητρώων (registries) για όλα τα ορφανά φάρμακα και τα νέα ΦΥΚ

• Δημοσιοποίηση πορισμάτων της Επιτροπής Αξιολόγησης 

• Κατάρτιση προτύπου μελετών, με σαφή προσδιορισμό παραμέτρων 
• Eπίπτωσης δαπάνης (budget impact) 

• Κόστους αποτελεσματικότητας (cost effectiveness)

• Κίνητρα για εγχώριες κλινικές μελέτες (και φάσης IV) και αξιοποίηση των δεδομένων 

• Επιτάχυνση των προγραμμάτων και ολοκλήρωση του ΑΗΦΥ




