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Προτάσεις προς άμεση υιοθέτηση για την επιτάχυνση του έργου των Επιτροπών

• Άρση του όρου περί οριζόντιας τριετούς επαναξιολόγησης των προϊόντων 

• Πρόβλεψη ταχείας διαδικασίας HTA για μεταβολές που δεν επιφέρουν 
δημοσιονομική επιβάρυνση και δεν σχετίζονται με την τεχνολογία και την ένδειξη 
του προϊόντος

• Απλοποίηση της διαδικασίας σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή Αξιολόγησης 
παραπέμπει τα γενόσημα στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης



Τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων που ορίζει ο νόμος 

• Συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία περί ανώτατου ορίου 180 ημερών από 
την έγκριση του EMA

• Αποφυγή της ταλαιπωρίας για τον ασθενή για τη διαδικασία μέσω ΣΗΠ



Επαρκής στελέχωση και διοικητική υποστήριξη των Επιτροπών 

• Πλήρης στελέχωση και υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης τεχνολογίας 
υγείας με εξειδικευμένο επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό

• Αξιοποίηση εξωτερικών αξιολογητών, καθώς και η επανεξέταση των κριτηρίων 
σύγκρουσης συμφερόντων



Διαφάνεια των διαδικασιών

• Διασφάλιση της λογοδοσίας και της διαφάνειας στην πληροφόρηση με τη 
δημοσιοποίηση όλων των χρονοδιαγραμμάτων κατάθεσης και πορείας της 
αξιολόγησης. 

• Κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας αξιολόγησης για λόγους 
διαφάνειας και όχι μόνο της τελικής απόφασης.



Διαφάνεια των διαδικασιών

Εγχειρίδιο αξιολόγησης

Horizon scanning

Συμφωνίες Επιμερισμού Κινδύνου

Συχνότητα δημοσίευσης θετικής λίστας 



Επίσπευση της ίδρυσης και λειτουργίας ενός ανεξάρτητου οργανισμού HTA 

• Στελέχωση με εξειδικευμένο επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό.

• Δυνατότητα απασχόλησης κατά περίπτωση με την κατάλληλη νομική δέσμευση 
του απασχολούμενου προσώπου ή φορέα εξωτερικών εμπειρογνωμόνων στη 
διαδικασία.

• Οργανωτική διάρθρωση με τη συμπερίληψη Διοικητικού και Επιστημονικού 
Συμβουλίου και διευθύνσεων στα πεδία της Κλινικής Αξιολόγησης, της 
Κοινωνικοοικονομικής Αξιολόγησης και Αποτίμησης, της Τεκμηριωμένης 
Φροντίδας και της Οικονομικής Διαχείρισης και Διοικητικής Υποστήριξης



”H αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας είναι η γέφυρα 
μεταξύ επιστήμης και πολιτικών υγείας.”

Facey, Karen. (2011). Patient involvement in HTA: What added value?. 

Phamaceutical Policy and Law. 13. 245-251. 10.3233/PPL-2011-0329. 



“H συμμετοχή των ασθενών στο HTA είναι 
απαραίτητη για την ανάπτυξη μιας δίκαιης, 
διαβουλευτικής και εν τέλει αποτελεσματικής 
διαδικασίας.”

K. Facey, A. Boivin, J. Gracia et al., Patients’ perspectives in HTA: a route to 
robust evidence and fair deliberation, Int J Tech Ass in Health Care 26 (2010), 

334–340.



”H «συμμετοχή εμπειρογνωμόνων ασθενών» 
παρέχει προστιθέμενη αξία σε όλες τις φάσεις του 
έργου της αξιολόγησης, μέσω της βιωματικής 
γνώσης, με στόχο τη βελτίωση της συνάφειας, της 
ποιότητας και της εγκυρότητας της διαδικασίας 
έρευνας.”

Health Equality Europe, Understanding Health Technology Assessment, 2008 

www.htai.org/filead min/HTAi

Files/ISG/PatientInvolvement/EffectiveInvolvement/HEEGuideToHTAforPatien

tsEngli sh.pdf Accessed 18 March 2021.



“Οι προσδοκίες του ασθενούς σαφώς δεν είναι 
αρκετές για την εποικοδομητική συμμετοχή του 
στο HTA, ωστόσο υπάρχουν μεθοδολογικά 
εργαλεία για την επίτευξη ισχυρής τεκμηρίωσης 
που σχετίζεται με την εμπειρία του ως προς την 
πάθηση ή την τεχνολογία.”

Health Equality Europe, Understanding Health Technology Assessment, 2008 

www.htai.org/filead min/HTAi

Files/ISG/PatientInvolvement/EffectiveInvolvement/HEEGuideToHTAforPatien

tsEngli sh.pdf Accessed 18 March 2021.



‘’Για την εποικοδομητική συμμετοχή των ασθενών 
στις διαδικασίες HTA μπορεί να αξιοποιηθεί μια 
σειρά μεθόδων ποιοτικής έρευνας, όπως οι 
ατομικές συνεντεύξεις και οι ομάδες εστίασης.’’

F.B. Kristensen and H. Sigmund, Health Technology Assessment Handbook. 

Copenhagen: Danish Centre for Health Technology Assessment, National 

board of health, 2007.



‘’Τα ευρήματα από τη συμμετοχή των ασθενών θα 
πρέπει να αξιολογούνται κριτικά, όπως κάθε άλλη 
απόδειξη που αξιολογείται στο πλαίσιο του HTA.’’

K. Malterud, Qualitative research: standards, challenges and guidelines, 

Lancet 358 (2001), 483– 488.



‘’Ο ασθενής ως σύμβουλος για την αξιολόγηση του 
φορτίου της ασθένειας, της εμπειρίας ζωής, των 
ανεκπλήρωτων αναγκών και της τεχνολογίας.’’

K. Lampe, M. Makel ¨ a and M.V. Garrido, The HTA Core Model: A novel 

method for producing ¨ and reporting health technology assessments, IJTAHC 

24 (2009) S2, 9–20.



Συμμετοχή των εκπροσώπων των ασθενών στις διαδικασίες HTA 

• Πληρέστερη κατανόηση των επιπτώσεων της τεχνολογίας στο πλαίσιο της 
πραγματικής ζωής (π.χ. εμπόδια συμμόρφωσης με την τρέχουσα θεραπεία, 
παρενέργειες, ικανότητα ασθενών να συμμετέχουν στο κόστος κ.λπ.

• Υψηλότερη αξιοπιστία και συνάφεια των αποφάσεων (π.χ. ποια θεραπεία και 
φροντίδα πρέπει να είναι διαθέσιμη) 

• Μεγαλύτερη ακρίβεια στη μέτρηση των αναγκών και προτιμήσεων των ασθενών 

• Αυξημένη διαφάνεια και λογοδοσία στη λήψη αποφάσεων Κόστος υγείας που 
βασίζεται στον ασθενή και στην εμπειρία του



HTA implementation in Greece: 

Patients’ Association perspective

Γιώργος Τσιακαλάκης
PhD(c) Public Health Policy

Διευθυντής, Ένωση Ασθενών Ελλάδας
gtsiakalakis@greekpatient.gr


