Η επίδξαζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε
θαξκαθεπηηθή δαπάλε
Καξακπιή Διεπζεξία
Τνκέαο Οηθνλνκηθψλ ηεο Υγείαο
Δζληθή Σρνιή Γεκφζηαο Υγείαο

Η αύμεζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο δηαρξνληθά είλαη κεγαιύηεξε από
ηελ αύμεζε ηεο δαπάλεο πγείαο θαη ηνπ ΑΔΠ.

Γξάθεκα 1: Σρεηηθή κεηαβνιή θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο, δαπάλεο πγείαο (πιελ ηεο θαξκαθεπηηθήο)
θαη ΑΔΠ ζε 15 ρώξεο ηνπ ΟΟΣΑ, 1980-2005
1980=100

OECD (2008) Pharmaceutical Pricing Policies in a Global Market. OECD publishing. ISBN: 978-92-64044142

Η θαξκαθεπηηθή δαπάλε
• Τν χςνο ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο (Δ) είλαη απνηέιεζκα
ηνπ γηλνκέλνπ ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο ησλ θαξκάθσλ (Q)

(ή ηεο πνζφηεηαο επί ηνπ κεγέζνπο ηνπ πιεζπζκνχ) πνπ
θαηαλαιψλνληαη επί ηελ ηηκή ηνπο (p).

Ε = p · Q = p ·q · n
• Η αχμεζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο κπνξεί λα νθείιεηαη
είηε ζηε κεηαβνιή ησλ ηηκψλ, είηε ζηε κεηαβνιή ηεο
πνζφηεηαο, είηε ζε ζπλδπαζκφ θαη ησλ δχν.

Berndt ER. Pharmaceuticals in U.S. health care: determinants of quantity and price. J Econ Perspect. 2002 Fall;16(4):45-66.

Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εμέιημε ηεο
θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο
•Παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηκή ησλ θαξκάθσλ:
– Μεηαβνιέο ζηελ ηηκή ησλ θαξκάθσλ κεηά ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ
αγνξά
– Αχμεζε δηαρξνληθά ηεο ηηκήο εηζφδνπ ησλ θαξκάθσλ ζηελ αγνξά
– Μεηαβνιέο ζηα πεξηζψξηα θέξδνπο, θφξνπο, ακνηβέο πνπ
επηβαξχλνπλ ηελ ηειηθή ηηκή ησλ θαξκάθσλ
– Γηαζεζηκφηεηα γελνζήκσλ
– Πιεζσξηζκφο

Canadian Institute for Health Information (2010) Drug Expenditure in Canada 1985 to 2009

Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εμέιημε ηεο
θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο
•Παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ φγθν θαηαλάισζεο:
– Πιεζπζκφο, δεκνγξαθία, επίπεδν πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ
(εκθάληζε λέσλ αζζελεηψλ, επηδεκηψλ, αιιαγέο ζηνλ επηπνιαζκφ
θαη ηε βαξχηεηα ήδε ππαξρνπζψλ αζζελεηψλ),
θνηλσληθννηθνλνκηθνί παξάγνληεο
• Αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ πνπ θαηαλαιψλεη θάξκαθα
• Αχμεζε ηεο πνζφηεηαο ησλ θαξκάθσλ πνπ θαηαλαιψλνληαη
•Άιινη παξάγνληεο
– Μεηαξξπζκίζεηο ζην ζχζηεκα πγείαο, αζθαιηζηηθή θάιπςε ηνπ
πιεζπζκνχ, κεηαβνιέο ζηηο παξνρέο πεξίζαιςεο (θάξκαθα πνπ
θαιχπηνληαη αζθαιηζηηθά, πξνυπνζέζεηο, ζπλ-πιεξσκέο)
– Φαξκαθεπηηθή βηνκεραλία
– Σπληαγνγξαθηθέο πξαθηηθέο θαη ζπκπεξηθνξά θαηαλαισηή
Canadian Institute for Health Information (2010) Drug Expenditure in Canada 1985 to 2009

Η επίδραζη ηης αζθάλιζης

Zhang Y, Donohue JM, Lave JR, O'Donnell G, Newhouse JP. The effect of Medicare Part D on drug and
medical spending. N Engl J Med. 2009 2;361(1):52-61

Η επίδξαζε ηεο θαξκαθεπηηθήο ηερλνινγίαο
ζην ζύζηεκα πγείαο
• Υπνθαηάζηαζε παιαηψλ κε λέα θάξκαθα (treatment substitution
effect)
– Η ηηκή/κνλάδα κπνξεί λα απμεζεί ή λα κεησζεί
– Μαθξνπξφζεζκα ην ζπλνιηθφ θφζηνο κεηψλεηαη φηαλ ε λέα
ζεξαπεία είλαη πην απνηειεζκαηηθή

• Αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ λέσλ θαξκάθσλ, θαζψο ηα λέα
θάξκαθα κπνξνχλ λα ρνξεγεζνχλ ζε αζζελείο νη νπνίνη δελ
κπνξνχζαλ λα ιάβνπλ ππάξρνπζεο ζεξαπείεο (treatment expansion
effect)
– Μαθξνπξφζεζκα κπνξεί λα αληηζηαζκίζεη ηε κείσζε ηνπ
θφζηνπο απφ ηελ ππνθαηάζηαζε
Cutler D. and McClellan M. 2001. Is Technological Change in Medicine Worth It? Health Aff (Millwood). 2001 Sep-Oct;20(5):11-29.

Serra-Sastre V., McGuire A. 2009. Diffusion of health technologies: evidence from the pharmaceutical sector. In Costa-Font J., Courbage C. McGuire
A. (eds)The Economics of New Health Technologies: Incentives, Organization and Financing. Oxford University Press

Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εμέιημε ηεο
θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο
Η αιιαγή ηεο ζπληαγνγξαθηθήο ζπκπεξηθνξάο απφ ηελ
εηζαγσγή

ηεο

θαξκαθεπηηθήο

ηερλνινγίαο

ζπκβάιιεη

ζε

ζεκαληηθφ βαζκφ ζηελ αχμεζε ηεο δαπάλεο θαη εθθξάδεηαη κε
έλα ππνιεηκκαηηθό παξάγνληα r ν νπνίνο εθθξάδεη ηνλ
ξπζκφ θαη ηελ επηβάξπλζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο.

E =p• (q • n)• r

Πεγή: Gerdtham et al (1998) “The effect of changes in treatment patterns on Drug Expenditure”.” Pharmacoeconomics 13(1 Pt 2):127-34.

Πεγή: Gerdtham et al (1998) “The effect of changes in treatment patterns on Drug Expenditure”.” Pharmacoeconomics 13(1 Pt 2):127-34.

Παξάγνληεο αύμεζεο ηεο θαξκαθεπηηθήο
δαπάλεο: εκπεηξηθά δεδνκέλα

Hsieh CR, Sloan FA. Adoption of pharmaceutical innovation and the growth of drug expenditure in Taiwan: is it cost effective? Value Health. 2008 MarApr;11(2):334-44.

Παξάγνληεο αύμεζεο ηεο θαξκαθεπηηθήο
δαπάλεο: εκπεηξηθά δεδνκέλα
• Οη Gerdtham θαη Lundin (2004) εμέηαζαλ ηελ εμέιημε ηεο
δαπάλεο γηα θάξκαθα ζηε Σνπεδία (ζπκπεξηέιαβαλ
σζηφζν θαη ηε δαπάλε γηα θάξκαθα πνπ θαηαλαιψζεθαλ
ζηα λνζνθνκεία θαη ηα ΜΗΣΥΦΑ) ηε δεθαεηία 1990-2000
αθνινπζψληαο ηελ ίδηα κεζνδνινγία θαη δηαθξίλνληαο
επηπξνζζέησο κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ
ηνλ φγθν θαηαλάισζεο:
– θαηαλάισζε θαξκάθσλ (DDDs)/αζζελή,
– πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ιακβάλεη θαξκαθεπηηθή αγσγή θαη
– κεηαβνιέο ζην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ

Gerdtham UG, Lundin D. Why did drug spending increase during the 1990s? A decomposition based on Swedish data. Pharmacoeconomics.
2004;22(1):29-42.

Παξάγνληεο αύμεζεο ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο:
εκπεηξηθά δεδνκέλα
• Gerdtham θαη Lundin (2004)
– ε πνζφηεηα ησλ θαξκάθσλ πνπ ρνξεγήζεθαλ απμήζεθε θαηά 41%, νη
(απνπιεζσξηζκέλεο) ηηκέο ησλ θαξκάθσλ κεηψζεθαλ θαηά 7% θαη ν
ππνιεηκκαηηθφο παξάγνληαο απμήζεθε θαηά 67%
– Οη κεηαβνιέο απηέο δηέθεξαλ ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ ζεξαπεπηηθψλ
θαηεγνξηψλ
– Γηα ηα ζπληαγνγξαθνχκελα θάξκαθα κφλν:
• Σπλνιηθά, ε πνζφηεηα ησλ θαξκάθσλ πνπ ρνξεγήζεθαλ απμήζεθε ην
δηάζηεκα 1990-2000 θαηά 64%
• Τν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο αχμεζεο απηήο νθείιεηαη ζηε ζπληαγνγξάθεζε
πεξηζζφηεξσλ θαξκάθσλ γηα ην κέζν αζζελή (αχμεζε 49%) θαη ιηγφηεξν
ζηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αζζελψλ πνπ ιακβάλνπλ θάξκαθα (6%
κεηαβνιή)
• Η αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ήηαλ κφιηο 3% γηα ην ππφ εμέηαζε
δηάζηεκα.

Πηγή: Gerdtham UG, Lundin D. Why did drug spending increase during the 1990s? A decomposition based on Swedish data. Pharmacoeconomics.
2004;22(1):29-42.

Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην ξπζκό αύμεζεο ηεο
θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο: εκπεηξηθά δεδνκέλα
Total

Per capita spending in 1998
Per capita spending in 2007
Annual rate of change
rate of change due to
population aging
age-standardised rate of
change
prescription volume
prescription size
volume effects
therapeutic mix
drug mix
therapeutic choice effects
prices paid
generic use
price effects

Statins Antithrombotics

$324,00 $22,30
$578,00 $57,70
6,0% 10,0%

Antidepressants

diabetes
biphosphonates
oral drugs

$3,00
$9,80
12,6%

$22,80
$35,30
4,5%

$4,80
$17,10
13,6%

$2,20
$10,30
16,9%

1,3%

1,1%

0,7%

1,2%

1,2%

5,1% 8,7%
4,0% 10,0%
-0,7% -0,9%
3,3% 9,0%
1,4%
0,0%
0,7%
1,3%
2,0% 1,3%
0,4% -0,2%
-0,6% -1,4%
-0,3% -1,6%

11,5%
8,8%
-0,2%
8,6%
4,1%
1,2%
5,4%
-1,0%
-1,5%
-2,5%

3,8%
5,2%
-0,4%
4,7%
1,6%
-1,0%
0,6%
0,4%
-2,0%
-1,6%

12,4%
5,8%
-0,3%
5,5%
6,2%
0,8%
7,0%
0,4%
-0,5%
-0,1%

15,7%
18,0%
-0,2%
17,8%
-0,1%
-0,3%
-0,4%
0,1%
-1,8%
-1,7%

0,9%

Πηγή: Morgan S., Raymond C., Mooney D., Martin D., (2008) The Canadian Rx Atlas. 2nd edition. University of British Columbia Centre for Health Services and Health Policy Research,
Vancouver, BC, Canada

Σπκβνιή ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο ζην
επίπεδν πγείαο
• Μειέηεο κε ηε ρξήζε νηθνλνκεηξηθψλ κνληέισλ έρνπλ
ζπζρεηίζεη ζεηηθά ηε θαξκαθεπηηθή δαπάλε κε
–
–
–
–

Αχμεζε ηνπ πξνζδφθηκνπ δσήο ζε κεγαιχηεξεο ειηθίεο
Μείσζε ηεο πξφσξεο ζλεζηκφηεηαο ζε νξηζκέλα λνζήκαηα
Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο
Μείσζε ζπλνιηθνχ θφζηνπο ζεξαπείαο κέζσ ηεο κείσζεο ησλ
δαπαλψλ γηα άιιεο κνξθέο πεξίζαιςεο

• Πεξηνξηζκνί:
– Η απνηίκεζε ηεο κεκνλσκέλεο επίδξαζεο ηεο ηερλνινγίαο
πγείαο ζην επίπεδν πγείαο θαζίζηαηαη δχζθνιε ιφγσ ηεο
πςειήο αιιεινζπζρέηηζεο ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ

Η ζπκβνιή ηεο θαηλνηνκίαο ζην
επίπεδν πγείαο ζηελ Διιάδα
• Οη 7 πην ζεκαληηθέο θαξκαθεπηηθέο θαηλνηνκίεο

69,0

α-ΜΔΑ θαη αληαγσληζηέο ησλ ππνδνρέσλ ηεο αγγεηνηαζίλεο ΙΙ
Δηζπλεφκελα ζηεξνεηδή θαη β2-δηεγέξηεο

67,4

Σηαηίλεο
Αλαζηνιείο ηεο αληιίαο πξσηνλίσλ θαη αληαγσληζηέο ησλ Η2
ππνδνρέσλ

64,6
54,3

Νεφηεξα αληηβηνηηθά

48,3

Αληηηθά θάξκαθα γηα ηηο ηνγελείο επαηίηηδεο Β θαη C

45,0

Απνθιεηζηέο δηαχισλ αζβεζηίνπ

33,6
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Σύλζεζε δεδνκέλωλ πξωηνγελνύο έξεπλαο
θαη πωιήζεωλ
• Οη ζεκαληηθφηεξεο θαξκαθεπηηθέο θαηλνηνκίεο ηαπηφρξνλα
παξνπζηάδνπλ δηαρξνληθά πςειέο πσιήζεηο
–
–
–
–

αλαζηνιείο ηνπ κεηαηξεπηηθνχ ελδχκνπ ηεο αγγεηνηαζίλεο (α-ΜΔΑ)
εηζπλεφκελα ζηεξνεηδή θαη β2-δηεγέξηεο
ζηαηίλεο
αλαζηνιείο ηεο αληιίαο πξσηνλίσλ θαη αληαγσληζηέο ησλ Η2ππνδνρέσλ

– απνθιεηζηέο δηαχισλ αζβεζηίνπ

Η δηάρπζε ηεο θαηλνηνκίαο

Γαπάλε γηα αληηβηνηηθά θάξκαθα γηα εμω-λνζνθνκεηαθνύο
αζζελείο ζηελ Διιάδα (1990-1999)

• Η (απνπιεζσξηζκέλε) δαπάλε γηα αληηβηνηηθά θάξκαθα (ATC J01)
απμήζεθε θαηά 24% ζην ππφ κειέηε δηάζηεκα
• Ο ΓΤΦ γηα ηα αληηβηνηηθά θάξκαθα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ πσιήζεηο
ζε φια ηα έηε κεηψζεθε ζεκαληηθά
• Η αχμεζε ηεο δαπάλεο νθείιεηαη ζε
– Αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο παιαηφηεξσλ αληηβηνηηθψλ θαξκάθσλ
– Σηελ είζνδν λέσλ θαξκάθσλ ζηελ αγνξά

Πεγή: Zintzaras E, Ioannidis JP. Modelling of escalating outpatient antibiotic expenditures. J Antimicrob Chemother. 2003 Dec;52(6):1001-4. Epub 2003 Oct 29.

Η δηάρπζε ηεο θαηλνηνκίαο

Γαπάλε γηα αληηβηνηηθά θάξκαθα γηα εμω-λνζνθνκεηαθνύο αζζελείο ζηελ
Διιάδα (1990-1999)

• Τν 1999 34,9% ηεο δαπάλεο αληηζηνηρνχζε ζηα θάξκαθα πνπ είραλ

εηζαρζεί κεηά ην 1990 ζηελ αγνξά
• 90% ηεο δαπάλεο γηα λέα θάξκαθα αληηζηνηρνχζε ζε 3 δξαζηηθέο
νπζίεο
• Η θαηαλάισζε παιαηφηεξσλ αληηβηνηηθψλ παξνπζηάζε επίζεο
απμεηηθή ηάζε

• Τα λέα θάξκαθα ζπλέβαιαλ ζεκαληηθά ζηελ αχμεζε ησλ δαπαλψλ,
δεκηνπξγψληαο κηα λέα αγνξά
Πεγή: Zintzaras E, Ioannidis JP. Modelling of escalating outpatient antibiotic expenditures. J Antimicrob Chemother. 2003 Dec;52(6):1001-4. Epub 2003 Oct 29.

Δπηπηώζεηο γηα ηε θαξκαθεπηηθή
πνιηηηθή

Έιεγρνο ηεο
θαξκαθεπηηθήο
δαπάλεο

Βειηίωζε ηνπ
επηπέδνπ πγείαο

Pharmaceutical Forum
• Σηφρνη ηεο θαξκαθεπηηθήο πνιηηηθήο ζηα Κξάηε-Μέιε ηεο
Δ.Δ.
– Βέιηηζηε ρξήζε ησλ πφξσλ γηα έλα βηψζηκν ζχζηεκα πγείαο
– Πξφζβαζε ησλ αζζελψλ ζε θάξκαθα
– Δπηβξάβεπζε ηεο θαηλνηνκίαο (πξφζζεην φθεινο ζε ζρέζε κε
ππάξρνπζεο ζεξαπείεο)

• Καηλνηνκία:
– πξφζζεην ζεξαπεπηηθφ/θιηληθφ φθεινο,
– βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο,
– πξφζζεην θνηλσληθννηθνλνκηθφ φθεινο

Pharmaceutical Forum-Pricing and Reimbursement Working Group. Characterisation of the Value of Innovative Medicines. Document available at
http://ec.europa.eu/pharmaforum/docs/pricing_innovative_en.pdf

Pharmaceutical Forum
• Τηκνιφγεζε / απνδεκίσζε θαη θαηλνηνκία ζε ρψξεο ηεο Δ.Δ.
– Τηκνιφγεζε: 2 πξνζεγγίζεηο
• Σε θάπνηεο ρψξεο (SE, UK, GE) νη ηηκέο νξίδνληαη απφ ηε θαξκαθεπηηθή
εηαηξεία. Η ηηκή απνηειεί παξάκεηξν ζηελ θαξκαθννηθνλνκηθή αμηνιφγεζε
πνπ αθνινπζεί (value-based pricing)
• Σε άιιεο πεξηπηψζεηο (FR, BE, NL), ε αμηνιφγεζε ηνπ (ζεξαπεπηηθνχ
θπξίσο) νθέινπο απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ ηηκνιφγεζε ησλ θαξκάθσλ ή
ηνλ θαζνξηζκφ αλψηαησλ ηηκψλ

– Όπνπ ην ζεξαπεπηηθφ/θιηληθφ φθεινο ζεσξείηαη ζεκαληηθφ, ην πξντφλ
ιακβάλεη πςειφηεξε ηηκή ζε ζρέζε κε ζπγθξίζηκα θάξκαθα
– Οδεγίεο ζηνπο ζπληαγνγξάθνπο γηαηξνχο θαη πεξηνξηζκνί ζηε
ρξεζηκνπνίεζε ησλ θαξκάθσλ πξνβιέπνληαη γηα ηα θάξκαθα απηά
– Σε αξθεηέο πεξηπηψζεηο δηαδηθαζίεο ηαρείαο έγθξηζεο γηα θαηλνηνκηθά
θάξκαθα
– Υπφ φξνπο απνδεκίσζε πνπ ζπλδέεηαη κε πεξαηηέξσ ηεθκεξίσζε
(coverage with evidence development)
Pharmaceutical Forum-Pricing and Reimbursement Working Group. From assessing innovative value of pharmaceuticals to pricing and reimbursement
decisions. Document available at http://ec.europa.eu/pharmaforum/docs/pricing_assessing_en.pdf

Παξάγνληεο αύμεζεο ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο:
εκπεηξηθά δεδνκέλα
• Η ππνθαηάζηαζε παιαηψλ κε λέα θάξκαθα θαη ε
κεγαιχηεξε θαηαλάισζε είλαη νη θπξηφηεξεο αηηίεο
αχμεζεο ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο
• Οη κεηαβνιέο απηέο παξαηεξνχληαη θπξίσο ζε θάξκαθα
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ζεξαπεία ρξφλησλ λνζεκάησλ

• Η επίδξαζε ησλ δχν απηψλ παξαγφλησλ δηαθέξεη κεηαμχ
ρσξψλ, γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ, ρξνληθψλ πεξηφδσλ,
ζεξαπεπηηθψλ θαηεγνξηψλ θαξκάθσλ

Σπκπεξαζκαηηθά
• Η ηερλνινγία ζπλδέεηαη θαη κε ηνπο δχν παξάγνληεο

• Η θαξκαθεπηηθή ηερλνινγία ζπλδέεηαη κε κείσζε ησλ
δαπαλψλ πγείαο γηα ζπγθεθξηκέλεο λφζνπο
• Οη επηδξάζεηο απηέο απνηεινχλ πξφθιεζε γηα ηε

θαξκαθεπηηθή πνιηηηθή: ηζνξξνπία κεηαμχ ζπγθξάηεζεο
ηεο δαπάλεο (βξαρππξφζεζκα) θαη βειηίσζεο ηνπ
επηπέδνπ πγείαο (καθξνπξφζεζκα)

Σπκπεξαζκαηηθά
• Η νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε, ε πξνψζεζε ηεο ηεθκεξησκέλεο
ζπληαγνγξάθεζεο θαη ε πηνζέηεζε θηλήηξσλ ψζηε ε δήηεζε
λα ζηξέθεηαη ζε απνηειεζκαηηθέο θαη απνδνηηθέο ζεξαπείεο
είλαη ε ηάζε ζε πνιιέο ρψξεο
• Σηελ Διιάδα ε επίδξαζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο
θαηαλάισζεο θαίλεηαη φηη είλαη νη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο
αχμεζεο ηεο δαπάλεο,
• Η χπαξμε αμηφπηζησλ δεδνκέλσλ ζε φιν ην θάζκα ηνπ
πγεηνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο επνκέλσο θαη φζνλ αθνξά θαη ην
θάξκαθν είλαη θξίζηκε γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε
ησλ παξαπάλσ ηάζεσλ

