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WHO Health for all database 

Νεοπλάσματα: από επάρατη νόσος, χρόνιο νόσημα 



Καινοτομία & νεοπλάσματα 
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5 cancer 
drugs 

1960s 

 + 2 
more 

1970s 

 + 18 
more 

1980s 

 + 14 
more 

1990s 

 + 24 
more 

2000s 

 + 23 
more 

2010-13 

 + 20 
more in 
only 3 
years 

Με αυτόν το ρυθμό, περίπου 67 νέα 
αντικαρκινικά φάρμακα θα είναι 

διαθέσιμα μέχρι το 2020, μέσα σε μία 
δεκαετία.  

Cornes P. Pictogram created from data in - Savage P. Development and economic trends in cancer therapeutic drugs: Analysis of 
modern and historical treatment costs compared to the contemporary GDP per capita. J Clin Oncol 32, 2014 (suppl; abstr e17535) 



Στοχευμένες θεραπείες & Ποσοστά επιβίωσης 



Bond et al, 2012 

Η συμβολή της φαρμακευτικής περίθαλψης στην 
υποκατάσταση άλλων μορφών φροντίδας  

Οι μορφές φροντίδας τις οποίες μπορεί να υποκαταστήσει 
περιλαμβάνουν:  
 
 εισαγωγές σε νοσηλευτικά ιδρύματα (hospitalizations),  
 επείγουσα φροντίδα (emergency care),  
 νοσηλεία κατ’ οίκον (home care) βλ. AIDS,  
μακροχρόνια νοσηλεία (long-term care) βλ. Alzheimer και  
υπηρεσίες αποκατάστασης (rehabilitation)  



Αλλά με ποιο κόστος; 



Kaitlin KI. Deconstructing the drug development process: the new face of innovation. Clin Pharmacol & Therapeutics. 2013. 
Doctors say cancer drug costs are too high. http://medicalxpress.com/news/2013-04-doctors-cancer-drug-high.html. Cited 21/06/2013  

12 φάρμακα εγκρίθηκαν από τον (FDA) 
για καρκίνο το 2012 

11 από αυτά έχουν κόστος θεραπείες 
$100.000 ανά έτος 

Κόστος αντικαρκινικών φαρμάκων 



Η καινοτομία κοστίζει 

Awad MM, Akmal SA, Izham MIM, Systematic review of factors affecting pharmaceutical expenditures, Health Policy (2014), 

http://dx doi org/10 1016/j healthpol 2014 03 010 



Κλειστός Προϋπολογισμός Δημόσιας  Φαρμακευτικής 
Περίθαλψης 
Φαρμακευτική δαπάνη αποτελεί συνάρτηση των μεταβλητών: 
 της τιμής (P),  
 του όγκου (V) και  
 του υπολειμματικού παράγοντα (r) ο οποίος εκφράζει την εισαγωγή και διάχυση της 

καινοτομίας. 

Budget Process 
Συνεκτίμηση: 
 Στόχοι πολιτικής υγείας της χώρας. 
 Πληθυσμός υπό κάλυψη, δεδομένης της εισαγωγής μηχανισμού κάλυψης της 

φαρμακευτικής περίθαλψης των ανασφάλιστων πολιτών, άμεσων και έμμεσων 
μελών. 

 Επιδημιολογικά στοιχεία πληθυσμού κάλυψης. 
 Ρυθμός αύξησης (k) (growth) κατανάλωσης αποζημιούμενων φαρμάκων, λόγω της 

δημογραφικής γήρανσης και της αύξησης των χρόνιων και εκφυλιστικών νοσημάτων. 
 Ρυθμός εισαγωγής και διάχυσης νέων θεραπευτικών σχημάτων. 
 Αναμενόμενη λήξη διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας συγκεκριμένων σκευασμάτων και 

είσοδο στην αγορά γενοσήμων. 

Mossialos E and F Mrazek. Data needs for developing and monitoring policies. 



Κλειστός Προϋπολογισμός Δημόσιας  Φαρμακευτικής 
Περίθαλψης 

Η απουσία προβλεψιμότητας αναφορικά με το ύψος της υπέρβασης. 
Η ζήτηση προσδιορίζεται από τον γιατρό, ο οποίος δεν συμμετέχει στην 
επιστροφή της υπέρβασης. 
Καθεστώς συμψηφισμών. 
Διαφάνεια διαδικασιών υπολογισμού. 

Επίτευξη στόχου, στασιμότητα και αναβλητικότητα στην υλοποίηση, εφαρμογή 
και αξιολόγηση των διαρθρωτικών αλλαγών οι οποίες θα διασφαλίσουν τον 
εξορθολογισμό της δαπάνης, μέσω του ελέγχου της διακίνησης των φαρμάκων 
σε όλα τα επίπεδα, της συνταγογράφησής τους και της πρόσβασης των 
ασθενών. 

CLAWBACK 

CLAWBACK 



Προοπτική ανίχνευση νέων τεχνολογιών- 
Horizon Scanning 

 
Αποσκοπεί: 
στον εντοπισμό, προσδιορισμό και προτεραιοποίηση των 
επικείμενων, αναδυόμενων νέων τεχνολογιών, με σκοπό να 
αξιολογήσουν και να εκτιμήσουν τις πιθανές συνέπειες από την 
εισαγωγή των νέων τεχνολογιών αναφορικά με: 
 1) την υγεία, 2) το κόστος, 3) την αναμόρφωση των διαδικασιών 
στο σύστημα υγείας (ενδεχόμενη αλλαγή τρόπου διαχείρισης 
νοσήματος, επιβάρυνση άλλων μονάδων φροντίδας, 
υποκατάσταση μορφών φροντίδας) και 4) την κλινική πρακτική και 
να παρέχουν έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση στους φορείς 
λήψης των αποφάσεων. 
 

Wild C, Simpson S, Douw K, Geiger-Gritsch S, Mathis S, Langer T. Information service on new and emerging health 
technologies: identification and prioritization processes for a European union-wide newsletter. Int J Technol Assess Health 
Care. 2009 Dec;25 Suppl 2:48-55. 

Simpson S, Hiller J, Gutierrez-Ibarluzea I, et al. A toolkit for the identification and assessment of new and emerging health 
technologies. Birmingham: EuroScan; 2009 Jun. 32,  www.euroscan.org.uk/methods.  



• Canadian Agency for Drugs and 
Technologies in Health (CADTH)  

• Agency for Healthcare Research and 
Quality (AHRQ)  

• Joint product by HIV i-Base and the 
Treatment Action Group (TAG) / 2012 
Pipeline Report: HIV, Hepatitis C Virus 
(HCV) and Tuberculosis (TB) Drugs, 
Diagnostics, Vaccines and Preventive 
Technologies in Development  

• Walgreens Pipeline Reports  
• The National Institute of Health 

Research (NIHR) Horizon Scanning 
Centre  

• Pharmaceutical Research and 
Manufacturers of America (PhRMA)  

• EuroScan International Network  

• Health Policy Advisory Committee on 
Technology (HealthPACT)  

• National Horizon Scanning Centre 
(UK)  

• SigmaScan (UK)  
• Euroscan  
• AHRQ Healthcare Horizon Scanning 

System (US)  
• Regional Drug & Therapeutics Centre 

(UK)  
• New Media Consortium Horizon 

Reports  
• Pharmacy Practice journal  
• The Oxford Centre for Monitoring 

and Diagnosis in Primary Care 
(MaDOx)  

 

 Φορείς ανίχνευσης  

http://www.health.qld.gov.au/healthpact/default.asp
http://www.health.qld.gov.au/healthpact/default.asp
http://www.hsc.nihr.ac.uk/
http://www.hsc.nihr.ac.uk/
http://www.sigmascan.org/
http://euroscan.org.uk/
http://www.effectivehealthcare.ahrq.gov/index.cfm/search-for-guides-reviews-and-reports/?pageaction=displayproduct&productid=881
http://www.effectivehealthcare.ahrq.gov/index.cfm/search-for-guides-reviews-and-reports/?pageaction=displayproduct&productid=881
http://rdtc.nhs.uk/publications/publication-type/monthly-horizon-scanning-reports
http://rdtc.nhs.uk/publications/publication-type/monthly-horizon-scanning-reports
http://www.nmc.org/horizon-project
http://www.nmc.org/horizon-project


 
A BIA is a means of synthesizing available knowledge at 
the time of a coverage or formulary listing decision to 
estimate the likely financial consequences of that 
decision for a health care system.  

 
 

Budget Impact Analysis 



5ετης επιβίωση 
διαφοροποιείται 

σημαντικά για χώρες 
με παραπλήσια 

ετήσια κατά κεφαλή 
δαπάνη υγείας 

Hofmarcher, T., Jönsson, B., Wilking, N., Access to high-quality oncology care across Europe. IHE Report. 2014:2, IHE: Lund. 
OECD, Cancer Care: Assuring Quality to Improve Survival. OECD Health Policy Studies. 2013: OECD Publishing 

Αύξηση προϋπολογισμού ή καλύτερη διαχείριση; 



Hussey  PS et al. The Association Between Health Care Quality and Cost: A. Ann Intern Med. 1 January 2013;158(1):27-34 

Τεκμηριώνεται η σχέση αύξησης των δαπανών και καλύτερης 
υγείας; 

ΟΧΙ 
ΚΑΝΟΝΑΣ 



WHO, 2010 

Αύξηση προϋπολογισμού ή καλύτερη διαχείριση; 

“billions of euros are wasted, 
say researchers, because 
doctors prescribe branded 
drugs when a generic 
equivalent is just as good” 



Αύξηση προϋπολογισμού ή καλύτερη διαχείριση; 



Budget Silo Mentality 



Νοσοκομειακά Φάρμακα  
(εντός και εκτός ΚΕΝ), από OTC 
έως 3816 1A & 1B 

Φάρμακα, Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ 
Κατηγορία 1Β 

Φάρμακα ιδιωτικά 
φαρμακεία 

2   δις 

535 εκ 

Περιλαμβάνονται εμβόλια, 
οροί παράγωγα αίματος 
≈ 100 εκ./ 
 όχι rebates, ναι clawback 

 Διαδικασία Στερείται, Κατηγορία 1Α, δίνονται από Φαρμακεία 
ΕΟΠΥΥ/ 
Εγγράφονται στη νοσοκομειακή δαπάνη 
≈ 200 εκ αποζημιώνονται όπως τα υπόλοιπα νοσήλια / λογικά θα 
συμψηφισθούν όπως συμβαίνει κάθε ~4 χρόνια 
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Φάρμακα μέσω 
ΙΦΕΤ/νοσοκομειακή 
παραγγελία/πληρώνει 
νοσοκομείο τον ΙΦΕΤ 

Το υπερβάλλον ποσό μετά 
το στόχο των 2 δις, 
δύναται να 
συμψηφίζεται: 
α) με οφειλες ΕΟΠΥΥ προς 
τους ΚΑΚ για προμήθεια 
φαρμάκων στα 
φαρμακεία του 
β) ή μέσω εκχώρησης στα 
νοσοκομεία έναντι 
καταβολής νοσηλίων 
ασφαλισμένων τους, τα 
δε νοσοκομεία 
συμψηφίζουν  
Υποχρεωτικά με οφειλές  
τους προς τους ΚΑΚ. 

Όχι  clawback 
Υπάρχει ωστόσο κλειστός 
προϋπολογισμός ανά 
νοσοκομείο. (αδυναμία 
προμήθειας φαρμάκων 
λόγω εξάντλησης budget) 

Το clawback καταβάλλεται εξ’ ολοκλήρου από τις φαρμακευτικές 
επιχειρήσεις, και όχι με βάση τη συμμετοχή της εφοδιαστικής αλυσίδας 



Φαρμακευτική Δαπάνη-Ροές 

Νοσοκομεία 
 

ΕΟΠΥΥ 
 

 
Ιδιωτικά 
φαρμακεία 
 

Φαρμακευτικές 
εταιρείες/ 
ΚΑΚ φαρμακευτικών 
σκευασμάτων 

Προμήθεια φαρμάκων  

 
Φαρμακεία 
ΕΟΠΥΥ 
 

Πληρωμή  Συμψηφισμός 

535 εκ 
για τα 

φάρμακα 
που 

διαθέτουν 
από τα 

φαρμακεία 
τους 

Ο ΕΟΠΥΥ δεν αποζημιώνει τακτικά 
τα νοσοκομεία για παροχές στους 

ασφαλισμένους του. 
Γίνονται συμψηφισμοί μεταξύ 

ΕΟΠΥΥ & νοσοκομείων (αναμένεται 
ρύθμιση) 

Συμψηφισμός rebate & clawback 
για δαπάνη φαρμακείων ΕΟΠΥΥ 

Συμψηφισμός clawback & Εκχώρηση στα 
νοσοκομεία για νοσηλία ασφαλισμένων 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ  
ΔΑΠΑΝΗ 

Το rebate των 
φαρμακείων 

συμψηφίζεται 
κατά τη 

διαδικασία 
εξόφλησης 





Μια λύση για όλα; 

Hebborn A., (2014) 



Η αλλαγή του υποδείγματος 



1. Αγορά καινοτόμων φαρμάκων = on-patent αγορά; 



  Βαθμολόγηση καινοτομίας 

Transparency Commission, France 



Consensus προστιθέμενης αξίας  

Θεραπεία Κόστος ανά ασθενή ετησίως σε 
ευρώ 

Νέα Δραστική Α 38.000  
Υφιστάμενη  
Θεραπεία Α 

3.000 

Όφελος συνολικής 
επιβίωσης 5,2 μήνες 

Πληθυσμός 2000-3000  



2. «Ενηλικίωση» ΕΟΠΥΥ 



3. Στρατηγικός Σχεδιασμός 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 





ReBate 


	Slide Number 1
	Νεοπλάσματα: από επάρατη νόσος, χρόνιο νόσημα
	Καινοτομία & νεοπλάσματα
	Στοχευμένες θεραπείες & Ποσοστά επιβίωσης
	Η συμβολή της φαρμακευτικής περίθαλψης στην υποκατάσταση άλλων μορφών φροντίδας 
	Slide Number 6
	Κόστος αντικαρκινικών φαρμάκων
	Η καινοτομία κοστίζει
	Κλειστός Προϋπολογισμός Δημόσιας  Φαρμακευτικής Περίθαλψης
	Κλειστός Προϋπολογισμός Δημόσιας  Φαρμακευτικής Περίθαλψης
	Προοπτική ανίχνευση νέων τεχνολογιών-�Horizon Scanning
	 Φορείς ανίχνευσης 
	Budget Impact Analysis
	Αύξηση προϋπολογισμού ή καλύτερη διαχείριση;
	Slide Number 15
	Αύξηση προϋπολογισμού ή καλύτερη διαχείριση;
	Αύξηση προϋπολογισμού ή καλύτερη διαχείριση;
	Budget Silo Mentality
	Slide Number 19
	Φαρμακευτική Δαπάνη-Ροές
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Consensus προστιθέμενης αξίας 
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30

