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Δηάγξακκα ηεο παξνπζίαζεο 

• Η πξνζέγγηζε ησλ ηηκώλ από ηνπο εηαίξνπο ηεο πνιηηηθήο 
πγείαο 

 

• Σπζηήκαηα ηηκνιόγεζεο ησλ θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ 

 

• Σπζηήκαηα ηηκώλ αλαθνξάο 

 

 

• Σηελ Διιάδα ηη; 
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Η έλλνηα ηεο ηηκήο είλαη 
πνιπζήκαληε 
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Κχξηνο παξάγσλ 
θεξδνθνξίαο  

Έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο 
πνπ επεξεάδνπλ ηε 

θαξκαθεπηηθή δαπάλε 

Έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο 
πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

πξφζβαζε ζηε ζεξαπεία 



Σρέζε ηηκήο θαη όγθνπ ωο πξνο 
ηελ θεξδνθνξία 

• Η κείσζε ηεο ηηκήο επηθέξεη πνιύ κεγαιύηεξε κείσζε ηεο 
θεξδνθνξίαο από ηε κείσζε ηνπ όγθνπ πσιήζεσλ 

 

• Μηα κείσζε ηηκήο 5% ρξεηάδεηαη 7% αύμεζε ηνπ όγθνπ 
πσιήζεσλ γηα λα αλαπιεξσζεί 

 

• Η αύμεζε ηεο ηηκήο θαηά 1% απμάλεη ηελ θεξδνθνξία 
θαηά 4% 

 

• Η αύμεζε ηνπ όγθνπ θαηά 1% απμάλεη ηελ θεξδνθνξία 
θαηά 3% (25% ιηγόηεξε θεξδνθνξία) 
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Μεραληζκνί ηηκνιόγεζεο 

• Με βάζε ην θόζηνο  

 

• Με βάζε ηνλ αληαγσληζκό 

 

• Με βάζε ηνλ πειάηε 

 

• Με βάζε ηελ αμία ηνπ πξντόληνο 
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Τηκνιόγεζε κε βάζε ηελ αμία 
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Αμία 

Πφζν αμίδεη ε εηζαγσγή ηνπ ζην ζχζηεκα πγείαο; 

Όθεινο 

Γηαηί είλαη ζεκαληηθά; 

Φαξκαθεπηηθφ Πξντφλ 

Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ; 



Τηκή θαη θαξκαθεπηηθή δαπάλε 

Πιεζπζκφο πνπ 
πάζρεη απφ ηε λφζν 

Πιεζπζκφο πνπ 
δηαγηγλψζθεηαη 

Πιεζπζκφο πνπ 
ιακβάλεη 
ζεξαπεία 

Μείγκα ηεο 
ζεξαπείαο πνπ 

ρνξεγείηαη 
 

Τηκή Φ αξηζκφο 
ρνξεγνχκελσλ 
ζθεπαζκάησλ 
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Τη επεξεάδεη ηε θαξκαθεπηηθή δαπάλε; 
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Υγεηνλνκηθή 
Αλάγθε 

Σηότοη 
ζσζηήκαηος 

Υγείας 

Γηαζέζηκος 
Προϋποιογηζκός 

Προηεραηόηεηες 
θαηαλοκής  

σγεηολοκηθώλ 
πόρωλ 

 

Σύζηεκα 
ηηκοιόγεζες 

θαη 
αποδεκίωζες 
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Πώο νξίδεηαη ε αμία ελόο θαξκάθνπ ή 
κηαο ζεξαπείαο; 

• Οικονομική αξία 

 Η θεπαπεία αξίζει ηο κόζηορ ηηρ; 

 Μποπεί να ελεγσθεί η οπθολογική ηηρ σπήζη; 

 Μποπούμε να ηη σπημαηοδοηήζοςμε; 

 Είναι αςηή η θεπαπεία αναγκαία; Ππέπει να 

αποζημιώνεηαι από ηην αζθάλιζη ςγείαρ 

• Υγειονομική 

ανάγκη; 

• Κλινική αξία 

 Υπάπσει ζαθήρ κλινική αιηιολόγηζη 

 Παπάγει αποηελέζμαηα;  

 Ποια η ζσεηική ηηρ αποηελεζμαηικόηηηα με ηιρ 

ςπάπσοςζερ θεπαπείερ; 
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Μηα άιιε ζεώξεζε... 

• Η επέκβαζε ζώδεη δσέο ε κεηώλεη ηε 
λνζεξόηεηα; 

• Η επέκβαζε βνεζά ηνπο αζζελείο λα 
επηζηξέςνπλ ζε θαλνληθή πνηόηεηα δσήο θαη λα 
εξγάδνληαη (πνηόηεηα δσήο); 

• Πνηα είλαη ε θιηληθή αμία ζε ζρέζε κε δηαζέζηκεο 
ζεξαπείεο; 

 
• Η ζεξαπεία επηηξέπεη ηελ εμνηθνλόκεζε πόξσλ 

ζην ζύζηεκα πγείαο; 
• Η ζεξαπεία έρεη θαιύηεξε ζρέζε θόζηνπο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο από άιιεο ζεξαπείεο; 

• Κλινική αξία  

• Οικονομική αξία 



Τηκή θαη αζζελήο 

• Η θαξκαθεπηηθή ζεξαπεία ζπκπιεξώλεη ή ππνθαζηζηά 
θξνληίδα πγείαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ελόο λνζήκαηνο 

 

• Γηα ηνλ αζζελή είλαη αγαζό πξώηεο αλάγθεο 

 

• Αζπκκεηξία ηεο πιεξνθόξεζεο θαη επηινγή ζεξαπείαο 

 

• Η αύμεζε ηεο ηηκήο (ζπκκεηνρήο) κεηώλεη ηε δήηεζε αιιά: 

– Αζζελείο ρακεινύ εηζνδήκαηνο 

– Φξόληνη πάζρνληεο 

 

• Η ζπκκεηνρή δελ απμάλεη ηα έζνδα γηα ηελ αζθάιηζε πγείαο 
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Η αμία ελώλεη 

Τν ζχζηεκα ηηκνιφγεζεο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηηο 
άξηζηεο επηινγέο πεξίζαιςεο γηα έλα δεδνκέλν επίπεδν 

πφξσλ 

Αλάγθες 
Αζζελώλ 

Δπηιογές 
Γεκόζηας 
Ποιηηηθής  

Όθειος 
προϊόληος 
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Σύζηεκα ηηκνιόγεζεο: Γηα πνηα ηηκή 
κηιάκε; 

Τηκή 
θαρκα-
θείοσ 

Τηκή 
παραγω-

γού 

Τηκή 
τολδρε-
κπόροσ 

Αζθαιη-
ζηηθή 
ηηκή 

Τηκή 
αλαθο-

ράς 
Καζαρή ηηκή 

Τηκή 
αζζελούς 

Νοζοθοκεηαθή 
ηηκή 
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Σύζηεκα ηηκνιόγεζεο θαη έιεγρνο 
ηνπ θόζηνπο 
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Προζθορά Εήηεζε Υπερεζηώλ Υγείας 

Έιεγτος ηηκώλ Γηαηροί 

Με βάζε: Κιηληθή πξαθηηθή 

Κιηληθή αποηειεζκαηηθόηεηα Οδεγίεο ζπληαγνγξάθεζεο 

Οηθολοκηθή αποδοηηθόηεηα Εθπαίδεπζε 

Κόζηος δηαζέζηκωλ ζεραπεηώλ Πιεξνθφξεζε 

Κοζηοιογηθές προζεγγίζεης Επνπηεία / έιεγρνο 

Γηεζλείς ηηκές αλαθοράς Πιαθφλ ζπληαγνγξάθεζεο 

Έιεγτος λέωλ ηηκώλ Πξνυπνινγηζκφο θαξκαθεπηηθήο θξνληίδαο 

Αληαγωληζκός κέζω ειεύζερες ηηκοιόγεζες Κιεηζηνί πξνυπνινγηζκνί 

Έιεγτος Γαπαλώλ Αζζελείς 

Δθπηώζεης Σπκκεηνρή ζην θφζηνο 

Δπηζηροθές Εθπαίδεπζε 

Pay-back Πιεξνθφξεζε 

Σσκθωλίες ηηκώλ - όγθο ΜΥΣΥΦΑ 

Μεηώζεης – πάγωκα ηηκώλ 

Φαρκαθεία 

Βηοκεταληθή ποιηηηθή Υπνθαηάζηαζε γελνζήκσλ 

Έιεγτος ηοσ θέρδοσς Οηθνλνκηθά θίλεηξα 

Μεηώζεης ζηε θοροιογία Επηζηξνθέο 

Πεξηζψξην θέξδνπο 

Εθπηψζεηο 



Τηκνιόγεζε ή απνδεκίωζε; 

• Σύζηεκα ηηκνιόγεζεο αλεμάξηεην από ην ζύζηεκα 
απνδεκίσζεο: Ιηαιία 

 

• Σύζηεκα ηηκνιόγεζεο δύν ζηαδίσλ: Γαιιία 

 

• Δληαία απόθαζε θαζνξηζκνύ ηηκήο απνδεκίσζεο:  
Μεγάιε Βξεηαλία 
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Μεραληζκνί ηηκνιόγεζεο 

• Κνζηνινγηθή πξνζέγγηζε 

 

• Γηεζλείο Τηκέο αλαθνξάο 

 

• Τηκέο αλαθνξάο αλά ζεξαπεπηηθή θαηεγνξία 

 

• Τηκνιόγεζε κε βάζε ηε δηαδηθαζία θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο 
αμηνιόγεζεο 

 

• Value based pricing 
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Πώο ξπζκίδνληαη νη ηηκέο ζηηο 
επξωπαϊθέο ρώξεο; 
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Σπζηήκαηα δηεζλώλ ηηκώλ 
αλαθνξάο 
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Αξηζκόο ρωξώλ αλαθνξάο 

•  17 ρώξεο αλαθέξνπλ ιηγόηεξεο από 10 ρώξεο  

–Δθ ησλ νπνίσλ 8 θάησ από 5 

 

• 6 ρώξεο κεηαμύ 10 θαη 20 ρσξώλ 

 

• 2 ρώξεο αλαθέξνπλ πάλσ από 20 ρώξεο 

 

• 18 ρώξεο ρξεζηκνπνηνύλ επίζεο ζύζηεκα εζσηεξηθήο 
αλαθνξάο ζε ζεξαπεπηηθέο νκάδεο γηα ην ζύζηεκα 
απνδεκίσζεο 
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Τηκέο αλαθνξάο αλά 
ζεξαπεπηηθή νκάδα  

• Η ηηκή ελόο πξντόληνο θαζνξίδεηαη κε βάζε ηελ ηηκή ησλ 
πξντόλησλ πνπ αλήθνπλ ζηε ζεξαπεπηηθή νκάδα  

 

• Σπλήζσο αλαθέξεηαη ζε ζεξαπεπηηθέο νκάδεο ζύκθσλα κε 
ηελ θαηάηαμε θαηά ATC ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ 
Υγείαο 

 

• Φξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ 
θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ 

 

• Ο αζζελήο πιεξώλεη ην ππεξβάιινλ ηεο ηηκήο αλαθνξάο 
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Πξωηόηππα ή αληίγξαθα 

• Πξντόληα αλαθνξάο θαη γελόζεκα 

 

• Σρεηίδεηαη κε ηε ζεξαπεπηηθή ηηκή αλαθνξάο 

 

• Σρεηίδεηαη κε ην επίπεδν νκαδνπνίεζεο 

 

• Σρεηίδεηαη κε ηηο πνιηηηθέο ελίζρπζεο γελνζήκσλ 
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•DIM

DI 

•IQWiG 

•CEDIT 

•HAS 

•SBU 

•CMT 

•TNO 

•LBI 

•CAHT

A 
•OSTEBA 

•AETS 

•AETS

A 

•UETS 

•SANTE

C 

•TA-

Swiss 

•Med 

•Board 

•FINOHTA 

•VSMTVA 

•NICE 

•NCCHTA 

•HTB

S 

•NHSC 

•G-BA 

•DSI 
•DACEHTA 

•HunHT

A 

•KCE 

•NOK

C 

•UK: Total N=18 

•HiQA 

•E: Total: 8 

•HTA.PL 

•AHTAPOL 

•UVT 
•ASS

R 

• D: Total: 8 

•BAG 

•NL: Total: 8 

•N = 96  

•CAMTO 

•IHE 

•LFN 

•CH

E 

•F: Total 

N>4 
•CES 

•INSERM 

•DK: Total N>5 

•MoH •A: total: 8 

•INFARMED 

•VASPVT 

•Uni 

Tartu 
•MoH 

•- 

•MoH 

•Decentralized expertise 

•- 

•- 

•- 
•- 

•- 

•MoH 

•U-CeKZ 

•SMC 

•Schwarzer R, EbM Congress 2011 

•MoH 

•Ministry Labor 

& Social Sec 

•ISCII

I 

• ‘AQAH’ 
•MoH 

•MoH 
•SPYUR 

•MoH •GOE

G 

• CH: Total: 3-x 

• A: Total: 5-x 

•European HTA Landscape 2011 



Ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε απνηίκεζεο ηεο αμίαο 

Source: Simon-Kucher & Partners, modified by 

the authors 

• Εζηίαζη ζηο κλινικό και 

κοινωνικό όθελορ 

• Εζηίαζη ζηην ανάλςζη  

κόζηοςρ - 

αποηελεζμαηικόηηηαρ 

• Αποηίμηζη ηηρ αξίαρ ηος 

πποϊόνηορ 
• Κόζηορ ανά QALY 

• Εθαπμογή κανόνα 

ηιμολόγηζηρ 

• Ανάλςζη 

πποϋπολογιζμού ή και 

διαππαγμάηεςζη 

• Αξία ζε ζσέζη με ηο όπιο 

αποδοηικόηηηαρ 

 

Ναι ή Όσι 

• Σσέζη κόζηοςρ  

  αποηελεζμαηικόηηηαρ 

 Εζηίαζη ζηον 

 αζθενή 

• Σςγκπιηική  

αξιολόγηζη 

  Καινοηομία 

•VALUE 



Value based pricing 

• Η ηηκή θαζνξίδεηαη ζρεηηθά κε ην όξην ηνπ  

cost / effectiveness έηζη ώζηε: 

 

 α) Τν επηπιένλ θόζηνο απνξξνθά ηελ επέλδπζε πνπ 
αληηζηνηρεί ζην όθεινο ηεο πγείαο πνπ θέξεη ε λέα ζεξαπεία 

 

 β) πξνηείλεηαη έλαο ζπλδπαζκόο ηηκώλ – ελδείμεσλ – 
νδεγηώλ ρξήζεο έηζη ώζηε ην ζύζηεκα ρξεκαηνδόηεζεο λα 
κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην «όθεινο ηεο θαηλνηνκίαο» 
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Τηκνιόγεζε ζηελ Ειιάδα 

• Βξαρππξόζεζκα 

–Απινύζηεξν ζύζηεκα ηηκώλ αλαθνξάο 

–Αλαθνξέο ζε ρώξεο κε παξόκνην εζληθό εηζόδεκα, 
πγεηνλνκηθνύο δείθηεο θαη αληηζηνίρηζε ζπζθεπαζηώλ 

–Γηόξζσζε όισλ ησλ ιαζώλ 

–Τηκνιόγεζε λέσλ πξντόλησλ 

–Απιό ζύζηεκα απνδεκίσζεο  γηα λα απνθαηαζηαζνύλ νη 
θαζπζηεξήζεηο θπθινθνξίαο θαη απνδεκίσζεο ησλ 
ηειεπηαίσλ εηώλ 

–Αλαδηακόξθσζε ηνπ ζηόρνπ ησλ δαπαλώλ 

–Αιιαγή παξαδείγκαηνο: Όρη ηη μνδεύνπκε αιιά πνύ 
μνδεύνπκε 
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Τηκνιόγεζε ζηελ Ειιάδα 

• Μαθξνπξόζεζκα: 

 

o Αηνκηθή ηηκνιόγεζε αλά πξντόλ θαη απόθαζε γηα απνδεκίσζε 

 

o Σπλδπαζκόο αμηνιόγεζεο λέσλ πξντόλησλ κε ζύζηεκα αλαθνξάο 
γηα ηα γελόζεκα – εθηόο παηέληαο 

 

o Σπλδπαζκόο απνδεκίσζεο κε θιηληθέο νδεγίεο 

 

o Σπλδπαζκόο θιηληθήο πξαθηηθήο θαη κέηξσλ πνιηηηθήο πγείαο 

 

o Σπκκεηνρή κε βάζε ηελ αμία. Απηή ηε ζηηγκή ε ζπκκεηνρή είλαη 
ηνπιάρηζηνλ 10 € ζαλ ζηαζεξό πνζό ζπκκεηνρήο γηα θάζε 
ζπληαγνγξάθεζε 
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Όρη εληειψο!!! 
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