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Το νέο πλαίσιο αποζημίωσης φαρμάκων HTA

«Η Aξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας (ΗΤΑ) είναι
ένας διεπιστημονικός τομέας που εξετάζει τις
επιπτώσεις
της
τεχνολογίας
στην
Υγεία,
λαμβάνοντας υπόψη ένα συγκεκριμένο πλαίσιο το
οποίο αξιολογεί σε σχέση με άλλες διαθέσιμες
λύσεις»

Αδειοδότηση
Αδειοδότηση

Ασφάλεια

Αποτελεσματικότητα

Ποιότητα

Κριτήριο
o Το αναμενόμενο όφελος από τη χρήση του σκευάσματος
να υπερτερεί του αναμενόμενου κινδύνου από τη χρήση του.
Περιορισμοί
o Δεν εξετάζει το συγκριτικό όφελος μεταξύ όλων των εναλλακτικών
θεραπευτικών προσεγγίσεων για την προς έγκριση ένδειξη.
o Δεν ζητά οικονομικά στοιχεία ούτε απαραίτητα στοιχεία ποιότητας
ζωής.

Ο ρόλος του HTA

Πρόσβαση
στην αγορά

4ο επίπεδο

Ασφάλεια

Αποτελεσματικότητα

Ποιότητα

Cost / Effectiveness

Budget Impact

Η συνολική αξιολόγηση τεχνολογίας υγείας δεν περιορίζεται μόνο σε ζητήματα κόστους, αλλά προσπαθεί να λάβει
υπόψη τις οικονομικές, κοινωνικές και ηθικές επιπτώσεις που προκύπτουν από την αποζημίωση μίας θεραπείας,
ενσωματώνοντας στην ανάλυσή της στοιχεία κόστους, βελτίωσης ποιότητας ζωής και προστιθέμενης αξίας.

Χώρες που εφαρμόζουν φαρμακοοικονομικά κριτήρια
o 1980 Σουηδία
o 1993 – Αυστραλία
o 1994 – Καναδάς, Αγγλία

o 1995 – ΗΠΑ, Ελβετία, Βέλγιο, Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία
o 1997 – Γαλλία

o 1998 – Πορτογαλία
o 1999 – Φινλανδία, Γερμανία, Δανία, Ιρλανδία, Νορβηγία,

Ν. Ζηλανδία, Ολλανδία

Σύνοψη των HTA στην Ευρώπη

Key : N=31 χώρες στην Αγγλία, Σκωτία και Ουαλία μετρούνται ξεχωριστά
μόνο Φαρμακευτικές
Φαρμακευτικές και μη Φαρμακευτικές

καμία τρέχουσα διαδικασία ΗΤΑ

Κριτήρια για την αποζημίωση ενός προϊόντος

Unmet medical need
evidence
The Value
Dossier evidence
is based on
critical criteria
for market access

Clinical evidence

Medical Importance

Therapeutic value?

Cost-effectiveness
evidence

Value for money ?

Budget impact
evidence

Financial Impact ?

Στόχος των Οικονομικών Υγείας
Η ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας (added value) των νέων
καινοτόμων προϊόντων

HTA Dossier
o Disease Description
➢ Local Epidemiology and Local Burden of Illness
➢ Summary of Treatment Pathways, Guidelines, and Competitor
Landscape
➢ Unmet Medical Need and Place of New Product in Clinical Pathway
o Value Story
➢ Clinical, Economic, and Humanistic Value Messages and Statements

o Summary of Evidence Supporting Product Value
➢ Clinical Evidence: Summary of Safety and Efficacy Studies
➢ Humanistic (QOL) Evidence: Summary of Outcomes Studies (Including
Quality of Life Studies)

➢ Economic Evidence: Summary of Cost-Effectiveness Studies, Budget
Impact Analyses, and Economic Models

Cost Effectiveness Plane

Φαρμακοοικονομικές μελέτες
Οι φαρμακοοικονομικές μελέτες είναι μελέτες ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ
μεταξύ ΔΥΟ ή περισσότερων φαρμάκων, όπου γίνεται
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ του ΚΟΣΤΟΥΣ και της ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Κόστη Α

Θεραπεία Α

Αποτελεσματικότητα Α

Επιλογή Θεραπείας

Κόστη Β

Θεραπεία Β

Αποτελεσματικότητα Β

Ο Δείκτης ICER
➢ Ο δείκτης πρόσθετου κόστους – αποτελεσματικότητας (incremental
cost-effectiveness ratio) μας δείχνει πόσο επιπλέον πληρώνουμε (διαφορά
κόστους) για το επιπλέον όφελος (διαφορά αποτελεσματικότητας) που μας
δίνει ένα φάρμακο σε σχέση με ένα άλλο

ICER = CA – CB
EA - EB
➢ Όσο πιο μικρός είναι ο δείκτης ICER ενός φαρμάκου τόσο μεγαλύτερη
είναι η οικονομική αποτελεσματικότητά του, έναντι του φαρμάκου που
χρησιμοποιείται ως βάση σύγκρισης
➢ Εφόσον συγκρίνουμε ένα νέο, πιο ακριβό και πιο αποτελεσματικό φάρμακο
με ένα παλαιότερο και φθηνότερο, ο δείκτης αυτός είναι θετικός

Ένα παράδειγμα

➢ Θεραπεία Α : κοστίζει 8.000€
➢ Θεραπεία Β : κοστίζει 3.000€
➢ Με μια πρώτη ματιά η Α μπορεί να θεωρηθεί πολύ ακριβή

Αλλά :

➢ Με την Α σώζουμε 10 ζωές ενώ με την Β μόνο 5
➢ Ξεκινάμε με το δεδομένο ότι ως τώρα ξοδεύουμε ήδη 3.000€
στους συγκεκριμένους ασθενείς

ICER = CA – CB = 8.000 – 3.000 = 1.000€ ανά ασθενή
ΕΑ – ΕΒ
10-5
➢ Αξίζει να εισάγουμε το συγκεκριμένο φάρμακο στη θεραπεία ?

Ένα ακόμη παράδειγμα

➢ Δημιουργείται ακόμη μια νέα θεραπεία Γ, παρόμοια με την Α, η οποία
μπορεί επίσης να αντικαταστήσει τη Β, στους ίδιους ασθενείς με τη
συγκεκριμένη πάθηση.
➢ Και η Γ έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και είναι πιο ακριβή από τη Β
➢ Θεραπεία Γ : κοστίζει 17.000€
➢ Θεραπεία Β : κοστίζει 3.000€
➢ Με την Γ σώζουμε 12 ζωές ενώ με την Β μόνο 5.

ICER = CΓ – CB = 17.000 – 3.000 = 2.000€ ανά ασθενή
ΕΓ – ΕΒ
12-5

➢ Ποια θεραπεία (Α ή Γ) έχει τη μεγαλύτερη οικονομική αξία ?

Δαπάνη των νοικοκυριών για την υγεία (€) ανά μήνα

Πιθανότητα απόρριψης βάσει σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας

Το νέο πλαίσιο αποζημίωσης φαρμάκων HTA
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4512 (ΦΕΚ 5/Α/17.1.2018)
Θεσμοθετείται νέο σύστημα αξιολόγησης, διαπραγμάτευσης και αποζημίωσης των φαρμάκων

ΦΕΚ 546/Β/20.02.2018
Καθορισμός διαδικασίας, προϋποθέσεων και κριτηρίων για την αξιολόγηση και την επιλογή των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης και
Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης

ΦΕΚ 280/ΥΟΔΔ/17.5.2018
Συγκρότηση και Ορισμός μελών Επιτροπής Διαπραγμάτευσης

ΦΕΚ 365/Υ.Ο.Δ.Δ. /26.06.2018
Συγκρότηση και Ορισμός μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Επιτροπή Αξιολόγησης).

ΦΕΚ 2768/Β/11.07.2018
Έγκριση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της επιτροπής αξιολόγησης και αποζημίωσης φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης του ν. 4512/2018
(Α΄5).

ΦΕΚ 3189/Β/02.08.2018
Καθορισμός εφάπαξ τέλους για την αξιολόγηση φαρμάκων από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης.

ΦΕΚ 3589/Β/23.08.2018
Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων.

Σχεδιάγραμμα Διαδικασίας Αξιολόγησης - Νομοσχέδιο
Διαδικασία έγκρισης

1

Αίτηση ΚΑΚ
Υποβολή αίτησης αποζημίωσης &
Καταβολή τέλους αξιολόγησης

EMA

4
2

Τιμολόγηση

3

Προϋποθέσεις για υποβολή
αίτησης αποζημίωσης
(εξωτερικά κριτήρια)

Επιτροπή Αξιολόγησης (ΥΥ)

Κριτήρια
1. Κλινικό όφελος
2. Συγκριτική αποτελεσματικότητα
3. Βαθμός αξιοπιστίας κλινικών μελετών
4. Λόγος κόστους/αποτελεσματικότητας

Αίτηση ΚΑΚ
3 διαθέσιμες τιμές
στην ΕΕ

Αποζημίωση τουλάχιστον στα
2/3 των χωρών της ΕΕ που
κυκλοφορεί (min 9)

Έγκριση τιμής
Έκδοση ΔΤΦ: μο των 3
χαμηλότερων τιμών ΕΕ

Αξιολόγηση

5

Aπό αυτές min ½ με HTA

Εισήγηση
για ΤΑ

Διαπραγμάτευση

Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών (ΥΥ)

Σκεπτικό
Δυνατότητα
παρέκκλισης

Κριτήριο
5. Επίπτωση στον προϋπολογισμό
Σκεπτικό

6

Αποζημίωση
ΚΑΚ

ΥΥ

Ένταξη

ΗΔΙΚΑ
Συνταγογραφικοί περιορισμοί πρωτόκολλα συνταγογράφησης

Απόρριψη
(σιωπηρά)

ΚΑΚ
Μετά από 6μηνο, δυνατότητα
υποβολής νέας αίτησης

Επαναξιολόγηση
~5-7 μήνες

~12-14 μήνες

~6 μήνες

Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης
Επιτροπή Αξιολόγησης

1

Υποβολή Φακέλου
3 ημέρες
2

Ενημέρωση για
ελλείψεις

170 ημέρες

Τελική εισήγηση

5

Ορισμός εισηγητή

3

10 ημέρες
15 ημέρες

2 Εξωτερικοί
εμπειρογνώμονες

60 ημέρες

Κοινοποίηση στα Μέλη
της Επιτροπής
5 ημέρες

Αποστολή Φακέλου

Απόρριψη αίτησης

3 ημέρες

4

Αξιολόγηση

6

Εκθέσεις Αξιολόγησης

Επιτροπή
Διαπραγμάτευσης

7

1-3 συνεδριάσεις
2 φορές/μήνα

3 ημέρες

Συνεδρίαση
2 φορές/μήνα

Αρνητική
γνωμοδότηση

30 ημέρες

Ορισμός εισηγητή
8 Συνάντηση με ΚΑΚ
5 ημέρες (έως 19)
1-3 συναντήσεις

10

Γνωμοδότηση
2 φορές/μήνα

81-111 ημέρες

9

Χρονοδιάγραμμα
διαδικασίας

Εισήγηση
7 ημέρες

45-59 ημέρες

Χρονική Διάρκεια μέχρι τη Λήψη Απόφασης

Αισιόδοξο

3 μήνες

Φυσιολογικό

6 μήνες

Ρεαλιστικό

9 μήνες

Απαισιόδοξο

1 χρόνο

Κριτήρια και Μεθοδολογία Αξιολόγησης
o Κλινικό όφελος
➢ Σοβαρότητα και Φορτίο της νόσου
➢ Δείκτες νοσηρότητας και θνητότητας
➢ Δεδομένα ασφάλειας και ανεκτικότητας

o Σύγκριση με τις ήδη διαθέσιμες αποζημιωμένες θεραπείες
o Βαθμός αξιοπιστίας των δεδομένων των κλινικών μελετών
o Λόγος κόστους/αποτελεσματικότητας
o Επίπτωση στον προϋπολογισμό
Γενόσημα:
➢Μελέτη βιο-ισοδυναμίας
➢Μελέτη σταθερότητας

Έναρξη διαδικασιών
Ο ΚΑΚ υποβάλλει σε ψηφιακό μέσο:
o Αίτηση
➢ Θεραπευτική ένδειξη / ενδείξεις
➢ Φαρμακοτεχνικές μορφές
➢ Περιεκτικότητες
➢ Συσκευασίες
o Πρότυπα Υποβολής

o Πλήρη Φάκελο
o Πληροφοριακά στοιχεία & επίσημα έγγραφα
➢ Άδεια κυκλοφορίας φαρμάκου
➢ Τελική έκθεση αξιολόγησης (Final Assessment Report)
➢ European Public Assessment Report (EPAR)
➢ Φαρμακοεπιδημιολογικές μελέτες
➢ Αξιολογικές κρίσεις άλλων φορέων HTA
o Τέλος αξιολόγησης

Χώρες με οργανισμούς όπου διεξάγουν αξιολόγηση REA και εκτίμηση REA
(φαρμακευτικά (αριστερά) μη φαρμακευτικά (δεξιά))

Οργανισμοί στην χώρα οι οποίοι πραγματοποιούν αξιολόγηση REA

Οργανισμοί στην χώρα αξιολογούν τα αποδεικτικά στοιχεία REA
Ορισμένοι οργανισμοί ή προγράμματα διεξάγουν
δραστηριότητες αξιολόγησης REA εντός του οργανισμού ,
ενώ ορισμένες αξιολογήσεις εκτιμώνται από τη βιομηχανία

Χώρες όπου η Φαρμακευτική Αξιολόγηση θα πρέπει να ξεκινήσει πριν την άδεια
κυκλοφορίας του προϊόντος

Η αξιολόγηση πρέπει να ξεκινήσει μετά την άδεια κυκλοφορίας
Η αξιολόγηση μπορεί να ξεκινήσει πριν την άδεια κυκλοφορίας
Ορισμένοι οργανισμοί στη χώρα πρέπει να ξεκινήσουν την αξιολόγηση μετά την
άδεια κυκλοφορίας αλλά κάποιοι θα πρέπει να ξεκινήσουν την αξιολόγηση πριν την
άδεια κυκλοφορίας

Αριθμός ολοκληρωμένων φακέλων ανά φορέα

Απαιραίτητη η χρήση της τοπικής ή εθνικής γλώσσας στη διαδικασία

Δεν απαιτείται χρήση την εθνικής γλώσσας
Απαιτείται η χρήση της εθνικής γλώσσας
Ορισμένοι οργανισμοί στη χώρα απαιτούν την χρήση της εθνικής γλώσσας ενώ
κάποιοι άλλοι όχι

Πιστοποίηση Ποιότητας φορέων HTA(% χωρών)

Key: pharmaceuticals N=24 countries reporting a quality assurance procedure, nonpharmaceutical health technologies N=18. Varies = the approach to quality assurance
(internal, external or both) varies between agencies or HTA programmes within the
country.

EUnetHTA JA3 (2016-2020)

Managed Entry Agreements
MEA Type

Description

Flat / simple
discount

A straight discount is applied to the list price, usually specified as a percentage
although could be a fixed number (to account for potential changes to list
price).

Discounted or free
drug for a
set period e.g. at
initiation

Patient level agreement. It specifies a discounted price for the drug for a fixed
time period when treatment is initiated on any given patient. The defined time
period can be linked to when response could be ascertained or predicted in a
patient and allow assessment of treatment response and decision on continued
treatment. Once that time period expires, the drug is reimbursed at its original
price.

Restricted subgroup Only patients expected to benefit most from treatment
Predictor linked
reimbursement
Stopping criteria

Conditional
treatment
duration

This is a patient level agreement. The product is reimbursed if a patient is shown
to have a given biomarker / predictor that is indicative of drug response before
therapy is initiated.
This is a patient level agreement. Specific criteria are put in place so that
treatment is stopped in patients meeting stopping criteria eg no or sub-optimal
response, non-compliance.
This is a patient level agreement. It involves agreeing an outcome of interest (to
be measured at a particular time-point) – the payer initially reimburses costs at
list price.
Reimbursement for the treatment will only be continued for patients that
achieve the specified outcome after the defined time-point is reached.

Managed Entry Agreements
MEA Type

Description

Coverage with evidence
Development (CED) /
outcomes based
(population – level)
Coverage with solution
Development

Drug is reimbursed at list price whilst additional evidence on clinical riskbenefit profile is generated. Decisions on funding / funding level
reassessed following review period.

Price-volume
agreement

Population level agreement. Price is linked to volume of sales in given
time period, with price decreasing as drug volume exceeds a certain
threshold (can be 2 or more tiers). Volume and tiers can be linked to
different indications / patient populations. The price decrease normally
takes the form of a rebate.
Population level agreement. Maximum amount on total expenditure is
fixed for the product in one or all indications in given time period (usually
calendar year). The manufacturer rebates any expenditure beyond the
cap or provides a credit note.
Patient level agreement. Cap is placed on total expenditure for the
product per patient.

Budget /
expenditure cap

Lifetime utilisation cap /
patient (cost, dose, cycle
based)
Single payment per patient

This is a patient or population level agreement. It mandates the
manufacturer providing a solution (defined as service that is measured)
as a condition for reimbursement at list price – based on the evidence
with regards to the service, the future price, reimbursement or patient
populations are negotiated / adjusted

This is a patient level agreement. It defines a fixed cost that will be
incurred per patient. This can be agreed to be paid in one lump sum
transaction at an agreed time period / milestone (e.g. linked to treatment
cycles).

Managed Entry Agreements
MEA Type
Outcomes based rebate /
outcomes guaranteed
(patient –level)

Description
This is a patient level agreement. A defined metric and / or outcome is
tracked for each individual patient for a defined period of time – the
treatment cost is partially or fully rebated by the manufacturer for
individuals who have failed to meet the pre-agreed criteria, i.e. not
reaching a level of response or experiencing negative outcomes; in
addition, reimbursement ceases for these ‘non-responders’.

Discount linked to treatment Where cost of treatment reduced where patients require longer
duration
treatment duration. Can be used to contain cost where treatment
duration uncertain.

Cost-offsets linked rebate

This is a patient or population level agreement. It involves determining the
expected incidence of a therapy / diseaserelated event (e.g.
hospitalisation) at the outset of the scheme. The actual incidence of this
event is monitored over a defined period of time (e.g. 1-2 years). A higher
incidence than the pre-determined rate is associated with a rebate,
which can be a % of the total therapy cost or directly linked to the event
cost.

Μέτρα εξορθολογισμού κόστους στην Ευρώπη

Θα μειωθεί η δαπάνη με την εφαρμογή του HTA;
o Η οικονομική αξιολόγηση των ιατρικών και φαρμακευτικών
καινοτομιών χρησιμοποιείται από το Σύστημα Υγείας:
➢ όχι για να αποτρέψει την είσοδο προϊόντων στην αγορά αλλά ...
➢ κυρίως για να δώσει προτεραιότητα σε προϊόντα και υπηρεσίες
με το μεγαλύτερο όφελος σε σχέση με το κόστος τους και το
υψηλότερο “Value for money”.

Τα Συστήματα Υγείας αντιμετωπίζουν επιπλέον ειδικές προκλήσεις,
όπως :

➢ Αυξανόμενο προσδοκώμενο όριο επιβίωσης
➢ Αυξανόμενος μέσος όρος ηλικίας (δημογραφική γήρανση)
➢ Έξαρση χρονίων ασθενειών (που έχουν μεγαλύτερο κόστος – π.χ.
διαβήτης)
➢ Αυξημένες απαιτήσεις από τους πολίτες (καλύτερη ενημέρωση γύρω
από τα θέματα υγείας και νέα φάρμακα)
➢ Σημαντική τεχνολογική καινοτομία που συνεπάγεται αυξημένο κόστος

Θα μειωθεί η δαπάνη με την εφαρμογή του HTA;
Δημογραφική Μεταβολή

Επιδημιολογική Μεταβολή

Μείωση
Γονιμότητας

Γήρανση
Πληθυσμού
Μείωση
Θνησιμότητας
Εξαιτίας
Λοιμωδών
Νοσημάτων

Αναδύονται
Χρόνιες & Μη
Μεταδοτικές
Ασθένειες

Δημογραφικοί Παράγοντες

Φυσική μεταβολή πληθυσμού (χιλ. άτομα) - Ελλάδα

Πληθυσμός άνω των 65 ετών (% συνολικό πληθυσμό) Ελλάδα-ΕΕ28

Δημογραφικοί Παράγοντες

Πληθυσμός με χρόνια πάθηση (εκατ. άτομα) ανά ηλικιακή ομάδα

Δαπάνη των νοικοκυριών για την υγεία (€) ανά μήνα

Δαπάνη των νοικοκυριών για την υγεία (€) ανά μήνα

Δαπάνη των νοικοκυριών για την υγεία (€) ανά μήνα

Επιπτώσεις του νέου πλαισίου αποζημίωσης

ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Επιλογές με μέγιστο όφελος

Στοχευμένη θεραπεία -

Διαμόρφωση καλύτερη κλινικής
πρακτικής

Καθυστέρηση εισόδου νέων
φαρμάκων
Συγκεκριμένοι
πληθυσμοί/ενδείξεις και
λιγότερες θεραπευτικές επιλογές

Βελτίωση Αποδοτικότητας
Συστήματος
Οικονομία χώρου & χρόνου
Δυναμική ένταξη/απένταξη
προϊόντων

Κόστος Νέων Θεραπειών

“Όταν ο Κόκκινος Ποταμός είναι πλημμυρισμένος,
PLACE
πάρε το λασπωμένο μονοπάτι”… Κομφούκιος
YOUR TEXT HERE

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

