


Χαιρετισμός

Κατά ένα παράδοξο τρόπο, όσο κυλούν τα χρόνια της Ιστορίας, η πανανθρώπινη

αξία της Υγείας εμπλέκεται στα γρανάζια των Οικονομικών, μεταλλάσσεται σε

οικονομική αξία, γίνεται πιο ακριβή, δυσκολεύει τα Οικονομικά Κυβερνήσεων, τα

Οικονομικά των πολιτών και τελικά την ίδια την αποκατάσταση της Υγείας των

πολιτών! Κι αυτό γιατί τα Οικονομικά της Υγείας είναι ένα διαφορετικό Κεφάλαιο

από αυτή καθαυτή την Υγεία και την Ιατρική. 

Στην επιστήμη της Οικονομίας η Υγεία θεωρείται προϊόν, που για την απόκτησή

του χρειάζονται κοινωνικές και πολιτικές στρατηγικές, οικονομικές αναλύσεις,

προγράμματα, πολιτικές ανάπτυξης, ιδιαίτερους αλγόριθμους. Τα Οικονομικά της

Υγείας –όπως και στο σύνολό της η Οικονομική επιστήμη- θα πρέπει να απαντή -

σουν σε τρία βασικά ερωτήματα: 

• Ποιες είναι οι ανάγκες ενός συγκεκριμένου πληθυσμού σε υπηρεσίες Υγείας;

• Με ποιο τρόπο θα γίνει η οργάνωση και η παραγωγή των υπηρεσιών Υγείας,

ώστε να παράγεται όσο γίνεται περισσότερο και στο χαμηλότερο δυνατό κόστος;

• Πώς θα διανεμηθούν αυτές οι υπηρεσίες Υγείας στους πολίτες μιας χώρας;

Στο χώρο του καρκίνου, τα παραπάνω ερωτήματα δεν αλλάζουν. Ισχύουν τα ίδια,

με μεγαλύτερη επικέντρωση στην οργάνωση ειδικού δικτύου εξειδικευμένων

Ογκολογικών κέντρων, στη στελέχωση από ειδικούς επιστήμονες –όχι μόνο

ιατρούς, ανάγκες συνεχώς ανανεούμενων αντικαρκινικών θεραπειών. Ο καρκίνος,

όμως, και τα οικονομικά του, εμπλέκονται και σε άλλα πολύπλοκα ζητήματα. Η

παραγωγή και διάθεση των νέων αντικαρκινικών φαρμάκων απαιτούν μυθώδη

ποσά, η έρευνα του καρκίνου είναι πολύ ακριβή, η οργάνωση των Ογκολογικών

κέντρων με νέες τεχνολογίες είναι πανάκριβη, οι νοσηλείες, οι επιπλοκές και οι

υποστηρικτικές θεραπείες των καρκινοπαθών ξεπερνούν τα οικονομικά άλλων

χρονίων νοσημάτων.

Όλες αυτές οι ιδιαιτερότητες του καρκίνου οδήγησαν τους οικονομικούς

επιστήμονες σε επιμέρους μελέτη και θεωρητική και πρακτική σπουδή των

οικονομικών του καρκίνου, ανάπτυξη ειδικών «εργαλείων» εκτίμησης, όπως το

Health Technology Assessment-HTA, την ανάλυση προβληματισμών για το κόστος



των μεγάλων κλινικών μελετών, για το αληθινό μέγεθος της θεραπευτικής αξίας

πανάκριβων νέων αντικαρκινικών φαρμάκων και τεχνολογιών, την ευρύτερη εφαρμογή

μελετών οφέλους/ κόστους των ακριβών θεραπειών, αναθεωρήσεις στη κοινωνική πολιτική

δικτύωσης των προσφερόμενων Ογκολογικών υπηρεσιών, στην αξία της πρόληψης, κλπ.

Η ΕΟΠΕ δεν μπορεί να μείνει ασυγκίνητη σε αυτό το εξαιρετικά επίκαιρο και διαρκώς

διογκούμενο ζήτημα των οικονομικών του καρκίνου. Στην τρίτη Ημερίδα της νέας σειράς

Web Academy γίνεται μια ενδελεχής και επιστημονική ανάλυση των συγχρόνων αντι -

λήψεων και τάσεων στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα, η οποία απασχολεί και

προβληματίζει διαρκώς και περισσότερο τους ιατρούς που ασχολούνται με τις θεραπείες

του καρκίνου. Καλώς ή κακώς οι γνώσεις των οικονομικών του καρκίνου γίνονται απα -

ραίτητες και η θεώρηση του κόστους των Ογκολογικών υπηρεσιών βοηθάει ακόμα

περισσότερο στη λήψη ασφαλών αποφάσεων από τεχνοκράτες και επιστήμονες. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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Χ. Ανδρεάδης, Α. Αρδαβάνης



Διευθυντές Σπουδών: Χαράλαμπος Ανδρεάδης, Αλέξανδρος Αρδαβάνης
Συντονιστές Θεματικής Ενότητας: Πάνος Καναβός, Βασίλειος Μπαρμπούνης

Ομιλητής: Πάνος Καναβός

08:30 - 09:00      Registration and coffee

09:00 - 09:15      Introductions

09:15 - 10:00      Introduction to Health Economics 
                              •  What is Health Economics
                              •  How does Health Economics fit into the decision-making process
                              •  Key components used in Health Economics: costs & outcomes
                              •  Modelling costs and outcomes

10:00 - 11:00      How do health systems implement Health Economics? (Part I)
                              •  The rising impact of Health Technology Assessment
                              •  Systems and models of HTA
                              •  Advantages and limitations of different models of HTA
                              •  Assessment vs Appraisal
                              •  Key dimensions of value (clinical and economic, incl. budget impact)

11:00 - 11:15      Coffee break

11:15 - 12:15      How do health systems implement Health Economics? (Part II)
                              •  Key drivers of value in decision-making
                              •  Hierarchies in evidence and how HTA agencies treat these
                              •  Scientific Value Judgements vs. Social Value Judgements
                              •  Decision-making and coverage with case studies from oncology
                              •  Explaining differences in coverage across settings

12:15 - 13:00     Value Assessment in the context of HTA (Part I)
                              •  Divergent opinion between EMA and reimbursement bodies/HTAs
                              •  How are drugs submitted to HTA with immature evidence (CMA) handled?
                              •  Assessing clinical trials: statistical significance, size of the effect, relevant 
                                 endpoints, comparators, clinical vs. surrogate endpoints, subgroup analysis

13:00 - 14:00      Light lunch

14:00 - 15:30      Value Assessment in the context of HTA (Part II)
                              • Assessing clinical trials: Real World Evidence (RWE), Indirect Comparisons, 
                                 Single Arm trials, Data Cross-overs
                              •  Key considerations for the inclusion and handling of economic evidence
                              •  Coverage through risk-sharing

15:30 - 15:45      Coffee break

15:45 - 16:30      A case study showcasing the challenges of achieving coverage in oncology
                              •  Participants read the case study distributed in advance
                              •  Participation in the discussion on key value points of the proposed 
                                 treatment
                              •  Applying the tools explained earlier in the day to arrive at a decision
                              •  Adopt a health insurance/payer perspective

16:30 - 17:00      HTA in the Greek context
                              •  The HTA legislation and its gaps
                              •  The role of the Negotiation Cttee
                              •  The future of HTA

17:00 - 17:10      Conclusions and departures

Πρόγραμμα



Διευθυντές Σπουδών
Ανδρεάδης Χαράλαμπος
Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής Γ’ Τμήματος Κλινικής
Ογκολογίας και Χημειοθεραπείας, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»

Αρδαβάνης Αλέξανδρος
MD, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής - Επιστημονικός
Υπεύθυνος Α΄ Παθολογικού - Ογκολογικού Τμήματος,
Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

Ομιλητές - Συντονιστές
Πάνος Καναβός
Associate Professor of International Health Policy, Department of
Health Policy, London School of Economics and Political Science,
Deputy Director at LSE Health and Programme Director of the Medical
Technology Research Group (MTRG)

Βασίλειος Μπαρμπούνης
Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής Γ’ Παθολογικής – Ογκολογικής
Κλινικής, Metropolitan Hospital 
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