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Ρωμαϊκή εποχή 

«Οκόσα φάρμακα μη ιήται, σίδηρος ιήται...» 
Αφορισμοί, Ιπποκράτης 5ος αιώνας π.χ. 

Η τεχνολογία 
στην υπηρεσία 
της Ιατρικής 



Η Βιοϊατρική 
Τεχνολογία σήμερα 



Είναι επικίνδυνη η 
Τεχνολογία ? 



Κατηγοριοποίηση των 
Ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων 

Κοινοποιημένος Οργανισμός 

18 κανόνες κατηγοριοποίησης (Annex IX of 93/42) 

Χαμηλός  Κίνδυνος       Υψηλός 



Απόδοση προϊόντος 

• Το προϊόν δεν αρκεί μόνο να είναι ασφαλές 

• Πρέπει να ανταποκρίνεται στον σκοπό για τον 
οποίο προορίζεται 

• Για καινοτομικά προϊόντα και για προϊόντα 
κλάσης ΙΙΙ απαιτούνται κλινικές δοκιμές 



Στόχοι: 

• Ελάχιστα επίπεδα ασφάλειας 

• Εξασφάλιση καταλληλότητας 

• Ελεύθερη διακίνηση αγαθών 
 

  CE marking = “Passport”,  

not a quality mark or test mark 



Ευρωπαϊκές 
Οδηγίες για 

Ιατροτεχνολογικά 

• Medical Device Directive (MDD) 93/42/EEC 
(today under revision) 

• Active Implantable Device Directive (AIMD) 
90/385/EEC 

• In Vitro Diagnostics Directive (IVDD) 
98/79/EEC 



Η πιστοποίηση 
Υπηρεσιών 

• Δεν είναι υποχρεωτική 

• Η συνηθέστερη προσέγγιση στην Ευρώπη 
είναι κατά ISO 9001 

• Άλλα μοντέλα: 
– ACCREDITATION, JCHAO, ΗΠΑ 

– EFQM, ΕΥΡΩΠΗ 

– VISITATIE 



Πιστοποίηση 
Ποιότητας 

• Δημιουργία συνθηκών εμπιστοσύνης μεταξύ των 
εμπλεκομένων (3 μέρη): 

– Πάροχος υπηρεσίας 

– Αποδέκτης Υπηρεσίας 

– Φορέας Πιστοποίησης 

 

• Αμοιβαία Αποδοχή 



Αξιολόγηση της 
ποιότητας στις 

υπηρεσίες υγείας 

Μοντέλο Προέλευση 

ACCREDITATION (JCI, CA, 
AA κλπ) 

USA 1917,  JCHAO 1958 

ISO - certification UK 1947 

EFQM Europe 1988, business  

excellence model 

VISITATIE (ομοτεχνιακός 
έλεγχος) 

NL 1992,  focused on 
professionals 



Ποιο μοντέλο 
επικρατεί ? Ποιες 
είναι οι τάσεις? 

• Στην Ελλάδα ISO 9001 

 

• Πιθανό ζητούμενο: η «ενοποίηση» των 
διαφορετικών μοντέλων 

 

• Νέες τάσεις για νοσοκομεία του ΕΣΥ – 
Παρόχους ΕΟΠΥΥ 



Τα βήματα για τη 
Πιστοποίηση 

• Απόφαση για Σύστημα Ποιότητας 

 

• Εγκατάσταση Συστήματος 

 

• Αξιολόγηση Συστήματος 

 

• Συντήρηση Συστήματος & Επιτήρηση 

 



Χρόνος – Κόστος 
(ISO 9001) 

Φάση Ανάπτυξης Χρόνος Μήνες 

Γραπτός λόγος, αποτύπωση 
διαδικασιών 

4-8 

Λειτουργία πριν την Αρχική 
Επιθεώρηση  

6 

Επιτήρηση <12 

Κόστος για: Εκτίμηση σε € 

Υλικό – Εκπαίδευση κλπ 500 – 1.000 

Αμοιβή Συμβούλου 5.000 – 15.000 

Αρχική Επιθεώρηση 2.000 

Ετήσια Επιτήρηση 1.500 



Τα συστήματα υγείας παγκοσμίως έρχονται 
συνεχώς αντιμέτωπα με την πρόκληση παροχής 
υγειονομικής περίθαλψης σε συνθήκες 
περιορισμένων πόρων.  

Οι εφαρμοζόμενες πολιτικές, πρακτικές και 
αποφάσεις καλούνται να μεγιστοποιήσουν την 
απόδοση των παρεμβάσεων στην υγεία του 
πληθυσμού και ταυτόχρονα να μεγιστοποιήσουν 
την αξία που προκύπτει από το κόστος παροχής 
των συγκεκριμένων υπηρεσιών.  

 

Αξιολόγηση τεχνολογίας 
Υγείας 



Ορισμοί 

• Η τεχνολογία της υγείας είναι «κάθε παρέμβαση που 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προώθηση της 
υγείας, την πρόληψη, διάγνωση ή θεραπεία μιας 
ασθένειας ή για την αποκατάσταση ή μακροπρόθεσμη 
περίθαλψη». Περιλαμβάνει ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
ποικίλουν από τα απλά ξύλινα γλωσσοπίεστρα  και τα βοηθητικά 
προϊόντα μέχρι τα πιο εξελιγμένα εμφυτεύματα, συστήματα 
ιατρικής απεικόνισης,  φάρμακα, ιατρικές και χειρουργικές 
διαδικασίες και τα οργανωτικά και υποστηρικτικά συστήματα στα 
πλαίσια των οποίων παρέχεται η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 

• Η Αξιολόγηση Τεχνολογίας Υγείας είναι η 
συστηματική εκτίμηση των στοιχείων, αποτελεσμάτων 
και των συνεπειών της τεχνολογίας υγείας.  



Αξιολόγηση Τεχνολογίας 
Υγείας 

• Αναζητά και αναλύει τις επιπτώσεις από την 
υιοθέτηση μιας τεχνολογίας, τόσο τις άμεσες 
(ακούσιες), όσο και στις έμμεσες (εκούσιες). 

• Βασικός της στόχος είναι η ενημέρωση και η 
υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων. Έτσι εξασφαλίζεται 
η υιοθέτηση των αποδοτικών και αποτελεσματικών 
τεχνολογιών και η απόρριψη τεχνολογιών αμφιβόλου 
αξίας για το σύστημα υγείας.  

• Η ΑΤΥ διενεργείται από διεπιστημονικές ομάδες με μια 
ποικιλία μεθόδων. 

• Συμμετέχουν Ιατροί, Νοσηλευτές, Μηχανικοί, 
Οικονομολόγοι, Νομικοί, Κοινωνιολόγοι … 
 
 



Έρευνα, 
καινοτομία 

Απόφαση 
για 
υιοθέτηση 

Αξιολόγηση Τεχνολογίας Υγείας 



…από το εργαστήριο 
στη κλινική πράξη… 



• Αντικατάσταση ισχίου (αντοχή vs γωνία) 

• Θαλιδομίδη 

• Θερμογραφία vs Μαστογραφία 

• Αξονική τομογραφία USA ’70 (οργανωμένη 
προσέγγιση HTA) 

• …. σήμερα 

 

 

Ιστορία, 
παραδείγματα 



Παράδειγμα 1 
Θεραπεία με Πρωτόνια 

• 49 κλινικές δοκιμές για θεραπείες 
με πρωτόνια: 4 την συγκρίνουν με 
άλλους τρόπους ακτινοθεραπείας 

• Αν και η θεραπεία με πρωτόνια 
είναι γνωστή εδώ και πενήντα 
χρόνια, ήταν περιορισμένη για 
ερευνητικούς σκοπούς μέχρι το 
1990. Έκτοτε 80,000 άνθρωποι 
έχουν κάνει θεραπεία με πρωτόνια. 

• 33 τουλάχιστον κέντρα διεθνώς. 10 
στις ΗΠΑ τουλάχιστον. 

• Υποστηρικτές επιζητούν ένταξη στο 
ασφαλιστικό πακέτο και μείωση του 
μεγέθους και των τεχνικών 
απαιτήσεων του μηχανήματος. 

• Οι πολέμιοι μπλοκάρουν την 
ασφαλιστική κάλυψη ζητώντας πιο 
συγκεκριμένη τεκμηρίωση. 

 Στάδιο ανάπτυξης: 

Μάλλον πρώιμο 
 



Παράδειγμα 1 
Θεραπεία με Πρωτόνια 

 

• Ελληνικά δεδομένα 
–  Μηχανήματα 20ετίας στο δημόσιο 

– Χρήση Κοβαλτίου 

– Νέα μηχανήματα με ΕΣΠΑ 

– Ρόλος ιδιωτικού τομέα 

– Νέες τιμές αποζημίωσης από ΕΟΠΥΥ 

 

Πιθανώς είναι ασφαλέστερη επιλογή η 
επένδυση σε IMRT, GMRT, στερεοταξία 



Παράδειγμα 2 
Ρομποτική χειρουργική 

• Ποιος είναι  ο ρυθμός διείσδυσης 
σχετικά με τις ανάγκες (πιθανά 
μεγαλύτερος) 

• Διεθνώς η τάση είναι η 
αντικατάσταση με 2ης γενεάς 

• Μπορούμε να εξασφαλίζουμε 
αναλώσιμα για τον εξοπλισμό του 
δημοσίου τομέα ? 

 



Ελλάδα 2012 

Στη χώρα μας η τώρα ξεκινάμε. Σήμερα η αξιολόγηση είναι υποκειμενική 
 
Τέσσερις προβληματισμοί σε σχέση με την ΗΤΑ: 
• Κακός Συντονισμός, χαμηλά μεθοδολογικά στάνταρ 
• Χαμηλή νομιμοποίηση (χρηματοδότηση από τους ενδιαφερόμενους 

κατασκευαστές) 
• Χαμηλή χρησιμότητα (μεγάλο χρονικό διάστημα και μη ένταξη του κόστους) 
• Χαμηλή διασύνδεση μεταξύ ασφαλιστικής κάλυψης και αξιολόγηση τεχνολογιών 
Τέσσερις βασικές κατευθύνσεις: 
• Να δημιουργηθεί μια κοινή κατηγοριοποίηση, κοινό λεξιλόγιο. 
• Βελτιστοποίηση της διαφάνειας με την εμπλοκή όλων των «παικτών»- 

κατασκευαστές, ιατροί, πληρωτές, ασθενείς κλπ. 
• Να συμπεριληφθεί και η παράμετρος κόστος στις αξιολογήσεις ώστε να μπορεί 

να μετρηθεί η αξία αλλά και η σχετική αξία μιας νέας τεχνολογίας 
• Διασύνδεση ασφαλιστικής κάλυψης με ΗΤΑ, διαφοροποιώντας την συμμετοχή 

του ασφαλισμένου ανάλογα με την θεραπεία (βασισμένοι σε κλινική 
αποτελεσματικότητα αλλά και κόστος) 
 
 



Ελλάδα 2012 

• Εθνικό Κέντρο αξιολόγησης της Ποιότητας και 
Τεχνολογίας στην Υγεία (πρώην ΕΚΕΒΥΛ) 

• Δημόσιος φορέας 

• Διεθνείς συνεργασίες (ECRI, UNETHA, WHO) 

• Κινητοποίηση δυνάμεων, ρόλος ΕΝΕ 

• Διασυνοριακή συνεργασία, προσαρμογή σε 
εθνικά δεδομένα 

• Έμφαση στα ιατροτεχνολογικά 

 

 



3 συμπληρωματικοί παράμετροι για την εξασφάλιση της 
κατάλληλης εισαγωγής και χρήσης της ιατρικής τεχνολογίας 

Αξιολόγηση 
Τεχνολογίας 

Υγείας 

Κανονιστικό 
πλαίσιο 

Διαχείριση 
Τεχνολογίας 



Κανονιστικό πλαίσιο 
(HTR) 

• Οδηγίες ΕΕ 
– MDD 93/42 

– In-vitro 98/79 

– Active implantable MD 90/385  

• EU Public Procurement Legislation (2004/18) 

• Εθνική νομοθεσία 
– N. 3580/2007 

– N. 2955/2001 

– ΠΔ. 16/2007, ΠΔ. 117/2007 etc… 

 



Διαχείριση (HTM) 

• Αγορά 
• Εγκατάσταση 
• Εκπαίδευση 
• Λειτουργία 
• Συντήρηση 

 
• Συμβάσεις 
• Επαγρύπνηση 
• Inventory 
• Δεδομένα, δείκτες 

 

 

 



LCC, παράδειγμα 

Capital
18%

Staff
16%

Consumables
50%

Maintenance
13%

Overhead
3%

Anaesthesia machine



 

…all other 

bring… 



Αξιολόγηση αναγκών 



Registry for Medical Devices 
https://registry.ekevyl.gr 
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MD 
Suppliers 

Hospitals 

Invoices 
including 
codes 

Market 
Observation 

B.I. 

Statistical Reports and Answers like: 
•What is the cost range for similar products?” 
•How many products have been purchased by each 
hospital? 
• What are the comparison results to other similar 
hospitals?” 
•Is there a cost variation among the hospitals for the 
same product? etc 

 

Not only statistical reports. A tool for Competent Authority (EOF) 
•Vigilacne system 
•Certified products (CE Marked) 

Currently: 406.878 products,  Version 152η  



Προδιαγραφές 



Table format 

specs.ekevyl.gr 
 



Δημόσια διαβούλευση 



Η πρόβλεψη είναι μια 
δύσκολη υπόθεση….. 

…. ιδιαίτερα αν 
αφορά στο μέλλον! 



Ευχαριστώ πολύ ! 

pappous@ekapty.gr 

 

 

• www.ekapty.gr (web site) 

• specs.ekevyl.gr (Προδιαγραφές) 

• https://registry.ekevyl.gr (Μητρώο) 

http://www.ekapty.gr/
https://registry.ekevyl.gr/

