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Σα ηαηξηθά ιάζε ζθνηψλνπλ 44,000 κε 98,000 
(κέζνο φξνο 71,000) ζηα λνζνθνκεία θάζε 
ρξφλν (National Institute of Medicine, US)  

1 ζηνπο 500 πνπ εηζάγνληαη πεζαίλνπλ απφ 
ηαηξηθφ ιάζνο 

ηηο αεξνπνξηθέο πηήζεηο 1:8000000 πηήζεηο 

Σν πξφβιεκα δελ είλαη ε έιιεηςε  γλψζεο… 
μέξνπκε ήδε  πνιχ  πεξηζζφηεξα απφ απηά 
πνπ ίζσο καο ρξεηαζηνχλ 

 

Η ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 1/2 



Η ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2/2 

ε ζχγρξνλε γλψζε κεηψλεηαη κε ηελ ειηθία 

ην πην πξφζθαην έηνο απνθνηηήζεσο ζπζρεηίζηεθε κε ηε 
ζσζηή αληηυπεξηαζηθή αγσγή                                           

    JAMA, 1991; 266: 1103-7. 

 

ε κεγάιε ειηθία ζπζρεηίζηεθε κε ιαλζαζκέλε 
αληηκηθξνβηαθή αγσγή 

              Arch Pediatr Adolesc Med 1998; 152: 349-352. 



ΣΕΛΙΚΑ; 

Σν 1994 ην 27% ησλ ηαηξψλ πίζηεπε φηη ε αζπηξίλε 

δελ έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζην έκθξαγκα (1988)  

 

εκαληηθέο δηαθνξέο ζηε ζεξαπεία, δηαγλσζηηθά ηεζη 

 

 

           (Jama, 2000) 
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• Κνπηνπξνχ 
• Όπσο μέξνπκε (βλέπε παραπάνω) 
• Ρσηάκε έλαλ πνπ μέξεη (βλέπε παραπάνω) 
• Αθνινπζνχκε ην πξσηφθνιιν ηεο θιηληθήο!(βλέπε παραπάνω) 
• Αθνινπζνχκε ζπγθεθξηκέλε θαηαγξακκέλε νδεγία κε 

ειαζηηθή επηινγή αλά νπζία !!! 
• Με φξνπο Tεθκεξησκέλεο Ιαηξηθήο 
• Όπσο πξέπεη!!! 
 

Δν ηοιρ ππάγμαζι επιλογή θαπμάκος 



• Απνηειεζκαηηθφηεηα (Efficacy [0,5]) 
• Αζθάιεηα (Safety – Tolerance [0,3]) 
• Καηαιιειφηεηα  - βνιή (Convenience [0,1]) 
• Σηκή (Price [0,1])  
 

• Κπιηήπια Parish 

Σςπικέρ Παπάμεηποι ηος Φαπμάκος 



ΠΩ ? 



 

 

 

Γιαηί ζςζηημαηική αξιολόγηζη? 

 

 

 

• Η αξιολόγηζη είλαη νπζηψδεο θαη αλαγθαία δηαδηθαζία γηα ηελ 

επηινγή ηεο καηαλληλόηεπηρ μεθόδος πξφιεςεο, δηάγλσζεο 

θαη ζεξαπείαο. 

• Παξαδνζηαθά γίνεηαι από ηον Ιαηπό γηα ηνλ θάζε έλα αζζελή 

μερσξηζηά. 

• ήκεξα, ην θφζηνο ηεο πγείαο θαιχπηεηαη απφ ηνλ αζθαιηζηηθφ 

θνξέα θαη επηπιένλ, νη επηινγέο απμάλνπλ εθζεηηθά ζε 

πνζφηεηα θαη ηηκή, ρσξίο απνδεδεηγκέλε πξνζηηζέκελε αμία 

• Η κενηπική ινηπφλ αμηνιφγεζε κε εςθύνη ηηρ πολιηείαρ είλαη 

πξαγκαηηθή αλάγθε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο 

• Όρη κφλν γηα νηθνλνκηθνχο, αιιά θπξίσο γηα οςζιαζηικούρ 

λόγοςρ πνηφηεηαο ηεο κεζφδνπ ή ηνπ πξντφληνο 



  Ππόηςπορ Καηάλογορ  
  Βαζικών Φαπμάκων 

  ηος Παγκόζμιος Οπγανιζμού 
Τγείαρ 

 
  (WHO Model List of Essential 

Medicines) 



Οπιζμόρ ηων οςζιωδών θαπμάκων 

 Ωο Οπζηψδε (Essential) νξίδνληαη ηα 

θάξκαθα πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ηεο 

πιεηνςεθίαο ηνπ πιεζπζκνχ,  

πλεπψο ζα πξέπεη λα είλαη πξνζβάζηκα: 

Οπνηαδήπνηε ζηηγκή,  

 ε επαξθείο πνζφηεηεο,  

 ηηο θαηάιιειεο πεξηεθηηθφηεηεο 

θαη ζε πξνζηηή ηηκή 









ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ/ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΗ 
ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ  



Mission impossible ??? 



Φάζειρ αξιολόγηζηρ/διαππαγμάηεςζηρ 
 Φαξκαθνεπηδεκηνινγηθή Εθηίκεζε 

 Πνζφζησζε θαη ζηξαηεγηθή θαηαλνκή 

 Αμηνιφγεζε θαξκάθνπ ζε επίπεδα 
 Πξνθιηληθή θαη Κιηληθή αμηνιφγεζε 

 Επηινγή πιεζπζκνχ/θαηαλνκή (inclusion/exclusion criteria) 

 Επηινγή δφζεσλ/ζρεκάησλ θιπ 

 Ιζρχο κειέηεο 

 Comparator/s 

 Σειηθά θαη δηάκεζα ζεκεία ειέγρνπ/βηνδείθηεο/επίπησζε 

 Tειηθή πνζφζηνζε έγθξηζεο, Divergent opinion 

 Οηθνλνκηθή αμηνιφγεζε 
 Επίδξαζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 

 Εθηίκεζε θφζηνπο-απνηειεζκαηηθφηεηαο  

 Εηδηθά κνληέια 

 Δηαπξαγκάηεπζε 
 πκθσλίεο φγθνπ-ηηκήο 

 πκθσλίεο θιεηζηνχ ηχπνπ (ΑΜΚΑ, ICD10, ATC) 

 Πξνζθνξέο θ.ά. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΜΔΣΔΓΚΡΗΣΙΚΔ  ΜΔΛΔΣΔ 
ΦΑΗ ΙΙΙ-ΙV 

 Μειέηεο πιεζπζκψλ 

 Αλαδξνκηθέο 

 Πξννπηηθέο  

 RCTs 

 Αλαζθνπήζεηο 

 πζηεκαηηθέο αλαζθνπήζεηο 

 Μεηαλαιχζεηο 

 ηνηρεία ξπζκηζηηθψλ αξρψλ! 

 

 

 

 

 



Μεηαθοπά ηηρ μελέηηρ ζε άηομα ή πληθςζμούρ 

 Θαιηδνκίδε 

 Δηαηζπιζηηιβηζηξφιε 

 Vioxx – COX2 ? 

 Αζπηξίλε 

 Αληηθαξθηληθά 

 Σξνπνπνηεηηθά ηεο λφζνπ 

 Φπηνζεξαπεπηηθά 

 Ελαιιαθηηθά 

 Εθηφο έλδεημεο 

 Καη’ εμαίξεζηλ 

 Πξψτκε πξφζβαζε 

 

 

 

 



Τπάξρνπλ ρηιηάδεο ιφγνη γηα λα κελ θάλνπκε θάηη,  

(είναι νωρίς, ηι θα ποσν οι άλλοι, ας διαμορθωθεί ένα κλίμα πρώηα, εγώ θα βγάλω ηο θίδι από ηην 

ηρύπα, δεν είμαι πολιηικός, εγώ κοιηάω ηη δοσλειά μοσ...) 

Έλαο κφλνλ γηα λα ην θάλνπκε… 

     γηαηί πξέπεη! 

 

            F.M. Cornford 1908 
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Δπωηήζειρ & Απανηήζειρ 

       

 Αλ δελ γίλνληαη «ειίζηεο» εξσηήζεηο  

    Παξακέλνπκε ειίζηνη!!! 

 

         

      Alban Feinstein 


