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Παγκόσμια φαρμακευτική δαπάνη

Delivering on the Potential of Biosimilar Medicines. Report by the IMS Institute for Healthcare Informatics, 2016.

Οι βιολογικοί παράγοντες είναι το πιο γρήγορα 
αναπτυσσόμενο κέντρο κόστους της συνολικής 
φαρμακευτικής δαπάνης, εξαιτίας της 
αποτελεσματικότητας και ασφάλειας που προσφέρουν, 
καθώς και την κάλυψη ασθενών που μέχρι σήμερα δεν 
είχαν θεραπεία
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EU - Change in Price per treatment day since introduction of biosimilars
(year of first biosimilar launch) 

The Impact of Biosimilar Competition in Europe, IQVIA, 2108



Βιο-ομοειδή – αύξηση των ημερών θεραπείας με αντι-TNF’s (ΕU) 



Average biosimilar price discount by country in (%) over originator products.

Rémuzat et al, Journal of Market Access & Health Policy, 2017 



Projected drug cost savings resulting from the introduction of Remsima during the first year after launch 

Jha A. et al, Adv Ther, 2015



Jha A. et al, Adv Ther, 2015

Number of additional patients who could be treated with Remsima using the drug cost savings



Infliximab – High variation in biosimilar use







Mείωση της δαπάνης 
με ταυτόχρονη αύξηση της πρόσβασης των ασθενών 

σε αποτελεσματικές θεραπείες

Είσοδος βιο-ομοειδών 
infliximab, etanercept, 

rituximab

• Μείωση κόστους από £41 εκ. 
/μήνα σε £24 εκ. /μήνα

• Αύξηση της πρόσβασης 
+16% 

Keith Ridge-NHS England: 16thBiosimilar Medicines Group Conference 2018



Mείωση της δαπάνης 
με ταυτόχρονη αύξηση της πρόσβασης των ασθενών 

σε αποτελεσματικές θεραπείες





Biosimilars στην Ευρώπη –
Μείωση κόστους για τα συστήματα υγείας

• Κάθε χώρα χρησιμοποιεί διαφορετικά εργαλεία για να πετύχει τη μείωση κόστους  



Έγκριση-Τιμολόγηση- Αποζημίωση βιολογικών στην Ελλάδα

Έγκριση ΕΜΑ

Επιτροπή
Αξιολόγησης

Health Technology 
Assessment

Τιμολόγηση Επιτροπή 
Διαπραγμάτευσης

Ορισμός τιμής καταλόγου βάσει 
ΦΕΚ 4274/Β/22.11.2019

Καμία διαφορά μεταξύ 
originators -biosimilars

Έγκριση φαρμάκου βάσει προσφερόμενου 
κλινικού οφέλους

Originator : Διάρκεια έγκρισης ΗΤΑ >=6 μήνες
Biosimilars : Διάρκεια έγκρισης ΗΤΑ ~1 μήνας 

Ορισμός τελικής τιμής 
αποζημίωσης



Επιτροπή Αξιολόγησης 

• Τα βιο-ομοειδή υπόκεινται σε συνοπτική διαδικασία

αξιολόγησης εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης

• Κατά τη συνοπτική διαδικασία αξιολόγησης εκτιμώνται τα

διαθέσιμα κλινικά και επιδημιολογικά δεδομένα και η

επίπτωση της νέας θεραπείας στον προϋπολογισμό.

• Η εκτίμηση της επίπτωσης στον προϋπολογισμό

παραπέμπεται στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης.



Επιτροπή Διαπραγμάτευσης

• Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης διαπραγματεύεται και συνάπτει 

συμφωνίες με τις φαρμακευτικές εταιρείες για τις τιμές ή τις 

εκπτώσεις των φαρμάκων, τα οποία αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ 

ή προμηθεύονται τα δημόσια νοσοκομεία.

• Όποιες εταιρείες συνάψουν συμφωνία με το κράτος, αποζημιώνουν 

εν τέλει τα προϊόντα τους στα όρια που θέλει και μπορεί ο 

κρατικός προϋπολογισμός (πολύ παρακάτω από τις ανακοινώσιμες 

τιμές καταλόγου).

• Οι συμφωνίες είναι εμπιστευτικές.



Προσδοκώμενα οφέλη από τη χρήση των βιο-ομοειδών φαρμάκων

Επένδυση σε νέες Θεραπείες
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