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RWE: Aς οργανώσουμε τους ορισμούς…

Real World Data (RWD)

Real World Evidence (RWE)

Non Interventional Studies (NIS)

Observational Studies

Pragmatic studies

Registries



https://www.fda.gov/downloads/medicaldevices/deviceregulationandguidance/guidancedocuments/ucm513027.pdf
https://www.meaningcloud.com/blog/real-world-evidence

“RWD are data relating to patient health status and/or the delivery of health 

care routinely collected from a variety of sources”.

RWD



https://www.fda.gov/downloads/medicaldevices/deviceregulationandguidance/guidancedocuments/ucm513027.pdf
https://privacy-analytics.com/real-world-evidence/

“RWE is the clinical evidence regarding the usage, and potential benefits or 

risks, of a medical product derived from analysis of RWD”. 

RWE



Registry [Μητρώο]

• Oργανωμένο σύστημα το οποίο

χρησιμοποιεί μεθοδολογία μελετών

παρατήρησης για τη συλλογή

ομοιόμορφων δεδομένων (κλινικών και

άλλων) διαφόρων ασθενών

• Αξιολογεί συγκεκριμένες εκβάσεις ενός

πληθυσμού ο οποίος καθορίζεται από

μία συγκεκριμένη νόσο, κατάσταση ή

έκθεση

• Χρησιμεύει για προκαθορισμένους

επιστημονικούς, κλινικούς σκοπούς ή για

λόγους καθορισμού πολιτικών υγείας.

Gliklich RE, Dreyer NA, eds. Registries for Evaluating Patient Outcomes: A User's Guide. Prepared by Outcome DEcIDE Center  AHRQ Publication No. 07-EHC001-1. 
Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality. April 2007



Μη παρεμβατική μελέτη = Μελέτη παρατήρησης

• Συνταγογράφηση σύμφωνα με την ΠΧΠ

• Η ένταξη σε συγκεκριμένη θεραπευτική στρατηγική δεν 

αποφασίζεται εκ των προτέρων από το πρωτόκολλο, αλλά 

καθορίζεται από την ιατρική πρακτική. 

• Η απόφαση για τη χορήγηση του φαρμάκου διαχωρίζεται σαφώς 

από την απόφαση για συμμετοχή του ασθενούς στη μελέτη.

• Δεν εφαρμόζονται επιπρόσθετες διαδικασίες διάγνωσης ή 

παρακολούθησης.

• Ανάλυση δεδομένων με επιδημιολογικές μεθόδους.

ΦΕΚ ΔΥΓ3/89292, 1973, 31/12/2003

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.chcuk.co.uk/non-interventional-studies/nis-definitions/&ei=4nVLVcXmJ8av7AaahoCQBQ&bvm=bv.92765956,d.ZGU&psig=AFQjCNHwfk0GMsOKm6V0pfVgJVi0mk6ojQ&ust=1431095127278375


Γενικό πλαίσιο σχεδιασμού RWE

Sarah Wamala Andersson & Mattias Kyhlstedt J. Comp. Eff. Res. (2017) 6(5), 391–395 

Οδηγίες για το σχεδιασμό, 
ανάλυση & δημοσίευση των ΝΙS

E. VON ELM, D.G. ALTMAN, M. EGGER et al. Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, Τόμος 22 • Τεύχος 1 
• Ιανουάριος - Μάρτιος 2010



Έχει αποφασίσει ο ερευνητής κάποια θεραπευτική 
παρέμβαση;

Ερευνητική μελέτη (παρεμβατική) Μελέτη παρατήρησης  (μη παρεμβατική)

Τυχαία κατανομή ασθενών;

Τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη 
μελέτη

Μη τυχαιοποιημένη 
μελέτη

Ομάδα ελέγχου;

Αναλυτική 
μελέτη

Περιγραφική μελέτη

Κατεύθυνση;

Μελέτη κοόρτης

(cohort study)

[προοπτική]

Μελέτη περιστατικών-
μαρτύρων

(case control study)

[αναδρομική]

Συγχρονική μελέτη

(cross sectional 
study)

Έκθεση      Έκβαση

Έκθεση & έκβαση 
την ίδια στιγμή

ΟΧΙΝΑΙ

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙΝΑΙ

Έκθεση Έκβαση

Grimes AD et al. The Lancet, Vol 359:57-61, 2002

Ο αλγόριθμος των μελετών



Όχι Σύμβαμα

Σύμβαμα
Ομάδα Έκθεσης

Όχι Σύμβαμα

Σύμβαμα

Ομάδα Ελέγχου

Μελέτη κοόρτης

Όχι Έκθεση

Όχι Έκθεση

Έκθεση
Έκβαση υπό μελέτη

(περιστατικά)

Έκθεση Όχι έκβαση

(μάρτυρες)

Μελέτη 

περιστατικών-

μαρτύρων

Έκθεση

Επιπολασμός της έκβασης

Όχι Έκθεση

Επιπολασμός της έκβασης
Συγχρονική 

μελέτη

Μελέτες Παρατήρησης



NIS: To γενικό κανονιστικό/δεοντολογικό πλαίσιο

https://www.chcuk.co.uk/non-interventional-studies/



Ιεραρχία των δεδομένων για την αξιολόγηση μιας θεραπείας

Συστηματική ανασκόπηση μεγάλων RCTs

Μία μόνο μεγάλη RCT

Συστηματική ανασκόπηση μικρών RCTs

Μία μόνο μικρή RCT

Συστηματική ανασκόπηση προοπτικών μελετών κοόρτης

Μία μόνο προοπτική μελέτη κοόρτης

Συστηματική ανασκόπηση μελετών περιστατικών – μαρτύρων

Μία μόνο μελέτη περιστατικών – μαρτύρων

Συστηματική ανασκόπηση συγχρονικών μελετών

Μία μόνο συγχρονική μελέτη

Σειρές περιστατικών

P. J . Devereaux & S. Yusuf. Journal of Internal Medicine 2003; 254: 105–113



RWE: Πως αξιοποιούνται;
Γιατί γίνεται τόσος θόρυβος;



Ποιος τολμά να αμφισβητήσει τις τυχαιοποιημένες 
μελέτες;

http://freshspectrum.com/6-rct-randomista/

BMJ 2003;327:1459–61



Οι τυχαιοποιημένες μελέτες έχουν αδυναμίες

Είναι πλέον σαφές ότι οι RCTs οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ΕΒΜ έχουν
αδυναμίες!

• Αυστηρά επιλεγμένος πληθυσμός

• «Ιδανικές συνθήκες»

• Υψηλό κόστος

• Μικρή περίοδος παρατήρησης

• Δύσκολα εφαρμόσιμες σε σπάνια νοσήματα ή σε αυτά με αργή εξέλιξη

• Δραστικότητα [efficacy]

• Αδυναμία ανίχνευσης σπάνιων ΑΕ (<1%) και αλληλεπιδράσεων

RCT = Randomized Controlled Trial, EBM = Evidence Based Medicine



Oι μελέτες RWE καλύπτουν τις αδυναμίες των RCTs

Tα δεδομένα που προκύπτουν από τις RWE μελέτες συμπληρώνουν εκείνα των RCTs!

• Δεν γίνεται αυστηρή επιλογή πληθυσμού

• «Πραγματικές συνθήκες» καθημερινής κλινικής πρακτικής

• Χαμηλό κόστος

• Μεγάλη περίοδος παρατήρησης

• Εφαρμόσιμες σε σπάνια νοσήματα ή σε νοσήματα με αργή εξέλιξη

• Αποτελεσματικότητα [effectiveness]

• Δυνατότητα ανίχνευσης σπάνιων ΑΕ και αλληλεπιδράσεων



Oι RCTs και οι RWE μελέτες απαντούν σε διαφορετικά 
ερωτήματα. Mε τα λόγια των ιατρών…

https://www.svmpharma.com/real-world-evidence-or-randomised-clinical-trials-can-we-ever-remove-the-bias/



RCTs & RWE. Είναι ζήτημα εγκυρότητας…



O κόσμος έχει αλλάξει. Από την EBM στη VBM

EBM = Evidence Based Medicine, VBM = Value Based Medicine

http://www.mwestonchapman.com/evolving-concept-value-oncology-care/



RWE: H αξιοποίησή τους και ο «πανταχού παρών» ρόλος τους

https://itilbury.wordpress.com/2016/01/17/the-omnipresent-curriculum/



RWE: Γεφυρώνουν τα «κενά» σε όλον τον κύκλο ζωής του προϊόντος

https://www.svmpharma.com/rwe-series-part4/



RWE και “integrated evidence plan”

Source: Deloitte analysis



RWE: Επέκταση, ενίσχυση, εμπλουτισμός και καινοτομία στο 
σχεδιασμό των κλινικών μελετών! 

http://nationalacademies.org/hmd/activities/research/drugforum/2017-SEP-19/proceedings-of-a-workshop-in-brief



Νέοι σχεδιασμοί μελετών: Σπάζοντας τα στεγανά μεταξύ RCTs & 

RWE – Oι “pragmatic” μελέτες

Frobert O,  et al. Am Heart J 2010;160:1042-8



Pragmatic trials: To μέλλον

• Παλαιός όρος (1967)

• Σήμερα χρησιμοποιείται κυρίως για να 

περιγράψει μελέτες που συνδυάζουν 

στοιχεία τόσο από τις RCT όσο και από 

RWE.

• Το πόσο “pragmatic” είναι μια μελέτη 

μπορούμε να το υπολογίσουμε με το 

Precis 2 tool.

BMJ 2015;350:h2147

Precis 2 tool



Η θέση των RWE στην επικαιροποίηση των κατευθυντήριων 
οδηγιών

Robert O. Bonow, MD, MS; Eugene Braunwald, MD. JAMA March 19, 2019 Volume 321, Number 11

Hernandez AF, Harrington RA. What is needed now to improve cardiovascular clinical registries in the future? [published online February 20, 

2019]. JAMA Cardiol. doi:10.1001/jamacardio.2018.4946



RWE και αξιοποίησή τους από τις κανονιστικές αρχές. Tι λέει ο FDA;



• Science progresses now faster than the “system”, impeding the 

development and best use of novel treatment options. 

• Leveraging RWE is a need – and an achievable goal. 

• Accelerating the use of RWE requires a concerted effort and the necessary 

upfront investments. 

• The good news: this is not a zero-sum game, all players in the 

pharmaceutical ecosystem stand to gain. 

Real world evidence (RWE) – an introduction; how is it relevant for the medicines regulatory system? London, EMA, April 2018 Hans-Georg 

Eichler Senior Medical Officer

Tί λέει ο ΕΜΑ;



RWE: Οφέλη για όλους!

http://www.pharmafile.com/news/514568/revealing-missing-evidence-randomised-real-life-studies-basal-insulin-therapy



Στον κόσμο 
που έρχεται…

Τα RWD είναι το νέο «καύσιμο» …



EΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ!



Αξιοποιώντας τα δεδομένα RWE για τη 
βελτιστοποίηση της πρόσβασης

Γιώργος Καραχάλιος, Νευρολόγος, Διευθυντής Ιατρικού Τμήματος

Genesis Pharma



Ta δεδομένα Καθημερινής Κλινικής Πρακτικής (RWE) είναι ολοένα 
σημαντικότερα για να εξασφαλίσουν την πρόσβαση των ασθενών 
αλλά και την εμπορική επιτυχία. 
Πρόσφατες δηλώσεις του κ. Ξανθού 

«…η καθολική και ισότιμη πρόσβαση των ευρωπαίων πολιτών στα αναγκαία φάρμακα, 

προϋποθέτει: 1. Διαφάνεια στα κόστη έρευνας και ανάπτυξης, 2. Συστηματική και συνεχή 

καταγραφή δεδομένων (real world data) και ανταλλαγή πληροφοριών που αφορούν την 

ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα ενός φαρμάκου. 3. Κοινές αξιολογήσεις των νέων

φαρμακευτικών προϊόντων. 4. Ενίσχυση της διαπραγματευτικής ικανότητας και

ισχύος των μεμονωμένων χωρών, μέσα από διακρατικές συμμαχίες 5. Πολιτικές 

πρωτοβουλίες όπως το ψήφισμα που προτείνει η Ιταλία στο πλαίσιο της 72ης Γενικής 

Συνέλευσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αναφορικά με την ενίσχυση της 

διαφάνειας στις αγορές φαρμάκων, εμβολίων και τεχνολογιών υγείας…»



Ta δεδομένα Καθημερινής Κλινικής Πρακτικής (RWE) είναι ολοένα 
σημαντικότερα για να εξασφαλίσουν την πρόσβαση των ασθενών 
αλλά και την εμπορική επιτυχία
Η εξαγωγή τέτοιων δεδομένων απαιτεί τεχνική κατάρτιση καθώς και στρατηγικό σχεδιασμό 

ώστε να καθοδηγήσουν τις θεραπευτικές αποφάσεις και βέλτιστα αποτελέσματα. 

Τα RWE χρησιμοποιούνται ευρύτατα για την κατανόηση της επιδημιολογίας μίας νόσου, το 

θεραπευτικό ταξίδι, την χρήση των φαρμάκων σε συνθήκες καθημερινής πρακτικής όπως 

και την αποδοτικότητά τους (effectiveness vs efficacy) . 

Παράλληλα αναδεικνύουν ανάγκες των ασθενών, την αποτελεσματικότητα σε 

συγκεκριμένες ομάδες ασθενών αλλά και τη σχέση τους με άλλες συγχορηγούμενες

θεραπείες. 





Η επιστημονική έρευνα θα φέρει πλήθος νέων φαρμάκων τα χρόνια 
που έρχονται. Ποιος θα τα πληρώσει;



Η είσοδος ενός νέου φαρμάκου – πηγή αβεβαιότητας





Case study 1

Η επέκταση του θεραπευτικού 

παράθυρου για την ενδοφλέβια 

θρομβόλυση έγινε μετά από 12 

χρόνια συστηματικής 

καταγραφής RWE και θα 

βοηθήσει πολλούς ασθενείς από 

μόνιμη αναπηρία. 



Case study 2 - crizotinib

To 2013, το crizotinib για τον καρκίνο του πνεύμονα παρότι δεν επέδειξε πλεονέκτημα στην 

συνολική επιβίωση , 

μέσω μελετών RWE έδειξε σημαντικό όφελος σε συμπτώματα και σε παραμέτρους 

ποιότητας ζωής οδηγώντας στην θετική του αξιολόγηση από τον Γερμανικό IQWIG

https://www.iqwig.de/en/press/press-releases/press-releases/iqwig-assessed-information-subsequently-
provided-by-the-manufacturers-on-two-dossiers.3643.html

https://www.iqwig.de/en/press/press-releases/press-releases/iqwig-assessed-information-subsequently-provided-by-the-manufacturers-on-two-dossiers.3643.html


Case study 3 - Elosulfase alfa 

To 2015 το NICE συμφώνησε στην καλύψη της Elosulfase alfa για την σπάνια πάθηση 

βλεπολυσακχαρίδωση type IVa. 

Το NICE αποφάνθηκε θετικά μετά από ακρόαση ασθενών και ειδικών για τα οφέλη σε 

παραμέτρους που δεν είχαν με ακρίβεια αποτυπωθεί στις πιλοτικές μελέτες και 

αφορούσαν την πορεία σωματικής ανάπτυξης, τις ώρες ανεξαρτησίας από το αμαξίδιο

και αποφυγή διορθωτικών ορθοπεδικών παρεμβάσεων όπως και στην ποιότητα ζωής. 

https://www.nice.org.uk/guidance/HST2/documents/committe
e-papers

https://www.nice.org.uk/guidance/HST2/documents/committee-papers


Case study 4

Αποζημίωση βάσης 

αποδοτικότητας για την 

πομαλιδομίδη στη Γαλλία 



Γιατί πρέπει να αλλάξουμε;

• Αύξηση απαιτήσεων από φορείς 
ελέγχου καινοτομίας

• Πίεση για ταχύτερη πρόσβαση σε νέα 
φάρμακα υψηλής θεραπευτικής αξίας

• Υιοθέτηση πιο ευέλικτων συμφωνιών 
πρόσβασης

• Οι ασθενείς με σπάνια νοσήματα 
δύσκολο να εμπλακούν στις κλασικές 
πιλοτικές μελέτες

• Επιθυμία και των πληρωτών να είναι 
πιο αποτελεσματικοί στις συμφωνίες 
τους

• Όλοι αναγνωρίζουν ότι τα δεδομένα 
που φτάνουν στους ΗΤΑ είναι ελλιπή 
ειδικά σε θέματα αποδοτικότητας

• Η ευελιξία των RWE να συμπεριλάβουν 
μεγάλους πληθυσμούς ασθενών

• Νέες στατιστικές μεθόδοι για την 
απάλειψη των συστηματικών 
σφαλμάτων 

• Η χρήση της τεχνολογίας προσφέρει 
νέες μεθόδους συλλογής δεδομένων 
(wearables, registries κλπ)





Ερωτήματα για συζήτηση….

- Πόσο ηθική μας ακούγεται αυτή η πρόταση? 
Cost–utility analysis considers people's quality of life and the length of life they will gain as a result of an intervention. The health 

benefits are expressed as quality-adjusted life years (QALYs). Generally, we consider that interventions costing the NHS less than 

£20,000 per QALY gained are cost effective.

- Τι επιπτώσεις θα μπορούσαν να έχουν στην παραδοσιακή εγκριτική διαδικασία των 

φαρμάκων οι απαιτήσεις και προϋποθέσεις των πιστωτών? 

- Τοπικά έναντι Ευρωπαικών πλάνων για RWE σε σχέση με τοπικούς / Ευρωπαικούς φορείς 

αξιολόγησης της καινοτομίας?

- Μήπως σε παθήσεις όπως οι ορφανές ή με μηδαμινές θεραπευτικές επιλογές η ανάγκη για RWE 

είναι ελκυστικότερη έναντι τυχαιοποιημένων μελετών? 

- Garbage in garbage out, πως θα εκπαιδεύσουμε τους γιατρούς στην δοκιμότερη καταγραφή των 

δεδομένων ?

https://www.nice.org.uk/guidance/HST2/documents/committe
e-papers

https://www.nice.org.uk/guidance/HST2/documents/committee-papers


Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 



Embedding Real Word Evidence in the HTA 
Decision Making Process

Spyros Alexandratos, 

Head of Consulting & Services, IQVIA Greece



HTA have been introduced to support reimbursement decisions, 
determining added value in comparison to a current standard

HTA authority

Haute Autorité de Santé 

(HAS)/

Transparency

Commission

Gemeinsamer

Bundesausschuss* 

(G-BA)

Agenzia Nazionale per i 

servizi sanitari Regionali 

(AGENAS)

The National Institute for 

Health and Care 

Excellence (NICE)/ 

National

Coordinating Centre for 

Health Technology

Assessment (NCCHTA)

Insitudo de Salud

Carlos III – Spanish

Agency for Health

Technology

Assessment (AETS) –

Regional agencies

Reimbursement at 

national level
Yes Yes Yes Yes Yes

Function of HTA 

authority
Regulatory Advisory Advisory Advisory,  Coordination

Regulatory,

Coordination

Establishment of the 

HTA process
1990 2011 2009 1996 1981

Timing of dossier 

submission

Before EMA approval 

but Evaluation starts 

afterwards 

After EMA approval; at 

the time of application to 

the national drug list

Before EMA approval for 

orphan drugs and by 

great therapeutic value

Before UK regulatory 

approval
After EMA approval

EU5

Sources: IQVIA HTA Accelerator; http://www.who.int/health-technology-assessment/NationalAgencieHTA.pdf?ua=1; icom (2017): Health Technology Assessment in the European Union State of Art and Future Scenarios
(http://www.who.int/health-technology-assessment/country-profile/en/#G); https://www.eunethta.eu/wp-content/uploads/2018/02/Annex-2_case-studies.pdf; https://tools.ispor.org/htaroadmaps/Spain.asp



HTA requirements for clinical and economic evidence differ on a 
national level

✓Mandatory Not mandatory but recommended / Can be considered Not accepted✓

National level stakeholders and evidence requirements

E
v
id

e
n

c
e

 r
e

q
u

ir
e

m
e

n
ts

C
li

n
ic

a
l

Basic clinical trial data ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Comparative clinical analysis ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Acceptance of indirect treatment comparison ✓ ✓ ✓ ✓  

Acceptance of Real World Evidence ✓   ✓ ✓

Post-hoc analyses     ✓

Systematic reviews / Meta - analyses ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

E
c

o
n

o
m

ic

Basic pricing data ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Budget impact data ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Cost-effectiveness data ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

DMA: Direct Marketing Association; DMC: Direct Marketing Commission

Sources: IQVIA HTA Accelerator; http://www.who.int/health-technology-assessment/NationalAgencieHTA.pdf?ua=1; icom (2017): Health Technology Assessment in the European 
Union State of Art and Future Scenarios (http://www.who.int/health-technology-assessment/country-profile/en/#G) 

EU5



Regarding clinical and economical evidence, RWD can be 
integrated in an HTA to cover different questions

Disease

Characteristics

Population

Characteristics

Safety
Outcomes/

Effectiveness
HR-QoL

Cost 
Effectiveness

(HCRU)

Clinical 

Practice

IMPLICATIONS

The RWE study is based on the underlying 

question and also takes into account 

• Population coverage

• Demographic information

• Medical information

• Healthcare system parameters

• Available time frame

Real-World Data are “data used for clinical, coverage, and payment decision-making that are not collected in 

conventional randomized controlled trials (RCT).”* 

Most RWE studies contain one or more of the following seven main questions and thus influence the type of data collection

*Definition by the ISPOR Real-World Data Task Force



However, RWD impact varies from country to country - only UK and 
the Netherlands accept RWD to demonstrate effectiveness

RWD accepted for initial reimbursement discussions ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

RWD used to demonstrate treatment effectiveness in the absence 
of adequate RCT data    ✓ ✓ ✓

Epidemiological, resource use or cost data derived from RWD ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

RWD recommended for pharmacoeconomic analyses ✓ n/a ✓ ✓ ✓ ✓

Preference for RWD in conditional reimbursement schemes ✓ n/a ✓ n/a ✓ 

RWD used in conditional reimbursement scheme decision making 
if evidence is robust ✓ n/a ✓ n/a n/a ✓

RWD to inform treatment effect ✓ ✓ ✓ ✓ n/a ✓

Conclusions on treatment effects on the basis of RWD possible in 
exceptional circumstances (e.g., orphan diseases) ✓ ✓ ✓ ✓ n/a ✓

Common use of 

RWD

Main aspect of 

the HTA 

process

✓Yes Under specific circumstances No✓
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Sources: Makady et al. (2017). Policies for Use of Real-World Data in Health Technology Assessment (HTA): A Comparative Study of Six HTA Agencies; Gill et al. (2017). Real World Evidence in Europe: The Results of an Expert Survey



In the future, RWD usage in market access decisions will 
increase and acceptance of RWE will continue to grow
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Initial Assessment

• Initial HTA submission

• Payer price & access negotiations

Post-launch Re-assessment

• HTA reassessments

• Payer price & access renegotiations
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Sources: IQVIA RWE: FROM “NICE TO HAVE” TO “MUST HAVE” (White Paper)
RWD: real-world data; RWE: real-world evidence



RWE use is increasing in HTA, however use of RWD varies on a 
national level

➢ RWE use in HTA varies on a national level, so far only few countries are accepting RWD to 

demonstrate effectiveness in the absence of adequate RCT data

➢ Some authorities are already very experienced with these data and accept them for 

pharmacoeconomic models or in case of conditional approval

➢ RWD have a high degree of representation (external validity) and can cover all patients 

and interventions in the indication

➢ RWD often have a low internal validity due to the inherent bias potential; However, this can be 

significantly minimized by using advanced analytical methods

➢ RWD usually have a higher (geographical) coverage (compared to standard RCT)

➢ There are large amounts of data available in the RWE area that can be linked: demographics, clinical 

data and laboratory data are available for the majority of common indications - This allows patient-

relevant results to be viewed in a Real World context

➢ The generation of RWD is faster and less costly (compared to standard RCT)

EU5

RWD: real-world data; RWE: real-world evidence






