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Podejmowanie decyzji o refundacji 
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http://www.gis.gov.pl/?go=news&id=60


• Ocena technologii medycznych to interdyscyplinarna dziedzina 

wiedzy, która służy podejmowaniu decyzji w zakresie polityki 

zdrowotnej w oparciu o dowody naukowe.  

• Dyscyplina ta łączy wiedzę z zakresu m.in.: medycyny, 

epidemiologii, biostatystyki, ekonomii, prawa i etyki.  

• HTA dostarcza naukowych podstaw do podejmowania racjonalnych 

decyzji dotyczących stosowania i finansowania świadczeń 

zdrowotnych. 

  

Ocena technologii medycznych 



AOTM -  Rola i zadania 

• Opracowywanie dla Ministra Zdrowia rekomendacji dotyczących 

(wszystkich!) technologii medycznych finansowanych ze środków 

publicznych: 

Leki; 

Technologie nielekowe (m.in. wyroby medyczne, procedury 

diagnostyczne, zabiegi wysokospecjalistyczne ); 

Programy profilaktyczne MZ i JST; 

Off-label; 

Import docelowy. 



Decyzja  

• Ostateczna decyzja podejmowana jest przez Ministra 

Zdrowia  

– W praktyce decyzja MZ nie zawsze musi być 

zgodna z rekomendacją AOTM (pozytywna 

rekomendacja nie oznacza, że świadczenie będzie 

finansowane).  

 



HTA 

• HTA - w wielu krajach podstawa podejmowania decyzji 

refundacyjnych (prawidłowe dysponowanie środkami!).  

• analizy HTA- naukowa ocena problemu (assessment) 

• Część procesu refundacyjnego! 

• wartościowanie wniosków z dowodów naukowych (tzw. appraisal) 

• Rada Przejrzystości, Prezes AOTM, Minister 

Zdrowia.  

• aspekty pozanaukowe – etyczne (m.in. leki sieroce, opieka paliatywna 

czy leczenie bólu), społeczne etc…  

• Leki sieroce - najczęściej jedyna opcja terapeutyczna, mała populacja 

• Decyzja……. pozytywna? 

 



Czy produkt wniesie dodatkową korzyść 
zdrowotną? [analiza kliniczna] 

Czy koszt uzyskania dodatkowej korzyści 
jest akceptowalny? [analiza ekonomiczna] 

Czy nas na to stać? [analiza wpł. na budżet] 

REKOMENDACJA REFUNDACYJNA 



Badania kliniczne 

• Badania kliniczne leków sierocych - te same rygorystyczne 

standardy  

• hiperamonemia związana z deficytem syntazy N-acetyoglutaminianu– 

od 1980 do 2001 r.:  42 pacjentów  z  28 rodzin; 

• FDA: Baxter Protein C –– rejestracja : CT- 18 pacjentów z ciężkim, 

wrodzonym niedoborem białka C ; 

• CSL fibrinogen –14 pacjentów z afibrinogenemią; 

• EMA (1996 r) - Novoseven : CT: 32 pacjentów z hemofilią i inhibitorami 

czynnika VIII,  leczonych w 28 miejscach w 6 krajach i w latach 

1988-1999. 

 



Analiza ekonomiczna 
„analiza porównawcza ocenianej technologii medycznej z 
odpowiednim komparatorem pod względem kosztów i konsekwencji”  

(Drummond & McGuire, 2001)  

EFEKT A Opcja A 

Opcja B 

Wybór 

KOSZT A 

EFEKT B 

KOSZT B 

Różnica kosztów Różnica efektów 

Inkrementalny współczynnik  

  koszt-efektywność (ICER) = 
Różnica kosztów 

Różnica efektów 
[QALY] 



Próg opłacalności 

Próg opłacalności wg ustawy o refundacji:  

3 x PKB per capita [obecnie 105 801 pln] 

„Opłacalność” nie oznacza, że refundacja ma przynieść zysk 

(pieniężny), oszczędności albo, że ma się zwrócić (w przeliczeniu 

na pieniądze). 

Nowa interwencja jest „opłacalna”, jeżeli: 

 jest skuteczniejsza i tańsza od refundowanego komparatora 

(„dominacja”) 

 jest lepsza i droższa, a koszt uzyskania dodatkowego QALY  

przy jej zastosowaniu zamiast refundowanego komparatora  

nie przekracza progu opłacalności 

 jest równie skuteczna jak refundowany komparator i tańsza  

(ujemna różnica kosztów jako wynik CMA),  



Zmiany w Dyr.Przejrzystości 

• On 6 February, the European Parliament voted its position at first 

reading. (559 votes in favour, 54 against and 72 abstentions). 

 

• „(…) In the framework of pricing and reimbursement decisions, 

the competent authorities shall not re-assess the essential 

elements on which the marketing authorisation is based such as 

quality, safety, efficacy, bioequivalence, biosimilarity or 

criteria for orphan designation (…)” 

 



Polska 

 

• 2005- 2011 AOTM : 30 rekomendacji OD (40%- onkologia) 

• 24 pozytywne, 6 negatywnych  

• Negatywne:  zastrzeżenia co do jakości przedstawionych 

dowodów naukowych (skuteczność i bezpieczeństwo) 

• 2011 r.: na leczenie w ramach programów i chemioterapii wydano  

2, 030 mld zł (149 różnych substancji) ; 

• Na finansowanie 19 leków sierocych wydano  425,9 mln zł  (21% 

kwoty refundacji na leki innowacyjne) 

 



Nie tylko bardzo drogie terapie…. 

 

MPS t.  II (zespół Huntera) 

• Średni koszt leczenia na 1 pacjenta – ok. 1,5 mln zł rocznie (36 

pacjentów) 

Choroba Wilsona (nadmierne gromadzenie miedzi w tkankach), gł. 

w wątrobie 

• Średni koszt leczenia na 1 pacjenta – ok 1,4 tyś zł rocznie (ok. 

700 pacjentów) 

 

 

 



……..wnioski 

• Leki sieroce - często  niska jakość dowodów naukowych 

• Lek musi posiadać udowodnioną skuteczność oraz 

akceptowalny profil bezpieczeństwa 

• Kwestia refundacji- argumenty również poza analityczne, w tym 

etyczne 

• W Polsce  brak jest jednak na chwilę obecną systemowych rozwiązań 

odnoszących się do chorób rzadkich, w tym do ich finansowania 

• RSS – dialog – rozwiązanie - cena  uzależniona od efektów ? 
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