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Proces podejmowania decyzji refundacyjnych  

w Polsce 

rekomendacja 

Wniosek 

refundacyjny  

Decyzja refundacyjna  

 

zlecenie 

m.in 

•Firmy farmaceutyczne 

•Konsultanci Krajowi 

•Prezes NFZ 

Finansowanie ze środków 

publicznych  



Agencja Oceny Technologii Medycznych 

• Utworzona w 2005 roku na podstawie zarządzenia MZ, jako 
ciało  opiniodawczo-doradcze   dla   Ministra Zdrowia; 

• Od 2009 r. Agencja posiadającą osobowość prawną; 

• Model „mieszany”  (ocenia i przygotowuje raporty); 

• Organem Agencji jest Prezes Agencji  

– powoływany przez Ministra Zdrowia (5 letnia kadencja) 

• Rada Przejrzystości 

• Zatrudnia – 60 osób; 

• Budżet– 2,45 mln  €  rocznie; 

• Od 2009 r. - nowe źródło finansowania: producenci wraz  
z aplikacją o ocenę dokumentacji dot. refundacji są 
zobowiązani do opłaty 88 437 PLN (22 100 € ). 

 



Rola i cel funkcjonowania Agencji HTA 

 

• Wspomaganie decydentów w procesie 

podejmowania decyzji poprzez odpowiedź na pytania 

czy: 
• Terapia powinna być finansowana ze środków publicznych? 

• Którzy pacjenci kwalifikują się doi danej terapii? 

• Jak długo leczenie powinno być kontynuowane? 

• Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości informacji, 

(opartych o badania naukowe!)  o bezpieczeństwie  

i skuteczności ocenianych terapii; 

• Ocenę konsekwencji finansowania technologii 

medycznych w krótkim i długim  horyzoncie czasu. 

 



AOTM -  Rola i zadania 

• Opracowywanie dla Ministra Zdrowia rekomendacji 
dotyczących (wszystkich!) technologii medycznych 
finansowanych ze środków publicznych: 

Leki (listy otwarte, chemioterapia, programy lekowe)-
kwalifikacja, usunięcie;  

Technologie nielekowe (wyroby medyczne, procedury 
diagnostyczne ); 

Programy profilaktyczne; 

Grupy limitowe; 

Objęcie refundacją leków off-label; 

• 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).  



AOTM i Rada Przejrzystości  

Rekomendacje, stanowiska i opinie  wydawane przez 
AOTM (RP i Prezesa) opierają się przede wszystkim 
na dowodach naukowych! 

• Proces ustawowy, sformalizowany; 

• Przejrzysty (publikacja stanowisk, rekomendacji, opinii); 

• Rada Przejrzystości organem ponadpolitycznym (20 
członków): 
– Pełni funkcję opiniodawczo-doradczą dla Prezesa AOTM; 

– Stanowiska czy, w jakim stopniu i w jakiej formie finansować 
ze środków publicznych  świadczenie opieki zdrowotnej, 
podejmowane są na podstawie: 

• raportów HTA, 

• analiz weryfikacyjnych, 

• opinii ekspertów, konsultantów krajowych i Prezesa NFZ, 

• dyskusji. 

 



Assessment i Appraisal  

Międzynarodowe standardy procesu HTA 

wyróżniają  dwa odrębne procesy: 

 

• Assessment - ocena analityczna; 

• Proces naukowy oparty na: systematycznie 

zebranych,  wiarygodnych, najlepszych dostępnych 

dowodach naukowych; 

• Ocena obiektywna na podstawie odnalezionych 

dowodów naukowych. 

 

 



Assessment i Appraisal  

• Appraisal - ocena (interpretacja) wartościująca;  

• Dokonywana niezależnie od „assessment”; 

• Wartościowanie wniosków naukowych (z „assessment”); 

• Poza dowodami naukowymi bierze również pod uwagę: 

– priorytety zdrowotne, skutki następstw choroby,   

– znaczenie dla zdrowia obywateli,  

– preferencje społeczne obywateli/pacjentów, 

– aspekty etyczne (leczenie bólu, leki sieroce, opieka 

paliatywna), 

• „Appraisal” realizowane przez decydentów i ciała 
doradcze (w Polsce – Rada Przejrzystosci, Prezes 
AOTM, Minister Zdrowia). 



Co składa się na „przejrzystość”? 

• Działanie wg zasad minimalizujących konflikt interesów: 
np. losowanie Zespołu, relacjonowanie potencjalnych 
konfliktów interesów 

• Publikowanie stanowisk/opinii, protokołów 

ale też 

• Przejrzyste uzasadnianie decyzji przy użyciu 
konkretnych argumentów 

• Działanie zgodne z uznaną międzynarodowo  
i aprobowaną przez strony zaangażowane w procesy 
podejmowania decyzji refundacyjnych metodologią 
oceny technologii medycznych 

Wykorzystano slajd Dyr. A.Zawady ze szkolenia RP w dn. 2.04.2012r. 
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Stanowisko Rady Przejrzystości 

 Stanowisko Rady Przejrzystości, o którym mowa zawiera: 

– rozstrzygnięcie, czy lek, śsspż lub wyrób medyczny powinien być 
finansowany ze środków publicznych; 

– określenie szczegółowych warunków objęcia refundacją leku, śsspż lub 
wyrobu medycznego w zakresie: 

• wskazań, w których lek, śsspż lub wyrób medyczny ma być objęty 
refundacją, 

• sugerowanego poziomu odpłatności (bezpłatnie, ryczałt, 50%, 30%) 

• sugestie co do włączenia do istniejącej lub utworzenia nowej grupy 
limitowej,  

• uwagi i propozycje do opisu programu lekowego, jeżeli dotyczy, 

• propozycje instrumentów podziału ryzyka (art. 11 ust. 5 ust. o 
refundacji), 

– uzasadnienie 



Rekomendacja Prezesa Agencji  

Uzasadnienie w rekomendacji Prezesa zawiera: 

a) wskazanie dowodów naukowych: 

a) dotyczących skuteczności klinicznej i praktycznej, bezpieczeństwa, 

stosunku kosztów do uzyskiwanych efektów zdrowotnych leków 

dotychczas refundowanych w porównaniu z wnioskowanym, relacji 

korzyści zdrowotnych do ryzyka stosowania. 

b) wskazanie alternatywnej technologii oraz jej efektywności klinicznej i 

bezpieczeństwa, 

c) omówienie wpływu na wydatki płatnika, 

d) omówienie rekomendacji klinicznych oraz dotyczących finansowania ze 

środków publicznych w innych krajach, 

e) wskazanie ceny leku  przy której stosunek kosztów do uzyskiwanych 

efektów zdrowotnych (ICUR/ICER) nie jest większy 3xPKB/capita/zyskane 

QALY lub 3xPKB/capita/LYG 

f) wskazanie max. ceny, przy której koszt leku nie przekracza kosztów 

technologii dotychczas finansowanych] 11 



Mała statystyka …. 

2005-2011 AOTM  

651 Rekomendacji* 

 

2007 r. – 13 rekomendacji 

2008 r. – 73 rekomendacji 

2009 r. – 114 rekomendacji 

2010 r. – 156 rekomendacji 

2011r.  -  295 rekomendacji 
 

*rekomendacji, stanowisk, opinii 
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Rekomendacje AOTM 2005-2011 

Rekomendacje  

AOTM 2005-2011 

Listy refundacyjne  (leki dostępne w aptece)  172 

Innowacyjne leki onkologiczne i hematologiczne  

(programy terapeutyczne NFZ, katalog chemioterapii) 
88 

Innowacyjne leki wysokospecjalistyczne (programy 

terapeutyczne NFZ) 

 

93 

Technologie nielekowe (wyroby medyczne, procedury 

diagnostyczne) 
47 

Samorządowe i Ministerialne  programy zdrowotne  251 

 

SUMA 

 

 

651 



Rekomendacje pozytywne 

Rok Świadzcenie 

1 2008 
bemiparyna (Zibor®) w profilaktyce choroby zakrzepowo-zatorowej u pacjentów poddawanych 

zabiegom chirurgicznym 

2 2008 

eteksylan dabigatranu (Pradaxa®) w prewencji pierwotnej żylnych powikłań zakrzepowo-

zatorowych u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu 

biodrowego lub kolanowego 

3 2008 walsartan z hydrochlorotiazydem i telmisartan z hydrochlorotiazydem w leczeniu NT 

4 2008 amlodypina/walsartan (Exforge®) w leczeniu samoistnego NT 

5 2008 
bozentan (Tracleer®), epoprostenol (Flolan®), iloprost (Ventavis®), syldenafil (Revatio®) 

i treprostinil (Remodulin®) w leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego 

6 2009 nebiwolol (Nedal®) w leczeniu NT oraz łagodnej i umiarkowanej niewydolności serca 

7 2009 
rywaroksaban (Xarelto ®) w profilaktyce żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u dorosłych 

pacjentów po przebytej planowej alloplastyce stawu biodrowego lub kolanowego 

8 2009 
torasemid (Diuver®) w leczeniu udokumentowanej niewydolności serca w klasach NYHA II – 

NYHA IV 

9 2009 
bemiparyna (Zibor®) w leczeniu zakrzepicy żył głębokich, z towarzyszącą zatorowością 

płucną lub bez, w trakcie ostrej fazy 

10 2009 Program  Leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego  

11 2009 
nieinwazyjna wysokiej rozdzielczości koronarografia metodą tomografii komputerowej u 

pacjentów z pośrednim ryzykiem choroby wieńcowej 

12 2010 

Efient® (prasugrel) w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym w celu zapobiegania 

zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi poddawanych 

pierwotnej lub odroczonej przezskórnej angioplastyce wieńcowej (…) 



Rekomendacje pozytywne -cd 

LP Rok Świadczenie 

13 2010 nebiwolol (Nebicard®) w leczeniu NT oraz przewlekłej niewydolności serca 

14 2010 carvedilol (Vivacor®) w leczeniu nadciśnienia tętniczego, 

15 2010 

Rozuwastatyna (Crestor®) w leczeniu pierwotnej hipercholesterolemii (typu IIa, w tym 

rodzinna heterozygotyczna hipercholesterolemia) lub mieszanej dyslipidemii (typu IIb) oraz 

rodzinnej homozygotycznej hipercholesterolemii 

16 2010 

rosuvastatin (Rosucard®) we wskazaniach: pierwotna hipercholesterolemia (typu IIa bez 

heterozygotycznej hipercholesterolemii rodzinnej) lub mieszana dyslipidemia (typu IIb) jako 

leczenie dodatkowe do diety (…) 

17 2010 ambrisentan (Volibris®) w leczeniu nadciśnienia płucnego  

18 2011 

Efient®(prasugrel)  w skojarzeniu z ASA  w celu zapobiegania zdarzeniom sercowo-

naczyniowym u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi poddawanych pierwotnej lub 

odroczonej przezskórnej angioplastyce wieńcowej (ang. PCI), u których zawał przebiegał z 

uniesieniem odcinka ST w EKG (…) 

19 2011 Perindoprilum - leczenie nadciśnienia tętniczego oraz stabilnej choroby wieńcowej 

20 2012 
Brilique (ticagrelor) w skojarzeniu z ASA, w celu zapobiegania zdarzeniom sercowo-

naczyniowym u dorosłych pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym  (…) 

21 2012 
Zahron® (rozuwastatyna)  w pierwotnaej hipercholesterolemia (typu IIa) lub mieszanej 

dyslipidemia (typu IIb), jako leczenie dodatkowe do diety (…) 



Rekomendacje negatywne 

LP Rok Lek Wskazanie Przyczyna 

1 2008 Inspra (eplerenon)  w leczeniu pozawałowej niewydolności serca efektywność kosztów 

2 2008 Procoralan®(iwabradyna ) 

leczenie objawowej przewlekłej stabilnej 

dławicy piersiowej u pacjentów z prawidłowym 

rytmem zatokowym i przeciwwskazaniami lub 

nietolerancją beta-adrenolityków 

skuteczność 

3 2008 Omacor® (kwasy omega 3) prewencja wtórna po zawale serca skuteczność 

4 2008 
Zyban (chlorowodorek 

bupropionu)  

leczenie uzależnienia od tytoniu dla pacjentów 

po zawałach mięśnia sercowego poddanych 

zabiegom pomostowania aortalno-

wieńcowego (CABG) lub przezskórnej 

angioplastyki wieńcowej (PTCA) 

skuteczność 

5 2008  Arixtra®( fondaparynuks)  

w przedłużonej profilaktyce żylnej choroby 

zakrzepowo-zatorowej u pacjentów po dużych 

zabiegach chirurgicznych 

efektywność kosztów 

6 2008  Ezetrol® (ezetymib)  

w leczeniu hipercholesterolemii LDL-c 

powyżej 130 mg/dl, utrzymującej się pomimo 

terapii statynami  (…) 

skuteczność 

7 2009 Rasilez (aliskiren)  leczenie NT pierwotnego efektywność kosztów 

8 2010 Thelin® (sitaksentan) Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego  bezpieczeństwo 



Rekomendacje negatywne- cd. 

LP Rok Lek Wskazanie Przyczyna 

9 2010 Efient® (prasugrel)  

w leczeniu miażdżycy objawowej naczyń 

wieńcowych leczonej stentami metalowymi lub 

stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki, do 

12 miesięcy od implantacji stentu w celu 

zapobiegania zakrzepom 

efektywność 

kosztów 

10 2010 Multaq® (dronedaron) 
w leczeniu nieutrwalonego (napadowego lub 

przetrwałego) migotania przedsionków 
skuteczność 

11 2011 

 Cardioxane® 

(dexrazoksani 

hydrochloridum) 

zapobieganie powikłaniom kardiologicznym w 

przypadku stosowania schematów leczenia 

zawierających w swym składzie antybiotyki 

antracyklinowe 

bezpieczeństwo 

12 2011 
Arixtra® 

(fondaparynuks) 

leczenie żylnych powikła zakrzepowo-zatorowych u 

dorosłych pacjentów po całkowitej alloplastyce 

stawu biodrowego lub kolanowego – prewencja 

pierwotna, 

bezpieczeństwo 

13 2012 
Pradaxa (dabigatran 

etexilate) 

prewencja udarów i zatorowości systemowej u 

dorosłych pacjentów z niezastawkowym migotaniem 

przedsionków (…) 

bezpieczeństwo 

14 2012 
Xarelto® 

(rywaroksaban) 

profilaktyka udaru i zatorowości obwodowej u 

dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków 

niezwiązanym z wadą zastawkową (...) 

efektywność 

kosztów 

15 2012 
Xarelto® 

(rywaroksaban) 

leczenie zakrzepicy żył głębokich (ZŻG) oraz 

profilaktyka nawrotowej ZŻG i zatorowości płucnej 

(ZP) po ostrej ZŻG u dorosłych 

efektywność 

kosztów 



Leki kardiologiczne w pracach AOTM (do 
maja 2012 r.) 

Rodzaj rekomendacji 

Pozytywne (w tym 

warunkowe) 
21 

Negatywne 15 

Suma 36 

Przyczyn negatywnych rekomendacji 

Efektywność kosztów 6 

Bezpieczeństwo 4 

Efektywność kliniczna 5 

Suma 15 



Przykłady –  leki innowacyjne  

• Efient® (prasugrel) w dawce 10 mg w skojarzeniu z kwasem 

acetylosalicylowym (ang. ASA)  

• w zapobieganiu zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów z 

ostrymi zespołami wieńcowymi poddawanych pierwotnej lub 

odroczonej przezskórnej angioplastyce wieńcowej (ang. PCI), u 

których zawał przebiegał z uniesieniem odcinka ST w EKG, lub tych, 

u których doszło do  zakrzepicy w stencie pomimo leczenia 

klopidogrelem. 

• Rada Konsultacyjna uważa za zasadne zakwalifikowanie leku jako 

świadczenia gwarantowanego pod warunkiem znacznego 

obniżenia ceny leku 

• trzecia rekomendacja 
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Wyniki analizy ekonomicznej 

Efient® (prasugrel)  
 

Zestawienie wyników analizy podstawowej PRS vs. KLO dla 

subpopulacji  STEMI + PCI : 

Horyzont  

analizy 

Różnica efektów 
Różnica 

kosztów 
ICER  

(PLN) 

ICUR 

 (PLN) 
 LYG  QALY   PLN 

40 lat 0,110 0,084 1 544 14 083 18 407 

20 lat 0,088 0,068 1 523 17 309 22 552 

10 lat 0,052 0,040 1 482 28 544 37 081 

1 rok 0,005 0,003 1 469 325 545 438 233 

30 dni 0,000 0,000 152 792 957 985 252 



Przykłady –  leki innowacyjne 

• Brilique (ticagrelor) we wskazaniu: w skojarzeniu z kwasem 

acetylosalicylowym (ang. ASA),  

• w zapobiegania zdarzeniom sercowo-naczyniowym u dorosłych 

pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym (niestabilna dusznica 

bolesna, zawał mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST 

(NSTEMI) lub z uniesieniem odcinka ST (STEMI), w tym u 

pacjentów leczonych farmakologicznie lub za pomocą przezskórnej 

interwencji wieńcowej (PCI) lub pomostowania aortalno-wieńcowego 

(CABG), u chorych z podwyższonym stężeniem troponiny T, 

przewidzianych do leczenia za pomocą przezskórnej interwencji 

wieńcowej,  

• Rada uważa za zasadne zakwalifikowanie leku pod warunkiem 

przynajmniej czterokrotnego zmniejszenia kosztu leku. 

Rekomendacja jest ważna na okres 2 lat. 

•   
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Wyniki analizy ekonomicznej  

Brilique (ticagrelor)  

Horyzont Scenariusz 
Różnica efektów 

Różnica 
kosztów ICER  

(PLN/LYG) 

ICUR 
(PLN/ 
QALY)  LYG  QALY   PLN 

1-roczny 

optymistyczny 

0,0062 0,0051 

2 579 418 616 507 768 

realistyczny 2 505 406 627 493 226 

pesymistyczny 2 169 352 074 427 055 

5-letni realistyczny 0,0491 0,0437 2 490 50 731 56 983 

dożywotni 

optymistyczny 0,1656 0,1415 2 659 16 056 18 788 

realistyczny 0,1311 0,1134 2 535 19 341 22 349 

pesymistyczny 0,1114 0,0971 2 540 26 161 22 805 

Zestawienie wyników analizy podstawowej TGR vs. KLO: 



Abstrakt konferencyjny (ISPOR WSH 

2012) 

• The role of cardiovascular drugs in works of AGENCY FOR 

HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT IN POLAND (AOTM) 

2005-2011 

• Among 400 AOTM decisions analyzed only 31 (8%) were related 

to cardiovascular drugs. Recommendation regarding non – drug 

technologies (e.g.  medical devices, surgical  procedures) were 

issued to 47  (12%) of 400 medical technologies. 58 (14%) applied 

to drugs used in the treatment of nervous disorders, 34 (8%)  - 

metabolic disorders, 21 (5%) - genito-urinary system and also 21 

(5%) regarding antiinfectives treatment. 19 (5%) of 400  

recommendations were connected with the treatment of respiratory 

diseases. 

• CONCLUSIONS:  The influence of cardiovascular drugs for AOTM 

recommendations were not so significant as other medicines. Most 

of commissions prepared by AOTM were related to  antineoplastic 

(cancer chemotherapy) treatment. 

 

 



 

 

 

Dziękuję za uwagę 

Gabriela Ofierska-Sujkowska 
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