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Ocena technologii medycznych  

 
 

(ang. Health Technology Assessment) 
 

jest interdyscyplinarną dziedziną, wykorzystującą wiedzę 
z zakresu, m.in.: epidemiologii, biostatystyki, ekonomii, prawa 

i etyki, co pozwala na podejmowanie racjonalnych decyzji 
w oparciu o wiarygodne badania naukowe i analizę 

uwarunkowao (w tym również kosztów) charakterystycznych 
dla danego kraju.  

 
 

Narzędzie to wykorzystywane jest przede wszystkim przez rządy 
paostw w procesie kreowania polityki zdrowotnej oraz płatników 

i menedżerów ochrony zdrowia. 



Schemat wykonywania raportu HTA 
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Analiza kliniczna(przegląd systematyczny i 
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Ocena technologii medycznych dla wyrobów 
medycznych 

• Ocena technologii medycznych od początku głównie była 
skoncentrowana na lekach, lecz z czasem poszerzono jej 
wykorzystanie o wyroby medyczne z wyjątkami (Szwecja, 
Australia, Kanada, UK) 

 

 

• HTA dla wyrobów medycznych jest znacznie trudniejsze 



Różnica w ocenia HTA technologii nielekowych  
i lekowych 

Technologie nielekowe 

• Krótki czas życia – 2-4 lata 
• Często badania bez grupy kontrolnej 

lub obserwacyjnej 
• Koniecznośd oceny kosztów na 

poziomie szpitala 
• Umiejętności operatora wpływają na 

wynik koocowy 
• Małe doświadczenie 
• Analiza kosztów lub finansowa w 

ramach raportu wymaga najczęściej, 
ekonomiczna nie zawsze 

• Trudności w doborze komparatorów 

Leki  

• Długi czas życia – > 10 lat 
• Najczęściej RCT 
• Duże doświadczenie płatników 
• Wymagane wszystkie elementy 

raportu HTA 
 
 



Główne aspekty związane z oceną wyrobów 
medycznych 



Innowacyjnośd wyrobów medycznych 

1. Terapeutyczna (zastawki serca, rozruszniki) 

2. Farmakologiczna  / proceduralna (nowe technika 
operacyjna, nowa metoda leczenia)  

3. Technologiczna (minimalizacja, nowe materiały) 
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Stopnie oceny wyrobów medycznych 



NICE – www.nice.org.uk 
 

• NICE has also been asked to increase its evaluation of non-pharmaceutical 

technologies. Such technologies present particular challenges: due to 

differences in the regulatory requirements such technologies are rarely 

supported by RCT-based evidence of clinical utility; there is rapid 

development to products; and a case has been made to NICE that there 

is a smaller exclusivity period and faster erosion of prices.  

• NICE must be careful to ensure that there are not unjustifiable inequities 

between different industry sectors in the approach it takes. 



Kiedy nie musimy dokonowayc 
oceny klinicznej 

 

http://www.msac.gov.au/internet/

msac/publishing.nsf/Content/ms

ac-application-process-lp-1 



Laparoscopic versus open surgery for suspected appendicitis 
 

• This review analysed 67 clinical studies, in which surgical technique 
(conventional open or laparoscopic) for each patient was determined by 
chance. The majority of studies were done on adults, but there were also 
7 studies on children. 

• The main advantages of laparoscopic over conventional appendectomy 
were reduced risk of wound infection, reduced postoperative pain, 
shorter hospital stay (-1 day), and more rapid return to normal activities. 
As disadvantages of laparoscopic appendectomy a longer duration of the 
operation (+10 minutes) and a higher rate of intraabdominal abscesses 
were identified. The results for children were similar to those seen in 
adults. An additional benefit of the laparoscopic approach is the possibility 
to inspect the inside of the abdomen. Especially in women of childbearing 
age, in whom many other conditions can mimic appendicitis, laparoscopy 
therefore reduces the risk of an unnecessary appendectomy. 

Sauerland S, Jaschinski T,Neugebauer EAM. Laparoscopic versus open surgery for 

suspected appendicitis. CochraneDatabase of Systematic Reviews 2010, Issue 10. 



Porównanie endoprotez biodrowych 

• Cena wyrobu medycznego nie może byd jedynym i głównym kryterium 

branym pod uwagę podczas zakupu. Należy zwracad również uwagę 

na czynniki, które decydują o kosztach odległych, ponoszonych przez cały 

system opieki zdrowotnej.  

 

• Przykładowo, wzrost ceny endoprotezy z 1 800 zł do 2 000 zł powoduje 

tylko 2% wzrost kosztu utrzymania pacjenta w pełnej funkcjonalności, 

natomiast w przypadku gorszej o 1% przeżywalności endoprotezy, koszt 

ten wzrasta o 44% (z 10 155 zł do 14 625 zł).  

 



Zakres koszyka świadczeń Wszystkie Lekowe Nielekowe 

Liczba bezwzględna 275 250 25 

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 45% 48% 16% 

Wykaz leków refundowanych 43% 47% 0% 

Katalog Chemioterapii 0% 0% 0% 

Jednorodne Grupy Pacjentów 3% 0% 36% 

Inne zakresy koszyka świadczeo 8% 4% 48% 
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wm
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Ocena AOTM technologii nielekowych (2006-2010) 



Typ rekomendacji AOTM  

Podkategoria Wszystkie Bezwarunkowo Warunkowe 
Warunkowe 

złożone 
Zmiana 

warunków 
Usunięcie 

Nie 
finansowad 

lekowe 249 48 52 11 43 3 92 

nielekowe 26 11 4 0 2 0 8 

wszystkie 275 59 56 11 45 3 100 
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Opis Rekomendacja Rady Konsultacyjnej 
Analiza 

ekonomiczna 
Rekomendacja 

Termoablacja balonowa endometrium Nie finansowad ze środków publicznych  Tak Nie finansowad 

Leczenie łagodnego rozrostu stercza przy 
pomocy wysokoenergetycznego lasera KTP 

Finansowad ze środków publicznych Tak  Finansowad  

USG z zastosowaniem ultrasonograficznego 
środka kontrastującego drugiej generacji 

Sonovue (CEUS) 

Nie zmieniad sposobu finansowania ze 
środków publicznych  

Tak 
Zmiana warunków 

realizacji 

Cross-linking (X-linking) 
Tymczasowo finansowad ze środków 

publicznych, przez okres 2 lat 
Brak 

Ograniczenie 
czasowe/rejestr 

I-FP-CIT (DaTSCAN®) SPECT Finansowad ze środków publicznych / cp Tak 
Koniecznośd zmiany 

ceny 

Nieinwazyjna wysokiej rozdzielczości 
koronarografia 

Tymczasowo finansowad u pacjentów z 
pośrednim ryzykiem choroby wieocowej, 

w wysokospecjalistycznych ośrodkach 
zapewniających współpracę kardiologów 

i radiologów, przez okres dwóch lat 

Brak 
Ograniczenie 

czasowe/rejestr 

Diagnostyka chorych z omdleniami 
z zastosowaniem wszczepialnego 

rejestratora arytmii 
Finansowad ze środków publicznych Tak  

Koniecznośd 
obniżenia ceny lub 
gwarancja terapii 

efektywnej 
kosztowo 

USG z użyciem środków kontrastujących 
w diagnostyce zmian ogniskowych wątroby 

Zasadne zakwalifikowanie świadczenia 
jako świadczenia gwarantowanego; 
Finansowad ze środków publicznych 

Tak  Finansowad 



Podsumowanie  

• Ocena kliniczna jest niezbędnym elementem podjęcia decyzji 
o wprowadzaniu technologii nielekowych pomimo istnienia 
dowodów naukowych o niższej wiarygodności 

• Analiza kosztów a przede wszystkim analiza finansowa jest 
często wystarczająca do podjęcia warunkowych rekomendacji 
lub decyzji refundacyjnych – szczególnie w świetle coraz 
szerszego wprowadzania w Polsce porozumieo podziału ryzyka 
(obecnie stosowanych głównie dla leków) 

• Proces oceny w ramach raportu HTA wymaga współpracy 
pomiędzy klinicystami, analitykami HTA, dyrektorami szpitali 
oraz producentem technologii nielekowych  


