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Wydatki NFZ w hematonkologii 

Wydatki 2010 Onkologia Hematologia 

JGP 1 411 500 000 zł 213 635 037 zł 

Programy terapeutyczne 555 000 000 zł 253 743 469 zł 

Chemioterapia (łącznie) 1 308 427 000 zł 

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=11&artnr=4501 

3 742 305 505 zł 

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=11&artnr=4501


Wydatki na programy terapeutyczne - 2010 

Onkologia 

PROGRAM LECZENIA RAKA PIERSI 

PROGRAM LECZENIA CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH  

PROGRAM LECZENIA NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU 
POKARMOWEGO (GIST)  

PROGRAM LECZENIA RAKA JELITA GRUBEGO  

PROGRAM LECZENIA OPORNYCH POSTACI SZPICZAKA MNOGIEGO  

PROGRAM LECZENIA GLEJAKÓW MÓZGU  

PROGRAM LECZENIA RAKA NERKI 

Program leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej 

Hematologia 

PROGRAM LECZENIA PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ  

PROGRAM ZAPOBIEGANIA KRWAWIENIOM U DZIECI Z HEMOFILIĄ A I B 

PROGRAM LECZENIA NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PNN  

LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ  

555 000 000 zł 

253 743 469 zł 

583 282 531 zł 
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Wydatki na PT - 2010 rok 

Pozostałe PT

Hematologia

Onkologia



Zasady finansowania w onkologii 

Czas hospitalizacji 
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Le
ki

 

Diagnostyka  



RS Schemes 

Umowy oparte na 
wykorzystaniu 

środków 

Populacja 

Price – volumen 
agreement 

Payback 

Cost sharing 

Starts packs 

Utilization caps 

Ocena efektów 
zdrowotnych 

O wyniki dalszych 
badań 

Uzyskiwany efekt 
zdrowotny 

Podział RSS 



RSS skracają proces – przykład Włoch 

Time to access (days) 

Źródło - AIFA 

Doświadczenia innych państw wskazują, iż wnioski 
o refundację leków, które mają być finansowane 
przy zastosowaniu umowy o podziale ryzyka, są 

rozpatrywane szybciej niż te, w których lek ma być 
refundowany bez RSS.   



Nie można jednoznacznie wskazać, które porozumienia są 

doskonałe, a których zawsze należy unikać. Dla nowej 

technologii szansą może być porozumienie w oparciu o 

wyniki dalszych badań, ale niekoniecznie już porozumienie 

cenowo-wolumenowe. Zupełnie inne aspekty przeważają 

przy analizie rozwiązań dla leków, które w niedługim czasie 

zostaną pozbawione ochrony patentowej, gdyż w tych 

przypadkach umowa oparta na efektach zdrowotnych 

może nie być opłacalnym rozwiązaniem. 

Podkreśla się, że najważniejsze w przypadku zawierania 

porozumienia jest indywidualne podejście do produktu, 

wnikliwa jego ocena oraz szerokie spojrzenie na otoczenie 

rynkowe z wielopoziomową analizą ryzyk, szans i zagrożeń. 

Easy in theory but difficult in practice 

CTC: Coverage with evidence development;  
CTC: Conditional treatment continuation;  
PLR: Performance linked reimbursement;  
FU: Financial or utilization based agreements 

 
Źródło: Sullivan 2009 
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Poziom oceny przez decydenta 

• Narodowy 

• Szpitale 

• Lekarze 
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RSS w hematoonkologii 
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Opis Programy lekowe Chemioterapia 
JGP z decyzją o 

cenie  
JGP bez decyzji 

o cenie  

PVA umowy +++ ++/- Nie Nie 

Payback +++ ++ Nie Nie 

Pay by results +++ ++ Nie Nie 

Conditional reimbursement +++ ++ Nie Nie 

Starts packs +++ ++ Nie Nie 

Koszty diagnostyki i monitorowania pacjentów +++ ++ Nie Nie 

Zakupy centralne ++ +/- +/- Nie 

+/-  możliwe lecz trudne do zaaplikowania 
+  mało prawdopodobne 
++  prawdopodobne umiarkowanie 
+++  wysoce prawdopodobne 



http://antineoplastici.agenziafarmaco.it 



Paying by results we Włoszech – źródło AIFA 



Obsługa RSS nie może stanowić nadmiernego obciążenia dla lekarza – w przeciwnym razie będzie on 

wykonywał swoje obowiązki niedokładnie (nawet w braku takiej intencji zaszkodzi poprawnej realizacji 

RSS). 

RSS nie może także spowodować konieczności znacznego zwiększenia personelu obsługującego 

płatnika – Komisja może podnieść ten argument przy negocjacjach. 

 

 

Czas i koszty obsługi RSS 



Opracowanie i implementacja RSS 

Opis PVA Payback 
Performance 
guearantee  

Conditional 
reimbursement 

Starts 
packs 

HTA raport Tak  Tak  Tak  Tak  Tak  

Stopień skomplikowania przygotowania 

dokumentacji RSS ++ ++ +++ +++ + 

Możliwości oceny przez AOTM ++ +++ + + +++ 

Stopień zaangażowania lekarzy w RSS 0 0 +++ +++ + 

Koszt monitorowania i prowadzenia RSS przez 

producenta (poziom) ++ ++ +++ +++ + 

Koszty NFZ administracji + + +++ +++ ++ 



Instrumenty podziału ryzyka pozwalają na skrócenie czasu 
oczekiwania na dostęp do refundacji i przyspieszenie 
dostępności terapii dla pacjentów 

• Konieczność partnerstwa pomiędzy MZ a producentami 
• Wzrost możliwości poprawy compliance pacjentów 
• Value based pricing – stosowanie leków w celowanych 

populacjach pacjentów z możliwością obiektywnej oceny 
efektów zdrowotnych 

• Ciągłe zbieranie danych i rewizja rekomendacji AOTM w 
przypadku podejmowania decyzji na 2, 3 lub 5 lat (w 
przypadku wygasania decyzji refundacyjnej) 

• RSS pozwala na ominięcie systemu payback  

Brak zapisów o indywidualnych umowach o RSS – 
konieczność zabezpieczenia się bardzo szczegółową 
dokumentacją z procesu negocjacji 

Brak zapisów o upublicznianiu RSS 

Brak regulacji w zakresie rachunkowości oraz kwestii VAT 

Niski poziom wiedzy po stronie publicznej na temat 
rozwiązań RSS oraz prawdopodobnie wolna implementacja 
zaawansowanych w strukturze RSS 
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