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Dokumentacja oceny technologii 
medycznych (HTA) wymagana 
w procesie aplikacji o zmian

w katalogach wiadcze
gwarantowanych

Art. 31a Ustawy

Art. 31g Ustawy
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Art. 31g Ustawy

Dokumentacja HTA wymagana przy aplikacji 
o zmian w katalogach wiadcze

gwarantowanych

Analiza problemu decyzyjnego (APD)

Analiza efektywno ci klinicznej (AEf)
Analiza ekonomiczna (AEk)

Analiza wp ywu na system ochrony zdrowia 
(BIA)

Analiza problemu decyzyjnego

Polega na jasnym sprecyzowanie badanej technologii, interwencji 
diagnostycznej, profilaktycznej lub terapeutycznej, stosowanych w 
okre lonej sytuacji klinicznej. 
Wymaga przedstawienia pe nego opisu zagadnie kontekstu 
klinicznego wed ug schematu PICO: 
populacji, w której dana interwencja ma by stosowana
(P - population); 
proponowanej interwencji (I - intervention); 
komparatorów (C - comparison);
efektów zdrowotnych, czyli punktów ko cowych bada klinicznych 
(O - outcome). 

Wymaga równie wskazania, które technologie i w jakim stopniu 
mog zosta zast pione przez technologi ocenian .
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Analiza efektywno ci klinicznej

Analiza efektywno ci klinicznej dotyczy wyników 
zdrowotnych ocenianej technologii medycznej. 
Informuje tak e o jej skuteczno ci 
i bezpiecze stwie w okre lonej populacji 
w porównaniu z odpowiednimi komparatorami. 

Przeprowadzana jest na podstawie przegl du 
systematycznego (PS).

Etapy przegl du
systematycznego

Etapy przegl du
systematycznego
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Wiarygodna analiza efektywno ci
ZAWSZE w oparciu o przegl d

systematyczny
uwzgl dnia wszystkie opcje, czyli mo liwe do 
zastosowania w danej sytuacji klinicznej metody 
leczenia,

zawiera opis wszystkich technologii oraz uzasadnienie
w czenia i wykluczenia poszczególnych sposobów 
post powania,

przedstawia przeszukiwane bazy danych, strategi
wyszukiwania bada klinicznych oraz sposoby czenia 
s ów kluczowych,

uwzgl dnia wszystkie badania kliniczne uznane za 
wiarygodne, niezale nie od ich wyniku,

okre la w skali punktowej wiarygodno bada
klinicznych w czonych do metaanalizy,

Kryteria Cooka – weryfikacja 
systematyczno ci przegl du

1. Sprecyzowane pytanie badawcze
2.   Przedstawiona pe na strategia wyszukiwania
3.   Predefiniowane kryteria w czenia i wykluczenia dla 

pierwotnych bada klinicznych
4.   Krytyczna analiza wiarygodno ci w czonych bada

klinicznych: ocena mocnych i s abych stron 
zastosowanej metodyki

5.  Ilo ciowa i/lub jako ciowa synteza wyników 
w czonych do analizy bada klinicznych

W ramach przegl du systematycznego 
obowi zuje regu a „best available evidence”.
Polega ona na w czeniu do analizy wyników 
bada o mo liwie najwy szej jako ci.
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Hierarchia dowodów 
naukowych

…polega na porównaniu ocenianej technologii 
medycznej z odpowiednim komparatorem 
pod wzgl dem kosztów i konsekwencji 
zdrowotnych. 

Analiza powinna uwzgl dnia g ównie 
perspektyw p atnika za wiadczenia 
zdrowotne (publiczny, pacjent, inni p atnicy).

Analiza ekonomiczna…

Analiza ekonomiczna technologii medycznej 
standardowo stanowi porównawcz ocen
zu ycia zasobów koniecznych dla uzyskania 
efektu klinicznego, tzn. ma na celu wskazanie 
najbardziej op acalnej technologii w danym 
wskazaniu.
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Analiza kosztów-
efektywno ci

polega na porównaniu kosztów i wyników 
zdrowotnych alternatywnych technologii 
medycznych,

wyniki przedstawia w tych samych jednostkach 
naturalnych (np. liczba zdarze niekorzystnych, 
których unikni to, czas wolny od objawów choroby, 
zyskane lata ycia),

jej celem jest stwierdzenie, jakiej ró nicy kosztów 
porównywanych technologii odpowiada ró nica 
wyniku zdrowotnego.

Analiza kosztów-u yteczno ci

porównuje koszty i wyniki zdrowotne 
alternatywnych technologii medycznych 
(wyniki przedstawione jako koszt uzyskania 
jednostki u yteczno ci stanu zdrowia) 

QALY (Quality Adjusted Life Years),

DALY (Disability Adjusted Life Years)
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Poj cie QALY (A) i DALY
(A+B)

wypadek
obni aj cy 

jako
ycia jako ycia 

po wypadku
(bez leczenia)

idealny stan zdrowia

powolne, „naturalne”
obni anie jako ci ycia

lata ycia

Analiza minimalizacji kosztów

• Analiza minimalizacji kosztów jest 
przedstawiana, je li wiarygodne dowody 
naukowe potwierdzaj , e wyniki zdrowotne 
(efektywno porównywanych programów 
zdrowotnych) s równe. W takim przypadku 
analiza polega jedynie na porównaniu kosztów 
alternatywnych technologii.

Analiza kosztów- konsekwencji

Zestawienie kosztów i konsekwencji oznacza 
tabelaryczne przedstawienie warto ci
rednich wraz z miar rozrzutu dla: 

konsekwencji zdrowotnych 
zu ycia zasobów; 

kosztów jednostkowych 
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Próg op acalno ci

Pytanie kliniczne /problem zdrowotny

Identyfikacja
wiadczeniodawców

Analiza kosztów

Zbieranie danych 
kosztowych

Skuteczno

Bezpiecze stwo

Si a interwencji

Porównanie z innymi 
opcjami

Analiza op acalno ci (ekonomiczna)

AEf i AEk - podsumowanie

Analiza wp ywu na bud et

Ocenia prawdopodobny wp yw decyzji o 
finansowaniu danego wiadczenia na zmian
wydatków p atnika

Ma charakter prognozy - konieczna odpowiednia 
analiza wra liwo ci

Dwa rodzaje BIA 

Uproszczona – tylko koszty danego wiadczenia 
po refundacji

Pe na – uwzgl dnia równie inne koszty (zmiana 
cz sto ci wykonywania innych wiadcze )
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Analiza wp ywu decyzji o finansowaniu lub 
niefinansowaniu rozwa anej technologii medycznej 
na system opieki zdrowotnej w Polsce powinna 
oceni wszystkie zasadnicze, mo liwe 
i prawdopodobne jej nast pstwa. 

Analiza wp ywu na system ochrony zdrowia 
obejmuje analiz wp ywu na bud et oraz ocen
konsekwencji organizacyjnych dla systemu ochrony 
zdrowia,
a tak e mo liwych implikacji etycznych i spo ecznych. 

Fundamenty „dobrej” BIA

1. Transparentno / deklaracja konfliktu interesów
2. Jasne okre lenie perspektywy
3. Wp yw interwencji na subpopulacje oraz konkretne 

wskazania
4. Mo liwie wiarygodne ród a danych – ocena 

wielokierunkowa najwa niejszych danych 
wej ciowych

5. PS dla najwa niejszych danych wej ciowych

Fundamenty „dobrej” BIA

6. Stopie penetracji rynku przez now technologi

7. Okre lenie prawdopodobie stw przesuni w
obr bie sektora opieki zdrowotnej

8. Horyzont czasowy

9. Analiza wra liwo ci

10. Udost pnienie p atnikowi modelu w wersji 
elektronicznej
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Materia y ród owe

Ustawa o wiadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze rodków publicznych 
(z 27.08.2004 r. z pó niejszymi zmianami)

Wytyczne oceny technologii medycznych 
AOTM

Materia y szkoleniowe Stowarzyszenia 
CEESTAHC

Dzi kuj za uwag

rudz@htaaudit.eu


