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Analiza problemu decyzyjnegoAnaliza problemu decyzyjnego

Magdalena W adysiuk

EvidenceEvidence--based decisionbased decision--making ? making ? 

DecisionEvidence

??

A jakie jest pytanie?A jakie jest pytanie?
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Poziomy podejmowania decyzjiPoziomy podejmowania decyzji

EvidenceEvidence

• Potoczny – opinie ekspertów, polityka, tradycja, 
wp yw interesariuszy, obecna sytuacja

• Naukowy:
o Contexts-free – ocena skuteczno ci i bezpiecze stwa

o Contexts-sensitive – ocena technologii medycznych 
z uwzgl dnieniem aspektów ekonomicznych, politycznych, 
mo liwo ci finansowych

Proces podejmowania decyzjiProces podejmowania decyzji
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wiadczenia gwarantowanewiadczenia gwarantowane

1. Podstawowa opieka 
zdrowotna

2. Ambulatoryjna opieka 
specjalistyczna

3. Leczenie szpitalne 

4. Opieka psychiatryczna 
i leczenie uzale nie

5. Rehabilitacja lecznicza

6. wiadczenia 
piel gnacyjne 
i opieku cze w ramach 
opieki d ugoterminowej

7. Leczenie stomatologiczne

8. Lecznictwo uzdrowiskowe

9. Zaopatrzenie w wyroby 
medyczne b d ce 
przedmiotami 
ortopedycznymi oraz 
rodki pomocnicze

10. Ratownictwo medyczne

11. Opieka paliatywna i 
hospicyjna

12. wiadczenia 
wysokospecjalistyczne

13. Programy zdrowotne

14. Leki 

Art. 15 ust. 2 Ustawy koszykowej

ciecie ki aplikacjiki aplikacji

1. Kwalifikacja wiadczenia opieki zdrowotnej jako wiadczenia 
gwarantowanego

2. Usuwanie wiadczenia opieki zdrowotnej z wykazu  wiadcze
gwarantowanych albo dokonanie zmiany poziomu lub sposobu 
finansowania, lub warunków realizacji wiadczenia gwarantowanego

3. Umieszczenie leków lub wyrobów medycznych w wykazach 
(wykaz leków podstawowych i uzupe niaj cych, wykaz leków 
i wyrobów medycznych, które ze wzgl du na choroby okre lone 
w wykazie s przepisywane bezp atnie, za op at rycza tow
lub za cz ciow odp atno ci )

4. Programy zdrowotne

WybWybóór problemu decyzyjnegor problemu decyzyjnego
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Analiza problemu decyzyjnegoAnaliza problemu decyzyjnego

Definicja problemu decyzyjnego

Przedstawienie problemu zdrowotnego

Opcje terapeutyczne dost pne w Polsce 

Zalecenia i wytyczne post powania

Wst pna ocena kliniczna

Wybór komparatorów

Analiza potencjalnych form finansowania / koszty / dost pno

Propozycja przeprowadzenia oceny technologii medycznych

Problem badawczyProblem badawczy

Wynik
(efekt zdrowotny)

Komparator

Interwencja

Populacja Population

Intervention

Control
(Comparator)

Outcome
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Populacja / wskazaniePopulacja / wskazanie

InterwencjaInterwencja

KomparatoryKomparatory
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Z czym porZ czym poróównawna oceniana technologioceniana technologi ??

Komparatorem dla ocenianej interwencji powinna by w pierwszej kolejno ci 
tzw. istniej ca praktyka, czyli taki sposób post powania terapeutycznego lub 
diagnostycznego, który w rzeczywistej praktyce medycznej najprawdopodobniej mo e
zosta zast piony przez ocenian technologi .

Zaleca si przeprowadzenie porównania równie z innymi komparatorami:
• najcz ciej stosowanym,
• najta szym,
• najskuteczniejszym,
• zgodnym z zaleceniami wytycznych post powania praktycznego.

Istotne jest, aby wybrane komparatory odpowiada y w fazie przygotowywania analizy 
efektywno ci klinicznej warunkom polskim. 

Efekty zdrowotneEfekty zdrowotne

Efekt - punkt ko cowy

miertelno

Chorobowo

Jako ycia

Pierwszorz dowy >>>>
Poziom ci nienia t tniczego krwi

Poziom glukozy we krwi

G sto ko ci, itp...

Poziom ci nienia t tniczego krwi

Poziom glukozy we krwi

G sto ko ci, itp...

Drugorz dowy
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KorzyKorzy ci z opracowania APDci z opracowania APD

• Kontekst i zakres danego problemu zdrowotnego – podstawowe definicje, 

• Prezentacja wytycznych post powania klinicznego

• Opcje terapeutyczne dost pne w Polsce (zarejestrowane i off label)

• Ilo ciowe oszacowania dost pnych dowodów naukowych dla ocenianej 

technologii, w tym kluczowych i/lub najnowszych bada dla ocenianego 

leku oraz komparatorów 

• Przedstawienie zakresu i mo liwo ci opracowania pe nego raportu HTA

Raport HTA Raport HTA 

Dzi kuje za uwag

W prezentacji wykorzystano kilka slajdów przygotowanych przez 
Ann Bednarsk i Ma gorzat Karp na rzecz intelektualnych 
obiadów czwartkowych CEESTAHC


