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Kto sú hráči na ihrisku?
• Poskytovatelia ZS (nemocnice, ambulancie,
lekárne, laboratória, záchranky, atď. )
• Zdravotné poisťovne
• ÚDZS
• Farmaceutický priemysel
• Zdravotnícki pracovníci
• MZ SR
• Parlament, Výbor NR SR pre zdravotníctvo
• Patienti, občania SR
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Univerzálne princípy zdravotníctva
Zdravotnícke systémy vo svete sa potýkajú s následnými
výzvami:

• rovnaká dostupnosť,
• vysoká kvalita,
• prijateľná cena.
Ktoré z nich sú prioritami, je čisto POLITICKÉ ROZHODNUTIE!

Zdroj: McKinsey, 2007
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Utilizácia hodnoty zdravia
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Makroekonomická a politická determinácia
zdrojov v zdravotníctve

Zdroj: MZ SR, 2011
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Zjednodušený model pôvodu zdrojov v
zdravotníctve

Zdroj: MZ SR, 2011
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Štruktúra zdrojov a ich prerozdelenie

Zdroj: MZ SR, 2011
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Platobné mechanizmy

Zdroj: MZ SR, 2011

10

Zisk v zdravotníctve (!?)
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Ekonomické hodnotenie
zdravotníckych programov
Farmakoekomnomika
Hodnotenie zdravotníckych
technológií
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Prognóza rastu výdavkov na zdravotníctvo v
porovnaní s rastom HDP
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Čo všetko sú „zdravotnícke technológie“
• nástroje a prístroje, lieky, zdravotnícke pomôcky,
špeciálny zdravotnícky materiál, dietetické
potraviny a procedúry s nimi spojené, ktoré
slúžia k prevencii, diagnostike, liečbe,
rehabilitácii a následnej zdravotnej starostlivosti
• infraštruktúra, financovanie (DRG), rozsah
zdravotnej starostlivosti, platobné mechanizmy
(verejné vs. súkromné zdroje, prerozdeľovanie,
atď.), štruktúra poskytovateľov a pod.
CMC Čelakovice, 18.11.2011
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Čo je to HTA?
Hodnotenie zdravotníckych technológií
(Health Technology Assessment, HTA)
sa definuje ako „výskum, ktorý systematicky
skúma krátkodobé a dlhodobé dôsledky používania
zdravotníckej technológie, technológií súvisiacich,
alebo otázok súvisiacich s technológiou, na
zdravotný stav a využitie zdrojov.

Zdroj: Henshall a kol., 1997
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HTA domény
•
•
•
•
•
•

medicínske,
organizačné,
ekonomické,
právne,
etické,
spoločenské
multidisciplinárna činnosť, ktorá systematicky hodnotí účinok
určitej technológie na zdravie, na dostupnosť a rozdelenie
zdrojov a na ostatné aspekty výkonnosti zdravotníckeho
systému, ako sú rovnosť a schopnosť reagovať na potreby

Zdroj: WHO a EUnetHTA
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Uplatnenie FE a HTA v praxi
• FE a HTA úrovne
▫ MACRO (FE a HTA):
 zdravotná a lieková politika štátu, HTA
agentúry, akadémia

▫ MEZO (rapid-HTA):
 zdravotné poisťovne, VÚC a pod.

▫ MICRO (mini-HTA):
 poskytovatelia zdravotnej starostlivosti (ZZ)
 dodávatelia zdravotníckych technológií
 lieky a „to ostatné“
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Čo možno očakávať v našom prostredí?
• zdravotnícke programy, t.j. všetky „liekové“ aj „neliekové“
procesy a technológie sú posudzované príbuznými
metodologickými postupmi, ale: (!)
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

proces je výrazne netransparentný (aj u nás ...)
modely sú zvyčajne zjednodušené (ak vôbec ...)
limitný počet EMB publikácií, najmä lokálnych
limitné „know-how“ u všetkých „stakeholderov“
limitný (?) vplyv na verejné zdroje
zvyčajne zjednodušený legislatívny rámec
výraznejšia informačná asymetria užívateľov
(lekár / ošetrujúci personál vs. pacient)
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