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ETAPY REALIZACJI PROJEKTU HB-HTA-PL
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Wyniki projektu
Cel 1:
Wdrożenie modelu
funkcjonowania
HB-HTA w Polsce
Cel 2:
Opracowanie
metodyki oceny
HB-HTA
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Upowszechnienie wyników projektu - działania przekonujące do wypracowanego rozwiązania

1 stycznia 2019 – 31 grudnia 2020
(24 m-ce)

1 stycznia 2021 – 30 czerwca 2022
(18 m-cy)

Praktyczne cele
projektu
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FAZA WDROŻENIOWA
I. Badanie zapotrzebowania, dobrych praktyk i opracowanie procedur umożliwiających
wdrożenie innowacyjnych technologii medycznych w Polsce
Badanie zapotrzebowania
społeczno-gospodarczego
na HB-HTA

II.

Przeprowadzenie wizyt
studyjnych – analiza
dobrych praktyk

Aktualizacja metodyki
i modelu HB-HTA

Przeprowadzenie pilotażu

Opracowanie
programu szkoleń

Przeszkolenie
zespołu
analityków

Organizacja
zespołów HB-HTA
i umiejscowienie
ich w szpitalach

Przeprowadzenie
pilotażowych
ocen wybranych
technologii
medycznych

Aktualizacja
metodyki
i modelu HB-HTA
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Cel pilotażu:
1. Rekomendowanie koniecznych zmian we wstępnej wersji metodyki.
2. Weryfikacja modelu HB-HTA, w szczególności koniecznych kompetencji zespołów HB-HTA.

Badanie
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dobrych
praktyk

Przeszkolenie
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Organizacja
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wybranych
szpitalach
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założeń
modelu
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Ocena
wybranych
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h

Przeprowadzenie
pilotażu

Strategia
wdrożenia
modelu HB-HTA
w Polsce

Wnioski i rekomendacje
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Zakończenie projektu –
korzyści z wdrożenia szpitalnej oceny innowacyjnych technologii medycznych

Dla pacjentów

Dostęp do
innowacyjnych
technologii, które są
skuteczne
i bezpieczne

Dla świadczeniodawców
Możliwość podejmowania
decyzji w oparciu
o wiarygodne dane
kliniczne i ekonomiczne
i w oparciu o dowody
naukowe

Dla płatnika

Podejmowanie decyzji
o finansowaniu świadczeń
w oparciu o wiarygodne
dane kosztowe

i kliniczne

Racjonalne wykorzystanie
zasobów, wzrost
efektywności kosztowej

Dla systemu opieki
zdrowotnej
Współpraca wielu podmiotów na rzecz
wspólnego celu, jakim jest
profesjonalna ocena innowacyjnych
technologii medycznych
Szerokie grono interesariuszy jest
beneficjentem wystandaryzowanego
procesu oceny innowacyjnych
technologii medycznych. Skutek:
racjonalne decyzje dotyczące
inwestycji w sektorze zdrowia,
zarówno na poziomie lokalnym, jak

i całego kraju

Możliwość wyboru
świadczeniodawców
wdrażających
innowacje w sposób
bezpieczny dla
pacjenta

Wzrost pozycji
konkurencyjnej na rynku
poprzez wyróżniające się
kompetencje
Upowszechnienie dobrych
praktyk poprzez wymianę
informacji w ramach sieci
szpitali stosujących HB-HTA

Promowanie
świadczeniodawców
stosujących analizę
konsekwencji wdrożenia
innowacyjnych technologii

Zwiększenie jakości i bezpieczeństwa
świadczeń udzielanych pacjentom
Wzrost racjonalnego gospodarowania
zasobami w sektorze zdrowia
Zwiększenie liczby pracowników
o wysokich kompetencjach z obszaru
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