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WP 2 – „kamienie milowe” 

1. Raport z analizy otoczenia prawego, ekonomicznego, społecznego i 
technologicznego (analiza PEST) dla wdrożenia HB-HTA w Polsce 

2. Raport przedstawiający warianty strategicznego modelu 
funkcjonowania HB-HTA w Polsce, w tym warianty podtrzymania 
sieci HB-HTA 

3. Robocze projekty rekomendacji dotyczących metodyki oceny 
technologii medycznych 

4. Projekty szablonów dokumentów prawnych (umów), procedur 
operacyjnych, regulaminu wewnętrznego jednostek HB-HTA 

5. Projekty rekomendacji dotyczące finansowania systemu/jednostek 
HB-HTA w Polsce 
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Zmiany, zmiany, zmiany 

• Wydłużenie czasu trwania fazy badawczej (i całego projektu) 

o 6 miesięcy 

• Zmiana Koordynatora po stronie NIKard
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Analiza PEST dla wdrożenia HB-HTA w Polsce

HB-HTA

Polityczne

Ekonomiczne

Społeczne

Technologiczne
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Uwarunkowania Polityczne
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SZANSE dla wdrożenia HB-HTA ZAGROŻENIA dla wdrożenia HB-HTA

• Realizacja projektu finansowanego z NCBiR: Wdrożenie 
systemu Hospital-Based HTA (HB-HTA) Szpitalnej Oceny 
Innowacyjnych Technologii Medycznych (2019-2021), w 
ramach Strategicznego Programu GOSPOSTRATEG, NCBR 
nr 1/395107/18/NCBR/2018 (identyfikacja zjawiska, 
badania, dyseminacja informacji itp.) 

• Ustawowa konieczność wprowadzenia projektu 
implementowania HB-HTA w treści krajowej strategii 
ochrony zdrowia

• Prawidłowo przygotowana zawartość pakietu 
informacyjnego o celach i zasadności wprowadzania 
HB-HTA

• Wskazanie na konieczność odrębnego charakteryzowania 
HTA i HB-HTA i odrębne korzyści, które przyniesie 
implementacja HTA i HB-HTA dla interesariuszy, 
beneficjentów i aktorów systemu ochrony zdrowia

• Różnorodne interesy instytucji centralnych w odniesieniu do 

HB-HTA i wynikające stąd słabe wsparcie hamujące 

konieczność przygotowania i wdrożenie agendy politycznej 

dla wprowadzania HB-HTA 

• Niewyczerpujące istoty problemu przygotowanie pakietu 

informacyjnego dla interesariuszy, beneficjentów i aktorów 

systemu ochrony zdrowia na temat potencjalnych efektów 

wprowadzenia HB-HTA

• Brak zainteresowania tworzeniem odrębnego strumienia 

informacji na temat HB-HTA



Uwarunkowania Polityczne
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INTERESARIUSZE WSPIERAJĄCY proces wdrożenia HB-HTA INTERESARIUSZE HAMUJĄCY proces wdrożenia HB-HTA

• NFZ – centrala, OW NZF

• Wojewódzkie Wydziały Zdrowia

• Organy tworzące SPZOZ lub właściciele szpitali publicznych 
(głównie samorząd wojewódzki i uniwersytety medyczne) 

• Agencja Badań Medycznych

• Uczelnie kształcące potencjalne kadry do pracy w działach 
zatrudniających specjalistów ds. HB-HTA 

• Szpitale w sieci 

• Szpitale kliniczne 

• Szpitale wysokospecjalistyczne 

• Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Państwowy Zakład 
Higieny

• Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

• Organizacje zrzeszające profesjonalistów medycznych 
(np. Izba Pielęgniarek i Położnych, Izba Lekarska itp.) 

• Klinicyści 

• Dyrektorowie małych jednostek szpitalnych

• Samorząd terytorialny, organ tworzący dla małych jednostek 
szpitalnych 



Uwarunkowania Ekonomiczne
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SZANSE dla wdrożenia HB-HTA ZAGROŻENIA dla wdrożenia HB-HTA

• Wzrost nakładów na ochronę zdrowia

• Zmiana udziału publicznych wydatków na zdrowie

• Wzrost kosztów technologii medycznych

• Dostępność środków europejskich na inwestycje 
w technologie 

• Rozwijanie kompetencji kadry menedżerskiej szpitali na 
temat HTA

• Uporządkowanie zasobów informacyjnych

• Stworzenie zbioru wystandaryzowanych mierników 
oceny/efektywności

• Wzrost udziału wydatków na wynagrodzenia w całości 
kosztów szpitala

• Brak zmian w formule finansowania ryczałtowego szpitali



Uwarunkowania Ekonomiczne
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INTERESARIUSZE WSPIERAJĄCY proces wdrożenia HB-HTA INTERESARIUSZE HAMUJĄCY proces wdrożenia HB-HTA

• Ministerstwo Zdrowia

• Ministerstwo Finansów

• Narodowy Fundusz Zdrowia

• AOTMiT

• Szpitale prywatne

• Szpitale, w których zatrudnienie na stanowiskach 
zarządczych nie ma związku z decyzjami politycznymi

• Firmy doradcze

• Dostawcy nowoczesnych technologii

• Pacjenci świadomi efektów HB-HTA

• Szpitale, w których zatrudnienie na stanowiskach 
zarządczych odbywa się na podstawie decyzji politycznych

• Pacjenci nieświadomi zasad HB-HTA, którzy będą żądać 
nieefektywnych metod leczenia



Uwarunkowania Społeczne
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SZANSE dla wdrożenia HB-HTA ZAGROŻENIA dla wdrożenia HB-HTA

• Wystandaryzowane procedury podejmowania decyzji w zakresie 
zakupu i wdrażania innowacyjnych technologii medycznych 
wpłyną na jakość i dostępność udzielanych świadczeń 
(beneficjenci – pacjenci i profesjonaliści medyczni) 

• Wzrost świadomości pacjentów. Dostępność do innowacyjnych 
technologii medycznych, wpływająca na konkurencyjność jednostki 
zarówno na rynku krajowym, jak i UE, a także światowym (opieka 
transgraniczna, turystyka medyczna) 

• Rozwijanie kompetencji kadry menedżerskiej szpitali na temat HTA 

• Budowanie zespołów profesjonalistów wpierających proces 
podejmowania decyzji w zakresie zakupu i wdrażania innowacyjnych 
technologii medycznych (analityk danych, specjalista HTA, 
specjalista ds. przeglądów systematycznych) 

• Wzrost kompetencji kadr medycznych (nowe innowacyjne 
technologie, szkolenia, badania itp.) 

• Nowe ścieżki kształcenia na uniwersytetach medycznych 
z zakresu HB-HTA, np. w ramach Zdrowia Publicznego 

• Różne interesy i zrozumienie HB-HTA wśród profesjonalistów 
medycznych różnych specjalności 

• Niechęć i hamowanie wdrażania HB-HTA w związku z nowymi 
obciążeniami (np. administracyjnymi – przygotowanie wniosku 
wymagającego udowodnienia skuteczności planowanej do zakupu 
i wdrożenia technologii medycznej) 

• Brak specjalistów HB-HTA na rynku pracy 

• Brak zespołów HTA w szpitalach. Ich tworzenie wymaga nakładów 
finansowych



Uwarunkowania Społeczne
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INTERESARIUSZE WSPIERAJĄCY proces wdrożenia HB-HTA INTERESARIUSZE HAMUJĄCY proces wdrożenia HB-HTA

• NFZ – centrala, OW NZF

• Agencja Badań Medycznych

• Uczelnie kształcące potencjalne kadry do pracy w działach 
zatrudniających specjalistów ds. HB-HTA

• Szpitale kliniczne

• Szpitale wysokospecjalistyczne

• Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy 
Zakład Higieny 

• Pacjenci i organizacje pacjenckie

• Uczelnie medyczne, Wydziały Nauk o Zdrowiu 

• CMKP 

• Przedstawiciele zawodów okołomedycznych
np. absolwenci zdrowia publicznego, specjaliści HTA 

• Przedstawiciele rynkowego otoczenia

• Związki zawodowe 

• Izby zawodowe

• Profesjonaliści medyczni 

• Kadra zarządzająca mniejszych podmiotów 



Uwarunkowania Technologiczne
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SZANSE dla wdrożenia HB-HTA ZAGROŻENIA dla wdrożenia HB-HTA

• Rosnący trend postępu w medycynie, większego napływu 
innowacyjnych technologii do szpitali

• Dostrzeganie potrzeb tworzenia systemowych rozwiązań 
poprawiających efektywność kosztową procedur 
medycznych

• Rozwój Value based health care

• Silny przyrost infrastruktury technicznej w zakresie 
wykorzystywanego sprzętu i oprogramowania

• Rosnący trend informatyzacji w systemie ochrony zdrowia

• Wzrost umiejętności korzystania z nowych technologii wśród 
zawodów medycznych

• Doświadczenie w zakresie HTA w Polsce na poziomie 
centralnym, rosnąca świadomość decydentów i płatnika 
w zakresie konieczności podejścia utylitarnego do procedur 
medycznych

• Rosnąca oferta szkoleniowa

• Konflikt kompetencyjny pomiędzy AOTMiT a jednostkami 
lokalnymi HB-HTA oraz potencjalne spory (wskazanie osób 
odpowiedzialnych za administrowanie procedurą HB-HTA) 

• Relatywnie niski poziom zasobów ludzkich i finansowych 
związanych z HTA oraz niski odsetek osób pracujących w tym 
obszarze w stosunku do lokalnych potrzeb

• Zbyt duże przywiązanie do tradycyjnych modeli 
gospodarowania funduszami w szpitalu



Uwarunkowania Technologiczne
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INTERESARIUSZE WSPIERAJĄCY proces wdrożenia HB-HTA INTERESARIUSZE HAMUJĄCY proces wdrożenia HB-HTA

• Kadra zarządzająca podmiotów leczniczych

• Kadra naukowa 

• Płatnik 

• Kadra, której kompetencje będą ograniczane przez nowe 
technologie

• Dostawcy technologii 

• Lekarze (w odniesieniu np. do rozwoju sztucznej 
inteligencji)



Benchmarking funkcjonalny praktyk w zakresie 
oceny innowacyjnych technologii medycznych

Obszar analiz Źródła danych

Poprawność metodyczna oceny innowacyjnych
technologii medycznych na poziomie krajowym (przegląd 
zakresu analizy HTA dla nowoczesnych technologii medycznych 
w dziedzinie kardiologii i onkologii w okresie 2018-2019)

Raporty HTA złożone w AOTMiT

Poprawność metodyczna oceny innowacyjnych
technologii medycznych na poziomie szpitali dokonywana na 
potrzeby wewnętrznych decyzji inwestycyjnych

Wywiady z menedżerami placówek medycznych

Poprawność metodyczna szpitalnej oceny innowacyjnych 
technologii medycznych w kontekście wymagań stawianych w 
mechanizmie IOWISZ

Wnioski inwestycyjne składane do MZ w ramach IOWISZ

Poprawność metodyczna oceny innowacyjnych
technologii medycznych na poziomie szpitali dokonywana na 
potrzeby ubiegania się o finansowanie przez instytucje 
bankowe, np. Bank Gospodarstwa Krajowego

Wnioski inwestycyjne składane w BGK

13



Analiza raportów HTA składanych do AOTMiT

• Przegląd zleceń MZ z lat 2018 – 2019 (źródło AOTMiT)

• Charakterystyka

• Obszar (kardiologia, onkologia)

• Tryb wniosku

• Refundacja apteczna

• Katalog chemioterapii

• Program lekowy

• RDTL

• Świadczenie gwarantowane

• Inne (zasadność refundacji bez zdefiniowanego trybu)

• Typ interwencji

• Technologia lekowa

• Środek spożywczy

• Procedura

• Wyrób medyczny

• Zgodność z minimalnymi wymaganiami (programy lekowe, refundacja apteczna, refundacja w katalogu chemioterapii)

• Zgodność z wytycznymi HTA (programy lekowe, refundacja apteczna, refundacja w katalogu chemioterapii)

• Stanowisko Rady Przejrzystości

• Rekomendacja Prezesa AOTMiT

• Refundacja
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Analiza raportów HTA składanych do AOTMiT
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Ratunkowy dostęp do technologii lekowych 
odpowiadał za 66% wniosków onkologicznych 



Zgodność z wytycznymi a rekomendacja Prezesa AOTMiT
• Zlecenia dotyczące refundacji w ramach programu lekowego, katalogu chemioterapii lub 

refundacji aptecznej
• Brak jednoznacznego wpływu zgodności z wytycznymi lub jej braku na rekomendacje Prezesa
• Brak negatywnych rekomendacji w obszarze kardiologii
• Częstsze warunkowo pozytywne rekomendacje w obszarze onkologii

p = 0,008 p = 0,579

p = 0,910

p = 0,187



Analiza praktyk szpitalnych 

• 16 ankiet online wypełnionych przez menedżerów szpitali 

• Konfrontacja wniosków z oceną jakości raportów HB-HTA wg 

AdHopHTA
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Sformalizowany szablon wniosku 
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Zdefiniowanie we wniosku oczekiwanych efektów 
związanych z wdrożeniem analizowanej 
technologii/rozwiązania (efekty kliniczne, ekonomiczne, 
organizacyjne) 
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IOWISZ 

• Analiza 48 wniosków 

• Konfrontacja wniosków z oceną jakości raportów HB-HTA wg 

AdHopHTA
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Format wniosku a dostępność danych 
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Bank Gospodarstwa Krajowego  

• Analiza 28 wniosków kredytowych 

• Konfrontacja wniosków z oceną jakości raportów HB-HTA wg 

AdHopHTA
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Format wniosku a dostępność danych 
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Benchmarking funkcjonalny a główne wnioski 
dla metodyki HB-HTA 

• Przynajmniej częściowe wykorzystanie istniejących 

standardów HTA w procesie HB-HTA 

• Zaangażowanie osób pracujących w różnych komórkach 

szpitala 

• Opracowanie wzoru/szablonu wniosku 

• Kontrola jakości raportów HB-HTA 

• Monitorowanie wdrażania inwestycji 
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Modele funkcjonalne 
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• 6 modeli funkcjonalnych 

potencjalnych sieci HB-

HTA w Polsce 

• Różne ośrodki 

koordynujące 

• Przedmiot osobnej 

sesji… 



Metodyka HB-HTA 
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Jednostka szpitalna HB-HTA – schemat organizacyjny 
i relacyjny Komórki ds. HB-HTA w szpitalu  
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Jednostka szpitalna HB-HTA 
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Sformalizowany wniosek o ocenę HB-HTA 
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Proces: zgłoszenie wniosku o ocenę HB-HTA 
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Regionalne Centrum Oceny Inwestycji

• Misją Regionalnego 

Centrum Oceny 

Inwestycji (RCOI) jest 

popularyzacja wiedzy i 

rozwój dobrych praktyk 

w zakresie oceny 

technologii medycznych 

i inwestycji w 

szpitalach. 
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Dziękuję za uwagę! 
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