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1. Wykaz skrótów 
 

 

ABM  Agencja Badań Medycznych 

AdHopHTA ang. an European Project on Hospital Based Health  

Technology Assessment 

AOTM  Agencja Oceny Technologii Medycznych 

AOTMiT Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

ARS  Agencja Rozwoju Szpitali 

CMKP  Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 

EBM  ang. Evidence Based Medicine 

HB-HTA  ang. Hospital Based Health Technology Assessment 

HTA  ang. Health Technology Assessment 

IOWISZ Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sekto-

rze Zdrowia  

MZ  Ministerstwo Zdrowia 

NCBiR  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

NFZ  Narodowy Fundusz Zdrowia 

NIZP-PIB Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH –  

Państwowy Instytut Badawczy 

OSR  Oceny Skutków Regulacji  

OW NFZ Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 

PEST Analiza otoczenia polityczno-ekonomiczno-społeczno-

technologicznego 

PICOS ang. Population, Intervention, Comparison, Outcome, 

Study 

PKB  Produkt Krajowy Brutto 

RCK  Regionalne Centrum Kompetencji  

RCOI  Regionalne Centrum Oceny Inwestycji 

SWOT  ang. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 
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TICO  ang. Technology, Indication, Comparison, Outcomes 

UE  Unia Europejska 

WP  ang. Work Package 
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2. Wprowadzenie 
 

 

Systemy opieki zdrowotnej na całym świecie, w tym w Unii Europej-

skiej (UE) zmagają się z różnego rodzaju trudnościami, w szczególności  

z ograniczeniami finansowymi, chociaż nie jedynie, gdyż równie istotne 

są problemy organizacyjne, czy, zwłaszcza w ostatnich latach, niedobory 

kadrowe wśród profesjonalistów medycznych, a także wyzwania epide-

miologiczne związane z pandemią COVID-19 [1]. Istotą perspektywy sys-

temowej w opiece zdrowotnej powinno być jak najbardziej efektywne 

wydatkowanie środków finansowych, nie zaś wydatkowanie jak najwięk-

szej ilości środków finansowych [2].  

Na całym świecie, nawet w państwach najbogatszych UE, zasoby fi-

nansowe przeznaczane na system opieki zdrowotnej są ograniczone, 

choć państwa różnią się znacznie w poziomach finansowania ochrony 

zdrowia. W Niemczech łącznie poziom wydatków publicznych i prywat-

nych w 2019 r. wynosił 11,7% Produktu Krajowego Brutto (PKB), przy 

czym wydatków publicznych wynosi niemal 10% PKB, podczas gdy  

w Polsce łączny poziom wydatków publicznych i prywatnych wynosił 

6,2% PKB i należał do najniższych w UE, a publicznych wynosił zaledwie 

4,4% PKB [1]. 

Skoro zasoby we wszystkich, nawet najbogatszych, krajach są ograni-

czone, to tym bardziej istotny jest sposób wydatkowania środków finan-

sowych, a także sam proces podejmowania decyzji jak i na co środki fi-

nansowe można i należy wydatkować. Dlatego w ciągu ostatnich 20 lat 

zostały opracowane metody, które wspierają podejmowanie decyzji  

w oparciu o dowody naukowe w taki sposób, aby zapewnić, że stoso-

wane są tylko interwencje o silnych dowodach naukowych na efektyw-



Wprowadzenie 

 

 13 

ność kliniczną, ekonomiczną (analiza opłacalności, zwana analizą efek-

tywności kosztowej), służące poprawie jakości i wyników leczenia,  

a także redukcji kosztów [3].  

Ważne, aby decyzje były podejmowane w oparciu o dowody naukowe 

na każdym poziomie systemu opieki zdrowotnej. Z punktu widzenia de-

cydenta, jakim jest minister zdrowia, istotna jest perspektywa krajowa,  

z punktu widzenia decydentów na poziomie regionalnym (regionu rozu-

mianego jako województwo) istotna jest perspektywa wojewódzka, na-

tomiast z punktu widzenia osób zarządzających podmiotami leczniczymi 

istotna jest perspektywa danego szpitala (lokalna). Narzędziem wspiera-

jącym podejmowanie decyzji dotyczących finansowania świadczeń 

opieki zdrowotnej w oparciu o dowody naukowe jest ocena technologii 

medycznych (ang. Health Technology Assessment, HTA). Decyzje w sys-

temie opieki zdrowotnej są podejmowane na różnych poziomach tego 

systemu, które w odniesieniu do wdrażania nowych technologii medycz-

nych można zdefiniować jako: 

 

 poziom makro – krajowy, 

 poziom mezo – regionalny (region rozumiany jako wojewódz-

two), 

 poziom mikro – lokalny, rozumiany jako poziom szpitala. 

 

Poziom makro, czyli krajowy to poziom polskiego systemu opieki 

zdrowotnej, w którym główny decydentem jest minister właściwy ds. 

zdrowia, który/a podejmuje decyzje systemowe implementowane w ca-

łym kraju. Na tym poziomie w Polsce są podejmowane decyzje dotyczące 

refundacji produktów leczniczych. W Polsce istnieje od ponad 15 lat 

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) [4], która 

pełni bardzo ważną rolę w procesie podejmowania decyzji przez Ministra 

Zdrowia w oparciu o dowody naukowe z wykorzystaniem uznanego na 

całym świecie narzędzia zwanego oceną technologii medycznych (HTA) 

[5]. Proces decyzyjny dotyczący refundacji leków został zdefiniowany  
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w Ustawie o refundacji [6], a minimalne wymogi dotyczące raportów HTA 

zostały określone w odpowiednich aktach wykonawczych [7]. AOTMiT 

opracowała także wytyczne oceny technologii medycznych, które są 

zbiorem wskazówek dla analityków przygotowujących i oceniających ra-

porty HTA [8]. 

W warunkach polskich zarówno pojęcie technologii medycznych, jak 

i ocena technologii medycznych na poziomie makro (krajowym) mają od 

lat ugruntowaną pozycję. Kluczową rolę w upowszechnieniu stosowania 

HTA miało utworzenie w 2005 r. na mocy Zarządzenia Ministra Zdrowia 

instytucji państwowej zajmującej się oceną technologii medycznych – 

Agencji Oceny Technologii Medycznych (AOTM). Następnie, po kilku la-

tach, na mocy Ustawy z dnia 25 czerwca 2009 roku o zmianie ustawy  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz-

nych oraz Ustawy o cenach Agencja Oceny Technologii Medycznych uzy-

skała status państwowej jednostki organizacyjnej posiadającej osobo-

wość prawną [9]. W 2015 jej zakres objął także zagadnienia związane  

z taryfikacją świadczeń, w związku z czym nazwa została zmieniona na 

Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT). Agencja 

funkcjonuje zatem od wielu lat i ma silną ugruntowaną pozycję w polskim 

systemie opieki zdrowotnej [5]. 

Obecnie HTA ma w Polsce bardzo ważne zastosowanie w systemie 

opieki zdrowotnej, a wiedzę i kompetencje z tego zakresu posiada coraz 

więcej specjalistów. AOTMiT od początku istnienia była i nadal jest klu-

czową instytucją w procesie podejmowania decyzji dotyczących finanso-

wania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych. Od 2012 r. 

rola AOTMiT jest kluczowa w procesie refundacji, a HTA lub jej elementy 

są obowiązkowymi instrumentami wykorzystywanymi w Polsce przy po-

dejmowaniu decyzji refundacyjnych dotyczących leków, środków spo-

żywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów me-

dycznych, co jest uregulowane zapisami Ustawy z dnia 12 maja 2011 r.  

o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia ży-

wieniowego oraz wyrobów medycznych [6]. Zgodnie z zapisami Ustawy  
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o refundacji, minister zdrowia wydaje decyzję administracyjną o objęciu 

refundacją przy uwzględnieniu takich kryteriów, jak: 

 

1. stanowisko Komisji Ekonomicznej, 

2. rekomendacja prezesa Agencji, 

3. istotność stanu klinicznego, którego dotyczy wniosek o objęcie  

refundacją, 

4. skuteczność kliniczna i praktyczna, 

5. bezpieczeństwo stosowania, 

6. relacja korzyści zdrowotnych do ryzyka stosowania, 

7. stosunek kosztów do uzyskiwanych efektów zdrowotnych do-

tychczas refundowanych produktów leczniczych, w porównaniu  

z wnioskowanym, 

8. konkurencyjność cenowa, 

9. wpływ na wydatki podmiotu zobowiązanego do finansowania 

świadczeń ze środków publicznych i świadczeniobiorców, 

10. istnienie alternatywnej technologii medycznej, w rozumieniu 

ustawy o świadczeniach oraz jej efektywności klinicznej i bezpie-

czeństwa stosowania, 

11. wiarygodność i precyzja oszacowań kryteriów, o których mowa 

w pkt 3-10, 

12. priorytety zdrowotne, 

13. wysokość progu kosztu uzyskania dodatkowego roku życia skory-

gowanego o jakość, ustalonego w wysokości trzykrotności Pro-

duktu Krajowego Brutto na jednego mieszkańca. 

 

Analizy HTA dostarczają w toku procesu refundacyjnego informacji,  

o których mowa w kryteriach refundacyjnych zdefiniowanych w Ustawie. 

Stanowią zatem kluczowy element procesu decyzyjnego, jeśli chodzi  

o refundację wymienionych wyżej technologii medycznych. W procesie 

decyzyjnym HTA stanowi punkt wyjścia do wydania rekomendacji pre-

zesa AOTMiT poprzedzonej stanowiskiem Rady Przejrzystości przy  
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AOTMiT. Z kolei rekomendacja prezesa Agencji stanowi podstawę do ne-

gocjacji refundacyjnych z Komisją Ekonomiczną przy Ministerstwie Zdro-

wia. Ostateczna decyzja dotycząca refundacji produktów leczniczych jest 

podejmowana przez ministra zdrowia. Zatem głównym zadaniem Agencji 

jest wspomaganie ministra zdrowia w procesach związanych z wydawa-

niem decyzji refundacyjnych w oparciu o dowody naukowe, zgodnie  

z wytycznymi HTA [8] i odpowiednimi aktami prawnymi.  

Ocenie przez AOTMiT podlegają także technologie nielekowe przy 

włączaniu do tzw. koszyka świadczeń gwarantowanych: „Kwalifikacji 

świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego (w za-

kresie, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 1–8 i 10–13 ustawy o świad-

czeniach) dokonuje minister właściwy do spraw zdrowia po uzyskaniu re-

komendacji Prezesa Agencji, biorąc pod uwagę kryteria” (określone  

w art. 31a ust. 1 ustawy o świadczeniach) [10]. W Polsce na poziomie 

ustawy zostały zdefiniowane kryteria brane pod uwagę przy ocenie 

świadczenia opieki zdrowotnej: 

 

1. wpływ na poprawę zdrowia obywateli przy uwzględnieniu:  

a. priorytetów zdrowotnych określonych w przepisach wyda-

wanych na podstawie ust. 2,  

b. wskaźników zapadalności, chorobowości lub śmiertelności 

określonych na podstawie aktualnej wiedzy medycznej; 

2. skutki następstw choroby lub stanu zdrowia, w szczególności 

prowadzących do:  

a. przedwczesnego zgonu,  

b. niezdolności do samodzielnej egzystencji w rozumieniu prze-

pisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Spo-

łecznych,  

c. niezdolności do pracy w rozumieniu przepisów o emerytu-

rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,  

d. przewlekłego cierpienia lub przewlekłej choroby,  

e. obniżenia jakości życia; 
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3. znaczenie dla zdrowia obywateli, przy uwzględnieniu konieczno-

ści:  

a. ratowania życia i uzyskania pełnego wyzdrowienia,  

b. ratowania życia i uzyskania poprawy stanu zdrowia,  

c. zapobiegania przedwczesnemu zgonowi,  

d. poprawiania jakości życia bez istotnego wpływu na jego dłu-

gość; 

4. skuteczność kliniczną i bezpieczeństwo; 

5. stosunek uzyskiwanych korzyści zdrowotnych do ryzyka zdrowot-

nego; 

6. stosunek kosztów do uzyskiwanych efektów zdrowotnych; 

7. skutki finansowe dla systemu ochrony zdrowia, w tym dla pod-

miotów zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdro-

wotnej ze środków publicznych [9]. 

 

Do zadań AOTMiT należy także opiniowanie programów zdrowot-

nych, jak i programów polityki zdrowotnej zarówno samorządowych, jak 

i centralnych, które są opracowywane na podstawie map potrzeb zdro-

wotnych [10].  

Poziom mezo jest definiowany jako poziom regionu rozumianego jako 

województwo, na tym poziomie zapadają decyzje dotyczące regionalnej 

polityki zdrowotnej. W samorządach wojewódzkich (urzędy marszałkow-

skie) są podejmowane decyzje dotyczące alokacji środków unijnych na 

poziomie województwa. Na tym poziomie także zapadają decyzje doty-

czące inwestycji w systemie opieki zdrowotnej przy pomocy Instrumentu 

Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (system IOWISZ) 

[10].  

Poziom mikro to poziom danego świadczeniodawcy – szpitala, w któ-

rym są udzielane świadczenia opieki zdrowotnej. Decyzje na tym pozio-

mie są podejmowane przez decydenta jakim jest dyrektor (zarząd) kon-

kretnego szpitala. To właśnie ten decydent podejmuje decyzje dotyczące 

wdrożenia danej technologii medycznej w szpitalu. Podobnie jak decyzje 
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podejmowane na poziomie makro, decyzje, które zapadają na poziomie 

mikro, powinny być podejmowane w oparciu o dowody naukowe  

(w szczególności dowody naukowe dotyczące efektywności klinicznej  

i ekonomicznej danej technologii medycznej).  

W niniejszym opracowaniu nie rozważa się decyzji podejmowanych  

w procesie diagnostyczno-leczniczym dotyczącym indywidualnego pa-

cjenta. Te decyzje są podejmowane przez personel medyczny (nie tylko 

przez lekarzy), zatem w tym przypadku to personel medyczny będzie de-

cydentem, chociaż często, szczególnie ostatnio, decyzje są podejmo-

wane przy współudziale pacjentów biorąc pod uwagę preferencje pa-

cjenta [11]. Tym obszarem zajmuje się medycyna oparta na dowodach 

naukowych (ang. Evidence-Based Medicine, EBM) [12]. 

Dyrektor szpitala potrzebuje konkretnych informacji (konkretnego 

narzędzia) do podjęcia decyzji dotyczących wdrażania danej innowacyj-

nej technologii medycznej w danym szpitalu. Narzędzia takiego dostar-

cza właśnie szpitalna ocena technologii medycznych (ang. Hospital- 

Based Health Technology Assessment, HB-HTA). 

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie koncepcji Szpital-

nej Oceny Technologii Medycznych (Hospital-Based Health Technology As-

sessment HB-HTA) oraz opracowanie modelu wdrożenia HB-HTA  

w Polsce. 
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3. Ocena technologii medycznych (HTA) i szpitalna ocena  
technologii medycznych (HB-HTA) 

 

 

3.1. Czym jest ocena technologii medycznych (HTA)? 

 

 

Zgodnie z nową międzynarodową definicją [13] ocena technologii 

medycznych (HTA) to wielodyscyplinarny proces, który wykorzystuje pre-

cyzyjnie określone metody, aby określić wartość technologii medycznej 

w różnych punktach jej cyklu życia. Celem HTA jest informowanie osób 

podejmujących decyzje, aby promować sprawiedliwy, wydajny i wysokiej 

jakości system opieki zdrowotnej. 

HTA jest opartą na badaniach, praktyczną oceną dostępnej wiedzy 

na temat zarówno bezpośrednich i zamierzonych konsekwencji techno-

logii medycznych, jak i ich pośrednich i niezamierzonych konsekwencji. 

Konsekwencje obejmują korzyści kliniczne oraz wpływ ekonomiczny i or-

ganizacyjny, a także społeczne, etyczne i prawne implikacje związane  

z ocenianą technologią medyczną. 

 

 

3.2. Istota metodyki HTA i jej cele 

 

 

Ocena technologii medycznych (HTA) jest podstawą podejmowania 

decyzji dotyczących finansowania danej technologii medycznej ze środ-

ków publicznych. W celu ułatwienia przeprowadzenia oceny technologii 

medycznych, która będzie obejmowała wszystkie istotne aspekty, i która 

będzie wysokiej jakości, organizacje zajmujące się HTA opracowały zbiory 

wytycznych dotyczących przeprowadzania analiz HTA. Wytyczne oceny 
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technologii medycznych wskazują elementy, które powinny się znaleźć  

w raporcie HTA oraz opisują metodykę, jaka powinna być zastosowana 

do przeprowadzenia analizy. 

Zgodnie z polskimi wytycznymi [8], raport HTA powinien składać się  

z następujących elementów:  

 

 analizy problemu decyzyjnego, 

 analizy klinicznej, 

 analizy ekonomicznej, 

 analizy wpływu na system ochrony zdrowia (Rysunek 1). 

 

 

Rysunek 1 Elementy raportu HTA 
Źródło: opracowanie własne na podstawie AOTMiT Wytyczne oceny technologii medycznych;  

wersja 3.0; 2016 
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Analiza problemu decyzyjnego zawiera zbiór podstawowych informa-

cji niezbędnych do poprawnego wykonania raportu HTA. Dokument po-

winien obejmować informacje na temat kierunków i zakresu analiz oraz 

użytych metod. Powinien definiować takie kwestie jak: charakterystyka 

populacji, w której technologia będzie stosowana, opis technologii, lista 

uwzględnionych technologii opcjonalnych wraz ich charakterystykami 

oraz uzasadnieniem ich wyboru, a także statusem refundacyjnym, opis 

ocenianych punktów końcowych, rodzaj uwzględnianych badań. 

Analiza efektywności klinicznej dotyczy wyników zdrowotnych ocenia-

nej technologii medycznej. Jej celem jest ocena skuteczności (ekspery-

mentalnej i praktycznej) i bezpieczeństwa wnioskowanej technologii  

w określonej populacji w porównaniu z uprzednio zdefiniowanymi tech-

nologiami opcjonalnymi. Analizę przeprowadza się oparciu o przegląd 

systematyczny literatury a doniesienia naukowe zidentyfikowane w toku 

przeglądu poddaje się następnie syntezie ilościowej oraz jakościowej. 

Analiza ekonomiczna polega na porównaniu ocenianej technologii 

medycznej pod względem kosztów i wyników zdrowotnych z odpowied-

nimi komparatorami uprzednio zdefiniowanymi w analizie problemu de-

cyzyjnego. W zależności od wyników analizy efektywności klinicznej oraz 

danej sytuacji analiza ekonomiczna może dotyczyć użyteczności kosztów, 

efektywności kosztów, minimalizacji kosztów oraz konsekwencji kosz-

tów. 

Analiza wpływu na system ochrony zdrowia powinna w sposób wielo-

aspektowy ocenić konsekwencje decyzji dotyczącej finansowania anali-

zowanej technologii medycznej ze środków publicznych. Analiza wpływu 

na system ochrony zdrowia obejmuje analizę wpływu na budżet, która  

w razie potrzeby może zostać uzupełniona o analizę następstw etycz-

nych, społecznych, prawnych i organizacyjnych decyzji dotyczącej obję-

cia analizowanej technologii medycznej finansowaniem ze środków pu-

blicznych.  



HTA i HB-HTA 

 

 22 

Całość raportu HTA definiowana jest na podstawie schematu PICOS  

(ang. Population, Intervention, Comparison, Outcome, Study; Populacja, 

Interwencja, Komparator, Wynik zdrowotny, Badania).  

W Polsce obowiązują obecnie dwa formalne dokumenty opisujące 

wymagania stawiane raportom HTA. Jednym dokumentem są przyto-

czone powyżej Wytyczne AOTMiT opublikowane w 2016 r. (wersja  

z 2016 r. stanowi aktualizację wytycznych opublikowanych w 2009 r.) [8]. 

Natomiast minimalne wymagania wobec analiz HTA zdefiniowane są  

w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie 

minimalnych wymagań, jakie muszą spełniać analizy uwzględnione we 

wnioskach o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu,  

o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu technologii lekowej 

o wysokiej wartości klinicznej oraz o podwyższenie urzędowej ceny zbytu 

leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wy-

robu medycznego, które nie mają odpowiednika refundowanego w da-

nym wskazaniu [7]. Dokument, zgodnie z Ustawą o refundacji, definiuje 

cztery elementy analizy HTA: 

 

 analizę kliniczną, 

 analizę ekonomiczną, 

 analizę wpływu na budżet,  

 analizę racjonalizacyjną. 

 

Podsumowując, standardy wykonywania raportów HTA w Polsce są 

szczegółowo regulowane zarówno na poziomie formalnym (odpowied-

nie akty prawne), jak i merytorycznym (wytyczne HTA). Raporty HTA sta-

nowią kompleksowe opracowania złożone z w/w rodzajów analiz wyko-

nywanych przez kilkuosobowe zespoły analityków w ścisłej współpracy  

z klinicystami. Należy podkreślić, że opracowywane raporty HTA są bar-

dzo pracochłonne i czasochłonne. 
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3.3. Czym jest szpitalna ocena technologii medycznych (HB-HTA)? 

 

 

Szpitalną oceną technologii medycznych (ang. Hospital-based  

Health Technology Assessment, HB-HTA) określa się HTA, która jest wy-

konywana w kontekście szpitalnym, tj. kontekście różnych decyzji wpły-

wających na zarządzanie szpitalem [14]. HB-HTA obejmuje procesy i me-

tody stosowane do tworzenia raportów oceny technologii medycznych 

dla szpitali. Zwykle HB-HTA jest przeprowadzana na poziomie szpitali, ale 

nie jest to zawsze regułą i może zależeć od kontekstu decyzji (np. decyzje 

podejmowane przez sieć szpitali pozostających ze sobą w zależności or-

ganizacyjnej). HB-HTA jest narzędziem wspomagającym zarządzanie szpi-

talem i dostarcza wiarygodnych informacji o aspektach klinicznych oraz 

ekonomicznych dotyczących wdrażania nowych technologii. HB-HTA  

w szczególny sposób bierze pod uwagę rozwiązania organizacyjne w da-

nym szpitalu. HB-HTA ułatwia tym samym podejmowanie decyzji inwe-

stycyjnych i zarządczych, dzięki czemu szpitale stają się bardziej efek-

tywne kosztowo poprzez ograniczenie niepotrzebnego zużycia zasobów 

i unikanie niewłaściwych inwestycji [14]. 

Przez raport HB-HTA rozumie się dokument opracowany przez orga-

nizację szpitalną, rządową, akademicką lub prywatną, mający na celu 

ocenę inkrementalnych korzyści (w zakresie skuteczności klinicznej  

i bezpieczeństwa) związanych z wprowadzeniem technologii medycznej 

do praktyki klinicznej w danym szpitalu lub sieci szpitali, najczęściej w re-

lacji do związanych z tym, inkrementalnych kosztów [14]. 

Zwykle raport HB-HTA, podobnie jak inne raporty HTA, składa się  

z następujących elementów: analizy problemu decyzyjnego i obecnego 

zastosowania technologii, opisu i charakterystyki technologii, analizy kli-

nicznej, analizy ekonomicznej, analizy wpływu na organizację danej jed-

nostki (szpitala, sieci szpitali itp.). 
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Zakres raportów HB-HTA definiowany jest zwykle w kategorii opisanej 

akronimem TICO (ang. Technology, Indication, Comparison, Outcomes; 

Technologia, Wskazanie, Komparator, Wynik). 

 

 

Rysunek 2 Elementy raportu HB-HTA 
Źródło: opracowanie własne na podstawie AdHopHTA Handbook 

 

Nie istnieją sformalizowane wymagania wobec analiz HB-HTA,  

w związku z czym możliwe jest, aby analiza obejmowała tylko jeden lub 

kilka z wyżej wymienionych kręgów tematycznych, jeśli ten zakres jest 

wystarczający z punktu widzenia jednostki zlecającej ocenę, a także de-

cydenta podejmującego decyzję na poziomie danego szpitala. O ile HTA 

ma ugruntowaną pozycję w procesie podejmowania decyzji refundacyj-

nych (głównie dotyczących finansowania leków, które to decyzje są po-

dejmowane na poziomie krajowym), o tyle HB-HTA jest dziedziną stosun-

kowo nową, która została rozwinięta w UE m.in. dzięki badaniom nauko-

wym prowadzonym w ramach projektu AdHopHTA finansowanego w ra-
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mach 7. Programu Ramowego UE [14]. Od czasu pierwszych niesystema-

tycznych i ograniczonych doświadczeń, HB-HTA rozprzestrzeniła się,  

a liczba szpitali wykonujących HTA szpitalne rośnie na całym świecie [15, 

16]. 

 

 

3.4. Projekt AdHopHTA 

 

 

Pierwszą próbą usystematyzowania wiedzy i standardów HB-HTA  

w Europie był projekt badawczy AdHopHTA [16] (an European Project on 

Hospital Based Health Technology Assessment) finansowany przez UE  

(finansowanie z 7. Programu Ramowego UE w zakresie badań i rozwoju 

technologicznego) realizowany w latach 2012-2015 przez konsorcjum 

złożone z: 

 

 Hospital Clínic de Barcelona (Hiszpania) – koordynatora projektu, 

 Ankara Numune Training and Research Hospital (Turcja), 

 Hospices Cantonaux CHUV (Szwajcaria), 

 Hospital District of Helsinki nd Uusimaa (Finlandia), 

 IESE Business School (Hiszpania), 

 Ludwig Boltzmann Institute for Health Technology Assessment 

(Austria), 

 Odense University Hospital (Dania), 

 Tartu University Hospital (Estonia), 

 Università Cattolica del Sacro Cuore (Włochy), 

 The Norwegian Knowledge Center for the Health Services (Nor-

wegia). 

 

W ramach projektu AdHopHTA opracowano trzy produkty mające na 

celu poprawę praktyki HB-HTA: 
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 podręcznik HB-HTA [14], 

 zestaw narzędzi ułatwiających założenie i prowadzenie jednostki 

HB-HTA [17], 

 bazę raportów HB-HTA (obecnie niedostępna). 

 

W ramach projektu AdHopHTA przeprowadzono krytyczną analizę ini-

cjatyw HB-HTA w Europie. Projekt dostarczył także empirycznie uzasad-

niony zestaw zasad najlepszej praktyki w zakresie szpitalnego HTA [18]. 

Założono, że korzystanie z produktów AdHopHTA będzie promować 

współpracę i koordynację między szpitalnymi inicjatywami HTA i ułatwi 

ich zakładanie w kolejnych szpitalach w Europie i na świecie. 

 

 

3.5. Projekt „Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA - Szpitalnej Oceny  

Innowacyjnych Technologii Medycznych” (HB-HTA-PL) 

 

 

Projekt AdHopHTA stał się swego rodzaju inspiracją do rozpoczęcia 

prac badawczych dotyczących wdrożenia HB-HTA w Polsce. Prace te są 

obecnie prowadzone w ramach grantu naukowo-badawczego finanso-

wanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w ramach 

Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Spo-

łeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się ryn-

ków” GOSPOSTRATEG. Projekt „Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA 

- Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych” (HB-HTA-PL) 

jest realizowany przez konsorcjum naukowo-badawcze, którego liderem 

jest Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), a konsorcjantami Uczelnia Łazar-

skiego i Narodowy Instytut Kardiologii [19]. Grant badawczy zakłada 3,5-

letni okres realizacji umowy (styczeń 2019 – czerwiec 2022). 

Celem praktycznym projektu jest wdrożenie metodologii szpitalnej 

oceny technologii medycznych (ang. Hospital-Based Health Technology  
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Assessment, HB-HTA) wraz z utworzeniem pilotażowych szpitalnych jed-

nostek HB-HTA oraz wspomagającej je sieci HB-HTA, służącej zwiększe-

niu możliwości zarządzania systemem opieki zdrowotnej w Polsce, po-

przez dostarczenie systematycznej i przejrzystej oceny innowacyjnych, 

przede wszystkim nielekowych technologii medycznych interesariuszom 

zarówno na poziomie lokalnym (zarządy szpitali), jak i na poziomie ogól-

nopolskim (płatnik publiczny) przede wszystkim w programach pilotażo-

wych. 

Projekt HB-HTA-PL jest podzielony na dwie fazy: badawczą i przed-

wdrożeniową (Rysunek 3). Trwająca dwa lata faza badawcza (styczeń 

2019 - grudzień 2020) składała się z dwóch pakietów roboczych: 

 

 WP 1 (ang. Work Package, WP) Systematyczny przegląd i analiza 

danych dotyczących HB-HTA w Europie i w Polsce, 

 WP 2 Opracowanie strategii wdrażania, rozwiązań i działań 

umożliwiających wdrożenie innowacyjnych technologii medycz-

nych w Polsce. 

 

Trwająca obecnie faza przedwdrożeniowa (od stycznia 2021 do czerwca 

2022) zakłada przygotowanie wyników projektu do zastosowania w prak-

tyce i składa się z trzech pakietów roboczych: 

 

 WP 3 Badanie zapotrzebowania, dobrych praktyk i opracowanie 

procedur umożliwiających wdrożenie innowacyjnych technologii 

medycznych w Polsce, 

 WP 4 Przeprowadzenie pilotażu, 

 WP 5 Upowszechnienie wyników projektu – działania przekonu-

jące do wypracowanego rozwiązania. 

 

Na etapie składania wniosku grantowego do NCBiR (grudzień 2017) 

został zdefiniowany cel projektu HB-HTA-PL oraz oczekiwane rezultaty 

(Rysunek 4). 
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W fazie przedwdrożeniowej projektu zostały przeprowadzone dodat-

kowe badania zapotrzebowania społeczno-gospodarczego na HB-HTA  

w Polsce, zidentyfikowane dobre praktyki krajowe i zagraniczne, a także 

przeprowadzony pilotaż, w ramach którego odbędzie się przeszkolenie 

analityków, organizacja zespołów HB-HTA i umiejscowienie ich w szpita-

lach (Rysunek 5). 

Pilotaż modelu HB-HTA stanowi kluczowe działanie w fazie przed-

wdrożeniowej, czyli w fazie przygotowania wyników projektu do zasto-

sowania w praktyce (Rysunek 6). Celem pilotażu będzie, w szczególności, 

weryfikacja modelu HB-HTA (opisanego w kolejnej części niniejszego 

opracowania). 
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Rysunek 3 Etapy realizacji projektu HB-HTA-PL     Źródło: opracowanie własne [20] 
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Rysunek 4 Cel projektu HB-HTA-PL oraz oczekiwane rezultaty   Źródło: opracowanie własne [21] 
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Rysunek 5 Faza przedwdrożeniowa projektu HB-HTA-PL   Źródło: opracowanie własne [20]  
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Rysunek 6 Pilotaż w fazie przedwdrożeniowej projektu HB-HTA   Źródło: opracowanie własne [20]
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3.6. Zasady dobrej praktyki w HB-HTA 

 

 

Od wielu lat HTA jest cenionym na całym świecie narzędziem do po-

dejmowania decyzji dotyczących finansowania świadczeń opieki zdro-

wotnej. W wielu krajach istnieją wytyczne dotyczące przygotowywania 

raportów HTA i podejmowania decyzji w oparciu o HTA.  

O ile HTA jest cenionym narzędziem, o tyle HB-HTA nie ma tak ugrun-

towanej pozycji, ale jest narzędziem, które może znaleźć szerokie zasto-

sowanie w szpitalach (czyli na poziomie mikro) do podejmowania decyzji 

inwestycyjnych i zarządczych. W ramach projektu AdHopHTA opraco-

wano 15 głównych zasad przewodnich dobrych praktyk HB-HTA, które 

pogrupowano w czterech wymiarach [18]. Wymiar pierwszy dotyczy za-

sad procesu oceny, mającego na celu dostarczenie informacji dla decy-

dentów szpitalnych (dostosowanych do kontekstu danego szpitala). Wy-

miar drugi opisuje przywództwo, strategię i partnerstwo jednostek HB-

HTA, które regulują i ułatwiają proces oceny. Wymiar trzeci skupia się na 

odpowiednich zasobach, które zapewniają działanie jednostek HB-HTA. 

Wymiar czwarty dotyczy pomiaru krótko - i długoterminowego wpływu 

ogólnej wydajności jednostek HB-HTA (Tabela 1). 
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Tabela 1 Przewodnie zasady dobrych praktyk HB-HTA 

WYMIAR 1 
Proces oceny 

1 

RAPORT HB-HTA: ZAKRES, KONTEKST SZPITALNY I POTRZEBY 
INFORMACYJNE Raport HB-HTA jasno określa swój cel i zakres, odzwier-
ciedla kontekst szpitalny i uwzględnia potrzeby informacyjne decyden-
tów szpitalnych. 

2 

RAPORT HB-HTA: METODY, NARZĘDZIA I MOŻLIWOŚĆ PRZENOSZENIA  
Raport HB-HTA jest wykonywany systematycznie przy użyciu metod do-
brej praktyki i odpowiednich narzędzi. Należy to zrobić w sposób, który 
może być dostosowany przez inne szpitale (możliwość przenoszenia  
wyników analiz). 

3 

PROCES HB-HTA: NIEZALEŻNY, BEZSTRONNY I PRZEJRZYSTY W proces HB-
HTA zaangażowane są wszystkie odpowiednie zainteresowane strony. 
Jest przeprowadzany w sposób bezstronny i przejrzysty, zapewniający 
niezależność, a także odpowiednio komunikowany interesariuszom szpi-
tala. 

WYMIAR 2 
Przywództwo, 
strategia  
i partnerstwo 

4 
MISJA, WIZJA, WARTOŚCI I ZARZĄDZANIE Misja, wizja i wartości jednostki 
HB-HTA są jasno określone i są spójne z ogólną misją i strategią szpitala 
oraz pozwalają na jasne zarządzanie jednostką HB-HTA. 

5 

POLITYKA/ STRATEGIA PRZYWÓDZTWA I KOMUNIKACJI Wyraźne przy-
wództwo na szczycie jednostki HB-HTA działa jako wzór do naśladowa-
nia w dążeniu do doskonałości oraz określaniu i promowaniu dobrej  
polityki/ strategii komunikacyjnej. 

6 
KRYTERIA WYBORU I NADWANIA PRIORYTETÓW 
Kryteria wyboru technologii do oceny są jasno określone. 

7 
PROCES DEZINWESTYCJI Proces identyfikacji i oceny technologii poten-
cjalnej dezinwestycji jest zdefiniowany i ustanowiony. 

8 
POPRAWA POPRZEZ INNOWACJE Istnieje chęć poprawy w świetle do-
świadczenia oraz zdolność do uczenia się i wprowadzania innowacji. 

9 
WIEDZA I UDOSTĘPNIANIE ZASOBÓW Istnieje jasna polityka i mechanizm 
dzielenia się wiedzą, informacjami i zasobami. 

10 
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI HTA Jednostka HB-HTA współpracuje  
z regionalnymi, krajowymi i europejskimi organizacjami HTA. 

11 

POWIĄZANIA Z SOJUSZNIKAMI I PARTNERAMI Kluczowi sojusznicy i part-
nerzy są proaktywnie identyfikowani, a właściwa interakcja między nimi, 
personelem jednostki HB-HTA, klientami i innymi zainteresowanymi  
stronami jest ułatwiona. 

WYMIAR 3 
Zasoby 

12 

WYKWALIFIKOWANE ZASOBY LUDZKIE I ZAPLANOWANE ŚCIEŻKI 
ROZWOJU KARIERY Ustanowiono dobrze zdefiniowane profile i umiejęt-
ności w zakresie zasobów ludzkich, polityk rekrutacyjnych i planów roz-
woju kariery. 

13 
WYSTARCZAJĄCE ZASOBY Środki finansowe są wystarczające na pokrycie 
kosztów operacyjnych i zapewnienie odpowiedniego miejsca pracy. 

WYMIAR 4 
Wpływ 

14 
POMIAR WPŁYWU KRÓTKOTERMINOWEGO I ŚREDNIOTERMINOWEGO 
Wpływ krótko- i średnioterminowy jest mierzony i utrzymywany. 

15 
POMIAR WPŁYWU DŁUGOTERMINOWEGO 
Wpływ długoterminowy jest mierzony i utrzymywany. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie AdHopHTA Handbook oraz [18] 
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3.7. Obecna sytuacja w zakresie HTA i HB-HTA w Polsce 

 

 

HTA służy zwiększeniu możliwości zarządzania systemem opieki zdro-

wotnej poprzez dostarczanie systematycznej i przejrzystej oceny inno-

wacyjnych technologii medycznych. HTA pełni ważną rolę w procesie po-

dejmowania decyzji dotyczących finansowania świadczeń opieki zdro-

wotnej ze środków publicznych (głównie w zakresie refundacji leków).  

W Polsce funkcję instytucji przeprowadzającej ocenę technologii me-

dycznych pełni Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

(AOTMiT), która działa na zlecenie ministra właściwego ds. zdrowia i zaj-

muje się oceną głównie programów polityki zdrowotnej (rządowych i sa-

morządowych) oraz technologii lekowych, w przypadku których produ-

cenci lub podmioty odpowiedzialne wnioskują o refundację leków. Tym 

samym pozostaje luka dla oceny technologii nielekowych, przede wszyst-

kim o charakterze diagnostycznym lub terapeutycznym. Tę lukę może 

wypełnić szpitalna ocena technologii medycznych, która dostarcza na-

rzędzi do oceny innowacyjnych technologii (głównie) nielekowych na po-

ziomie szpitali. W Polsce HB-HTA praktycznie nie funkcjonuje, a dyrekto-

rzy szpitali, wdrażając innowacyjne technologie nielekowe, posługują się 

różnymi kryteriami.  

Przeprowadzone w 2019 r. badanie ankietowe „Wprowadzanie inno-

wacyjnych technologii medycznych w Polsce” [22] na próbie 100 polskich 

szpitali (odpowiedzi udzieliły 43 szpitale) wskazało, że: 

1. Szpitale definiują innowacyjne technologie medyczne przede 

wszystkim jako technologie nowe lub ulepszone, które umożli-

wiają zwiększenie wydajności świadczonych usług, dotarcie do 

nowych grup pacjentów oraz zwiększenie efektywności wydat-

kowania środków publicznych (47%), a także jako wprowadzanie 
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nowych technologii medycznych lub zasadniczo zmienionych 

sposobów organizacji udzielania świadczeń, skutkujące lepszą 

dostępnością i jakością świadczeń zdrowotnych (44%). 

2. Szpitale postrzegają innowacje bardziej w kontekście krajowym 

niż międzynarodowym. Według zdecydowanej większości szpi-

tali (67%) innowacyjna technologia medyczna to technologia 

nowa lub znacząco udoskonalona, która po raz pierwszy została 

zastosowana na rynku krajowym; co interesujące - znacznie 

mniej szpitali (56%) postrzega innowację jako technologię nową 

lub znacząco udoskonaloną, która po raz pierwszy została zasto-

sowana na rynku zagranicznym.  

3. Niemal połowa szpitali (49%) wskazała, że technologia innowa-

cyjna oznacza, że jest ona „nowa” w szpitalu, co może wskazy-

wać na duży potencjał wykorzystania metodyki HB-HTA. 

4. Ponad połowa badanych szpitali wdraża innowacyjne technolo-

gie medyczne. Widać duże zróżnicowanie co do obszarów – naj-

więcej innowacji jest wdrażanych w obszarze procedur terapeu-

tycznych (74%), najmniej – w obszarze organizacyjnych syste-

mów wspomagających udzielanie świadczeń (58%). Analiza wy-

kazu innowacji zgłoszonych przez szpitale może prowadzić do 

wniosku, że część innowacji w obszarze organizacyjnych syste-

mów wspomagających udzielanie świadczeń została zakwalifiko-

wana do innych kategorii – np. system informatyczny integrujący 

proces koordynacji kompleksowej opieki onkologicznej na pozio-

mie województwa zakwalifikowano do innowacji w obszarze 

procedur diagnostycznych. Obszar organizacyjnych systemów 

wspomagających udzielanie świadczeń powinien stanowić pole 

odrębnego zainteresowania jako mający istotny potencjał w po-

prawie systemu opieki zdrowotnej na poziomie mikro (szpitali). 

5. Powodem niewdrażania innowacji są przede wszystkim braki  

w zasobach (kadrowych, a przede wszystkim, finansowych dla 
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niemal wszystkich szpitali w obszarze innowacji procedur tera-

peutycznych) oraz brak wiedzy o sposobie wdrażania innowacji. 

Istotnym powodem jest również brak wiedzy o innowacjach, 

które można wdrożyć, a także bariery legislacyjne. Prowadzi to 

do wniosku, że istnieje potrzeba rozpowszechnienia informacji  

o innowacjach wdrażanych przez różne szpitale, np. poprzez 

utworzenie wspólnego forum wymiany doświadczeń, opracowa-

nia podręcznika dobrych praktyk oraz przede wszystkim zidenty-

fikowania barier legislacyjnych, ograniczających innowacyjne 

działania szpitali. Kluczowe może być także zidentyfikowanie po-

tencjalnych źródeł finansowania innowacji, gdyż jest to dominu-

jący powód niewdrażania innowacji w każdym z trzech obsza-

rów: procedur diagnostycznych, terapeutycznych, a także orga-

nizacyjnych systemów wspomagających udzielanie świadczeń. 

6. Poziom sformalizowania procesu podejmowania decyzji doty-

czących wdrożenia innowacji jest niski. Tylko ok. 20% szpitali po-

siada wzór wniosku oraz ma opracowaną sformalizowaną 

ścieżkę oceny wniosku o wdrożenie innowacyjnych technologii 

medycznych. W niewielkiej liczbie szpitali jest powołany zespół, 

który wspiera dyrektora w podejmowaniu decyzji o wdrożeniu 

innowacji – widać wyraźne zróżnicowanie pomiędzy obszarami: 

najczęściej taki zespół jest powoływany w przypadku innowacyj-

nych technologii medycznych w obszarze procedur terapeutycz-

nych (19%); najrzadziej – w obszarze systemów wspomagających 

udzielanie świadczeń (8%). Najczęściej dyrektor samodzielnie 

podejmuje decyzje o wdrożeniu innowacyjnych technologii me-

dycznych. 

7. Sformalizowana ścieżka wdrażania innowacyjnych technologii 

medycznych została wprowadzona w co czwartym badanym 
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szpitalu; najczęściej występuje w obszarze procedur terapeu-

tycznych (25%); najrzadziej – w obszarze systemów wspomaga-

jących udzielanie świadczeń (16%). 

8. W zdecydowanej większości badanych szpitali (60%) powstaje 

raport z ewaluacji skutków wdrożonych innowacji. 

9. Przy wdrażaniu innowacyjnych technologii medycznych szpitale 

konsultują się z podmiotami zewnętrznymi, w tym niekiedy  

z podmiotami reprezentującymi pacjentów (14%); co piąty z ba-

danych szpitali nie konsultuje się z żadnym zewnętrznym pod-

miotem. Ponad połowa szpitali (56%) konsultuje wdrażanie in-

nowacji z producentami technologii medycznych (np. sprzętu 

medycznego, leków) lub organizacjami zrzeszającymi producen-

tów. Niewiele rzadziej szpitale konsultują się z konsultantami 

wojewódzkimi, a jeszcze rzadziej z krajowymi (odpowiednio 53% 

i 44%). 

10. Innowacyjne technologie medyczne są finansowane głównie ze 

środków własnych, ze środków unijnych oraz grantów badaw-

czych. 

11. Istotnym kryterium oceny innowacyjnych technologii medycz-

nych jest sposób finansowania innowacji oraz jej skutki finan-

sowe, ale także – czy została już ona wdrożona przez inne szpi-

tale w Polsce (zdecydowanie rzadziej punktem odniesienia jest 

wdrożenie innowacji w innych krajach). 

Wyniki przeprowadzonego badania ankietowego pozwalają na posta-

wienie tezy, że w Polsce istnieje potrzeba wymiany doświadczeń oraz 

opracowania na tej podstawie dobrych praktyk w obszarze wdrażania in-

nowacji. Wniosek ten wynika głównie ze zgłaszanego przez badane szpi-

tale braku wiedzy w tym obszarze oraz z niskiego poziomu sformalizowa-

nia ścieżki decyzyjnej. Wydaje się, że uzupełnienie wiedzy oraz wsparcie 
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szpitali w procesie decyzyjnym mogłoby zwiększyć liczbę wdrażanych in-

nowacji. Wyniki badania wskazują, że ich poziom jest relatywnie niski bio-

rąc pod uwagę fakt, że badane szpitale to głównie szpitale ogólnopolskie 

i III stopnia – z założenia mają one największy potencjał do oceny i wdra-

żania innowacji. Ważne jest również zidentyfikowanie i usunięcie barier 

legislacyjnych, ograniczających wdrażanie innowacji przez szpitale. 

Przedstawiony w kolejnym rozdziale niniejszego opracowania model 

funkcjonalny wdrożenia HB-HTA w Polsce może przyczynić się do wzrostu 

efektywności wydatkowania środków publicznych poprzez zastosowanie 

HB-HTA na poziomie szpitali, gdyż HB-HTA jest wielodyscyplinarnym pro-

cesem oceny nowej technologii medycznej (terapeutycznej, diagnostycz-

nej, organizacyjnej, etc.) wspomagającym decyzję o zasadności inwestycji 

w daną technologię w danym szpitalu. HB-HTA obejmuje ocenę efektyw-

ności klinicznej i bezpieczeństwa nowej technologii, ale także ocenę jej 

kosztów oraz konsekwencji wdrożenia dla funkcjonowania jednostki, któ-

rej perspektywę przyjmuje się w ocenie. 

O ile HB-HTA na poziomie krajowym (makro) ma w Polsce ugruntowaną 

pozycję, o tyle istnieje zidentyfikowana potrzeba wdrożenia narzędzia 

umożliwiającego podejmowanie decyzji dotyczącej wdrożenia danej tech-

nologii w oparciu o dowody naukowe na poziomie danego szpitala. 

 

 

3.8. Rodzaje raportów HB-HTA 

 

 

Raporty HB-HTA mają za zadanie ułatwienie podejmowania decyzji 

dotyczących inwestycji w technologie medyczne w szpitalu. Z tego 

względu informacje zawarte w raportach HB-HTA powinny być ściśle do-

pasowane do potrzeb decydentów szpitalnych. Jako że w poszczególnych 

szpitalach te potrzeby mogą być zróżnicowane, charakterystyka i rodzaj 
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raportu HB-HTA poświęconego nowej technologii medycznej także może 

się różnić. To, jaki kształt będzie miał raport HB-HTA zależy od kilku kwe-

stii, w szczególności od: 

 

 charakterystyki problemu zdrowotnego,  

 dostępności i liczby dowodów, a także ich jakości,  

 charakterystyki oraz rodzaju technologii.  

 

W przypadku bardzo innowacyjnych technologii, istniejące dowody 

mogą być nieliczne lub może ich nie być wcale, w związku z czym raport 

HB-HTA prawdopodobnie będzie ograniczony wyłącznie do krótkich in-

formacji, np. w formie listy kontrolnej (ang. checklist). Ocenianie techno-

logii dłużej funkcjonujących na rynku zwiększa szanse na opracowanie 

bardziej obszernego raportu HB-HTA i zawarcie większej ilości informacji 

dotyczącej zarówno efektywności klinicznej, jak i kosztowej nowej tech-

nologii. 

Na rozmiar i zakres dokumentu (raportu HB-HTA) może mieć wpływ 

także presja czasowa, czyli to, jak bardzo placówce zależy na jak najszyb-

szym wprowadzeniu technologii. Jeśli czas na przeprowadzenie analizy 

jest krótki, uwzględnione są tylko kluczowe informacje. Na zakres ra-

portu wpływ mają także potrzeby informacyjne decydentów w danym 

szpitalu, bowiem raport HB-HTA powinien te potrzeby informacyjne za-

spokajać. 

Na rodzaj wygenerowanego raportu HB-HTA może wpływać także do-

stępność zasobów, szczególnie gdy ograniczone są zasoby kadrowe do-

tyczące personelu, który może sporządzić raport HB-HTA. 

W końcu, rodzaj raportu może również zależeć od konkretnej kultury 

szpitala (np. niektórzy decydenci proszą o krótkie informacje, podczas 

gdy inni mogą wymagać obszernych raportów). Wszystko to powoduje 
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dużą heterogenność raportów HB-HTA. Z obserwacji analityków zrzeszo-

nych wokół projektu AdHopHTA wynika, że najczęściej opracowywane są 

dwa typy raportów HB-HTA [14]:  

 

1. Raporty mini-HTA: 

 są to krótkie i ustrukturyzowane dokumenty, których celem 

jest ocena warunków wstępnych i konsekwencji zastosowa-

nia określonej technologii medycznej w określonej grupie 

pacjentów na poziomie szpitalnym, 

 tego typu raporty często są dostarczane w formie listy kon-

trolnej zawierającej szereg pytań (zwykle od kilkunastu do 

trzydziestu) związanych z efektywnością kliniczną, bezpie-

czeństwem oraz ekonomicznymi i organizacyjnymi konse-

kwencjami danej technologii medycznej,  

 odpowiedzi na pytania z listy kontrolnej stanowią krótki 

przegląd i przynajmniej częściową podstawę do podejmo-

wania decyzji w kwestii wprowadzenia technologii medycz-

nych w szpitalu,  

 jest to analiza zazwyczaj retrospektywna, oparta na przeglą-

dzie literatury (niekoniecznie systematycznym, często taki 

przegląd jest okrojony lub skupia się np. na źródłach wtór-

nych, takich jak analizy HTA czy przeglądy systematyczne 

opracowane przez innych autorów) i ekspertyzach. 

2. Pełne raporty HB-HTA:  

 mają formę kompleksowej, interdyscyplinarnej, systema-

tycznej oceny warunków i konsekwencji stosowania okre-

ślonej technologii medycznej dla określonej grupy pacjen-

tów na poziomie szpitalnym,  

 uwzględniają zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie, zamie-

rzone i niezamierzone, krótko - i długoterminowe konse-

kwencje wdrożenia analizowanej technologii w szpitalu,  
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 technologię medyczną omawia się stosując szerokie podej-

ście, koncentrując się na wszystkich ważnych aspektach,  

w tym aspektach klinicznych, dotyczących bezpieczeństwa, 

ekonomicznych, a także bardzo istotnych z perspektywy 

szpitalnej aspektach organizacyjnych, etycznych i społecz-

nych, 

 ich ocena opiera się zarówno na danych pierwotnych, jak  

i danych wtórnych, np. wyczerpujących i systematycznych 

przeglądach literatury przeprowadzonych zgodnie z ustalo-

nymi wytycznymi, 

 są najbardziej zbliżone do oceny HTA na poziomie krajowym 

lub regionalnym.  

 

Warto wspomnieć, że powyższa lista rodzajów analiz HB-HTA nie jest 

wyczerpująca. Choć te typy raportów spotyka się w szpitalach najczę-

ściej, istnieje również szeroka gama raportów HB-HTA, które nie kwalifi-

kują się do żadnego z tych dwóch typów raportów HB-HTA, a stanowią 

formy pośrednie, jeśli chodzi o treść, zakres, strukturę oraz wykorzysta-

nie czasu i zasobów. 

Autorzy podręcznika AdHopHTA wyodrębnili i scharakteryzowali 

wszystkie typy raportów – zarówno typowe mini-HTA i pełne raporty, jak 

i raporty niemieszczące się w ramach powyższych dwóch typów [14].  

Rodzaje raportów opracowywanych w szpitalach wymieniono i scharak-

teryzowano w tabeli 2. 
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Tabela 2 Typy raportów HB-HTA wg AdHopHTA  

Rodzaj raportu HB-HTA Elementy raportu HB-HTA 

Lista technologii kwalifikujących 
się do potencjalnej  
rezygnacji z finansowania 

Cel: przegląd listy leków szpitalnych i szpitalnych wyrobów medycznych pod kątem potencjalnej rezygnacji z finanso-
wania części z nich. 

Odbiorca: osoby podejmujące decyzje w szpitalach (kierownictwo medyczne, kierownik apteki, kierownik działu za-
kupów, dyrektor finansowy). 

Rodzaj ocenianych technologii: wyroby medyczne i leki. 

Czas na opracowanie: zwykle 4 tygodnie. 

Zaangażowanie personelu: 2 starszych specjalistów (po 10% etatu). 

Efekt prac: arkusz MS Excel. 

Mini-HTA (z użyciem danych  
z badań klinicznych lub standar-
dowo zbieranych danych) 

Cel: prospektywna ocena, mająca na celu wnieść wkład do pierwotnych badań skuteczności klinicznej i efektywności 
kosztowej innowacyjnych technologii (włączenie metod i narzędzi HTA do badań klinicznych). 

Odbiorca: producenci technologii medycznych, klinicyści, kierownicy szpitali szukający wsparcia w strategicznym  
planowaniu inwestycji. 

Rodzaj ocenianych technologii: technologie dopiero wchodzące na rynek, zwłaszcza sprzęt medyczny, wyroby me-
dyczne oraz testy diagnostyczne oceniane w celu poinformowania decydentów o aspektach lub danych, które nie są 
jeszcze dostępne w bieżących badaniach klinicznych. 

Czas na opracowanie: szacunkowo 52-78 tygodni. 

Zaangażowanie personelu: kilku specjalistów z jednostki HB-HTA (10-15% etatu) i klinicystów. 

Efekt prac: 23-24-stronicowy raport zawierający podstawowe dane dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa klinicz-
nego, kosztów, efektywności kosztowej, analizy wpływu na budżet; 6-8-stronicowa praca naukowa przesłana do  
czasopisma naukowego. 

Wkład techniczny 
Cel: realizowany jako wspólna inicjatywa podmiotów HTA i użytkowników (komitetów szpitalnych) w celu zarządzania 
wprowadzaniem określonych technologii medycznych stosowanych na różnych oddziałach klinicznych. 
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Tabela 2 Typy raportów HB-HTA wg AdHopHTA  

Rodzaj raportu HB-HTA Elementy raportu HB-HTA 

Odbiorca: komitety szpitalne obejmujące lekarzy różnych specjalności medycznych. 

Rodzaj ocenianych technologii: zwykle sprzęt medyczny, wyroby medyczne lub leki na bardzo wczesnym etapie roz-
woju (nowe technologie medyczne). 

Czas na opracowanie: szacunkowo 4 tygodnie. 

Zaangażowanie personelu: kilku specjalistów z jednostki HB-HTA (10-15% etatu). 

Efekt prac: 3-6-stronicowy dokument z decyzją o tym, czy technologia medyczna musi być oceniana w ramach badania 
klinicznego (badania pierwotne, RCT lub inne), czy też powinna zostać poddana procesowi oceny. 

Analiza medyczno-ekonomiczna 

Cel: ocena budżetu i wpływu medycznego danej technologii. 

Odbiorca: komitet wykonawczy szpitala (decydenci). 

Rodzaj ocenianych technologii: wyroby medyczne (terapeutyczne, diagnostyczne) i leki. 

Czas na opracowanie: szacunkowo 18 tygodni. 

Zaangażowanie personelu: 1 specjalista z jednostki HB-HTA (pełen etat). 

Efekt prac: dokument zawierający od 2 do 4 stron, obejmujący kontekstowy wpływ medyczny nowej technologii, 
ocenę ekonomiczną, wpływ na obciążenie pracą i opłaty niezwiązane z pracą, wpływ na budżet szpitala i oddziału 
klinicznego, konieczną realokację budżetu, działania następcze. 

Na wpół przyspieszona HTA 
(praktykowana w szpitalach na 
terenie Finlandii) 

Cel: dostarczanie opartych na dowodach informacji ogólnych do podejmowania decyzji w krajowych szpitalach  
w Finlandii. 

Odbiorca: osoby podejmujące decyzje we wszystkich szpitalach krajowych w Finlandii. 

Rodzaj ocenianych technologii: wszystkie rodzaje technologii medycznych z wyjątkiem leków. 

Czas na opracowanie: przeciętnie 52 tygodnie (od 32 do 72 tygodni). 
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Tabela 2 Typy raportów HB-HTA wg AdHopHTA  

Rodzaj raportu HB-HTA Elementy raportu HB-HTA 

Zaangażowanie personelu: 2 ekspertów HTA i 1 specjalista ds. informacji z krajowej organizacji HTA, a także 2-3 lekarzy 
ze szpitali. 

Efekt prac: 15-stronicowy dokument obejmujący opis technologii medycznej i wskazania, efektywność kliniczną, bez-
pieczeństwo, koszty przypadające na osobę oraz organizację opieki z krajowego punktu widzenia. 

Przyspieszony przegląd  
systematyczny 

Cel: zapewnienie opartego na dowodach tła do podejmowania decyzji szpitalnych dotyczących różnych technologii 
medycznych. 

Odbiorca: decydenci szpitalni. 

Rodzaj ocenianych technologii: sprzęt medyczny, wyroby medyczne, procedury kliniczne, leki i inne. 

Czas na opracowanie: 6-12 tygodni. 

Zaangażowanie personelu: ekspert HTA i ekspert kliniczny. 

Efekt prac: 6-stronicowy dokument podsumowujący efektywność kliniczną, bezpieczeństwo i koszty jednostkowe. 

Ocena leku 

Cel: zapewnienie tła opartego na dowodach do podejmowania decyzji szpitalnych dotyczących leków. 

Odbiorca: decydenci szpitalni. 

Rodzaj ocenianych technologii: leki. 

Czas na opracowanie: 2-4 tygodnie. 

Zaangażowanie personelu: 1-2 ekspertów klinicznych (1 na każdy tydzień). 

Efekt prac: dokument składający się z 2 do 4 stron, obejmujący istotne informacje pozyskane z literatury (niekoniecz-
nie systematycznie) uzupełniony ekspertyzą. 

Źródło: AdHopHTA Hanbook [14] 
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Tabela 3 Opis strategii TICO  

T 
Technologia  

(ang. Technology) 
Nazwa i rodzaj technologii, opisane wystarczająco szczegółowo, 
aby odróżnić ją od innych porównywalnych technologii. 

I 
Wskazanie  

(ang. Indication) 

Planowane zastosowanie technologii w szpitalu: 
Czy ma to na celu leczenie (pierwsza linia/druga linia), zapobie-
ganie, przeprowadzenie badania przesiewowego, diagnozowa-
nie, monitorowanie stanu lub ustalanie rokowania? 
Jaka jest jego rola i pozycja na ścieżce leczenia? 
Czy zastępuje lub uzupełnia istniejącą technologię? 
Czy jest to rozwiązanie tymczasowe, czy docelowe (np. sztuczne 
serce jako rozwiązanie tymczasowe do przeszczepu)? 
Czy służy do przeprowadzenia innych testów lub zabiegów (np. 
testów segregacji i diagnostyki towarzyszącej)? 
Stan kliniczny, z krótkim opisem choroby lub stanu zdrowia 
(określonego stopnia lub ciężkości), na który wpływ ma mieć za-
stosowanie technologii. 
Populacja docelowa, która zazwyczaj jest podgrupą wszystkich 
osób, które mają dany stan kliniczny (np. określonego wieku lub 
płci) lub które mają (niskie/wysokie) ryzyko zachorowania lub 
wystąpienia danego stanu. 

C 
Porównanie  

(ang. Comparison) 

Nazwa i rodzaj odpowiedniego komparatora, który może być 
inną technologią (w tym także baczną obserwacją) lub alterna-
tywnym wskazaniem (tj. alternatywną populacją lub alternatyw-
nym sposobem korzystania z technologii) obecnie stosowanym 
w szpitalu. 

O 
Wyniki  

(ang. Outcomes) 

Oczekiwane korzyści, które zostaną osiągnięte dzięki zastosowa-
niu proponowanej technologii, które mogą odnosić się do bez-
pośrednich lub pośrednich korzyści dla pacjenta, personelu, or-
ganizacji lub kosztów. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie AdHopHTA Handbook [14] 

 

W celu zagwarantowania jakości i przejrzystości raportów HTA, zakres 

raportu powinien zostać jasno określony na samym początku procesu 

oceny. Oznacza to jasne zdefiniowanie zakresów tematycznych. Określa-

nie zakresu analizy powinno zawsze mieć charakter integracyjny i po-

winno być przeprowadzane wraz z użytkownikami końcowymi w prak-

tyce klinicznej i płatnikami, odpowiedzialnymi za ewentualne finansowa-

nie technologii w danym szpitalu. Takie podejście zagwarantuje, że stan 

kliniczny, zastosowanie technologii i wybrany komparator będą powią-

zane ze specyficznym kontekstem danego szpitala. Ponadto, przyczyni 
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się do wyboru efektów zdrowotnych istotnych zarówno z punktu widze-

nia lekarzy, jak i menedżerów finansowych.  

Zakres raportów HB-HTA definiowany jest zwykle w kategorii opisanej 

akronimem TICO (ang. Technology, Indication, Comparison, Outcomes). 

Charakterystykę poszczególnych kategorii zobrazowano w tabeli 3. 

Kluczowe znaczenie dla oceny wpływu ekonomicznego i organizacyj-

nego danej technologii ma uwzględnienie cech kontekstu lokalnego pod-

czas tworzenia raportu HB-HTA. Bezpieczeństwo i skuteczność kliniczna 

są mniej zależne od lokalnego kontekstu. 

 

 

3.9. Rodzaje jednostek HB-HTA 

 

 

W literaturze fachowej przedmiotu wyróżniono kilka typów funkcjo-

nowania jednostek HB-HTA [14,23]: 

1. Niezależna grupa (ang. independent group). Jednostki te działają 

w szpitalu jako „niezależna grupa”, która zapewnia wsparcie de-

cyzji zarządczych w sposób nieformalny. Zasadniczo jest to 

pierwszy etap rozwoju jednostki HB-HTA. Przy tym rodzaju jed-

nostek, kierownictwo szpitala zwykle nie jest w pełni świadome 

przydatności HB-HTA jako wsparcia dla podejmowania decyzji, 

a niektórzy „pionierzy” (głównie klinicyści) działają na zasadzie 

dobrowolności; nie są całkowicie zaangażowani na rzecz oceny 

technologii medycznej, jednak uznają potrzebę uznania przy-

datności podejścia HTA dla efektywnego zarządzania placówką 

medyczną. 

2. Zintegrowane jednostki HB-HTA (ang. integrated unit). Są to jed-

nostki małej wielkości, z ograniczoną liczbą pracowników, ale 
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zdolne do zaangażowania wielu innych podmiotów i „sojuszni-

ków” na rzecz podejmowanych przez siebie działań. Są one wbu-

dowane w system instytucjonalnej współpracy obejmujący uni-

wersytety i ośrodki badawcze, które mogą zapewnić komple-

mentarność, potrzebne kompetencje i siłę roboczą. 

3. Samodzielne jednostki HB-HTA (ang. stand alone HB-HTA unit). 

Działają one głównie wewnątrz szpitali, a wpływ na ich działal-

ność krajowych czy regionalnych organizacji HTA jest mocno 

ograniczony. Są to na ogół bardziej dojrzałe jednostki HB-HTA 

pracujące w oparciu o sformalizowane, wystandaryzowane pro-

cedury.  

4. Zintegrowane specjalistyczne jednostki HB-HTA (ang. integrated 

specialized unit). Są to jednostki zintegrowane z regionalnym lub 

krajowym HTA. W konsekwencji, nawet jeśli mają one pewien 

poziom autonomii, to ich działania determinowane są wytworzo-

nymi formalnymi warunkami współpracy z krajową lub regio-

nalną agencją HTA. Jednostki te mają wysoki poziom formalizacji 

również w zakresie podziału obowiązków pracowniczych (spe-

cjalne komórki organizacyjne dedykowane konkretnym zada-

niom np. ocena leków, ocena wyrobów medycznych itp.). Za naj-

ważniejsze udogodnienia wynikające ze współpracy pomiędzy 

narodowymi lub regionalnymi agencjami HTA, a szpitalną oceną 

technologii medycznych uważa się: przeprowadzanie ocen na 

obydwu poziomach (krajowym i szpitalnym), rozwój umiędzyna-

rodowiania, łatwość dostępu do raportów HTA, które w wielu 

jednostkach są dostępne online, wykorzystywanie danych szpi-

talnych do przygotowania raportów HTA. Za bariery uznano: po-

wolną współpracę pomiędzy narodowymi agencjami oceny tech-

nologii medycznej a jednostkami HB-HTA, brak dostępu do da-
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nych szpitalnych, hermetyczny, zbyt specjalistyczny język stoso-

wany przez agencje krajowe, uniemożliwiający sprawną komuni-

kację z jednostkami szpitalnymi.  

 

Szpitalne jednostki HB-HTA i krajowe agencje HTA zazwyczaj współ-

pracują ze sobą w pewnym zakresie prac. Najczęściej występujące ro-

dzaje wspólnych działań między jednostkami HB-HTA i agencjami HTA to 

[14]:  

 wymiana dokumentów: raporty HTA oraz inne informacje, 

 organizacja sesji szkoleniowych na temat zasad i metod HTA, 

 znajdowanie ekspertów do projektów HTA, 

 doradztwo metodyczne lub wsparcie dla projektów HTA, 

 zapewnienie wspólnej strategii lub wsparcia politycznego, 

 wzajemne informowanie o planowanych i trwających projektach 

HTA, 

 wspólne przeprowadzanie lub zlecanie oceny technologii me-

dycznych, 

 dzielenie się wkładem ekspertów, 

 wspólne publikacje, 

 identyfikacja tematów i ustalanie priorytetów dla projektów 

HTA, 

 udostępnianie danych szpitalnych (na temat wskazań, wyników 

klinicznych i kosztów), 

 ułatwienie agencjom HTA współpracy pomiędzy szpitalami, 

 usługi informacyjne, usługi biblioteczne, pomoc w zdobywaniu 

artykułów, 

 przygotowywanie rekomendacji (na podstawie wyników HTA) 

dla podejmowania decyzji, 

 współpraca w branży HTA (np. doradztwo naukowe), 

 wsparcie finansowe, 

 udostępnianie oprogramowania lub narzędzi, 
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 porady dotyczące zwrotu kosztów i/lub cen, 

 przeprowadzanie wzajemnych ocen zewnętrznych,  

 identyfikacja niewłaściwych lub przestarzałych technologii, 

 dostarczanie praktycznych porad dotyczących rozpowszechnia-

nia technologii. 

 

 

3.10. Różnice między HTA a HB-HTA 

 

 

HTA ułatwia podejmowanie decyzji refundacyjnych na podstawie wia-

rygodnych badań naukowych i wyników analiz ekonomicznych w warun-

kach konkretnego systemu ochrony zdrowia. Według Europejskiej Sieci 

Organizacji ds. Oceny Technologii Medycznej EUNetHTA, HTA to wielo-

dyscyplinarny proces, który podsumowuje informacje na temat kwestii 

medycznych, społecznych, ekonomicznych i etycznych związanych z ko-

rzystaniem z danej technologii medycznej w sposób systematyczny, przej-

rzysty i bezstronny [24].  

Obecnie HTA jest powszechnie stosowana do podejmowania i uza-

sadniania decyzji refundacyjnych w wielu krajach na świecie. W UE ocena 

technologii medycznych ma charakter stricte narodowy – państwa człon-

kowskie niezależnie i samodzielnie tworzą własne ramy analityczne i de-

cyzyjne HTA, według których funkcjonują krajowe agencje HTA. Głów-

nym celem tych agencji jest kształtowanie polityki refundacyjnej opartej 

na dowodach i wspomaganie interesariuszy systemu ochrony zdrowia  

w podejmowaniu właściwych decyzji. Polska w 2012 roku wprowadziła 

proces HTA do wspierania refundacyjnych procesów decyzyjnych, głów-

nie dla leków, poprzez powołanie organu opiniującego i doradczego dla 

ministra zdrowia – Agencji Oceny Technologii Medycznych, choć AOTM 

została utworzona w 2005 r. [5]. Do zadań polskiej agencji HTA (obecna 
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nazwa Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji AOTMiT) na-

leży przede wszystkim opracowywanie raportów w sprawie oceny świad-

czeń opieki zdrowotnej, przygotowywanie analiz weryfikacyjnych w spra-

wie oceny leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywie-

niowego, wyrobu medycznego a także wydawanie opinii w sprawie pro-

jektów programów zdrowotnych dla ministrów i jednostek samorządu 

terytorialnego [25]. 

Ocena technologii medycznych nie musi jednak odnosić się tylko do 

technologii lekowych i do funkcjonowania w ramach krajowych agencji 

HTA. Często bowiem oceny danej technologii medycznej dokonuje się na 

poziomie szpitalnym (ang. Hospital - Based Health Technology Assess-

ment, HB-HTA). HB-HTA zaczęła powstawać, głównie z powodu odmien-

nych potrzeb informacyjnych menedżerów szpitalnych w porównaniu do 

potrzeb decydentów na poziomie krajowym (np. większa użyteczność 

analizy wpływu na budżet szpitala zamiast analizy efektywności koszto-

wej, ważniejsze aspekty organizacyjne z punktu widzenia konkretnego 

szpitala zamiast uśrednionej analizy na poziomie krajowym). Ponadto po-

między tradycyjną oceną HTA dotyczącą głównie technologii lekowych  

a HB-HTA występują różnice w zakresie tempa wdrażania, szybszej efek-

tywności czy zakresu oceny. Zwykle HB-HTA jest bardziej zwięzłe i przy-

nosi szybsze rezultaty (analiza HB-HTA trwa średnio trzy miesiące, w po-

równaniu do co najmniej 6 miesięcy na poziomie krajowym HTA). HTA na 

poziomie szpitalnym skupia się także bardziej na ocenie procedur me-

dycznych i sprzętu medycznego. Inni są również inicjatorzy procesu HTA: 

na poziomie krajowym, jest to przede wszystkim minister zdrowia czy 

płatnik, a w szpitalach oceny inicjują głównie klinicyści czy menedżerowie 

szpitali (Tabela 4). 

Funkcjonowanie szpitalnej oceny technologii medycznej posłużyło do 

stworzenia nowych możliwości w kreowaniu podejmowania decyzji za-

rządczych w oparciu o dowody naukowe, które mogą być rozpowszech-
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niane nie tylko w danym kraju pomiędzy szpitalami, czy też poszczegól-

nymi regionami, a także międzynarodowo. Tak jest między innymi we 

Francji, gdzie jednostka HB-HTA silnie współpracuje z gremiami między-

narodowymi zrzeszającymi instytucje związane z oceną technologii me-

dycznej [26].  

 

Tabela 4 Różnice między krajowym HTA, a HTA na poziomie szpitalnym  

Cecha Krajowy poziom HTA Szpitalny poziom HTA 

Zakres HTA 

Komparatorem jest tzw. 
„złoty standard” lub najpow-
szechniej używana w danym 
kraju technologia  

Komparatorem jest najpow-
szechniej używana w danym 
szpitalu technologia 

Perspektywa ekonomiczna 

Koszt-efektywność z perspek-
tywy społecznej lub perspek-
tywy płatnika przy użyciu 
uśrednionych kosztów 

Analizy ekonomiczne różnego 
rodzaju: analiza wpływu na bu-
dżet, analiza koszt - efektyw-
ność z perspektywy szpitala 

Klienci oceny technologii Płatnik, ubezpieczyciel 
Dyrektorzy szpitali, kadra  
menadżerska 

Typ decyzji, której podjęcie 
wspomaga HTA 

Opłacanie technologii me-
dycznej lub refundacyjnej 

Zakup sprzętu lub przeprowa-
dzenie inwestycji 

Czas przeprowadzenia 
oceny 

12-24 miesięcy 
1-6 miesięcy (najczęściej 3 
miesiące) 

Inicjatorzy oceny HTA 
Ubezpieczyciel, osoby decy-
dujące o refundacji 

Klinicyści 

Liderzy przeprowadzający 
ocenę HTA 

Urzędnicy administracji pu-
blicznej na poziomie krajo-
wym i regionalnym 

Pracownicy jednostki znajdu-
jący się w strukturze szpitala 

Źródło: opracowanie własne na podstawie AdHopHTA Handbook [14] 

 

Wydaje się oczywiste, że niektóre funkcje HTA wymagają koordynacji 

między szpitalami lub obszarami geograficznymi w danym kraju, a nawet 

w różnych krajach. Są to zazwyczaj przypadki, w których bardzo kosz-

towne technologie lub technologie ukierunkowane na rzadkie choroby 

są rozważane do wdrożenia lub gdy technologia wymaga określonych 

umiejętności lub założeń, które nie są powszechnie dostępne. Ponadto, 

jeśli istnieją szczególne kwestie etyczne lub istotne dla pacjenta aspekty 
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wdrażania technologii, uzasadniona jest współpraca między szpitalami  

a krajowymi i regionalnymi społecznościami HTA. 

Szpitale zbierają dane dotyczące wskazań do leczenia, wyników kli-

nicznych i kosztów. Chociaż tego rodzaju dane mają ogromne znaczenie 

dla oceny technologii, nie zawsze są one dostępne dla jednostek krajo-

wych lub regionalnych. Z drugiej strony szpitale nie zawsze mają zdol-

ność, czas i umiejętności do pełnego wykorzystania danych. Dane są czę-

sto dostępne w kilku szpitalach, a czasami zajmują się nimi osoby nieza-

angażowane w działalność HB-HTA. Współpraca między szpitalami,  

a agencjami HTA lub innymi instytucjami w systemie opieki zdrowotnej 

np. płatnikiem umożliwia wzajemne uczenie się i identyfikację najlep-

szych sposobów wdrażania technologii, a także ulepszenie planowania 

zasobów na poziomie krajowym. HB-HTA oparta na działalności szpitali 

oraz organizacji na szczeblu krajowym lub regionalnym pomaga wspólnie 

rozwiązać problemy i opracować procesy formalne oraz zasady dostępu 

do informacji w klinicznych i finansowych bazach danych szpitali. Ela-

styczne wykorzystanie baz danych umożliwi zdobycie wiedzy niezbędnej 

do oceny technologii z różnych perspektyw. 

 

 

3.11. Dlaczego warto wprowadzić HB-HTA? 

 

 

Zmiany społeczno-demograficzne wynikające ze starzenia się społe-

czeństwa zwiększają zapotrzebowanie na opiekę zdrowotną. Ponadto, 

rosną oczekiwania społeczeństwa dotyczące jakości usług opieki zdro-

wotnej i dostępu do nich. Wszystko to oznacza, że szpitale muszą bar-

dziej efektywnie zarządzać dostępnymi zasobami (m.in. finansowymi, 

ludzkimi). Postęp wiedzy naukowej i rozwój techniczny napędzają inno-
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wacyjne technologie zdrowotne, które mogłyby sprostać wielu z tych wy-

zwań. Obecnie szpitale znajdują się pod stale rosnącą presją i stoją przed 

wyzwaniami związanymi z byciem na pierwszej linii jednostek opieki 

zdrowotnej adaptujących innowacyjne technologie. Mimo że wiele no-

wych technologii może być wartościowych i innowacyjnych dla sytemu 

opieki zdrowotnej, istnieją zagrożenia, że wartość i innowacyjność części 

tych technologii jest przeceniana [14].  

Istnieje globalna presja na poprawę jakości życia i oczekiwanej długo-

ści życia poprzez wprowadzenie innowacyjnych technologii medycznych. 

Wyzwaniem zatem staje się ocena, które technologie medyczne przekła-

dają się rzeczywiście na lepsze wyniki zdrowotne, zwłaszcza w kontekście 

danego szpitala. Jako rozwiązanie tego wyzwania zaproponowano HTA  

z rozwiniętymi procesami i metodami sporządzania wiarygodnych ocen 

technologii, mających na celu ułatwienie podejmowania decyzji dotyczą-

cych opieki zdrowotnej.  

Początkowo HTA służyła instytucjom o charakterze rządowym, co do-

prowadziło do powstania pierwszej agencji HTA w latach siedemdziesią-

tych XX wieku [27]. Później zauważono, że HTA może mieć jeszcze więk-

sze znaczenie i wpływ na szpitale. Istnieją dowody, które wskazują, że 

działania HTA na poziomie szpitala mogą poprawić efektywność zarzą-

dzania budżetem szpitala, a także przyczynić się w rzeczywisty, pozy-

tywny sposób do podejmowania właściwych decyzji inwestycyjnych [14].  

Pomimo że raporty HTA opracowane przez krajowe lub regionalne agen-

cje HTA są zwykle łatwo dostępne, klinicyści i menadżerowie szpitali po-

strzegają je jako luźno związane z ich codzienną praktyką kliniczną i za-

rządzaniem szpitalem [28]. Jest to głównie spowodowane zupełnie in-

nymi priorytetami tematycznymi, zakresu oceny i czasu przeznaczonego 

na przeprowadzenie analizy (analizy HTA to najczęściej projekty wielo-

miesięczne) w porównaniu z wymaganiami szpitalnymi. Ponadto, klinicy-

ści często sceptycznie i nieufnie odnoszą się do centralnych krajowych 

agencji HTA. 
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Ponieważ szpitale, a szczególnie szpitale kliniczne, są jednostkami,  

w których w pierwszej kolejności wprowadza się innowacyjne metody le-

czenia, poza oceną technologii istniejących, zarządzający szpitalami wy-

magają również informacji o nowych, bardzo innowacyjnych technolo-

giach, dla których często nie ma jeszcze raportów HTA zgodnych ze stan-

dardami krajowych lub regionalnych agencji HTA. Menadżerowie w szpi-

talach potrzebują również informacji o licznych wyrobach medycznych 

[26], dla których nie przeprowadza się zwykle ocen HTA w ramach agencji 

narodowych lub regionalnych. Wreszcie, zarządzający szpitalami potrze-

bują informacji dotyczących rozwiązań organizacyjnych w obrębie zarzą-

dzanej jednostki, co również nie jest przedmiotem ocen HTA w ramach 

agencji narodowych lub regionalnych. Aby móc wspierać podejmowanie 

decyzji w szpitalach, raporty HTA powinny koncentrować się na lokalnej 

infrastrukturze, dominujących w jednostce procedurach leczenia, popu-

lacji pacjentów charakterystycznej dla danego szpitala, specyficznych dla 

personelu krzywych uczenia się, a także priorytetach związanych z kon-

kurencyjnością danego szpitala. 

Zakres decyzji podejmowanych w szpitalach na podstawie rekomen-

dacji z raportów HB-HTA jest znacznie szerszy niż w kontekście krajowym 

lub regionalnym. Zamiast typowych decyzji pozytywnych, negatywnych 

lub pozytywnych warunkowych, dotyczących szerszej populacji pacjen-

tów, mogą zostać podjęte decyzje dotyczące: 

 

 pojedynczych pacjentów w nagłych sytuacjach, 

 strategicznej współpracy z przemysłem na rzecz badań i dalszego 

rozwoju, 

 przekazania sprawy instytucjom krajowym lub regionalnym (jeśli 

decyzja wykracza poza zakres HB-HTA i wiąże się z koniecznością 

zapewnienia finansowania na poziomie krajowym czy regional-

nym). 
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Niezwykle istotnym powodem wskazującym na zasadność wprowa-

dzenia HB-HTA jest potrzeba zbadania i podjęcia decyzji w sprawie do-

stępnych technologii medycznych, które nie zapewniają oczekiwanych 

korzyści zdrowotnych lub wręcz okazały się szkodliwe, więc nie powinny 

być wdrażane. Może tak być w przypadku, gdy technologie są wprowa-

dzane w szpitalach bez odpowiedniej oceny lub gdy w szpitalu nie ma 

przejrzystego procesu decyzyjnego i decyzje są podejmowane w celu 

uniknięcia zawoalowanego konfliktu interesów lub wskutek nacisków 

marketingowych [14].  
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4. Model wdrożenia HB-HTA w Polsce 
 

 

4.1.  Model funkcjonalny - założenia teoretyczne 

 

 

Model funkcjonalny polega na odwzorowaniu sposobu funkcjonowa-

nia systemu zarządzania, powinien on dawać wyobrażenie o funkcjach  

i procesach zachodzących w danym systemie [29], przy czym w modelu 

pomija się zwykle mniej istotne elementy rzeczywistości. Modele funk-

cjonalne odwzorowują funkcjonowanie, zachowanie się obiektu jako ca-

łości na tle warunków wewnętrznych [30]. 

 

 

4.2.  Prace badawcze projektu HB-HTA-PL jako podstawa opracowania  

modeli teoretycznych wdrożenia HB-HTA w Polsce 

 

 

Modele teoretyczne wdrożenia HB-HTA w Polsce zbudowano na pod-

stawie prac badawczych przeprowadzonych w ramach projektu HB-HTA-

PL [19]: 

 

Analiza potrzeb:  

 badanie ankietowe szpitali w Polsce dotyczące wprowadzania in-

nowacyjnych technologii medycznych,  

 badanie ankietowe pacjentów (grupa pacjentów kardiologicz-

nych i onkologicznych),  

 analiza etycznych aspektów wprowadzania innowacyjnych tech-

nologii medycznych. 
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Analiza praktyk:  

 przegląd piśmiennictwa na temat funkcjonowania sieci HB-HTA 

w Europie,  

 analiza raportów z zakresu szpitalnej oceny technologii medycz-

nych - przegląd systematyczny, 

 analiza benchmarku funkcjonalnego, w ramach którego porów-

nano praktykę oceny technologii medycznych w polskich szpita-

lach do wzorcowego procesu HB-HTA, który opisano na podsta-

wie przeglądu praktyk międzynarodowych, 

 analiza PEST dla wdrożenia HB-HTA w Polsce, 

 analiza interesariuszy, sił hamujących i wspierających dla uwa-

runkowań politycznych, ekonomicznych, społecznych i technolo-

gicznych, warunkujących proces wdrażania HB-HTA w polskim 

systemie ochrony zdrowia. 

 

Każdy teoretyczny model wdrożenia HB-HTA w Polsce został opraco-

wany wg tego samego schematu: 

1. identyfikacja i rola interesariuszy w procesie HB-HTA, 

2. identyfikacja kluczowych podmiotów i ich ról w procesie HB-HTA, 

3. analiza udziałowców ich siły wspierających, sił hamujących, sił 

neutralnych, 

4. analiza konsekwencji i interesów poszczególnych interesariuszy, 

5. relacja pomiędzy interesariuszami - model strukturalny, 

6. przebieg procesu HB-HTA, relacja podmiotów w kontekście prze-

pływu danych, produktów, usług w ramach modelu, 

7. analiza potencjału kompetencyjnego jednostki koordynującej, 

8. zasady generalne: aspekty finansowe, możliwości podtrzymywa-

nia sieci, 

9. analiza barier i możliwości dla analizowanego scenariusza,  

10. podsumowanie - kryteria różnicujące. 
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Rysunek 7 Badania przeprowadzone w ramach projektu HB-HTA-PL,  

na podstawie których opracowano sześć modeli teoretycznych wdrożenia  

HB-HTA w Polsce   Źródło: opracowanie własne 

 

Kluczowe wnioski z przeprowadzonych prac badawczych dotyczących 

analizy potrzeb są następujące: 

 Z badania „Wprowadzanie innowacyjnych technologii medycz-

nych w Polsce” [22], przeprowadzonego w 2019 r. przez NFZ  

w formie ankiety wśród polskich szpitali wynika, że w Polsce HB-

HTA praktycznie nie funkcjonuje, a dyrektorzy szpitali, wdrażając 

innowacyjne technologie nielekowe, posługują się różnymi kry-

teriami. Poziom sformalizowania procesu podejmowania decyzji 

dotyczących wdrożenia innowacji jest niski (tylko ok. 20% szpitali 

posiada wzór wniosku oraz ma opracowaną sformalizowaną 

ścieżkę oceny wniosku o wdrożenie innowacyjnych technologii 
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medycznych). W niewielkiej liczbie szpitali istnieje zespół, który 

wspiera dyrektora w podejmowaniu decyzji o wdrożeniu inno-

wacji – widać wyraźne zróżnicowanie pomiędzy obszarami: naj-

częściej taki zespół jest powoływany w przypadku innowacyj-

nych technologii medycznych w obszarze procedur terapeutycz-

nych (19%), najrzadziej – w obszarze systemów wspomagających 

udzielanie świadczeń (8%). Najczęściej dyrektor samodzielnie 

podejmuje decyzje o wdrożeniu innowacyjnych technologii me-

dycznych. Należy podkreślić, że w wielu z badanych szpitali (60%) 

powstaje raport z ewaluacji skutków wdrożonych innowacji. Wy-

niki przeprowadzonego badania ankietowego pozwoliły na po-

stawienie tezy, że w Polsce istnieje potrzeba wymiany doświad-

czeń oraz opracowania na tej podstawie dobrych praktyk w ob-

szarze wdrażania innowacji. Wydaje się, że uzupełnienie wiedzy 

oraz wsparcie szpitali w procesie decyzyjnym mogłoby zwiększyć 

liczbę wdrażanych innowacji. 

 We wdrożeniu szpitalnej oceny innowacyjnych technologii me-

dycznych w Polsce istotna jest perspektywa pacjentów. Z badań 

przeprowadzonych przez Fundację MY Pacjenci [31] wynika, że 

pacjenci potrzebują dostępu do innowacyjnych metod leczenia, 

rozumianych szerzej niż tylko innowacyjne leki. Zaspokojenie po-

trzeb pacjentów wymaga zastosowania takich technologii me-

dycznych, które będą gwarantowały przede wszystkim szybkość 

i trafność diagnozy. AOTMiT na etapie podejmowania decyzji  

o wprowadzeniu nowych technologii do koszyka świadczeń gwa-

rantowanych powinna brać pod uwagę dodatkowy czynnik, ja-

kim jest możliwość zapewnienia przez system opieki zdrowotnej 

trwałości efektów ocenianej technologii. To sama zasada po-

winna być uwzględniona także przy ocenie technologii na pozio-

mie szpitala.  
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 Analiza etycznych aspektów oceny innowacyjnych technologii 

medycznych [32] zwraca uwagę na fakt, iż wymiar etyczny był 

obecny w ocenie technologii medycznych od samego początku 

powstania tej koncepcji. U podstaw idei HTA leżały bowiem prze-

słanki moralne związane z wprowadzaniem nowych technologii, 

które wynikały z troski o dobro pacjentów i dobro społeczne, ta-

kie jak skuteczność, bezpieczeństwo, sprawiedliwość czy rów-

ność dostępu, a aspekt etyczny, obok aspektu ekonomicznego  

i społecznego, włączano explicite w treść definicji HTA. Wymiar 

etyczny staje się również istotnym elementem oceny aspektów 

etycznych technologii medycznych wprowadzanych na poziomie 

szpitala (HB-HTA). Podkreśla się, że wartość nowych technologii 

powinna być oceniana w odniesieniu do dotychczasowej prak-

tyki szpitala. Konkretna analiza może być przeprowadzana za-

równo w szpitalach, przez wyznaczone osoby lub przeznaczone 

do tego komórki organizacyjne, jak i przez zewnętrzne podmioty.  

 

Kluczowe wnioski z przeprowadzonych prac badawczych dotyczących 

analizy praktyk są następujące:  

 Przegląd doświadczeń zebranych w europejskim projekcie, któ-

rego celem było upowszechnienie HB-HTA w Europie [16] oraz 

przegląd praktyk w innych krajach na świecie wskazuje na wystę-

powanie dość zróżnicowanych modeli wdrażania systemu HB- 

HTA i funkcjonujących w jego ramach sieci powiązań i oddziały-

wań. Interakcje te mają zazwyczaj charakter nieformalny, ale cią-

gły. Zidentyfikowane zmienne jasno wykazały, że nie istnieje je-

den uniwersalny model wdrażania HB-HTA do systemu zdrowot-

nego w danym kraju. Każda z tych zmiennych jest zasadniczo ina-
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czej uregulowana i wdrażana w analizowanych krajach, wykorzy-

stujących różne determinanty dla kształtowania rozwiązań w za-

kresie HB-HTA.  

 W toku przeglądu systematycznego zidentyfikowano ponad 

1200 raportów HB-HTA opublikowanych w Europie [33]. Więk-

szość raportów (83%) została opublikowana w Hiszpanii. Wynika 

to z faktu, że HB-HTA ma w Hiszpanii długą historię i jest poparta 

bogatym doświadczeniem. Istnieją tam agencje HTA na poziomie 

regionów, jednak ostateczne decyzje inwestycyjne podejmuje 

się na poziomie lokalnym lub szpitalnym. Podkreślić należy kom-

pleksowość oceny HB-HTA – w przeważającej większości oce-

niano technologie w kontekście wielu aspektów, tj. zarówno sku-

teczności, jak i bezpieczeństwa oraz aspektów ekonomicznych.  

Z drugiej strony zwraca uwagę stosunkowo rzadka ocena aspek-

tów organizacyjnych (niewiele ponad 2% raportów), choć jest to 

bardzo ważny aspekt oceny z perspektywy szpitala. Technolo-

giami najczęściej ocenianymi w ramach HB-HTA w Europie są 

technologie terapeutyczne (powyżej 95% raportów), a wśród 

technologii terapeutycznych dominują raporty oceniające leki 

(powyżej 80% raportów). Bardzo rzadko (mniej niż 1% raportów) 

HB-HTA wykorzystywane jest do oceny rozwiązań organizacyj-

nych. Niemal zawsze ocena HB-HTA dotyczy rozwiązania, które 

ma zastąpić już funkcjonującą w szpitalu technologię/rozwiąza-

nie. Bardzo rzadko (mniej niż 1%) HB-HTA dotyczy całkowicie no-

wego innowacyjnego aspektu, dla którego nie funkcjonuje alter-

natywna procedura w momencie oceny. W większości przypad-

ków, rozwiązanie analizowane w ramach HB-HTA było rozwiąza-

niem docelowym dla danego szpitala. Mimo że dominującymi 

jednostkami przeprowadzającymi HB-HTA są same szpitale aka-

demickie, to zwraca uwagę stosunkowo duży udział organizacji 
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rządowych, sieci czy wreszcie szpitali innych niż kliniczne. Zaska-

kująco wysoka jest liczba raportów bez rekomendacji, chociaż 

rekomendacje wynikające z raportu HB-HTA to szczególnie 

istotny aspekt oceny danej technologii na poziomie szpitala. Ra-

porty bez rekomendacji stanowią aż połowę opublikowanych ra-

portów HB-HTA. Jeśli rekomendacje były dostępne w raportach, 

to były one w ponad 75% pozytywne lub pozytywne z ogranicze-

niami (warunkowe).  

 W ramach analizy benchmarku funkcjonalnego [34] porównano 

wzorcowy proces HB-HTA, zidentyfikowany na podstawie prze-

glądu praktyk międzynarodowych, i odniesiono do niego prak-

tyki w zakresie oceny technologii medycznych w polskich szpita-

lach, wykonywane na potrzeby wdrożenia innowacji, jak również 

w kontekście oceny dokonywanej w mechanizmie IOWISZ oraz 

na potrzeby ubiegania się o środki Banku Gospodarstwa Krajo-

wego. Wyniki analizy benchmarkingowej wskazują, że proces 

oceny innowacji jest niesformalizowany, jeśli instytucja uczestni-

cząca w procesie wdrażania nowoczesnej technologii medycz-

nej, np. potencjalny sponsor, tego nie wymaga. Dane zawarte  

w analizach oceny technologii medycznych znacząco odbiegają 

znacznie od zakresu danych wymaganych we wzorcowych rapor-

tach HB-HTA. Brakuje szczegółowych informacji nt. autorów ana-

lizy, a same opisy technologii często nie są zbyt wyczerpujące. 

Ocena efektywności technologii rzadko kiedy oparta jest na 

przeglądzie systematycznym, chociaż w HB-HTA z uwagi na ogra-

niczenia czasowe przeprowadzanej oceny technologii przegląd 

systematyczny nie jest rozpowszechnioną praktyką. Wśród ele-

mentów analizy ekonomicznej autorzy prawie nigdy nie odnoszą 

się do stosunku kosztu technologii do uzyskania planowanej ko-
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rzyści wdrożenia analizowanej technologii. Zatem przegląd prak-

tyk w oparciu o analizę benchmarkingową wskazuje, że proces 

oceny technologii medycznych powinien zostać wystandaryzo-

wany na poziomie szpitala. Zasadne jest także, aby instytucje 

działające w systemie opieki zdrowotnej i współuczestniczące  

w procesie oceny i finansowania innowacyjnych technologii me-

dycznych uwzględniały w swych procedurach znacznie więcej 

elementów pochodzących z metodyki HB-HTA niż obecnie. Sto-

sowanie uznanej przez środowisko metodyki pozwoliłoby na 

sprostanie oczekiwaniom i przyjęcie dobrej praktyki w zakresie 

oceny technologii na poziomie szpitala. Należy podkreślić, że ro-

bocze rekomendacje dotyczące metodyki HB-HTA wypracowane 

w ramach projektu HB-HTA-PL [35] powinny zostać poddane 

konsultacjom ze środowiskiem menedżerów i analityków szpital-

nych.  

 W ocenie porównawczej odniesiono się także do analiz HTA, 

opracowywanych na potrzeby AOTMiT [34]. Wykazano, że pod-

stawową różnicą między HB-HTA a HTA jest odbiorca HTA i HB-

HTA oraz kontekst powstawania tych raportów. Niewątpliwie 

kontekst lokalny HB-HTA, ograniczony do konkretnego szpitala, 

wprowadza do procesu oceny jego unikalne cechy, takie jak wy-

bór dostępnego w danych warunkach komparatora, konkretne 

modele organizacyjne i wzorce postępowania w szpitalu. Ozna-

cza większy nacisk na technologie istotne z punktu widzenia da-

nego szpitala.  

 Analiza czynników polityczno-prawnych, ekonomicznych, spo-

łecznych oraz technologicznych - Analiza PEST [36] miała na celu 

określenie różnych czynników w otoczeniu zewnętrznym, które 

mogą wpływać na wdrożenie HB-HTA w Polsce. Funkcjonowanie 
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szpitalnej oceny technologii medycznej może posłużyć do stwo-

rzenia nowych możliwości w podejmowaniu decyzji zarządczych 

na podstawie dowodów naukowych, które mogą być rozpo-

wszechniane nie tylko pomiędzy szpitalami czy poszczególnymi 

regionami, ale także na poziomie krajowym czy międzynarodo-

wym. Wyniki przeprowadzonego badania PEST w odniesieniu do 

otoczenia polityczno-prawnego wyraźnie wskazały na preferen-

cje respondentów do odgórnego modelowania HB-HTA w Polsce 

(mocna strategia polityczna, ustawodawstwo centralne), co  

w kontekście doświadczeń międzynarodowych wskazujących na 

oddolne – zdecentralizowane i mocno zdezintegrowane – mo-

dele HB-HTA jest warte podkreślenia i zauważenia. Wybranie tej 

drogi oznacza daleko posuniętą standaryzację postępowania  

w tym zakresie oraz konsekwentny nadzór i kontrolę ze strony 

instytucji centralnych. Jeśli zdecydujemy się na model odgórnie 

regulowany i zarządzany, należy wskazać instytucję nadzorującą. 

Stosowane w tym zakresie rozwiązania w Europie, czyli powiąza-

nia systemu HB-HTA z określoną instytucją centralną, np. (jeśli 

występuje) płatnikiem czy (jeśli występuje) Agencją ds. Oceny 

Technologii Medycznych lub Ministerstwem Zdrowia, może sta-

nowić pewne źródło inspiracji dla wizji modelu docelowego w za-

kresie wdrażania HB-HTA w Polsce. Ważne jest jednak wnikliwe  

i prawidłowe identyfikowanie warunków wdrażania wybranego 

modelu w Polsce i jego wsparcia instytucjonalnego, tak aby 

uwzględnić przede wszystkim specyfikę, uwarunkowania, ba-

riery i możliwości.  

 W przypadku analiz HB-HTA bardzo ważne jest właściwe ziden-

tyfikowanie interesariuszy jeszcze przed przeprowadzeniem 

analizy, a następnie takie opracowanie raportu, aby wszyscy in-
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teresariusze i grupy interesariuszy zostali w nim ujęci. Na pozio-

mie szpitala kluczowi są: decydenci szpitalni, profesjonaliści  

w zakresie opieki zdrowotnej, pacjenci. Obecna praktyka HB-HTA 

na świecie wskazuje, że profesjonaliści z zakresu opieki zdrowot-

nej, w tym szczególnie klinicyści, często są włączani w proces 

przeprowadzania oceny HB-HTA, co jest niejednokrotnie klu-

czem do sukcesu danej analizy, jako że to właśnie oni są najczę-

ściej osobami, które zgłaszają potrzebę wdrożenia nowej tech-

nologii, a następnie nadzorują sam proces wdrażania i korzystają 

z wnioskowanej technologii w codziennej praktyce. Decydenci, 

którzy są adresatami analizy, oraz podmioty zaangażowane fi-

nansowo w daną technologię (np. producenci) powinni mieć 

ograniczony wpływ na kształt HB-HTA, ale nie powinni być  

a priori wykluczani z tego procesu. Decydenci powinni brać 

udział w etapie formułowania pytania, na które ma odpowie-

dzieć HB HTA. Z kolei producenci mogą dostarczyć szeregu infor-

macji o technologii, których przygotowujący analizę nie są w sta-

nie zidentyfikować lub zgromadzić. 
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Tabela 5 Szanse i zagrożenia dla wdrożenia HB HTA w Polsce – wyniki analizy PEST 

SZANSE 
dla wdrożenia HB-HTA 

ZAGROŻENIA  
dla wdrożenia HB-HTA 

 Realizacja projektu finansowanego z NCBiR: Wdrożenie systemu Ho-
spital-Based HTA (HB HTA) Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technolo-
gii Medycznych (2019-2021), w ramach Strategicznego Programu 
GOSPOSTRATEG, NCBR nr 1/395107/18/NCBR/2018.  

 Przewidziana ustawowo konieczność wprowadzenia projektu imple-
mentowania HB-HTA w treści krajowej strategii ochrony zdrowia. 

 Prawidłowo przygotowana zawartość pakietu informacyjnego o ce-
lach i zasadności wprowadzania HB-HTA. 

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

 Wzrost nakładów na ochronę zdrowia. 
 Wzrost publicznych wydatków na zdrowie. 
 Wzrost liczby 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/efektyw-

ności. 
 Wystandaryzowane procedury podejmowania decyzji w zakresie za-

kupu i wdrażania innowacyjnych technologii medycznych wpłyną na 
jakość i dostępność udzielanych świadczeń (beneficjenci – pacjenci  
i profesjonaliści medyczni). 

 Wzrost świadomości pacjentów. 

 Różnorodne interesy instytucji centralnych w odniesieniu do HB-
HTA i wynikające stąd słabe wsparcie dla wdrażania tego narzędzia 
w szpitalach, konieczność przygotowania i wdrożenie agendy poli-
tycznej dla wprowadzania HB-HTA.  

 Niewyczerpujące istoty problemu przygotowanie pakietu informa-
cyjnego 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. 

 Wzrost udziału wydatków na wynagrodzenia w ogólnych kosztach 
szpitala. 

 Brak zainteresowania rozwijaniem kompetencji kadry menedżerskiej 
szpitali nt. HTA. 

 Różne interesy i zrozumienie HB-HTA wśród profesjonalistów me-
dycznych różnych specjalności.  

 Niechęć i hamowanie wdrażania HB-HTA w związku z nowymi obcią-
żeniami (np. administracyjnymi – przygotowanie wniosku wymagają-
cego udowodnienia planowanej skuteczności do zakupu i wdrożenia 
technologii medycznej).  

 Brak specjalistów HB-HTA na rynku pracy.  
 Brak zespołów HTA w szpitalach. Ich tworzenie wymaga nakładów 

finansowych. 
 Konflikt kompetencyjny pomiędzy AOTMiT a jednostkami lokalnymi 

HB HTA oraz potencjalne spory (wskazanie osób odpowiedzialnych 
za administrowanie procedurą HB-HTA). 
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Tabela 5 Szanse i zagrożenia dla wdrożenia HB HTA w Polsce – wyniki analizy PEST 

 Budowanie zespołów profesjonalistów wpierających proces podej-
mowania decyzji w zakresie zakupu i wdrażania innowacyjnych tech-
nologii medycznych (analityk danych, specjalista HTA, specjalista ds. 
przeglądów systematycznych). 

 Wzrost kompetencji kadr medycznych (nowe innowacyjne technolo-
gie, szkolenia, badania itp.). 

 Nowe ścieżki kształcenia na uniwersytetach medycznych z zakresu 
HB-HTA, np. w ramach Zdrowia publicznego, a także rosnąca oferta 
szkoleniowa. 

 Rosnący trend postępu w medycynie, większy napływ innowacyjnych 
technologii do szpitali. 

 Dostrzeganie potrzeb tworzenia systemowych rozwiązań poprawiają-
cych efektywność kosztową procedur medycznych. 

 Rozwój Value based health care. 
 Silny przyrost infrastruktury technicznej w zakresie wykorzystywa-

nego sprzętu i oprogramowania. 
 Rosnący trend informatyzacji w systemie ochrony zdrowia. 
 Wzrost umiejętności korzystania z nowych technologii wśród zawo-

dów medycznych. 
 Doświadczenie w zakresie HTA w Polsce na poziomie centralnym, ro-

snąca świadomość decydentów i płatnika w zakresie konieczności po-
dejścia utylitarnego do procedur medycznych. 

 Relatywnie niski poziom zasobów ludzkich i finansowych związanych 
z HTA oraz niski odsetek osób pracujących w tym obszarze w sto-
sunku do lokalnych potrzeb. 

 Zbyt duże przywiązanie do tradycyjnych modeli gospodarowania 
funduszami w szpitalu. 

Źródło: [36] 
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Ponadto w ramach Analizy PEST zidentyfikowano interesariuszy 

wspierających i hamujących proces wdrożenia HB-HTA. Ich wykaz zapre-

zentowano w tabeli 6. 

 

Tabela 6 Wykaz interesariuszy wspierających i hamujących proces HB-HTA  

INTERESARIUSZE WSPIERAJĄCY 
proces wdrożenia HB-HTA 

INTERESARIUSZE HAMUJĄCY 
proces wdrożenia HB-HTA 

 Ministerstwo Zdrowia 

 Ministerstwo Finansów 

 AOTMiT (w kontekście otoczenia ekonomicz-

nego) 

 Narodowy Fundusz Zdrowia – centrala, OW 

NFZ 

 Wojewódzkie Wydziały Zdrowia 

 Organy tworzące SPZOZ lub właściciele szpitali 

publicznych (głównie samorząd wojewódzki i 

uniwersytety medyczne)  

 Uczelnie kształcące potencjalne kadry do pracy 

w działach zatrudniających specjalistów ds. 

HB-HTA, np. CMKP 

 Szpitale w sieci  

 Szpitale kliniczne  

 Szpitale wysokospecjalistyczne  

 Szpitale prywatne 

 Szpitale, w których zatrudnienie na stanowi-

skach zarządczych nie ma związku z decyzjami 

politycznymi 

 NIZP-PIB 

 Firmy doradcze 

 Dostawcy nowoczesnych technologii 

 Pacjenci świadomi efektów HB-HTA i organiza-

cje pacjenckie  

 Przedstawiciele zawodów okołomedycznych, 

np. absolwenci zdrowia publicznego, specjali-

ści HTA  

 Przedstawiciele otoczenia rynkowego 

 Kadra zarządzająca  

 Kadra naukowa  

 AOTMiT (w kontekście otoczenia polityczno-

prawnego) 

 Organizacje zrzeszające profesjonalistów me-

dycznych (np. Izba Pielęgniarek i Położnych, 

Izba Lekarska itp.)  

 Klinicyści i lekarze (w odniesieniu np. do roz-

woju sztucznej inteligencji) 

 Samorząd terytorialny, organ tworzący dla ma-

łych jednostek szpitalnych  

 Szpitale, w których zatrudnienie na stanowi-

skach zarządczych odbywa się na podstawie 

decyzji politycznych 

 Pacjenci nieświadomi zasad HB-HTA, którzy 

będą żądać nieefektywnych metod leczenia 

 Związki zawodowe  

 Profesjonaliści medyczni  

 Kadra zarządzająca mniejszych podmiotów  

 Kadra, której kompetencje będą ograniczane 

przez nowe technologie 

 Dostawcy technologii  

Źródło: [36] 
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4.3. Definiowanie alternatywnych modeli wdrażania HB-HTA – proces  

decyzyjny wyboru tzw. modelu mieszanego 

 

 

Na podstawie prac badawczych fazy A projektu HB-HTA-PL zdefinio-

wano i opracowano sześć alternatywnych strategicznych modeli funkcjo-

nalnych wdrażania HB-HTA w Polsce (Rysunek 8) [37]: 

 

1. Strategiczny model funkcjonalny z koordynującą rolą szpitala [38]. 

2. Strategiczny model funkcjonalny z koordynującą rolą Regional-

nego Centrum Kompetencji (RCK) [39]. 

3. Strategiczny model funkcjonalny z koordynującą rolą AOTMiT [40]. 

4. Strategiczny model funkcjonalny z koordynującą rolą NFZ [41]. 

5. Strategiczny model funkcjonalny z koordynującą rolą niezależnej 

instytucji [42]. 

6. Strategiczny model funkcjonalny z koordynującą rolą regionalnego 

centrum oceny inwestycji (RCOI) wspartego przez NFZ oraz  

AOTMiT – model mieszany [43].  

 

Następnie w toku prac badawczych dokonano charakterystyki modeli 

w oparciu o zdefiniowane wcześniej dwanaście kryteriów różnicujących, 

co doprowadziło finalnie do wyboru modelu nr 6, tzw. mieszanego -  

z koordynującą rolą regionalnego centrum oceny inwestycji (RCOI) 

wspartego przez NFZ oraz AOTMiT (Rysunek 9) [43]. Szczegółowe opisy 

sześciu modeli, a także wyniki oceny modeli z użyciem kryteriów różnicu-

jących zostały przedstawione w Raporcie projektu „Strategiczny model 

funkcjonalny HB-HTA w Polsce” [37] oraz innych publikacjach [38-43]. 
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Rysunek 8 Teoretyczne modele funkcjonalne HB-HTA  
Źródło: opracowanie własne [44] 

 

Kryteria różnicujące były następujące: 

 

1. Wsparcie finansowe procesu HB-HTA (tj. możliwości pozyskania 

środków na finansowanie praktyk HB-HTA na poziomie szpitala  

i jednostki koordynującej). 
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2. Szanse na trwałość modelu, trwałość wdrożenia HB-HTA (możli-

wość podtrzymania po zakończeniu pilotażu). 

3. Dostęp do danych niezbędnych do analiz HB-HTA, np. rejestry, 

zasoby biblioteczne, dane gromadzone przez NFZ, AOTMiT. 

4. Dostęp do ekspertów/specjalistów HB-HTA. 

5. Możliwości promocji dobrych praktyk HB-HTA (np. seminaria, 

konferencja, baza wiedzy, repozytorium raportów). 

6. Zagrożenie nadmierną formalizacją procesu HB-HTA (np. usztyw-

nianiem procedur, ograniczaniem elastyczności, twarde wy-

tyczne regulacyjne). 

7. Możliwości sieciowania szpitali na rzecz popularyzacji HB-HTA (tj. 

potencjał do sieciowania, integrowania na rzecz HB-HTA). 

8. Możliwości utrzymania zgodności raportów z metodyką HB-HTA 

(tj. dostępność narzędzi do ewaluacji zgodności z wytycznymi). 

9. Możliwości rozwoju narzędzi wspierających proces HB-HTA (np. 

systemów informatycznych, aktualizacja metodyki). 

10. Możliwości odziaływania na szpitale w celu wdrażania HB-HTA 

(np. wywieranie wpływu na pojedyncze szpitale). 

11. Możliwości wspierania rozwoju kompetencji w obszarze HB-HTA 

(np. prowadzenie szkoleń, baza wiedzy). 

12. Ryzyko konfliktu interesów między ośrodkiem koordynującym  

a podmiotami sieciowymi (pojedynczymi szpitalami). 
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Rysunek 9 Działania zmierzające do wyboru jednego modelu teoretycznego 

mieszanego wdrożenia HB-HTA w Polsce     Źródło: opracowanie własne  

 

W toku kolejnych prac fazy badawczej projektu wykonano m.in. ana-

lizę słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń (ang. Strengths, Weaknes-

ses, Opportunities, Threats – SWOT) modelu mieszanego [45], przepro-

wadzono panel ekspercki oraz zorganizowano posiedzenia Komitetu Ste-

rującego projektu HB-HTA, który podtrzymał decyzję o wyborze modelu 

mieszanego do dalszych prac. Natomiast w fazie przedwdrożeniowej 

(faza B projektu) Konsorcjum prowadziło dalsze prace (Rysunek 10), 

które wykazały, że przyjęty w fazie badawczej model (teoretyczny) wdro-

żenia HB-HTA w Polsce powinien zostać zmodyfikowany poprzez dodanie 

funkcji koordynacyjnej realizowanej przez ośrodek zarządzający siecią HB-

HTA na poziomie makro. 

Wybór jednego 
modelu 
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wdrożenia
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Model 1 z 
koordynującą rolą 
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koordynującą rolą 
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koordynującą rolą 

NFZ
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niezależnej 
instytucji
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wspartego przez 
NFZ oraz AOTMiT 
– model mieszany
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Decyzja 
Konsorcjum
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Rysunek 10 Działania stanowiące podstawę modyfikacji modelu teoretycz-

nego wdrożenia HB-HTA w Polsce    Źródło: opracowanie własne  

 

W opracowaniu docelowego modelu HB-HTA do wdrożenia w Polsce 

powinny zostać wzięte pod uwagę planowane kierunki polityki zdrowot-

nej (vide odrębny rozdział niniejszego opracowania). 

Analiza korzyści i ograniczeń sześciu modeli teoretycznych pozwoliła 

na wybór optymalnego rozwiązania praktycznego, które ułatwi przygo-

towanie oraz przeprowadzenie pilotażu przewidzianego w fazie prac 

przedwdrożeniowych, mającego docelowo umożliwić skuteczne wdroże-

nie i upowszechnienie wystandaryzowanego procesu oceny innowacyj-

nych technologii medycznych w polskim systemie ochrony zdrowia.  

W związku z kolejnymi pracami badawczymi podejmowanymi przez 

poszczególnych Konsorcjantów w ramach fazy badawczej projektu,  

w szczególności w oparciu o wyniki analizy SWOT, Konsorcjanci podjęli 
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społeczno-gospodarczego 
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technologii w polskich 
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jednomyślną decyzję dotyczącą konieczności modyfikacji i dopracowania 

modelu mieszanego (listopad 2020), w szczególności w taki sposób, aby 

została zachowana spójność dokumentów opracowywanych przez po-

szczególnych Konsorcjantów. 

W szczególności zwrócono uwagę na konieczność dopracowania mo-

delu HB-HTA w taki sposób, aby ujęte były zadania ośrodka koordynują-

cego sieć HB-HTA zarówno na poziomie mezo (regiony rozumiane jako 

województwa), a także na poziomie makro (kraju).  

Niniejsze opracowanie jest kontynuacją prac badawczych projektu 

HB-HTA, w których NFZ jako lider projektu podjął się opracowania Mo-

delu wdrożenia HB-HTA w Polsce z koordynującą rolą MZ w oparciu  

o wyniki fazy badawczej i przedwdrożeniowej projektu, wzięto pod 

uwagę w szczególności wnioski z poprzednich prac badawczych wykona-

nych w ramach projektu, w tym:  

 

 Raport „Strategiczny model funkcjonalny HB-HTA w Polsce” Uczel-

nia Łazarskiego-Narodowy Instytut Kardiologii – Narodowy Fun-

dusz Zdrowia lipiec 2020 [37], ze szczególnym uwzględnieniem 

analizy modelu mieszanego [43], a także modeli z koordynującą 

rolą NFZ [41], i AOTMiT [40]. 

 Recenzję wewnętrzną Raportu „Strategiczny model funkcjonalny 

HB-HTA w Polsce” [46]. 

 Recenzję zewnętrzną Raportu „Strategiczny model funkcjonalny 

HB-HTA w Polsce” [47]. 

 Prace prowadzone w NFZ jako Lidera Konsorcjum naukowo-ba-

dawczego w związku z koordynacją prac badawczych projektu HB-

HTA oraz realizacją zadania „Warianty długoterminowego finanso-

wania dla ośrodka koordynującego, zarządzającego siecią HB-

HTA” [48], w szczególności opracowania pt. „Wstępna analiza 

możliwości usytuowania ośrodka zarządzającego w systemie 
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prawa” [49] oraz opracowania „Analiza dotycząca metod i sposo-

bów finansowania przez Fundusz produktów, które nie są świad-

czeniem zdrowotnym lub stanowią część świadczenia zdrowot-

nego” [50].  

 Ustalenia z posiedzeń Komitetu Sterującego projektu HB-HTA  

w lipcu 2020 [51-52] oraz dyskusji na posiedzeniu Komitetu Steru-

jącego w listopadzie 2020 [53]. 

 Analizy SWOT modelu mieszanego HB HTA [29].  

 

W wyniku analizy w/w dokumentów oraz dalszych prac koncepcyj-

nych dokonano koniecznej modyfikacji modelu mieszanego poprzez do-

danie funkcji koordynacyjnej, ośrodka zarządzającego siecią HB-HTA na 

poziomie makro, co jest spójne z wynikami analizy PEST [36].  

W opisanym modelu mieszanym ośrodek zarządzający siecią HB-HTA 

miał charakter rozproszony [43]. Należy podkreślić, że model mieszany 

stanowi pewnego rodzaju modyfikację modelu z koordynującą rolą RCK 

[39]. Modyfikacja powstała w wyniku opinii ekspertów wyrażonej pod-

czas zorganizowanego w ramach projektu panelu eksperckiego (Webinar 

czerwiec 2020 r.) oraz w wyniku przedyskutowania koncepcji modelu 

wewnątrz Konsorcjum. W modelu mieszanym funkcja koordynacyjna zo-

stała przyporządkowana Regionalnym Centrom Oceny Inwestycji (RCOI), 

których powstanie było planowane w wydziałach zdrowia urzędów wo-

jewódzkich, zatem działających na poziomie mezo (regionu rozumianego 

jako województwo). 

Należy zauważyć, że wojewoda jest ramieniem rządowym w terenie 

(na poziomie województwa). Działania wojewodów są koordynowane 

przez odpowiednich ministrów konstytucyjnych, a chociażby trwająca 

obecnie pandemia COVID-19 pokazała, jak ważna jest koordynacja odpo-

wiednich działań na poziomie regionu (województwa), jednakże przy 
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współpracy z organami administracji centralnej właściwym w zakresie 

odpowiednich kompetencji (w tym przypadku z Ministerstwem Zdrowia). 

W modelu tzw. mieszanym funkcja koordynatora działań HB-HTA zo-

stała przyporządkowana RCOI planowanym w wydziałach zdrowia urzę-

dów wojewódzkich. Jednak na podstawie przeprowadzonych analiz na-

leży stwierdzić, że nie ma potrzeby funkcjonowania 16 RCOI - po jednym  

w każdym województwie (przeanalizowano szczegółowo dane dotyczące 

szpitali na różnych poziomach biorąc pod uwagę rozmieszczenie szpitali 

o „dużej skłonności do innowacji” w Polsce) [37].  

Bardzo istotnym czynnikiem sukcesu wdrożenia modelu funkcjonal-

nego HB-HTA w Polsce jest koordynowanie zadań i wymiana informacji 

pomiędzy ośrodkami HB-HTA działającymi na poziomie mezo (region ro-

zumiany jako województwo). Właściwa koordynacja zadań z zakresu HB-

HTA pomiędzy urzędami wojewódzkimi może zostać zapewniona po-

przez przypisanie tej funkcji do administracji rządowej działającej na 

szczeblu centralnym i odpowiadającej za dany zakres merytoryczny. Po 

szczegółowej analizie strumieni przepływu danych w modelu, a także 

analizie poszczególnych funkcji realizowanych przez instytucje wskazane 

w modelu HB-HTA [37, 38] i wniosków z analizy SWOT [45], koniecznym 

było uzupełnienie modelu o dodatkową funkcję koordynacyjną (rozu-

mianą jako wsparcie i koordynacja, a także nadzór), realizowaną przez Mi-

nisterstwo Zdrowia (MZ) regulatora systemu. Główne argumenty przema-

wiające za uzupełnieniem modelu o tę funkcję MZ to:  

 

 nadzór nad płatnikiem publicznym (NFZ) sprawowany przez MZ, 

 nadzór nad Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

(AOTMiT) sprawowany przez MZ,  

 możliwość zlecenia przez ministra zdrowia podległym instytucjom 

działań związanych z narzędziami informatycznymi, w szczególno-

ści dla Centrum E-Zdrowia czy AOTMiT (z uwagi na doświadczenie 
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tej ostatniej w budowie systemu do zbierania danych ze szpitali 

dotyczących taryfikacji świadczeń opieki zdrowotnej). 

 

Należy zauważyć, że Ministerstwo Zdrowia pełni też ważną rolę we 

wdrażaniu innowacji, opiniowane są tam wnioski IOWISZ, ponadto od 

niedawna ma przypisaną ważną rolę opisaną w ustawie o Funduszu Me-

dycznym [54]. Ponadto w MZ w wyniku niedawnej zmiany struktury or-

ganizacyjnej został utworzony Departament Innowacji [55]. W strukturze 

organizacyjnej MZ to właśnie do zadań tego Departamentu powinny zo-

stać przypisane zadania z zakresu HB-HTA. 

Sukces wdrażania HB-HTA w Polsce zależy od zastosowania dwóch 

podstawowych strategii: 

 

 tzw. bottom – up – inicjatywy oddolnej (podejście z dołu do 

góry), 

 tzw. top – down – inicjatywy odgórnej (podejście z góry do dołu). 

 

Inicjatywa oddolna jak wskazują liczne przykłady międzynarodowe 

mogłaby polegać na utworzeniu sieci szpitali wdrażających innowacje  

w oparciu o metodykę HB-HTA z inicjatywy samych szpitali, w szczegól-

ności tej grupy szpitali, która dotychczas w projekcie jest definiowana 

jako „szpitale skłonne do innowacji”. Taka „oddolna” sieć szpitali o wyso-

kiej skłonności do innowacji mogłaby działać na zasadzie sieci nieformal-

nej lub sieci sformalizowanej. Inicjatywy oddolne w postaci nieformalnej 

sieci powiązań są charakterystyczne dla początkowego okresu wdrażania 

HB-HTA [14]. W miarę przekonania szpitali do idei HB-HTA (dostrzegania 

przez szpitale korzyści z wdrażania HB-HTA, podejmowania decyzji doty-

czących wdrażania innowacyjnych technologii w oparciu o dowody nau-

kowe), kształtuje się naturalna tendencja do sformalizowania sieci HB-
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HTA. Powstanie sformalizowanej sieci HB-HTA mogłoby nastąpić na po-

ziomie regionu (np. z wykorzystaniem struktury oddziałów wojewódzkich 

NFZ). 

Inicjatywa odgórna mogłaby polegać na pewnego rodzaju odgórnym 

mechanizmie sieciowania szpitali oraz instytucji centralnych przez Mini-

sterstwo Zdrowia lub przez płatnika publicznego (NFZ) czy inną instytucję 

centralną np. Agencję Badań Medycznych (ABM) [56] czy AOTMiT [25]. 

Rola MZ byłaby głównie rolę koordynującą i wspierającą. Taka „odgór-

nie” inicjowana (określona w formie aktu prawnego) sieć mogłaby funk-

cjonować jako zachęta zdefiniowana przez MZ a wdrażana np. w postaci 

mechanizmów finansowych przez płatnika publicznego (NFZ) czy instytu-

cje finansujące granty badawczo-rozwojowe (ABM, NCBiR [57]). Uczest-

nictwo szpitali w takiej sieci mogłoby zostać uwzględnione (premiowane) 

przy taryfikacji świadczeń przez AOTMiT. W związku z tym, że zadania 

ośrodka koordynującego sieć HB-HTA na poziomie regionalnym zostały 

w tzw. modelu mieszanym przypisane do wydziałów zdrowia w urzędach 

wojewódzkich, zadania koordynowania sieci HB-HTA na poziomie cen-

tralnym - makro powinny zostać przypisane do Ministerstwa Zdrowia. 

 

 

4.4.  Model praktyczny wdrożenia HB-HTA w Polsce 

 

 

Celem tej części opracowania jest przedstawienie praktycznego mo-

delu do wdrożenia HB-HTA w Polsce w oparciu o dotychczasowe prace 

badawcze zrealizowane w projekcie „Wdrożenie systemu Hospital-Based 

HTA (HB-HTA) Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych 

w Polsce” [58]. 
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Strategiczny model funkcjonalny HB-HTA jest jednym z kluczowych 

produktów projektu HB-HTA. Na podstawie opracowanych sześciu mo-

deli HB-HTA [37] w fazie A (badawczej) projektu została podjęta decyzja  

o wyborze jednego modelu (Strategiczny model funkcjonalny z koordy-

nującą rolą Regionalnego Centrum Oceny Inwestycji (RCOI) wspartego 

przez NFZ oraz AOTMiT– tzw. model mieszany HB-HTA), dla którego zo-

stały opracowane dalsze dokumenty. Dla wybranego modelu HB-HTA zo-

stanie przeprowadzony pilotaż [59] w fazie B – przedwdrożeniowej (przy-

gotowania do zastosowania wyników projektu). 

Wybrany model podlegał doprecyzowaniu w kolejnych pracach ba-

dawczych, w szczególności pod koniec fazy badawczej projektu (w grud-

niu 2020). W celu uszczegółowienia modelu zostały opracowane nastę-

pujące dokumenty:  

 

 Warianty długoterminowego finansowania, procedur operacyj-

nych oraz zasady formalno-prawne ośrodka zarządzającego jed-

nostkami HB-HTA [48]. 

 Regionalne Centrum Oceny Inwestycji (RCOI) – regionalna jed-

nostka HB-HTA - projekty szablonów dokumentów prawnych 

(umów), procedur operacyjnych, regulaminu wewnętrznego jed-

nostek HB-HTA – część II [60]. 

 Podstawy organizacyjne dla szpitalnych jednostek HB-HTA w Pol-

sce [61].  

 

Analiza powyższych dokumentów wykazała, że wymagają one uspój-

nienia w obszarze zdefiniowanych zadań realizowanych przez poszcze-

gólne instytucje wskazane w modelu. Cel praktycznego modelu wdroże-

nia HB-HTA w Polsce zdefiniowano następująco:  
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Celem modelu jest usprawnienie procesu wdrażania innowacji w systemie 

ochrony zdrowia przez upowszechnienie HB-HTA, co wpłynie na zwiększe-

nie efektywności wydatkowania środków finansowych. 

Niniejszy rozdział przedstawia zadania realizowane w modelu oraz in-

stytucje, do których poszczególne zadania zostały przypisane (w sposób 

zapewniający ich najbardziej efektywną realizację). Dla modelu doce-

lowo powinna także zostać przeprowadzona analiza wykonalności (tzw. 

feasibility study) wdrożenia, która w toku kolejnych prac wdrożeniowych 

może zostać wykorzystana m.in. jako części Oceny Skutków Regulacji 

(tzw. OSR) do projektowanych rozwiązań legislacyjnych na poziomie 

ustawowym. 

Miernikiem celu będzie: 

 

a) Opracowana metodyka HB-HTA jako narzędzie służące uspraw-

nieniu procesu wdrażania innowacji – pierwszy pomiar: zakoń-

czenie projektu; kolejny pomiar: co roku poprzez ewaluację me-

todyki i jej aktualizowanie. 

b) Zwiększenie liczby innowacji wdrażanych zgodnie z metodyką 

HB-HTA – pierwszy pomiar: zakończenie projektu – co najmniej 

1 raport HB-HTA/szpital biorący udział w pilotażu. 

 

Mierniki celu (i ich wartości) powinny zostać zdefiniowane w ramach 

przeprowadzanego obecnie pilotażu HB-HTA (co wykracza poza zakres 

niniejszego opracowania). 

Osiągnięcie celu modelu wymaga zrealizowania określonych zadań 

przez poszczególne instytucje. Na rysunku 11 zaprezentowano różnice 

pomiędzy modelem tzw. mieszanym a praktycznym modelem do wdro-

żenia HB-HTA w Polsce. 

 

 



Modele wdrażania HB-HTA w Polsce 

 82 

Rysunek 11 Porównanie zadań realizowanych przez poszczególne instytucje w modelu HB-HTA mieszanym i praktycznym 
Źródło: opracowanie własne  
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Kluczowe jest zdefiniowanie zadań przypisanych do szpitala, a także 

zadań realizowanych przez pozostałe instytucje, których głównym zada-

niem jest wspieranie szpitali we wdrażaniu innowacji w oparciu o HB-HTA 

(standaryzacja metodyki HB-HTA, wsparcie wymiany informacji w ra-

mach sieci HB-HTA, budowanie kompetencji w zakresie HB-HTA). 

W celu zidentyfikowania zadań w modelu praktycznym HB-HTA doko-

nano następujących działań: 

 

1. przegląd doświadczeń międzynarodowych, 

2. przegląd zadań ośrodka koordynującego, zaproponowanych  

w modelach funkcjonalnych oraz kryteriów różnicujących te mo-

dele [37], 

3. przegląd rozwiązań stosowanych w różnych obszarach ośrodka za-

rządzającego polskiego systemu opieki zdrowotnej [34], 

4. przegląd wniosków przedstawionych w analizie SWOT dotyczą-

cych zadań ośrodka koordynującego w modelu mieszanym [45]. 

 

Zasadniczym wnioskiem wypływającym z przeglądu literatury i do-

świadczeń międzynarodowych jest stwierdzenie, że praktyki w zakresie 

HB-HTA są bardzo zróżnicowane, dostosowane do specyfiki systemu 

opieki zdrowotnej danego kraju. Zatem trudno znaleźć wzorcowy (po-

wtarzalny, stosowany w wielu krajach i możliwy do zastosowania w danej 

formie w innym kraju) model oceny technologii medycznych na poziomie 

szpitala. Niemniej jednak można wskazać najczęściej występujące cechy 

takiego modelu, a także realizowane zadania, które można przypisać do 

odpowiednich instytucji w systemie opieki zdrowotnej w Polsce.  

Dążąc do zdefiniowania katalogu zadań związanych z HB-HTA w mo-

delu praktycznym przeanalizowano kryteria różnicujące modele  

i uznano, że niektóre z nich można potraktować jako punkt wyjściowy dla 

sformułowania zadań, w szczególności zadań jednostki koordynującej. 
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W toku dalszych prac dokonano przeglądu rozwiązań funkcjonujących 

w polskim systemie opieki zdrowotnej. Część z nich została opisana  

w raporcie „Benchmarking funkcjonalny” [34]. Dodatkowo dokonano 

przeglądu rozwiązań, które zostały wdrożone z sukcesem w systemie 

opieki zdrowotnej w Polsce.  

Za takie uznano rozwiązanie dotyczące programów polityki zdrowot-

nej (PPZ) realizowanych przez samorządy terytorialne, które jako finan-

sowane ze środków publicznych podlegają obecnie obligatoryjnej ocenie 

AOTMiT. Zidentyfikowano główne czynniki sukcesu wdrożenia tego roz-

wiązania w polskim systemie. Przede wszystkim zakres oceny programu 

przez AOTMiT został precyzyjnie określony w ustawie o świadczeniach,  

a wzory dokumentów zostały określone w akcie wykonawczym [62], co 

umożliwiło standaryzację procesu oceny.  

Program polityki zdrowotnej został zdefiniowany w art. 5 pkt 29a 

ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej [9] jako zespół zaplanowanych 

i zamierzonych działań z zakresu opieki zdrowotnej ocenianych jako sku-

teczne, bezpieczne i uzasadnione, umożliwiających osiągnięcie w okre-

ślonym terminie założonych celów, polegających na wykrywaniu i zreali-

zowaniu określonych potrzeb zdrowotnych oraz poprawy stanu zdrowia 

określonej grupy świadczeniobiorców, opracowany, wdrażany, realizo-

wany i finansowany przez ministra albo jednostkę samorządu terytorial-

nego. 

Ponadto na swej stronie internetowej AOTMiT udostępnił bezpłatny 

kreator programów polityki zdrowotnej - projekt PPZ, który umożliwia 

zarówno opracowanie programu polityki zdrowotnej, jak i raportu koń-

cowego z realizacji PPZ. Celem kreatora jest ujednolicenie dokumentacji 

dotyczącej PPZ, jak również możliwość porównania wyników osiąganych 

dzięki realizacji PPZ, ponieważ dzięki kreatorowi są one opisane i spra-

wozdane zgodnie ze wzorem (ze standardem). Dodatkowo AOTMiT  

z własnej inicjatywy lub z inicjatywy ministra właściwego do spraw zdro-

wia, dokonuje okresowej weryfikacji założeń zgromadzonych projektów 
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programów polityki zdrowotnej. Wyniki tej ewaluacji są uwzględniane  

w raporcie, w którym Prezes AOTMiT przedstawia opinię w sprawie zale-

canych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach 

programów polityki zdrowotnej oraz warunków realizacji tych progra-

mów, dotyczących danej choroby lub danego problemu zdrowotnego. 

Zarówno opracowane programy polityki zdrowotnej, jak i opinie oraz re-

komendacje Prezesa AOTMiT są gromadzone w repozytorium, prowa-

dzonym przez AOTMiT. Jest ono ogólnodostępne w Biuletynie Informacji 

Publicznej Agencji. 

Doświadczenia z wdrażania PPZ pokazują, że skuteczne wdrożenie 

jest możliwe, jeżeli ośrodek koordynujący (za taki uznano w tym przy-

padku AOTMiT): 

 

1. ma możliwość standaryzacji procesu (np. przez określenie wzo-

rów dokumentacji, udostępnienie rozwiązań informatycznych 

wspierających tę standaryzację), 

2. prowadzi ewaluację wyników programów oraz nadzorowanych 

zadań, 

3. udostępnia publicznie wiedzę z obszaru, którym się zajmuje, 

4. ma możliwość współpracy z podmiotami wpływającymi na 

kształtowanie polityki zdrowotnej, 

5. wydawane opinie i rekomendacje są istotne dla podmiotów, któ-

rych dotyczą, ponieważ wiążą się z korzyściami, np. finansowymi. 

 

Istotnym wnioskiem wypływającym z analizy rozwiązań zastosowa-

nych w przypadku programów polityki zdrowotnej realizowanych przez 

samorządy terytorialne jest to, że inicjatywy polityki zdrowotnej realizo-

wane na poziomie lokalnym (czyli samorządów terytorialnych) są bar-

dziej efektywne, jeżeli są koordynowane i wpierane na poziomie central-

nym (czyli AOTMiT, a także pośrednio MZ). W wyniku zastosowanego 
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rozwiązania realizowane są programy (lokalnej) polityki zdrowotnej od-

powiadające na potrzeby zdrowotne miejscowej populacji, w oparciu  

o dowody naukowe. Programy są opracowywane, a następnie w wyniku 

pozytywnej oceny AOTMiT realizowane oraz ewaluowane zgodnie ze 

standardem wypracowanym na poziomie centralnym. 

Ostatnim etapem prac związanych z wypracowaniem katalogu zadań 

ośrodka koordynującego był przegląd dokumentu Analiza SWOT modelu 

mieszanego [45], w którym wskazano jako silne strony modelu następu-

jące zadania: 

 

1. wystandaryzowana metodyka oceny HB-HTA, 

2. koordynacja procesu HB-HTA na poziomie makro i mezo, 

3. obiektywna ocena raportów HB-HTA, dokonywana przez nieza-

leżną instytucję, 

4. potwierdzanie jakości jednostki HB-HTA poprzez jej certyfikację, 

5. upowszechnianie wiedzy, budowanie repozytorium wiedzy, upo-

wszechnianie dobrych praktyk, realizowanie szkoleń dla uczest-

ników procesu HB-HTA. 

 

Opisane wyżej działania pozwoliły na ocenę katalogu potencjalnych 

zadań ośrodka zarządzającego z różnych perspektyw. Podstawowy wnio-

sek płynący z powyższych analiz pozwala na ustalenie, że głównym celem 

działania ośrodka koordynującego sieć HB-HTA powinno być takie zorga-

nizowanie (skoordynowanie) procesu HB-HTA, aby wszyscy uczestnicy 

tego procesu osiągali korzyści, które przełożą się na dodatkową wartość 

dla systemu opieki zdrowotnej.  

Zadania w modelu HB-HTA powinny zostać tak zdefiniowane, by 

można było osiągnąć zakładane korzyści. Podsumowując w modelu prak-

tycznym HB-HTA powinny być realizowane następujące zadania: 

 

 



Modele wdrażania HB-HTA w Polsce 

 

 87 

1. Działania koordynujące HB-HTA:  

a) Koordynowanie działań związanych z budowaniem repozy-

torium wiedzy, w tym rejestru raportów, baz danych, prze-

pływu danych (zakres danych do ustalenia w toku dalszych 

prac projektowych). 

b) Koordynowanie przepływu informacji pomiędzy uczestni-

kami procesu HB-HTA oraz budowanie sieci jednostek HB-

HTA. 

2. Standaryzacja procesu HB-HTA - ewaluacja i aktualizacja metodyki 

HB-HTA.  

3. Standaryzacja wymagań dotyczących jednostek HB-HTA, w tym 

potwierdzanie kompetencji jednostek HB-HTA poprzez ich certyfi-

kację i dokonywanie niezależnych ocen (wydawanie obiektywnych 

opinii) potwierdzających zgodność raportów HB-HTA z metodyką. 

4. Koordynowanie działań związanych z podnoszeniem kompetencji 

uczestników procesu HB-HTA. 

5. Działania związane z promowaniem HB-HTA poprzez wskazywanie 

dobrych praktyk, realizację cyklicznych konferencji, spotkań, pu-

blikację raportów i analiz z zakresu szpitalnej oceny technologii 

medycznych. 

6. Poszukiwanie możliwości finansowania wdrażanych innowacji lub 

finansowanie innowacji. 

 

Podsumowując w modelu praktycznym HB-HTA powinny być realizo-

wane następujące zadania: 

 

1. Realizowane przez szpital: 

a) Ocena technologii medycznych zgodnie z metodyką – przygo-

towywanie raportu HB-HTA. 

b) Podejmowanie decyzji zarządczych/ inwestycyjnych w opar-

ciu o raport HB-HTA. 
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c) Ewaluacja wdrożonej technologii (na poziomie szpitala). 

d) Udostępnianie raportów na dedykowanej platformie. 

e) Wnioskowanie o pilotaż/ włączenie świadczenia do „ko-

szyka”. 

2. Realizowane przez ośrodek koordynujący HB-HTA (instytucje 

wchodzące w skład ośrodka koordynującego):  

a) Koordynowanie działań związanych z budowaniem repozyto-

rium wiedzy, w tym rejestru raportów, baz danych, przepływu 

danych (zakres danych do ustalenia w toku dalszych prac pro-

jektowych). 

b) Koordynowanie przepływu informacji pomiędzy uczestnikami 

procesu HB-HTA oraz budowanie sieci jednostek HB-HTA. 

c) Standaryzacja procesu HB-HTA - ewaluacja i aktualizacja me-

todyki HB-HTA. 

d) Standaryzacja wymagań dotyczących jednostek HB-HTA,  

w tym potwierdzanie kompetencji jednostek HB-HTA poprzez 

ich certyfikację i dokonywanie niezależnych ocen (wydawanie 

obiektywnych opinii) potwierdzających zgodność raportów 

HB-HTA z metodyką. 

e) Koordynowanie działań związanych z podnoszeniem kompe-

tencji uczestników procesu HB-HTA, Działania związane z pro-

mowaniem HB-HTA poprzez wskazywanie dobrych praktyk, 

realizację cyklicznych konferencji, spotkań, publikację rapor-

tów i analiz z zakresu szpitalnej oceny technologii medycz-

nych. 

f) Poszukiwanie możliwości finansowania wdrażanych innowa-

cji lub finansowanie innowacji. 

g) Zdefiniowanie docelowego ośrodka koordynującego HB-HTA 

w Polsce zgodnie z wyznaczonymi kierunkami polityki zdro-

wotnej (AOTMiT, Agencja Rozwoju Szpitali (ARS), inne insty-

tucje). 
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Zdefiniowanie zadań pozwoliło następnie na wskazanie konkretnych 

instytucji, które mogą je skutecznie zrealizować w polskim systemie 

opieki zdrowotnej tj. posiadają największy potencjał do prawidłowej re-

alizacji zadań. W tabeli 7 przedstawiono zdefiniowane zadania wraz  

z przypisanymi instytucjami odpowiadającymi za realizację, wynikiem re-

alizacji tych zadań i narzędziami potrzebnymi do ich realizacji. 

 

 

Rysunek 12 Liczba szpitali na poziomie ogólnopolskim ze szpitalami uniwer-

syteckimi i instytutami w podziale na województwa. 

 

Należy podkreślić, że HB-HTA jest narzędziem, które może być stoso-

wane w szpitalach o poziomie ogólnopolskim (zgodnie z zapisami usta-

wowymi dotyczącymi PSZ - systemu podstawowego szpitalnego zabez-

pieczenia tzw. sieci szpitali). Takich szpitali najwięcej jest w wojewódz-

twie mazowieckim, śląskim i małopolskim, co przedstawia rysunek 12. 
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Tabela 7 Model z koordynującą rolą MZ: zadania, instytucje, produkty, narzędzia  

Zadanie realizowane w modelu HB-HTA 

Instytucja  
odpowie-
dzialna za 
realizację  
zadania 

Produkt 
(wynik zadania) 

Narzędzie wspierające  
realizację zadania 

1. Ocena technologii medycznych zgodnie z metodyką – przygotowywanie raportu HB-HTA 
2. Podejmowanie decyzji zarządczych w oparciu o raport 
3. Ewaluacja technologii medycznej wdrożonej z zastosowaniem raportu HB-HTA 
4. Udostępnianie raportów i wyników wdrożenia na dedykowanej platformie online 
5. Identyfikacja źródeł finansowania 
6. Poddanie się certyfikacji szpitalnej jednostki HB-HTA 
7. Inicjowanie procesu objęcia technologii analizowanej w raporcie HB-HTA pilotażem 

Szpital 

- oceniona technologia 
- decyzja podjęta na podstawie 
wiarygodnych danych 
- udostępniony raport i wynik 
wdrożeń 
- wybrane źródło finansowania 
- wniosek o certyfikat  
(uzyskany certyfikat) 
- wniosek o włączenie  
innowacji do pilotażu 

- szablon raportu HB-HTA 
- metodyka HB-HTA 

1. Opiniowanie raportów HB-HTA - ocena zgodności z metodyką 
2. Ewaluacja i standaryzacja metodyki HB-HTA 
3. Certyfikacja jednostek szpitalnych w zakresie HB-HTA 
4. Promocja i edukacja nt. HB-HTA - koordynowanie działań związanych z podnoszeniem 

kompetencji uczestników procesu HB-HTA, w tym w szczególności: 
 analizę zapotrzebowania na szkolenia; 
 realizację szkoleń z zakresu metodyki HB-HTA. 

Agencja 
Oceny  

Technologii  
Medycznych 
i Taryfikacji 

- wydana opinia 
- zaktualizowana metodyka 
- diagnoza potrzeb szkolenio-
wych 
- opracowane szkolenie 
- przeszkolona grupa szkole-
niowa 
- podniesione kompetencje 
- raport dobrych praktyk 
- rozpowszechniona wiedza 
- wzrost świadomości nt. HB-
HTA 

- szablon opinii zgodności 
z metodyką 
- system do ewaluacji me-
todyki 
- proces certyfikacji 
- kwestionariusz oceny 
potrzeb szkoleniowych 
- program szkoleń 
- cykliczne konferencje 
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Tabela 7 Model z koordynującą rolą MZ: zadania, instytucje, produkty, narzędzia  

1. Wsparcie finansowania procesu wdrożenia innowacyjnych technologii medycznych pod-
danych ocenie w raporcie HB-HTA (w sposób kompatybilny z obecnymi ścieżkami dot. 
pilotaży i koszyka) 

2. Ewaluacja technologii innowacyjnych zweryfikowanych w pilotażu na potrzeby decyzji 
na poziomie centralnym (makro) 

Narodowy  
Fundusz  
Zdrowia 

- sfinansowana innowacja 
- propozycja dodatkowego fi-
nansowania 
- raport z ewaluacji 

- pilotaż 
- świadczenie gwaranto-
wane 
- zachęta finansowa (np. 
poprzez wskaźnik korygu-
jący) 

1. Koordynowanie procesu HB-HTA na poziomie makro, w tym w szczególności: 
a) określenie zasad gromadzenia i wymiany danych (za pośrednictwem platformy wielo-

stronnej), w tym publikację raportów i analiz z zakresu szpitalnej oceny technologii me-
dycznych; 

b) określenie wzorów kluczowych dokumentów; 
c) określenie procedury certyfikacji oraz jej aktualizacji. 
2. Wdrażanie oraz dofinansowywanie wdrażania innowacji ocenionych w ramach HB-HTA 

(w sposób kompatybilny z obecnymi ścieżkami dot. pilotaży i koszyka), w tym w szcze-
gólności: 

a) przegląd ocenianych technologii medycznych (na podstawie danych z rejestru raportów 
i recenzji); 

b) wskazanie możliwości finansowania innowacyjnych technologii medycznych (promocja 
finansowa wdrażania HB-HTA w jednostkach szpitalnych; finansowanie wdrożeń inno-
wacyjnych technologii medycznych z wykorzystaniem dostępnych narzędzi - zwiększenie 
ryczałtu PSZ, finansowanie zastosowania nowych technologii w ramach pilotażu); 

c) inicjowanie finansowania innowacyjnych technologii; 
d) udostępnianie informacji o możliwości finansowania innowacyjnych technologii z do-

stępnych źródeł. 

Minister  
właściwy ds. 

zdrowia 

- zasady gromadzenia wymiany 
danych 
- wzory kluczowych dokumen-
tów 
-procedura certyfikacji 
- raport z ocenionych technolo-
gii wraz z rekomendacjami 
- wskazane możliwości finanso-
wania 
- udostępniona informacja o 
dostępnych źródłach finanso-
wania 

- regulacje prawne 
- platforma wielostronna 

Wsparcie Ministerstwa Zdrowia we wdrażaniu rozwiązań informatycznych, w tym w szczegól-
ności: 
1. utworzenie i utrzymywanie elektronicznej platformy wielostronnej jako narzędzia wy-

miany danych; 
2. administrowanie / zarządzanie uprawnieniami (administratorem systemu jest CEZ, który 

może delegować na inne instytucje nadawanie uprawnień do zarządzania poszczegól-
nymi obszarami wymiany danych). 

Centrum  
e-Zdro-

wia/AOTMiT – 
jednostka 
wskazana 
przez MZ 

- utworzona platforma  
wielostronna 
-zasady administrowania 
-zasady publikacji danych 

- narzędzia IT 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [67] 
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4.5. Planowane kierunki rozwoju polityki zdrowotnej w Polsce 

 

 

W projektowanych rozwiązaniach dotyczących wdrażania HB-HTA  

w Polsce należy mieć na uwadze nowe zapowiadane przez decydentów 

kierunki rozwoju polityki zdrowotnej w Polsce: 

 Dokument strategiczny opracowany przez Ministerstwo Zdrowia 

„ZDROWA PRZYSZŁOŚĆ” Ramy Strategiczne Rozwoju Systemu 

Ochrony Zdrowia na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r. 

[63], 

 poprawa jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwa pacjen-

tów – opracowany został projekt ustawy o jakości w ochronie 

zdrowia, która została przekazana do konsultacji publicznych  

w lipcu 2021 [64], 

 planowana reforma polskiego szpitalnictwa i utworzenie nowej 

instytucji Agencji Rozwoju Szpitali (ARS). Zespół powołany przez 

Ministra Zdrowia przedstawił w maju 2021 r. dokument pt. „Za-

łożenia reformy podmiotów leczniczych wykonujących działal-

ność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne” [65]. Ministe-

rialny Zespół opracował trzy warianty reformy szpitalnictwa, 

które zostały przedstawione w raporcie: (I) wariant ograniczenia 

liczby podmiotów nadzorujących szpitale, (II) wariant wzmocnie-

nia nadzoru nad szpitalami przez administrację rządową, (III) wa-

riant związany z utworzeniem ARS i dokonywaniem ewaluacji 

szpitali. Z opublikowanego raportu wynika, że biorąc pod uwagę 

analizę szans i wyzwań związanych z każdym z trzech wariantów, 

zespół zarekomendował wariant III.  
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Planowane utworzenie ARS i dokonywanie ewaluacji szpitali powinno 

być kierunkiem polityki zdrowotnej, który znajdzie odzwierciedlenie 

także w planowanych regulacjach dotyczących wdrożenia HB-HTA. No-

woutworzona agencja ARS mogłaby zostać wyposażona w cenne narzę-

dzie w postaci HB-HTA do oceny wdrażanych w szpitalach innowacji  

w oparciu o dowody naukowe. Taki scenariusz mógłby zostać zrealizo-

wany jeśli inwestycje, w szczególności te dotyczące innowacji, byłyby 

oceniane przez ARS np. przy pomocy zmodyfikowanego systemu IOWISZ, 

którego składową mogłaby stanowić ocena innowacji przy pomocy HB-

HTA. Należy podkreślić, że nie wszystkie inwestycje są innowacjami, 

które można i należy oceniać przy pomocy narzędzia jakim jest HB-HTA. 

Z pewnością nie nadają się do tego np. inwestycje typowo budowlane.  

Jednocześnie należy zauważyć, że w opublikowanych w wykazie prac le-

gislacyjnych rządu w grudniu 2021 r. założeniach projektu ustawy o mo-

dernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa, który zakłada m.in. 

utworzenie o ARS [66], pojawia się wzmianka o wsparciu inwestycyjnym 

szpitali. Jednak projekt ustawy w obecnym kształcie nie przewiduje włą-

czenia procesu IOWISZ do zadań ARS. 

Planowane kierunki polityki zdrowotnej niewątpliwie powinny zostać 

uwzględnione w opracowywanym praktycznym modelu wdrażania HB-

HTA w Polsce, jednak należy mieć także na uwadze niepewność związaną 

z wdrożeniem lub nie wdrożeniem zapowiadanych kierunków polityki 

zdrowotnej. Dlatego Konsorcjanci, a zwłaszcza NFZ jako Lider projektu, 

powinni aktywnie korygować wypracowywane rozwiązania dotyczące 

HB-HTA w oparciu o planowane kierunki polityki zdrowotnej, co daje 

większe szanse na powodzenie wdrożenia HB-HTA w Polsce. Ewentualna 

korekta praktycznego modelu wdrażania HB-HTA w Polsce (np. przypisa-

nie odpowiednich zadań do nowotworzonych instytucji) zapewni spój-

ność modelu z kierunkami polskiej polityki zdrowotnej, co zwiększy 
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szanse na trwałość efektów wdrożenia HB-HTA. Przykładowo niektóre 

zadania związane z HB-HTA mogłyby zostać przypisane do nowotworzo-

nej ARS, pod warunkiem zapewnienia odpowiednich kompetencji tej in-

stytucji do realizacji zadania. HB-HTA mogłoby zostać elementem oceny 

wniosków inwestycyjnych IOWISZ na poziomie centralnym (makro) i/lub 

regionalnym (mezo), HB-HTA mogło także zostać włączone jako kryte-

rium premiujące np. w procesie akredytacji w projekcie ustawy o jakości, 

nad którym obecnie trwają intensywne prace [64]. 

Planowane utworzenie ARS i dokonywanie ewaluacji szpitali powinno 

być kierunkiem polityki zdrowotnej, który znajdzie odzwierciedlenie 

także w planowanych regulacjach dotyczących wdrożenia HB-HTA w Pol-

sce. Nowoutworzona ARS mogłaby zostać wyposażona w cenne narzę-

dzie w postaci HB-HTA do oceny wdrażanych w szpitalach innowacji  

w oparciu o dowody naukowe. 

Oczywiście z związku z opisanymi propozycjami polityki zdrowotnej, 

nie można wykluczyć, że ARS będzie zajmowała się głównie restruktury-

zacją szpitali „niższych” kategorii (C i D), a także powoływaniem kadry 

menedżerskiej szpitali (vide korpus menedżerski).  

Niewątpliwie wyposażenie ARS w dodatkowe narzędzie w postaci HB-

HTA dawałoby dobre merytoryczne wsparcie ewaluacji szpitali dokony-

wanej przez agencję. Dlatego w porozumieniu z decydentami należy roz-

ważyć zaproponowanie zadań ARS związanych z HB-HTA, w szczególności 

HB-HTA mogłoby stanowić cenne narzędzie przy ocenie wniosków inwe-

stycyjnych IOWISZ (dotyczących innowacyjnych technologii medycz-

nych), jeśli to ostatnie zadanie na poziomie makro zostałoby przypisane 

nowotworzonej agencji ARS. Przykładowo niektóre zadania związane  

z HB-HTA mogłyby zostać przypisane do nowotworzonej ARS, pod wa-

runkiem zapewnienia odpowiednich kompetencji tej instytucji do reali-
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zacji zadania. HB-HTA mogłoby zostać elementem oceny wniosków in-

westycyjnych IOWISZ na poziomie centralnym (makro) i/lub regionalnym 

(mezo), HB-HTA mogło zostać włączone jako kryterium premiujące np.  

w procesie akredytacji (vide projekt ustawy o jakości). 

 

 

 
Rysunek 13 Kierunki rozwoju polityki zdrowotnej w Polsce    
Źródło: opracowanie własne 
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4.6.  Docelowy model wdrożenia HB-HTA z uwzględnieniem planowanej roli 

Agencji Rozwoju Szpitali 

 

 

Model wdrożenia HB-HTA powinien w przyszłości ewoluować 

uwzględniając planowane kierunki polityki zdrowotnej w Polsce. Jednym 

z takich zakładanych ogłoszonych publicznie kierunków jest wsparcie 

szpitali poprzez utworzenie Agencji Rozwoju Szpitali (ARS). Dostępne pu-

blicznie informacje wskazują na to, ze projekt ustawy o modernizacji  

i poprawie efektywności szpitalnictwa będzie przedmiotem prac rządo-

wych w I kwartale 2022 r. [66]. Dlatego w ramach projektu badawczo-

naukowego „Wdrożenie szpitalnej oceny innowacyjnych technologii 

medycznych w Polsce” opracowano także model „docelowy” z koordynu-

jąca rolą ARS, w którym wybrane zadania przypisano ARS (Tabela 8).  

Należy podkreślić, że rekomendowany przez Konsorcjum do wdroże-

nia w oparciu o prace badawcze i przedwdrożeniowe pozostaje model 

HB-HTA z koordynującą rolą MZ, który jednocześnie daje swobodę w fi-

nalnym profilowaniu HB-HTA w zależności od zastanej i przyszłej sytuacji 

systemowej uzależnionej od przyjętych i faktycznie realizowanych kie-

runków polskiej polityki zdrowotnej. 

Przedstawione modele HB-HTA były przedmiotem obrad Komitetu 

Sterującego projektu HB-HTA [70]. Rekomendowany przez Konsorcjum 

model z koordynującą rolą MZ został przekazany do akceptacji Ministra 

Zdrowia. Jednocześnie uwzględniając planowane kierunki polityki zdro-

wotnej, Konsorcjum zaproponowało możliwą docelową modyfikację 

tego modelu z wykorzystaniem nowotworzonej ARS. 
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Tabela 8 Modele HB-HTA: wyjściowy – mieszany z rolą RCOI, model z koordynującą rolą MZ rekomendowany przez Konsor-
cjum, model docelowy zmodyfikowany zgodnie/zależnie od obranych kierunków polityki zdrowotnej  
 Model z koordynującą rolą 

RCOI MZ ARS 

Model  
Wyjściowy 

Model w I fazie  
wdrożenia 

Model docelowy* 

Zadania realizowane w modelu Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania 

Ocena technologii medycznych zgodnie z metodyką – przygotowywanie 
raportu HB-HTA 

SZPITAL SZPITAL SZPITAL 

Podejmowanie decyzji zarządczych w oparciu do raport HB-HTA SZPITAL SZPITAL SZPITAL 

Ewaluacja technologii medycznej wdrożonej z zastosowaniem raportu HB-
HTA 

SZPITAL SZPITAL SZPITAL 

Udostępnianie raportów HB-HTA i wyników wdrożenia na dedykowanej 
platformie 

SZPITAL SZPITAL SZPITAL 

Poddanie się certyfikacji szpitalnej jednostki HB-HTA SZPITAL SZPITAL SZPITAL 

Identyfikacja źródeł finansowania SZPITAL SZPITAL SZPITAL 

Inicjowanie procesu objęcia technologii analizowanej w raporcie HB-HTA 
pilotażem 

SZPITAL/MZ SZPITAL/MZ SZPITAL/ARS/MZ 

Koordynacja procesu HB-HTA na poziomie regionalnym RCOI - - 

Wsparcie finansowe procesu wdrażania innowacyjnych technologii medycz-
nych poddanych ocenie w raporcie HB-HTA (poza środkami własnymi szpi-
tala) 

NFZ/Podmioty właści-

cielskie/ samorząd  

województwa/MZ 

NFZ/Podmioty właści-

cielskie/ samorząd wo-

jewództwa/MZ 

NFZ/Podmioty właści-

cielskie/ samorząd  

województwa/ARS/MZ 

Inicjowanie procesu objęcia technologii analizowanej w raporcie HB-HTA fi-
nansowaniem w ramach koszyka świadczeń gwarantowanych zgodnie z ob-
owiązującymi przepisami 

SZPITAL/NFZ/MZ SZPITAL/NFZ/MZ SZPITAL/NFZ/ARS/MZ 
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Tabela 8 Modele HB-HTA: wyjściowy – mieszany z rolą RCOI, model z koordynującą rolą MZ rekomendowany przez Konsor-
cjum, model docelowy zmodyfikowany zgodnie/zależnie od obranych kierunków polityki zdrowotnej  
Ewaluacja technologii innowacyjnych zweryfikowanych w pilotażu NFZ na 
potrzeby decyzji na poziomie centralnym (makro) 

- NFZ NFZ 

Opiniowanie raportów HB-HTA - ocena zgodności z metodyką  RCOI 
AOTMiT na potrzeby 

certyfikacji 

AOTMiT na potrzeby 

certyfikacji 

Opiniowania raportów HB-HTA - ocena planowanej inwestycji w innowa-
cyjną technologię pod kątem map potrzeb zdrowotnych oraz działań podej-
mowanych przez innych uczestników rynku  

RCOI - 

ARS na potrzeby oceny 

planowanych inwesty-

cji szpitalnych 

Promocja i edukacja nt. HB-HTA NFZ AOTMiT /NFZ ARS/AOTMiT/NFZ 

Ewaluacja i standaryzacja metodyki HB-HTA AOTMiT AOTMiT AOTMiT 

Certyfikacja jednostek szpitalnych w zakresie HB-HTA AOTMiT AOTMiT AOTMiT 

Upowszechnienie skutecznych i efektywnych kosztowo innowacyjnych 
technologii medycznych wdrażanych w szpitalach w oparciu o HB-HTA 
(poprzez pilotaże i włączanie technologii do koszyka świadczeń 
gwarantowanych) 

NFZ/MZ NFZ/MZ NFZ/ARS/MZ 

Rozwój narzędzi cyfrowych wspierających proces wymiany wiedzy nt. HB-
HTA (np. repozytorium raportów HB-HTA, wielostronna platforma online) 

 MZ (CeZ/ATOMIT) MZ/ARS 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [37, 44, 48, 67, 68, 69] 

*Wariant możliwy do realizacji po powołaniu Agencji Rozwoju Szpitali.  
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5. Korzyści z wdrożenia HB-HTA w Polsce 
 

 

Korzyści z wdrożenia HB-HTA w Polsce zostały zidentyfikowane przez 

zespół badawczy NFZ jako lidera projektu na etapie kończącym fazę ba-

dawczą projektu [48]. Zgodnie z założeniami modelu HB-HTA korzyści zi-

dentyfikowano na trzech poziomach systemu opieki zdrowotnej: mikro 

(poziom szpitala), mezo (poziom regionu rozumianego jako wojewódz-

two) oraz makro (poziom krajowy - centralny). Należy podkreślić, że klu-

czowym ogniwem w modelu HB-HTA są szpitale wykonujące raporty HB-

HTA i podejmujące na ich podstawie decyzje inwestycyjne i zarządcze do-

tyczące wdrażania nowych technologii medycznych w danym szpitalu. 

Zatem najbardziej istotne jest to, aby to właśnie szpitale odnosiły korzy-

ści z zaproponowanego rozwiązania. Korzyści na poziomie szpitali (mikro) 

powinny przyczynić się do korzyści odnoszonych dzięki wdrożeniu HB-

HTA na poziomie regionu (mezo) i kraju (makro). 

 

 

5.1.  Korzyści na poziomie mikro (szpitala) 

 

 

Zidentyfikowano następujące potencjalne korzyści modelu HB-HTA 

na poziomie mikro (dla szpitali): 

 dostarczenie dyrektorom szpitali narzędzia wspierającego po-

dejmowanie decyzji zarządczych w oparciu o dowody naukowe 

– metodyka HB-HTA, 

 wzrost pozycji konkurencyjnej szpitala na rynku poprzez wyróż-

niające kompetencje, potwierdzone certyfikatem dla jednostki 

HB-HTA, 
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 wzrost pozycji konkurencyjnej na rynku poprzez możliwą do 

osiągnięcia pozycję lidera innowacyjności, 

 zwiększenie efektywności wydatkowania środków finansowych 

poprzez podejmowanie decyzji w oparciu o analizy kosztowe, 

 możliwość przeprowadzenia benchmarku z innymi szpitalami 

poprzez udział w wystandaryzowanym (a więc umożliwiającym 

porównanie i pomiar efektów) procesie oceny technologii me-

dycznej na poziomie szpitala, 

 zwiększenie dostępności do skutecznych i bezpiecznych tech-

nologii medycznych dla pacjentów, 

 dostęp do informacji o szpitalach stosujących innowacyjne 

technologie medyczne w sposób bezpieczny dla pacjenta. 

 

 

5.2.  Korzyści na poziomie mezo (województwa) 

 

 

Zidentyfikowano następujące potencjalne korzyści modelu HB-HTA 

na poziomie mezo (województwa): 

 wystandaryzowanie procesu oceny innowacji w regionie pro-

wadzące do zwiększenia możliwości zarządzania procesem 

wdrażania innowacji, 

 możliwość koordynacji działań polegających na ocenie i wdra-

żaniu innowacyjnych technologii medycznych w regionie (np. 

koordynacja oceny dokonywanej za pomocą narzędzia IOWISZ 

i oceny przy pomocy metodyki HB-HTA) i w rezultacie ich ujed-

nolicenie, 
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 usprawnienia mechanizmów koordynacji inwestycji w ramach 

polityki spójności UE, gwarantujących wsparcie w zakresie fi-

nansowania inwestycji w sektorze ochrony zdrowia, 

 lepsza alokacja środków finansowych przekazywanych w ra-

mach polityki spójności UE i mechanizmów koordynacji inter-

wencji publicznej w ochronie zdrowia, 

 zwiększenie kompetencji kadr sektora ochrony zdrowia. 

 

 

5.3.  Korzyści na poziomie makro (krajowym) 

 

 

Zidentyfikowano następujące potencjalne korzyści modelu wdrożenia 

HB-HTA w Polsce na poziomie makro (krajowym): 

 zwiększenie efektywności wydatkowania środków publicznych 

w systemie opieki zdrowotnej poprzez: 

 wystandaryzowanie procesu oceny technologii medycznych 

oraz jego koordynacji na poziomie centralnym i wskazanie 

zadań (ról) poszczególnym uczestnikom tego systemu - 

standaryzacja procesu umożliwia zarządzanie procesem,  

w tym ewaluację i pomiar jego efektów,  

 priorytetyzację prowadzonych ocen innowacyjnych techno-

logii medycznych spójnych z polityką zdrowotną na pozio-

mie kraju, z uwzględnieniem priorytetów polityki zdrowot-

nej na poziomie regionu - województwa (zasady priorytety-

zacji powinny być opisane w Wytycznych HB-HTA), 

 modyfikację koszyka świadczeń gwarantowanych na pod-

stawie wdrożeń przeprowadzonych przez szpitale, 
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 wypracowanie zasad dotyczących finansowania innowacyj-

nych technologii medycznych w oparciu o wiarygodne dane 

dotyczące skuteczności klinicznej i efektywności kosztowej, 

uzyskanych na podstawie analiz HB-HTA, 

 koordynowanie przepływu wiedzy i informacji z obszaru HB-

HTA, 

 koordynowanie zadań z obszaru szkoleń i podnoszenia kom-

petencji kadr w obszarze zdrowia; 

 poprawa jakości świadczeń opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa 

pacjenta, a w konsekwencji polepszenie wskaźników dotyczą-

cych zdrowia populacji, 

 lepsza alokacja środków finansowych przekazywanych w ra-

mach polityki spójności UE i mechanizmów koordynacji inter-

wencji publicznej w ochronie zdrowia, 

 zwiększenie kompetencji kadr sektora ochrony zdrowia. 

 

Najważniejsze korzyści z wdrożenia HB-HTA w Polsce zostały przed-

stawione na poniższym rysunku 14.  
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Rysunek 14 Korzyści z wdrożenia HB-HTA w Polsce      Źródło: opracowanie własne [20] 
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6. Słownik pojęć i definicji z zakresu HTA i HB-HTA 
 

 

W celu ujednolicenia pojęć i definicji stosowanych w ramach wdraża-

nia HB-HTA w Polsce, opracowano poniższe pojęcia i definicje. Proponuje 

się ich przyjęcie i spójne stosowanie we wszystkich dokumentach doty-

czących wdrażania HB-HTA w Polsce. 

 

Ocena technologii medycznych (ang. Health Technology Assessment, 

HTA) – zgodnie z nową międzynarodową definicją HTA to wielodyscypli-

narny proces, który wykorzystuje precyzyjnie określone metody, aby 

określić wartość technologii medycznej w różnych punktach jej cyklu ży-

cia. Celem HTA jest informowanie osób podejmujących decyzje, aby pro-

mować sprawiedliwy, wydajny i wysokiej jakości system opieki zdrowot-

nej. 

Opracowanie własne na podstawie aktualnej uznanej na arenie między-

narodowej nowej definicji HTA [13]. 

 

Szpitalna ocena technologii medycznych (ang. Hospital-Based Health 

Technology Assessment, HB-HTA) –  oznacza przeprowadzanie oceny 

technologii medycznych w sposób dostosowany do kontekstu danego 

szpitala. Celem jest informowanie osób podejmujących decyzje zarząd-

cze w szpitalu dotyczące różnych technologii medycznych. HB-HTA obej-

muje procesy i metody wykorzystywane do sporządzania raportów HTA 

w szpitalach i dla szpitali. 

Opracowanie własne na podstawie AdHopHTA Handbook [14]. 

 

Technologia medyczna - leki, urządzenia, procedury diagnostyczne i tera-

peutyczne stosowane w określonych wskazaniach, a także organizacyjne 

systemy wspomagające, w obrębie których wykonywane są świadczenia 
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zdrowotne. Termin technologia medyczna jest bardzo szeroki, obejmuje 

sprzęt medyczny, wyroby medyczne, produkty lecznicze, procedury kli-

niczne (zarówno diagnostyczne, jak i terapeutyczne, zachowawcze i ope-

racyjne), a także systemy organizacyjne i technologie z zakresu e-zdro-

wia. 

Opracowanie własne, częściowo w oparciu o definicję z ustawy o świad-

czeniach opieki zdrowotnej [71].  

 

Wytyczne HTA (ang. HTA guidelines) – stanowią zbiór informacji oraz 

wskazówek postępowania według których opracowywane są raporty 

HTA. Opracowywanie raportów HTA zgodnie z wytycznymi HTA umożli-

wia przejrzyste przedstawienie informacji na temat analiz klinicznych, 

ekonomicznych, a także aspektów społecznych czy etycznych technologii 

medycznych. Zazwyczaj wytyczne HTA obejmują analizę problemu decy-

zyjnego, analizę kliniczną (skuteczności klinicznej i bezpieczeństwa), ana-

lizę ekonomiczną (w szczególności analizę efektywności kosztowej) oraz 

analizę wpływu na budżet (w polskich wytycznych opracowanych przez 

Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji jest to analiza 

wpływu na system ochrony zdrowia [8]).  

Opracowanie własne. 

 

Wytyczne HB-HTA (zwane także Metodyką HB-HTA) – stanowią zbiór in-

formacji oraz wskazówek postępowania według których opracowywane 

są raporty HB-HTA. Metodyka HB-HTA opracowana w ramach projektu 

„Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB-HTA) Szpitalnej Oceny In-

nowacyjnych Technologii Medycznych w Polsce” stanowi także zbiór do-

brych praktyk dotyczących opracowywania raportu HB-HTA tak, aby ra-

port HB-HTA zawierał przejrzyste informacje na temat oceny danej tech-

nologii medycznej z perspektywy danego, konkretnego szpitala. Wy-

tyczne HB-HTA obejmują informacje na temat sposobu przygotowania 
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analizy problemu decyzyjnego, analizy porównawczej efektywności kli-

nicznej i bezpieczeństwa, analizy efektywności ekonomicznej technologii 

medycznych na poziomie szpitala,  analizy dotyczącej konsekwencji or-

ganizacyjnych wynikających z wdrożenia nowej technologii medycznej  

w danym szpitalu, analizy skutków nowej technologii medycznej dla bu-

dżetu szpitala.  

Metodyka HB-HTA z uwagi na specyfikę oceny technologii medycznych  

z perspektywy szpitala zawiera także zbiór informacji dotyczących spo-

sobu wykonywania analizy ekonomicznej wdrożenia technologii pod ką-

tem rentowności wdrożenia, które jest także składową oceny cało-

kształtu działalności szpitala.  

Opracowanie własne, częściowo w oparciu o [35].  

 

Raport oceny technologii medycznych (w skrócie Raport HTA) - opracowa-

nie (dokument zwany raportem) zawierające ocenę technologii medycz-

nej zgodnie z wytycznymi HTA. Raport HTA składa się zazwyczaj  

z czterech części: 1) analizy problemu decyzyjnego 2) analizy efektywno-

ści klinicznej (skuteczność i bezpieczeństwo) 3) analizy efektywności eko-

nomicznej 4) analizy wpływu na budżet (zgodnie z polskimi Wytycznymi 

HTA ostatnia część jest to analiza wpływu na system ochrony zdrowia).  

Opracowanie własne, częściowo w oparciu o [8]. 

 

Raport szpitalnej oceny technologii medycznych (w skrócie Raport HB-

HTA) – opracowanie (dokument zwany raportem) zawierające ocenę 

technologii medycznej z perspektywy szpitala (czyli szpitalną ocenę tech-

nologii medycznej). Zgodnie z opracowanymi w ramach projektu HB-

HTA-PL Wytycznymi i szablonem raportu HB-HTA, Raport HB-HTA składa 

się ze: 

 streszczenia raportu (opracowanego na podstawie analizy pro-

blemu decyzyjnego, analizy klinicznej, analizy wpływu technolo-
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gii medycznej na udzielanie świadczeń w szpitalu, analizy ekono-

micznej zastosowania nowej technologii w szpitalu oraz zaleceń 

co do sposobu monitorowania wdrażania nowej technologii), 

 podsumowania raportu napisanego prostym językiem zrozumia-

łego dla osób nie związanych z oceną HTA oraz służbą zdrowia, 

w tym w szczególności dla pacjentów, 

 analizy problemu decyzyjnego (informacje na temat celu opra-

cowania raportu HB-HTA , opis  problemu zdrowotnego lub or-

ganizacyjnego dla nowej technologii medycznej, opis nowej 

technologii medycznej i komparatorów, charakterystyka efek-

tów zdrowotnych związanych ze stosowaniem nowej technologii 

medycznej) 

 analizy klinicznej - skuteczność i bezpieczeństwo (opis proble-

mów decyzyjnych umożliwiających sformułowanie pytań badaw-

czych w postaci PICO (ang. Population, Intervention, Compara-

tor, Outcome; Populacja, Interwencja (zdrowotna), Komparator, 

Wynik (zdrowotny) zastosowania danej technologii medycznej. 

Schemat PICO jest używany do formułowania pytań badawczych 

jako punkt wyjścia do analizy efektywności klinicznej), sformuło-

wanie protokołu ujmującego pytanie badawcze w postaci PICO  

z podaniem kryteriów włączania i wykluczania badań oraz źródeł 

danych, opis krytycznych i istotnych punktów końcowych doty-

czących skuteczności i bezpieczeństwa, wpływających na podję-

cie końcowej decyzji, opis postępowania prowadzącego do po-

zyskania dowodów naukowych, opis oceny jakości pozyskanych 

informacji, opis decyzji co do sposobu syntezy pozyskanych da-

nych, opis oceny bezpieczeństwa, przedstawienie wyników ana-

lizy klinicznej, wnioski końcowe, dyskusja i ograniczenia), 

 analizy wpływu technologii medycznej na udzielanie świadczeń 

w szpitalu (w tym informacje o populacji pacjentów leczonych  

w jednostce szpitalnej, produktach rozliczeniowych dla nowej 
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technologii medycznej, konsekwencjach organizacyjnych wyni-

kających z wdrożenia nowej technologii medycznej, miar efek-

tywności nowej technologii medycznej na poziomie szpitala, pro-

cesu HB-HTA z perspektywy pacjenta),  

 analizy ekonomicznej zastosowania nowej technologii w szpitalu 

(koszty leczenia pacjentów związane z nową technologią oraz  

z komparatorem, koszt inkrementalny, wskazanie źródeł finan-

sowania świadczeń z zastosowaniem nowej technologii, analiza 

kosztów konsekwencji, analiza wpływu na budżet szpitala, osza-

cowanie wyniku finansowego szpitala przy zastosowaniu za-

równo nowej technologii, jak i komparatora w przyjętym hory-

zoncie czasowym, koszt wdrożenia nowej technologii, próg ren-

towności dla wdrożenia nowej technologii, analiza wrażliwości). 

Opracowanie własne częściowo w oparciu o [8] i [35]. 

 

Szpitalna jednostka HB-HTA – wyodrębniona jednostka organizacyjna  

w strukturze danego szpitala zajmująca się szpitalną oceną technologii 

medycznych (HB-HTA) na potrzeby podejmowania decyzji dotyczących 

wdrażania technologii medycznych przez kadrę zarządzającą szpitala.  

Opracowanie własne. 

 

Innowacja – przez innowację rozumiemy każdy nowy lub udoskonalony 

produkt lub proces (albo kombinacja obu), różniący się znacząco od po-

przedniego produktu lub procesu danej jednostki, udostępniony poten-

cjalnym użytkownikom (produkt) lub zastosowany w jednostce (proces). 

Opracowanie własne na podstawie [72]. 
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7. Podsumowanie 
 

 

Celem opracowania jest przedstawienie koncepcji szpitalnej oceny 

technologii medycznych (ang. Hospital-Based Health Technology  

Assessment, HB-HTA) oraz opracowanie propozycji modelu wdrożenia 

HB-HTA w Polsce: 

1. Szpitalną oceną technologii medycznych (HB-HTA) określa się 

HTA, która jest wykonywana w kontekście szpitalnym, tj. kon-

tekście różnych decyzji wpływających na zarządzanie szpita-

lem. 

2. HTA to wielodyscyplinarny proces, który wykorzystuje precy-

zyjnie określone metody, aby określić wartość technologii me-

dycznej w różnych punktach jej cyklu życia. Celem HTA jest in-

formowanie osób podejmujących decyzje, aby promować spra-

wiedliwy, wydajny i wysokiej jakości system opieki zdrowotnej. 

3. Celem HB-HTA jest informowanie osób podejmujących decyzje 

zarządcze w szpitalu dotyczące różnych technologii medycz-

nych. HB-HTA obejmuje procesy i metody wykorzystywane do 

sporządzania raportów HTA w szpitalach i dla szpitali. 

4. Praktyki międzynarodowe w zakresie HB-HTA są bardzo zróżni-

cowane, dostosowane do specyfiki systemu opieki zdrowotnej 

danego kraju. Model wdrożenia HB-HTA w Polsce powinien 

uwzględniać specyfikę polskiego systemu opieki zdrowotnej. 

5. W Polsce HTA ma silną ugruntowaną pozycję w podejmowaniu 

decyzji odnośnie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze 

środków publicznych, głównie w zakresie decyzji refundacyj-

nych dotyczących leków podejmowanych przez ministra wła-

ściwego ds. zdrowia przy wsparciu Agencji Oceny Technologii 

Medycznych i Taryfikacji. 
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6. HB-HTA praktycznie nie istnieje w Polsce, a podstawy podejmo-

wania decyzji inwestycyjnych przez dyrektorów szpitali są bar-

dzo zróżnicowane i rzadko oparte o dowody naukowe. HB-HTA 

może stanowić cenne narzędzie do podejmowania decyzji in-

westycyjnych/zarządczych w kontekście danego szpitala  

w oparciu o dowody naukowe. 

7. Cel opracowanego modelu wdrożenia HB-HTA w Polsce zdefi-

niowano jako usprawnienie procesu wdrażania innowacji  

w systemie ochrony zdrowia przez upowszechnienie HB-HTA, 

co wpłynie na zwiększenie efektywności wydatkowania środ-

ków finansowych. 

8. Kluczowym ogniwem modelu wdrażania HB-HTA w Polsce są 

szpitale, pozostałe instytucje pełnią rolę wspierającą szpitale  

i koordynującą działanie sieci HB-HTA. 

9. W opracowaniu modelu HB-HTA zidentyfikowano zadania ko-

nieczne do realizacji, aby osiągnąć cel modelu, a następnie zi-

dentyfikowano odpowiednie instytucje, które posiadają naj-

większy potencjał do realizacji zadań,  

10. Najbardziej istotna w całym modelu wdrażania HB-HTA w Pol-

sce jest rola szpitali (wdrażających innowacje) podejmujących 

decyzje zarządcze/inwestycyjne w oparciu o HB-HTA. Nie-

zbędne jest zbudowanie kompetencji szpitali w tym zakresie,  

w szczególności poprzez szkolenia w zakresie HB-HTA i podej-

mowania decyzji zarządczych w oparciu o dowody naukowe. 

11. Główne zadania realizowane przez szpital w modelu wdrażania 

HB-HTA to: ocena technologii medycznych zgodnie z metodyką 

– przygotowywanie raportu HB-HTA, podejmowanie decyzji za-

rządczych/inwestycyjnych w oparciu o raport, ewaluacja wdro-

żonej technologii (na poziomie szpitala), udostępnianie rapor-

tów i wyników wdrożeń. 
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12. Główne zadania realizowane przez Agencję Oceny Technologii 

Medycznych i Taryfikacji to: wydawanie opinii potwierdzają-

cych zgodność raportów HB-HTA z metodyką, ewaluacja i aktu-

alizacja metodyki HB-HTA, standaryzacja wymagań dotyczą-

cych jednostek HB-HTA, w tym potwierdzanie kompetencji jed-

nostek HB-HTA poprzez ich certyfikację, ewaluacja technologii 

innowacyjnych na potrzeby decyzji na poziomie centralnym 

(makro), koordynowanie działań związanych z podnoszeniem 

kompetencji uczestników procesu HB-HTA (analiza potrzeb 

szkoleniowych, realizacja szkoleń), działania związane z promo-

waniem HB-HTA. 

13. Główne zadania realizowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia 

to zadania związane z rolą płatnika publicznego: wsparcie fi-

nansowania wdrożeń innowacyjnych technologii medycznych 

oraz współpraca (ze szpitalami i ministrem zdrowia) w celu po-

szukiwania źródeł finansowania wdrożenia innowacyjnych 

technologii i procedur medycznych. 

14. Główne zadania ministra zdrowia są związane z koordynowa-

niem procesu HB-HTA na poziomie makro (poprzez określenie 

zasad gromadzenia i wymiany danych, określenie wzorów klu-

czowych dokumentów, określenie procedury certyfikacji) oraz 

wdrażaniem oraz dofinansowywaniem wdrażania innowacji 

ocenionych w ramach HB-HTA (wsparcie ministra we wdraża-

niu rozwiązań informatycznych jest zadaniem przypisanym do 

Centrum e-Zdrowia). 

15. Istotne jest uwzględnienie w projektowanych rozwiązaniach 

dot. wdrażania HB-HTA planowanych kierunków rozwoju poli-

tyki zdrowotnej w Polsce, w tym związane z projektowanymi 

aktami prawnymi, w szczególności z ustawą o jakości w ochro-

nie zdrowia oraz ustawą o modernizacji i poprawie efektywno-
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ści szpitalnictwa. Ta ostatnia zakłada powstanie nowej instytu-

cji – Agencji Rozwoju Szpitali, której zadania mogłyby być zwią-

zane także z HB-HTA. Takim planowanym kierunkom towarzy-

szy jednak duży obszar niepewności. 

16. Z wdrożeniem modelu HB-HTA do systemu opieki zdrowotnej 

w Polsce związane są określone korzyści. Korzyści zidentyfiko-

wano w każdej warstwie modelu. 

17. Zasadniczo wdrożenie modelu HB-HTA w Polsce powinno przy-

czynić się do zwiększenia efektywności wydatkowanych środ-

ków finansowych przede wszystkim na poziomie mikro (indy-

widualnego szpitala), co przyczyni się do wzrostu efektywności 

wydatkowania środków publicznych w systemie opieki zdro-

wotnej na poziomie mezo (województwa) i makro (kraju).  
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Podziękowania  

Autorzy niniejszego opracowania dziękują Konsorcjantom Uczelni Łazar-

skiego oraz Narodowemu Instytutowi Kardiologii za współpracę w ra-

mach projektu „Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA - Szpitalnej 

Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych” (HB-HTA-PL). 

 

Dziękujemy: 

Małgorzacie Gałązce-Sobotce – Koordynatorce projektu  

w Uczelni Łazarskiego,  

Michałowi Farkowskiemu – Liderowi zadań w Narodowym Insty-

tucie Kardiologii.  

 

Podziękowania kierujemy także do pracowników Biura projektu HB-HTA 

w Narodowym Funduszu Zdrowia. W szczególności dziękujemy: 

Monice Kukli – analityczce biznesowej w NFZ,  

Izabeli Wereśniak – Masri – dyrektorce Biura Prawnego NFZ. 

 

Podziękowania kierujemy także do kierownictwa i pracowników Narodo-

wego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), którego wsparcie w postaci 

grantu w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac roz-

wojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globali-

zujących się rynków” GOSPOSTRATEG pozwoliło na opracowanie kon-

cepcji wdrażania HB-HTA w Polsce. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 114 

8. Wykaz piśmiennictwa  
 

 

1. OECD/European Union (2020), Health at a Glance: Europe 2020: 

State of Health in the EU Cycle, OECD Publishing, Paris, 

https://doi.org/10.1787/82129230-en.  

Data pobrania: 12.09.2021 r. 

2. Sowada Ch. Ile kosztuje leczenie raka? Jak finansować leczenie 

onkologiczne? [w:] Innowacyjna onkologia. Możliwości, po-

trzeby, system. Więckowska B., Maciejczyk A. (red.) PZWL, War-

szawa 2020: 27-32. 

3. Gray M. Value based healthcare. British Medical Journal 2017; 

356 :j437. doi:10.1136/bmj.j437. 

4. Sagan A, Panteli D, Borkowski W, et al. Poland: Health system 

review. Health Systems in Transition, 2011, 13(8):1–193.  

5. Lipska I, McAuslane N, Leufkens H, Hövels A. A decade of Health 

Technology Assessment in Poland. International Journal of Tech-

nology Assessment in Health Care 2017; 33(3):350-357. doi: 

10.1017/S0266462317000563.  

6. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spo-

żywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyro-

bów medycznych (Dz. U. 2011 Nr 122 poz. 696 z późn. zm.) 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe-

tils.xsp?id=WDU20111220696. Data pobrania: 02.09.2021. 

7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 stycznia 2021 r.  

w sprawie minimalnych wymagań, jakie muszą spełniać analizy 

uwzględnione we wnioskach o objęcie refundacją i ustalenie 

urzędowej ceny zbytu, o objęcie refundacją i ustalenie urzędo-

wej ceny zbytu technologii lekowej o wysokiej wartości klinicznej 

https://doi.org/10.1787/82129230-en
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetils.xsp?id=WDU20111220696
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetils.xsp?id=WDU20111220696


Wykaz piśmiennictwa 

 

 115 

oraz o podwyższenie urzędowej ceny zbytu leku, środka spożyw-

czego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu me-

dycznego, które nie mają odpowiednika refundowanego w da-

nym wskazaniu (Dz. U. z dnia 13 stycznia 2021 r. poz. 74). 

8. Wytyczne oceny technologii medycznych wersja 3.0, War-

szawa, sierpień 2016. 

https://www.aotm.gov.pl/mdia/2020/07/20160913_Wy-

tyczne_AOTMiT.pdf. Data pobrania:12.09.2021. 

9. Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o świadcze-

niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

oraz ustawy o cenach. 

http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/ustawy/1590_u.htm.  

Data pobrania: 12.09.2021. 

10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdro-

wotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004 Nr 

210 poz. 2135 z późn. zm.). 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/dow-

nload.xsp/WDU20042102135/U/D20042135Lj.pdf.  

Data pobrania: 20.12.2021. 

11. Steffensen KD, Vinter M, Crüger D, et.al. Lessons in Integrating 

Shared Decision-Making Into Cancer Care. J Oncol Pract. 

2018;14(4):229-235. doi: 10.1200/JOP.18.00019. 

12. Straus S, Glasziou P, Richardson W. S, et.al. Evidence-Based Me-

dicine. How to Practice and Teach EBM. 5th Edition. Elsevier 

2018, eBook ISBN: 9780702062971. 

13. O’Rourke B. et al. The new definition of health technology as-

sessment: A milestone in international collaboration. Internatio-

nal Journal of Technology Assessment in Health Care 2020, 

36(3): 187-190. 

https://www.aotm.gov.pl/mdia/2020/07/20160913_Wytyczne_AOTMiT.pdf
https://www.aotm.gov.pl/mdia/2020/07/20160913_Wytyczne_AOTMiT.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/ustawy/1590_u.htm
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20042102135/U/D20042135Lj.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20042102135/U/D20042135Lj.pdf


Wykaz piśmiennictwa 

 

 116 

14. Sampietro-Colom L, Lach K, Cicchetti A, et. al. The AdHopHTA 

handbook: a handbook of hospital‑based Health Technology As-

sessment (HB-HTA); Public deliverable; The AdHopHTA Project 

(FP7/2007-13 grant agreement nr 305018); 2015. Available 

from: http://www.adhophta.eu/handbook. 

Data pobrania: 2.09.2021. 

15. Martelli N, Lelong A.S, Prognon P, et.al. Hospital-based health 

technology assessment for innovative medical devices in univer-

sity hospitals and the role of hospital pharmacists: learning from 

international experience. International Journal of Technology 

Assessment in Health Care 2013,29(2):185-91. 

16. https://www.adhophta.eu/ an European Project on Hospital 

Based Health Technology Assessment.  

Data pobrania: 12.09.2021. 

17. http://www.adhophta.eu/toolkit/. Data pobrania: 12.09.2021. 

18. Sampietro-Colom L, Lach K, Pasternack I, et.al. Guiding principles 

for good practices in Hospital-Based Health Technology Assess-

ment units. International Journal of Technology Assessment in 

Health Care 2015; 31(6):457-65. doi: 

10.1017/S0266462315000732.  

19. https://hbhta.pl/ Projekt „Wdrożenie systemu Hospital-Based 

HTA - Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych” 

(HB-HTA-PL). Data pobrania: 12.09.2021. 

20. Iłowiecka K. Cele i zadania fazy wdrożeniowej projektu. Mate-

riały z konferencji „HB-HTA w Polsce – proponowane rozwiąza-

nia” 15.12.2020 https://hbhta.pl/wp-content/uplo-

ads/2020/07/Katarzyna-I%C5%82owiecka_Cele-fazy-

wdro%C5%BCeniowej.pdf. Data pobrania: 20.12.2021. 

21. Lipska I. Wdrożenie HB-HTA w Polsce. Uwarunkowania, cele, do-

świadczenia międzynarodowe. Materiały z konferencji „Wdroże-

http://www.adhophta.eu/handbook
https://www.adhophta.eu/
http://www.adhophta.eu/toolkit/
https://hbhta.pl/
https://hbhta.pl/wp-content/uploads/2020/07/Katarzyna-I%C5%82owiecka_Cele-fazy-wdro%C5%BCeniowej.pdf
https://hbhta.pl/wp-content/uploads/2020/07/Katarzyna-I%C5%82owiecka_Cele-fazy-wdro%C5%BCeniowej.pdf
https://hbhta.pl/wp-content/uploads/2020/07/Katarzyna-I%C5%82owiecka_Cele-fazy-wdro%C5%BCeniowej.pdf


Wykaz piśmiennictwa 

 

 117 

nie HB-HTA. Uwarunkowania, cele, doświadczenia międzynaro-

dowe” 28.02.2020 https://hbhta.pl/2020/04/22/podsumowa-

nie-konferencji-naukowej/. Data pobrania: 20.12.2021. 

22. Iłowiecka K, Lipska I, Kasińska B, et.al. Wprowadzanie innowacyj-

nych technologii medycznych w Polsce: badanie kwestionariu-

szowe, 2019. Raport badawczy opracowany w ramach projektu 

pt. Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB HTA) – Szpital-

nej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych, finansowany 

przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicz-

nego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Spo-

łeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących 

się rynków” GOSPOSTRATEG, Narodowy Fundusz Zdrowia. 

23. Gałązka-Sobotka M, Kowalska-Bobko I, Lach K, et.al. Recommen-

dations for the Implementation of Hospital Based HTA in Poland: 

Lessons Learned From International Experience.  

Frontiers in Pharmacology 2021, 11:594644.  

doi: 10.3389/fphar.2020.59464. 

24. https://www.eunethta.eu/ European Network for HTA. 

Data pobrania: 02.09.2021. 

25. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

https://www.aotm.gov.pl/. Data pobrania: 12.09.2021. 

26. Martelli N, Billaux M, Borget I, et.al. Introduction of innovative 

medical devices at French University Hospital: an overviev ofHo-

spitak-Based Health Technology Assessment Initiatives. Int J 

Technol Assess Health Care. 2015, 31(1-2):12-8.  

doi: 10.1017/S0266462315000057.  

27. Banta D, Jonsson E. History of HTA: Introduction. Int J Technol 

Assess Health Care. 2009, 25 Suppl 1:1-6. doi: 

10.1017/S0266462309090321. Epub 2009 Jun 8. Erratum in: Int 

J Technol Assess Health Care. 2009; 25(4):599-600. 

https://hbhta.pl/2020/04/22/podsumowanie-konferencji-naukowej/
https://hbhta.pl/2020/04/22/podsumowanie-konferencji-naukowej/
https://www.eunethta.eu/
https://www.aotm.gov.pl/


Wykaz piśmiennictwa 

 

 118 

28. McGregor M. What decision-makers want and what they have 

been getting. Value Health. 2006, 9(3):181-5. 

29. Stabryła A., Trzcieniecki J. (red.), Organizacja i zarządzanie. Zarys 

problematyki, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 

1986, s. 242. 

30. Glinkowska B. Modelowanie w procesach usprawniania organi-

zacji - uwagi teoretycznometodyczne, Acta Universitatis Lo-

dziensis. Folia Oeconomica 234, 2010. 

31. Fundacja My Pacjenci. Analiza wybranych aspektów oceny tech-

nologii medycznych z punktu widzenia pacjentów., Raport ba-

dawczy opracowany w ramach projektu pt. Wdrożenie systemu 

Hospital-Based HTA (HB-HTA) - Szpitalnej Oceny Innowacyjnych 

Technologii Medycznych, finansowany przez Narodowe Cen-

trum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego programu ba-

dań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy 

rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” 

GOSPOSTRATEG, Narodowy Instytut Kardiologii, Warszawa 

2019. 

32. Pawlikowski J. Analiza etycznych aspektów wprowadzania inno-

wacyjnych technologii medycznych w szpitalach z wykorzysta-

niem metody szerokiej równowagi refleksyjnej. Raport badaw-

czy opracowany w ramach projektu pt. Wdrożenie systemu  

Hospital-Based HTA (HB HTA) – Szpitalnej Oceny Innowacyjnych 

Technologii Medycznych, finansowany przez Narodowe Cen-

trum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego programu ba-

dań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy 

rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” 

GOSPOSTRATEG, Narodowy Instytut Kardiologii, Warszawa 

2019. 

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-issn-2353-7663
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-issn-2353-7663


Wykaz piśmiennictwa 

 

 119 

33. Dobek M., Roth J., Macioch T. et. al. Analiza raportów z zakresu 

szpitalnej oceny technologii medycznych. Przegląd systema-

tyczny. Raport badawczy opracowany w ramach projektu pt. 

Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB HTA) – Szpitalnej 

Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych, finansowany  

przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicz-

nego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Spo-

łeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących 

się rynków” GOSPOSTRATEG, Warszawa 2019. 

34. Gałązka-Sobotka M. (red.), Kowalska-Bobko I. (red.), Macioch T, 

Kossakowska E., Kawalec P. Benchmarking funkcjonalny praktyk 

w zakresie oceny innowacyjnych technologii medycznych.  

Raport badawczy opracowany w ramach projektu pt. Wdrożenie 

systemu Hospital-Based HTA (HB HTA) – Szpitalnej Oceny Inno-

wacyjnych Technologii Medycznych, finansowany przez Naro-

dowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego pro-

gramu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i go-

spodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się ryn-

ków” GOSPOSTRATEG, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 2020. 

35. Farkowski M. (red.) „Robocze projekty rekomendacji dotyczą-

cych metodyki oceny technologii medycznych”, wersja 1.0, ra-

port projektu „Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB HTA) 

– Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych”, fi-

nansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ra-

mach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwo-

jowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach glo-

balizujących się rynków” GOSPOSTRATEG, Narodowy Instytut 

Kardiologii, Warszawa, listopad 2020 (materiał niepublikowany). 

36. Gałązka-Sobotka M. (red.), Kowalska-Bobko I. (red.), Frączkie-

wicz-Wronka A, Więckowska B, Skrzekowska-Baran I, Gierczyński 

J, Mela A, Łach K, Byszek K, Dłutek A, Furman M. Analiza PEST dla 



Wykaz piśmiennictwa 

 

 120 

wdrożenia HB-HTA w Polsce, Raport badawczy opracowany w ra-

mach projektu pt. Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB 

HTA) - Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych, 

finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ra-

mach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwo-

jowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach glo-

balizujących się rynków” GOSPOSTRATEG, Uczelnia Łazarskiego, 

Warszawa 2019. 

37. Bochenek T., Byszek K., Czaplińska K., et. al. Raport „Strategiczny 

model funkcjonalny HB-HTA w Polsce” opracowany w ramach 

projektu HB-HTA. Warszawa, lipiec 2020, (materiał niepubliko-

wany). 

38. Kautsch M. Możliwości i bariery wdrożenia systemu HB-HTA na 

podstawie modelu z koordynującą rolą szpitala. Zdrowie Pu-

bliczne i Zarządzanie 2020, 18;4; 271-278. 

39. Kowalska – Bobko I. Strategiczny model funkcjonalny z koordy-

nującą rolą Regionalnego Centrum Kompetencji (RCK) zał. nr 2 

do Raportu „Strategiczny model funkcjonalny HB-HTA w Polsce”. 

Warszawa, lipiec 2020. 

40. Gruczek J, Macioch T, Słomka M, et.al. Model funkcjonalny Ho-

spital-Based Health Technology Assessment (HB-HTA) z koordy-

nującą rolą Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. 

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2020, 18;4; 279-286. 

41. Iłowiecka K, Lipska I, Raulinajtys-Grzybek M, et. al. Model funk-

cjonalny z koordynującą rolą Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2020, 18;4; 287-297. 

42. Bochenek T, Sobczak A, Szplit D, et. al. Analiza możliwości wdro-

żenia szpitalnej oceny technologii medycznych (HB-HTA) na pod-

stawie modelu z koordynującą rolą niezależnej organizacji ze-

wnętrznej. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2021, 18;4; 259-270. 



Wykaz piśmiennictwa 

 

 121 

43. Gałązka-Sobotka M, Kowalska-Bobko I. Strategiczny model funk-

cjonalny z koordynującą rolą Regionalnego Centrum Oceny In-

westycji wspartego przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz 

Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – model 

mieszany. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2020, 18;4; 298-309. 

44. Lipska I. Wdrożenie systemu Hospital-based HTA – Szpitalnej 

Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych, materiały z kon-

ferencji „HB-HTA w Polsce – proponowane rozwiązania”, 

15.12.2020 https://hbhta.pl/wp-content/uploads/2020/07/dr-

Iga-Lipska_Wdro%C5%BCenie-systemu-Hospital-Based-HTA-

HB-HTA-%E2%80%93-Szpitalnej-Oceny-Innowacyjnych-

Technologii-Medycznych.pdf. Data pobrania: 20.12.2021. 

45. Byszek K, Raulinajtys – Grzybek M, Więckowska B. Analiza SWOT 

Modelu mieszanego HB HTA, Warszawa 2020, (materiał niepu-

blikowany). 

46. Recenzja wewnętrzna Raportu „Strategiczny model funkcjonalny 

HB-HTA w Polsce” Iga Lipska, Katarzyna Iłowiecka, sierpień 2020 

r. (materiał niepublikowany). 

47. Recenzja zewnętrzna Raportu „Strategiczny model funkcjonalny 

HB-HTA w Polsce” prof. Maria Węgrzyn z dnia 09 listopada 2020 

r. (materiał niepublikowany). 

48. Lipska I. (red.), Wereśniak-Masri I. (red.), Dziełak D, Iłowiecka K, 

Kasińska B, Kasińska I, KejnaA, Lipska I, Osińska B, Urbański F, 

Wereśniak-Masri I. Warianty długoterminowego finansowania, 

procedur operacyjnych oraz zasady formalno-prawne ośrodka 

zarządzającego jednostkami HB-HTA. Warszawa, grudzień 2020 

(materiał niepublikowany). 

49. Wereśniak-Masri I. „Wstępna analiza możliwości usytuowania 

ośrodka zarządzającego w systemie prawa” NFZ. Warszawa, luty 

2020 r. (materiał niepublikowany). 

https://hbhta.pl/wp-content/uploads/2020/07/dr-Iga-Lipska_Wdro%C5%BCenie-systemu-Hospital-Based-HTA-HB-HTA-%E2%80%93-Szpitalnej-Oceny-Innowacyjnych-Technologii-Medycznych.pdf
https://hbhta.pl/wp-content/uploads/2020/07/dr-Iga-Lipska_Wdro%C5%BCenie-systemu-Hospital-Based-HTA-HB-HTA-%E2%80%93-Szpitalnej-Oceny-Innowacyjnych-Technologii-Medycznych.pdf
https://hbhta.pl/wp-content/uploads/2020/07/dr-Iga-Lipska_Wdro%C5%BCenie-systemu-Hospital-Based-HTA-HB-HTA-%E2%80%93-Szpitalnej-Oceny-Innowacyjnych-Technologii-Medycznych.pdf
https://hbhta.pl/wp-content/uploads/2020/07/dr-Iga-Lipska_Wdro%C5%BCenie-systemu-Hospital-Based-HTA-HB-HTA-%E2%80%93-Szpitalnej-Oceny-Innowacyjnych-Technologii-Medycznych.pdf


Wykaz piśmiennictwa 

 

 122 

50. Kasińska B. Analiza dotycząca metod i sposobów finansowania 

przez Fundusz produktów, które nie są świadczeniem zdrowot-

nym lub stanowią część świadczenia zdrowotnego. Warszawa, 

luty 2020 r. (materiał niepublikowany). 

51. Protokół z posiedzenia Komitetu Sterującego z dnia 3.07.2020 r. 

(materiał niepublikowany). 

52. Protokół z posiedzenia Komitetu Sterującego z dnia 10.07.2020 

r. (materiał niepublikowany). 

53. Protokół z posiedzenia Komitetu Sterującego z dnia 23.11.2020 

r. (materiał niepublikowany). 

54. Ustawa z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym 

(Dz.U. 2020 poz. 1875) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/dow-

nload.xsp/WDU20200001875/O/D20201875.pdf.  

Data pobrania: 16.09.2021. 

55. https://www.gov.pl/web/zdrowie/departament-innowacji. 

Data pobrania: 16.09.2021. 

56. https://abm.gov.pl/ Data pobrania: 16.09.2021. 

57. https://www.gov.pl/web/ncbr Data pobrania: 16.09.2021. 

58. Lipska I, Iłowiecka K. Szpitalna ocena technologii medycznych  

w onkologii [w:] Innowacyjna onkologia. Potrzeby, możliwości, 

system. Więckowska B, Maciejczyk A. (red.) PZWL, Warszawa 

2020: 298-304. 

59. https://hbhta.pl/2021/06/30/pierwszy-krok-do-pilotazu/  

oficjalna strona projektu Wdrożenie systemu Hospital-Based 

HTA (HB-HTA) – Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii 

Medycznych. Data pobrania: 16.09.2021. 

60. Gałązka-Sobotka M, Kowalska-Bobko I, Marciniak D, Łach K, Twa-

rowski A, Goździewińska A, Furman M, Dłutek A. Regionalne 

Centrum Oceny Inwestycji (RCOI) – regionalna jednostka HB-

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001875/O/D20201875.pdf.%20Data%20pobrania:%2016.09.2021
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001875/O/D20201875.pdf.%20Data%20pobrania:%2016.09.2021
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001875/O/D20201875.pdf.%20Data%20pobrania:%2016.09.2021
https://www.gov.pl/web/zdrowie/departament-innowacji.Data%20pobrania:%2016.09.2021
https://www.gov.pl/web/zdrowie/departament-innowacji.Data%20pobrania:%2016.09.2021
https://abm.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/ncbr
https://hbhta.pl/2021/06/30/pierwszy-krok-do-pilotazu/


Wykaz piśmiennictwa 

 

 123 

HTA - projekty szablonów dokumentów prawnych (umów), pro-

cedur operacyjnych, regulaminu wewnętrznego jednostek HB- 

HTA. Warszawa, grudzień 2020 

61. Słomka M, Tybińkowska A, Więckiewicz M. Podstawy organiza-

cyjne dla szpitalnych jednostek HB-HTA w Polsce. Warszawa, 

grudzień 2020. 

62. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r.  

w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu 

końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej oraz spo-

sobu sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej i ra-

portu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej 

(Dz.U. 2017 poz. 2476). https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/dow-

nload.xsp/WDU20170002476/O/D20172476.pdf.  

Data pobrania: 02.09.2021. 

63. https://www.gov.pl/web/zdrowie/zdrowa-przyszlosc--strategia-

rozwoju-ochrony-zdrowia-na-kolejne-dziewiec-lat dokument 

został skierowany do konsultacji publicznych dnia 25 czerwca 

2021 r. Data pobrania: 26.08. 2021. 

64. https://www.gov.pl/web/zdrowie/ustawa-o-jakosci-w-ochro-

nie-zdrowia-trafi-do-konsultacji-publicznych.  

Data pobrania: 26.08.2021.  

65. Informacja Ministerstwa Zdrowia na temat opracowanego i opu-

blikowanego dnia 31 maja 2021 raportu reformy szpitalnictwa 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/raport-w-sprawie-zalozen-re-

formy-szpitalnictwa. Data pobrania: 26.08.2021. 

66. Projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpital-

nictwa numer projektu w Rządowym Centrum Legislacyjnym 

UD321https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r287959612

24,Projekt-ustawy-o-modernizacji-i-poprawie-efektywnosci-

szpitalnictwa.html. Data pobrania: 20.12.2021. 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170002476/O/D20172476.pdf.%20Data%20pobrania:%2002.09.2021
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170002476/O/D20172476.pdf.%20Data%20pobrania:%2002.09.2021
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170002476/O/D20172476.pdf.%20Data%20pobrania:%2002.09.2021
https://www.gov.pl/web/zdrowie/zdrowa-przyszlosc--strategia-rozwoju-ochrony-zdrowia-na-kolejne-dziewiec-lat
https://www.gov.pl/web/zdrowie/zdrowa-przyszlosc--strategia-rozwoju-ochrony-zdrowia-na-kolejne-dziewiec-lat
https://www.gov.pl/web/zdrowie/ustawa-o-jakosci-w-ochronie-zdrowia-trafi-do-konsultacji-publicznych
https://www.gov.pl/web/zdrowie/ustawa-o-jakosci-w-ochronie-zdrowia-trafi-do-konsultacji-publicznych
https://www.gov.pl/web/zdrowie/raport-w-sprawie-zalozen-reformy-szpitalnictwa
https://www.gov.pl/web/zdrowie/raport-w-sprawie-zalozen-reformy-szpitalnictwa
https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r28795961224,Projekt-ustawy-o-modernizacji-i-poprawie-efektywnosci-szpitalnictwa.html
https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r28795961224,Projekt-ustawy-o-modernizacji-i-poprawie-efektywnosci-szpitalnictwa.html
https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r28795961224,Projekt-ustawy-o-modernizacji-i-poprawie-efektywnosci-szpitalnictwa.html


Wykaz piśmiennictwa 

 

 124 

67. Lipska I, Iłowiecka K, Kukla M. Strategiczny model funkcjonalny 

szpitalnej oceny innowacyjnych technologii medycznych (HB-

HTA) w Polsce. Warszawa, sierpień 2021 (materiał niepubliko-

wany). 

68. Lipska I. Model praktyczny wdrożenia szpitalnej oceny innowa-

cyjnych technologii medycznych (HB-HTA) w Polsce. Warszawa, 

październik 2021 (materiał niepublikowany). 

69. Gałązka-Sobotka M, Kowalska-Bobko I. Strategiczny model funk-

cjonalny z koordynującą rolą Regionalnego Centrum Oceny In-

westycji (RCOI) wspartego przez NFZ oraz AOTMiT – model mie-

szany (opis skrócony na potrzeby podjęcia decyzji o wdrożeniu 

modelu). Warszawa, listopad 2021 (materiał niepublikowany). 

70. Protokół z posiedzenia Komitetu Sterującego z dnia 13.12.2021 

r. (materiał niepublikowany). 

71. Art. 5 pkt. 42 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U. 

2004 Nr 210 poz. 2135 z późn. zm. 

72. OECD/Eurostat (2018), Oslo Manual 2018: Guidelines for Collec-

ting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition, The 

Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activi-

ties, OECD Publishing, Paris/Eurostat, Luxembourg, 

https://doi.org/10.1787/9789264304604-en. Data pobrania: 

24.08.2021. 

 

 

 

 

 
 

https://doi.org/10.1787/9789264304604-en


Wykaz piśmiennictwa 

 

 125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN – 978-83-963204-3-8 
 

 

 


