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Nasza rola w procesie
Oceny Technologii Medycznych
Nowy przewodnik dla stowarzyszeŝ chorych

Przewodnik dla Stowarzyszeğ osób
chorych i wszystkich chcúcych uczestniczyü w procesie podejmowania decyzji
o dostĈpnoįci opieki medycznej. Niniejszy poradnik ma równieŁ wartoįü edukacyjnú, podnoszúc poziom įwiadomoįci spoĝecznej o potrzebach pacjentów.
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WSTõP DO WYDANIA POLSKIEGO
KaŁdy z nas dysponuje znacznym potencjaĝem radzenia sobie
z dolegliwoįciami, przedĝuŁajúcym siĈ ograniczeniem funkcjonowania
z bólem, z chorobú.
Dzieje rozwoju medycyny ujawniaĝy coraz to wiĈkszy zakres oferowanej pomocy osobom chorym i coraz wiĈkszú skutecznoįü leczenia.
Nowe moŁliwoįci ratowania i przedĝuŁania Łycia ludzkiego daĝy podstawy do powszechnej wiary w medycynĈ i rozszerzanie wpĝywu lekarzy
na Łycie spoĝeczne. Tak wiĈc opiekú medycznú obejmuje siĈ naturalne
procesy ßzjologiczne, jak ciúŁa i poród, a pod kontrolĈ systemu dostaĝy siĈ problemy o naturze spoĝecznych patologii jak alkoholizm czy
narkomania. Narzucona perspektywa (i wĝadza) eksperta w sprawach
zdrowia i choroby odebraĝa ludziom dawny potencjaĝ radzenia sobie
z zaburzeniami zdrowia. Gwarancjú powodzenia terapii miaĝa byü postawa posĝuszeğstwa wobec zaleceğ lekarza. JednakŁe medykalizacja
Łycia wytraciĝa swojú dynamikĈ i wyraĿnie zmienia kierunek.
Ulegĝy i podporzúdkowany pacjent, szczególnie w przewlekĝym procesie leczenia, zmienia siĈ w najlepszego obserwatora swojej choroby,
aby po latach staü siĈ „ekspertem” wnoszúcym równie wiele do relacji
z lekarzem leczúcym co i sam lekarz.
Proces transformacji ustrojowej uruchomiĝ praktycznie nieograniczone moŁliwoįci tworzenia grup samopomocy. W istocie – w naszym
kraju przez ostatnie üwierü wieku – powstajú kolejne organizacje pozarzúdowe, integrujúce potrzeby i dúŁenie zróŁnicowanych grup chorych.
Z kolei nowe organizacje rzúdowe, tak jak Agencja Oceny Technologii Medycznych, sĝuŁúc Ministrowi Zdrowia obiektywnym doradztwem,
w sprawie leków, szczepionek, urzúdzeğ i sposobów postĈpowania
z pacjentem z pewnoįciú przyczyniajú siĈ do poprawy systemu opieki
zdrowotnej.
Pojawia siĈ jednak pewna strefa niemierzalnych w pieniúdzu korzyįci i strat: punkt widzenia pacjenta na nowe oceniane leki, urzúdzenia
i procedury.
Ten punkt widzenia mogú przedstawiü stowarzyszenia chorych.
4

Praca administracji rzúdowej i organizacji pozarzúdowych jest nie
tylko poŁúdana jako istotna innowacja systemowa, ale praktycznie zalecana przez ekspertów unijnych.
Otrzymujecie Pağstwo poradnik napisany przez miĈdzynarodowú
grupĈ autorów zainteresowanych praktycznym udziaĝem stowarzyszeğ
w procesie oceny technologii medycznych.
Takie uczestnictwo jest nowym wyzwaniem. Podejmijmy to wyzwanie dla wĝasnego dobra i w interesie zdrowia kolejnych pokoleğ.
BoƄena Moskalewicz
czśonek grupy doradczej
koalicji „Równoůĺ dla Zdrowia w Europie”
(Health Equality Europe) ze strony polskiej
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WSTõP DO WYDANIA ANGIELSKIEGO
Wezwanie do uwzglĈdnienia potrzeb chorujúcych osób w podejmowaniu decyzji dotyczúcych opieki zdrowotnej czĈsto wydaje siĈ
przytĝumione koniecznoįciú przezwyciĈŁania trudnoįci ßnansowych
i potrzebú osiúgania wysokiej skutecznoįci. Zasadnicze pytanie, jakie sobie dziį zadajemy to: „Czy moŁliwa jest opĝacalnoįü w systemie
opieki zdrowotnej przy uwzglĈdnieniu potrzeb i preferencji chorego?”
OdpowiedĿ brzmi: „tak”, jednak tylko przy zastosowaniu przejrzystych, systematycznych procedur, w których mogú uczestniczyü
wszyscy zainteresowani oraz w których wszelkie dane podlegajú jasnej i rzetelnej ocenie. Taki mechanizm zostaĝ juŁ opracowany, a jest
nim proces oceny technologii medycznych (OTM). Jest to jednak proces zĝoŁony, charakteryzujúcy siĈ znacznú róŁnorodnoįciú w poszczególnych systemach opieki zdrowotnej i nie zawsze obejmujúcy wszystkie zainteresowane strony.
Ocena technologii medycznych jest we wszystkich przypadkach
rezultatem procesu opartego na faktach, analizujúcego skutki
zastosowania danej technologii medycznej z uwzglĈdnieniem
jej aspektów medycznych, spoĝecznych, ekonomicznych i etycznych.
A zatem, jakich „faktów” tj. informacji, mogú dostarczyü chorzy?
Chore osoby majú wiele do powiedzenia o kaŁdym z aspektów oceny
technologii medycznych, jednak ich najwaŁniejszym wkĝadem moŁe
byü opis korzyįci lub dziaĝağ niepoŁúdanych zwiúzanych z danú technologiú medycznú. Nikt nie jest w stanie tak dobrze wyjaůniĺ wpśywu choroby lub technologii medycznej na Ƅycie, jak sam chory.
Nie jest jednak rzeczú ĝatwú nadanie – tym jakŁe waŁnym opiniom,
potrzebom i preferencjom – formy materiaĝu dowodowego do wykorzystania przez instytucjĈ zajmujúcú siĈ ocenú technologii medycznych.
Stúd pomysĝ stworzenia tego przewodnika.
Niniejszy tekst jest adresowany do organizacji osób chorych, pragnúcych reprezentowaü ich interesy, jednak nadal szukajúcych szcze6

góĝowych wyjaįnieğ, czym jest ocena technologii medycznych i jakú
rolĈ mogú oni sami odegraü w tym procesie. W dokumencie przedstawiono typowe procesy w ramach oceny technologii medycznych oraz
podano szczegóĝowe przykĝady moŁliwego udziaĝu chorych w takich
aspektach oceny, jak obciúŁenie chorobú, skutecznoįü danej technologii medycznej oraz jej wpĝyw na najbliŁsze įrodowisko. Wyjaįniono
równieŁ, w jaki sposób gromadziü informacje o doįwiadczeniach osób
chorych oraz w jaki sposób przedstawiaü te informacje na piįmie, dbajúc o jasnoįü przekazu. Wskazówki dotyczúce osobistego prezentowania danych mogú przydaü siĈ nam wszystkim!
Ocena odlegĝych skutków zastosowania danej technologii medycznej oraz oszacowanie jej prawdziwej wartoįci sú moŁliwe jedynie dziĈki partnerskiej wspóĝpracy i skutecznemu zaangaŁowaniu w ten proces
chorych, ich bliskich i opinii publicznej. Mam zatem wielkú przyjemnoįü poleciü ten przejrzysty i praktyczny przewodnik po procesach
oceny technologii medycznych wszystkim Pağstwu – nie tylko pacjentom, opiekunom i innym osobom prywatnym, ale przede wszystkim
ludziom bezpoįrednio zaangaŁowanym w ocenĈ technologii medycznych, pragnúcym stale zwiĈkszaü swojú wiedzĈ na ten temat.
Karen Facey
Przewodniczĸca
Miņdzynarodowego Zespośu Lobbingowego
na rzecz obywatelskiego udziaśu
w procesie oceny technologii medycznych
Maj, 2008 r.
Niniejszy przewodnik powstaś na zamówienie koalicji „Równoůĺ
dla Zdrowia w Europie” (Health Equality Europe) przy wspóśpracy
grupy doradczej. Czśonkami tej grupy sĸ:
Mary Baker, Europejska Federacja Towarzystw Neurologicznych
Christina Bergdahl, Szwedzkie Stowarzyszenie na rzecz leczenia Nowotworów Krwi, Szwecja
Laura Sampietro-Colom, Fundacja Szpitala Klinicznego, Hiszpania
Cindy Cooper, dyrektor zespośu Kontrolowanych Badaŝ Klinicznych
w Sheffield, Wielka Brytania
Sandor Kerpel-Fronius, Akademia Medyczna im. Sommelweisa, Budapeszt, Wņgry
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Pim de Graaf, Europejskie Forum Podstawowej Opieki Medycznej,
Holandia
Jens Grueger, firma farmaceutyczna Novartis, Szwajcaria
Fred Jost, firma farmaceutyczna Hoffmann-la Roche , Szwajcaria
Albert Jovell, Hiszpaŝskie Stowarzyszenie Pacjentów, Hiszpania
Eric Low, Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Szpiczaka, Wielka Brytania
BoŁena Moskalewicz, Instytut Reumatologii, Polska
Richard Devereaux-Phillips, firma Medtronic, Wielka Brytania
„Równoůĺ dla Zdrowia w Europie” (ang. Health Equality Europe)
jest nieformalnú koalicjú osób zabiegajúcych o to, by w procesie podejmowania decyzji dotyczúcych opieki zdrowotnej na terenie Europy
brano pod uwagĈ stanowisko chorych. Równoįü dla Zdrowia w Europie skupia ludzi z róŁnych krajów, bĈdúcych specjalistami z róŁnych
dziedzin. Ĝúczy ich jeden cel – podejmowanie wysiĝków, by gĝos chorych byĝ lepiej sĝyszany. Opracowanie niniejszego przewodnika miaĝo
na celu oddanie gĝosu osobom chorym zamieszkujúcym na terenie Europy. Koalicja Równoįü dla Zdrowia w Europie powstaĝa przy wsparciu
szwajcarskiej ßrmy farmaceutycznej Novartis International AG.
„Równoįü dla Zdrowia w Europie” dziĈkuje ßrmom: Medtronic,
Novartis i F Hoffmann-La Roche za przekazanie funduszy na przygotowanie tego przewodnika. Edycja jego treįci naleŁy do koalicji Równoįü dla Zdrowia. DziĈki pomocy sponsorów przewodnik ten bĈdzie
dostĈpny dla organizacji pacjentów z caĝej Europy bez koniecznoįci
ponoszenia Ładnych opĝat.
Szczególne podziĈkowania kierujemy do Bonnie Molloy dyrektora
do spraw pacjentów w Novartis International AG, za pomoc i wsparcie
podczas pracy nad tym przewodnikiem.
Chcielibyįmy takŁe podziĈkowaü tym wszystkim, którzy wsparli nas
swoimi radami i komentarzami podczas przygotowywania tego dokumentu.
Jean Mossman
Mark Krueger & Associates, Inc.
Lipiec, 2008 r.
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1.

Cel

Niniejszy przewodnik opisuje wkĝad, jaki chorzy, ich bliscy, a takŁe
wszyscy czĝonkowie spoĝeczeğstwa mogú wnieįü w proces podejmowania decyzji dotyczúcych poprawy opieki zdrowotnej. Decyzje te sú
podejmowane z uwzglĈdnieniem informacji zebranych na podstawie
doįwiadczenia Łycia z chorobú oraz wpĝywu róŁnych technologii medycznych na Łycie. Celem tego przewodnika jest pomoc chorym, ich
bliskim i wszystkim innym osobom w skutecznym wyraŁaniu wĝasnych
opinii w procesach oceny technologii medycznych (OTM). Przewodnik
ten jest adresowany gśównie do stowarzyszeŝ, podejmujĸcych siņ
reprezentowania interesów osób cierpiĸcych na róƄne choroby.
PostĈpowanie zgodne z poradami zawartymi w tym przewodniku nie
gwarantuje, Łe dana technologia medyczna uzyska ocenĈ pozytywnú,
moŁe jednak sprawiü, Łe gĝos chorych bĈdzie usĝyszany. Proces oceny
technologii medycznych moŁe doprowadziü do odrzucenia lub braku
rekomendacji dla danej technologii medycznej.
Cele tego przewodnika to w szczególnoįci:
x poprawa rozumienia procesu oceny technologii medycznych,
w tym stosowanej terminologii,
x podnoszenie umiejĈtnoįci osób – nieprofesjonalistów
zaangaŁowanych w proces oceny technologii medycznych,
x dostarczenie wskazówek stowarzyszeniom chorych i osobom
prywatnym wnoszúcym swój wkĝad w proces oceny technologii
medycznych.
W niektórych krajach stosujúcych ocenĈ technologii medycznych
do wspierania decyzji dotyczúcych opieki zdrowotnej, do procesu tej
oceny wĝúcza siĈ takŁe osoby chore i opiniĈ publicznú. Przykĝadem
tego typu dziaĝağ moŁe byü Andaluzyjska Agencja ds. Oceny Technologii Medycznych (Hiszpania), która na swojej stronie umieįciĝa zakĝadkĈ zachĈcajúcú mieszkağców do wyraŁania opinii o danych technologiach medycznych i sugerowania tematów do dyskusji.

9

Z uwagi na zróƄnicowanie procesu OTM pomiņdzy poszczególnymi krajami – a nawet w granicach tego samego kraju
– osoby zainteresowane udziaśem w ocenie technologii medycznych powinny zwróciĺ siņ do miejscowej agencji zajmujĸcej siņ ocenĸ technologii medycznych po poradņ na temat
swojego planowanego wkśadu w caśy proces. Przedstawiciele agencji poinformujĸ te osoby, jakiego rodzaju informacje
zwiĸzane z osobami chorymi sĸ im potrzebne do przeprowadzenia procesu oceny technologii medycznych.
Stowarzyszenia chorych, które juŁ uczestniczyĝy w procesie oceny
technologii medycznych przekonaĝy siĈ, Łe zadanie to jest prawdziwym wyzwaniem oraz Łe pochĝania ono znaczne zasoby, zwĝaszcza
czas. W tym przewodniku zarówno ludzie chorzy, jak i zdrowi znajdú praktyczne porady zwiúzane z uczestnictwem w procesach oceny technologii medycznych. Jednak waŁne jest równieŁ zrozumienie
wymagağ, jakie wiúŁú siĈ z przeprowadzeniem takiego procesu. Rozmowa z grupami wsparcia, które juŁ uczestniczyĝy w takich procesach
pomoŁe wyjaįniü kwestiĈ nakĝadu pracy. NajwiĈksze doįwiadczenie
zaangaŁowania pacjentów i opinii publicznej zostaĝo prawdopodobnie
zebrane przez brytyjski National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE), a na jego stronie internetowej w jĈzyku angielskim
(www.nice.org.uk) moŁna znaleĿü nazwy grup uczestniczúcych w kaŁdej z ocen.
Niniejszy przewodnik moŁe byü równieŁ przydatny dla chorych i opinii publicznej w krajach, gdzie procesy oceny technologii medycznych
nie zostaĝy jeszcze doįü dobrze rozwiniĈte. Poparte doįwiadczeniem
informacje, Łe osoby chore i wszyscy czĝonkowie spoĝeczeğstwa wnoszú swój wkĝad w procesy oceny technologii medycznych sĝuŁú podniesieniu spoĝecznej įwiadomoįci o wpĝywie choroby na Łycie oraz
potrzebie skutecznej proßlaktyki i leczenia. Mogú one równieŁ stanowiü
argument w dyskusji nad poprawú leczenia toczúcú siĈ w kampaniach
medialnych, za pomocú lobbingu lub w indywidualnych spotkaniach
z lekarzami.
10

2. Ocena technologii medycznych
i jej zastosowanie
2.1 Czym jest technologia medyczna?
Technologia medyczna to termin stosowany do okreįlenia wszystkich aspektów ochrony zdrowia. Techno – z greckiego – znaczy „sztuka” lub „metoda”. I tak powszechnie rozumie siĈ technologie medyczne. Sú to nie tylko leki, szczepionki, urzúdzenia ale przede wszystkim
procedury, algorytmy, strategie, czyli ogólnie mówiúc sposoby postĈpowania pacjentem w danym systemie opieki zdrowotnej.
Przykĝadami technologii medycznych sú:
x programy proßlaktyczne (np. programy szczepieğ wieku
dzieciĈcego),
x badania diagnostyczne (np. szybka diagnostyka zakaŁeğ
paciorkowcem grupy B podczas porodu),
x wyroby lub sprzĈt medyczny (np. tytanowe implanty stosowane
w rekonstrukcji twarzy),
x leki (np. stosowanie szybko dziaĝajúcych analogów insuliny
u pacjentów z cukrzycú typu I),
x zabiegi (np. laparoskopia).
Rys. nr 1.: Proces wdroƄenia technologii medycznych *

*) Rysunki opracowane na podstawie: Marcial Velasco Garrido, Finn Børlum Kristensen, Camilla
Palmhøj Nielsen, Reinhard Busse: “Health Technology Assessment and Health Policy-Making in
Europe. Current status, challenges and potential”, World Health Organization 2008
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2.2 Czym jest ocena technologii medycznych?
Ocena technologii medycznych (OTM) jest formú badania analizujúcego krótko- i dĝugotrwaĝe skutki wyboru danej technologii medycznej. Jest to proces interdyscyplinarny, uwzglĈdniajúcy medyczne,
spoĝeczne, ekonomiczne i etyczne aspekty zastosowania danej technologii przez dokonanie systematycznego, przejrzystego, obiektywnego i rzetelnego przeglúdu informacji. Tam, gdzie brakuje danych do
analizy, ocena technologii medycznych moŁe pomóc w zdobyciu tych
danych. Stosowanie oceny technologii medycznych nie ogranicza siĈ
wyĝúcznie do europejskich systemów opieki zdrowotnej. Procesy te sú
stosowane przez dawców usĝug zdrowotnych na caĝym įwiecie, a ich
znaczenie wciúŁ wzrasta.
Rys. nr 2. Czynniki wpśywajĸce na politykņ zdrowotnĸ
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Mimo, iŁ ocena technologii medycznych jako proces formalnej oceny zostaĝa opracowana wzglĈdnie niedawno, decyzje o wprowadzeniu
nowego podejįcia do zagadnienia opieki zdrowotnej oparto na juŁ istniejúcych danych. Na przykĝad w Szwecji juŁ w 1987 r. ustanowiono
Szwedzkú RadĈ ds. Oceny Technologii w Opiece Zdrowotnej (SBU) bĈdúcú agencjú rzúdowú, a póĿniej w 2002 r. uzyskaĝa ona status niezaleŁnej instytucji publicznej. W 2004 r. w Niemczech powoĝano do Łycia
innú organizacjĈ – Instytut Równoįci i Skutecznoįci Opieki Zdrowotnej
(IQWIG). Proces oceny, dyskusji i ostatecznych decyzji zostaĝ podzielony pomiĈdzy IQWIG a Federalnú KomisjĈ Zbiorczú (G-BA).
Celem oceny technologii medycznych jest wypracowanie bezpiecznej i skutecznej polityki zdrowotnej zorientowanej na pacjenta, przy jak
najlepszym wykorzystaniu dostĈpnych zasobów.
Ocena technologii medycznych zajmuje siĈ nastĈpujúcymi zagadnieniami:
x czy dane leczenie powinno byü refundowane ze įrodków
publicznej opieki zdrowotnej?
x którym chorym naleŁy je zaoferowaü?
x jak dĝugo pacjenci powinni otrzymywaü leczenie?
Ocena technologii medycznych jest pojĈciem szerokim: na przykĝad w procesie oceny leku moŁe ono obejmowaü skutecznoįü (jak lek
dziaĝa w modelowych warunkach badania klinicznego), bezpieczeğstwo stosowania, faktycznú skutecznoįü oraz potencjalny spoĝeczny,
prawny, etyczny i polityczny wpĝyw zastosowania leku. W niektórych
krajach istnieje formalny wymóg wĝúczenia do oceny technologii medycznych oceny ekonomicznej (tj. oceny efektywnoįci kosztów) przed
podjĈciem decyzji o refundacji i dostĈpie do leku. Zakres oceny technologii medycznych dobrze ilustrujú przykĝady procesów oceny prowadzonych niedawno w Finlandii:
x leczenie powiĈkszonych wĈzĝów chĝonnych u pacjentek z rakiem
piersi: jego skutecznoįü, obecna praktyka i koszty,
x samodzielna kontrola stĈŁenia glukozy we krwi w leczeniu
cukrzycy,
x ocena skutecznoįci ratunkowych sĝuŁb medycznych
wykorzystujúcych įmigĝowce.
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Ocena technologii medycznych moŁe zajmowaü siĈ badaniem wpĝywu danej technologii na pojedynczego pacjenta, na grupĈ pacjentów,
na system opieki zdrowotnej jako caĝoįü lub na wszystkie te podmioty.
Ocena technologii medycznych moŁe dokonywaü analizy danych pochodzúcych z róŁnych Ŀródeĝ, na przykĝad z:
x
x
x
x

systematycznych przeglúdów badağ klinicznych,
ocen ekonomicznych,
ocen skutków zastosowania procedur medycznych,
informacji pochodzúcych od uŁytkowników danej technologii.

Ocena technologii medycznych moŁe równieŁ posĝugiwaü siĈ modelowaniem w sytuacjach, gdy robi siĈ szczególne zaĝoŁenia dla oszacowania danych lub prognozuje siĈ koszty zastosowania danej technologii w wybranych warunkach.
2.3 Dlaczego stosuje siö ocenö technologii
medycznych?
Osoby zmagajúce siĈ z wyzwaniem, jakim jest choroba potrzebujú
skutecznego leczenia oraz opieki dajúcej im najwiĈkszú moŁliwú szansĈ na zdrowie. Jednoczeįnie, z punktu widzenia zdrowia publicznego,
istnieje koniecznoįü zapobiegania chorobom, o ile tylko jest to moŁliwe. DostĈpne zasoby mogú byü jednak ograniczone, wymuszajúc
koniecznoįü wĝaįciwego ich rozdzielania z uwzglĈdnieniem zarówno
aspektu ekonomicznego, jak i skutecznoįci (wiele terapii nie przynosi
skutku u wszystkich pacjentów z danú chorobú).
Decyzje takie, jak: „Czy naleƄy zapewniĺ dostņp do kaƄdego
moƄliwego leczenia w reumatoidalnym zapaleniu stawów lub czy
naleƄy wykorzystaĺ ůrodki na zapewnienie opieki domowej osobom
z otņpieniem?” i „Czy kaƄda osoba powyƄej 50 roku Ƅycia powinna
mieĺ zapewnione badanie stņƄenia cholesterolu lub czy naleƄy wydaĺ
fundusze na szczepionki przeciwko HPV (wirusowi brodawczaka ludzkiego, zwiĸzanego z wystņpowaniem raka szyjki macicy) dla nastoletnich dziewczĸt?” to wyzwania stojúce przed osobami decydujúcymi
o polityce zdrowotnej pağstwa.
Podejmujúc decyzje o wyborze dostĈpnego leczenia naleŁy kierowaü siĈ rozpoznaniem potrzeb zdrowotnych. Na przykĝad, dostĈpne le14

Rys. nr 3. Rola oceny technologii medycznych w systemie ochrony zdrowia

czenie moŁe dotyczyü jedynie niewielkiej grupy chorych lub powodowaü dziaĝania niepoŁúdane nietolerowane przez niektórych chorych.
Potrzebņ wyboru nowej i (lub) lepszej terapii najlepiej rozumiejĸ
ludzie Ƅyjĸcy na co dzieŝ z chorobĸ oraz ich najbliƄsi. Opinie tych
osób powinny byĺ brane pod uwagņ w procesie podejmowania
decyzji o wyborze dostņpnych technologii medycznych. Celem
tego przewodnika jest pomoc w skutecznym wyraŁaniu opinii chorych
osób.
2.4 W jaki sposób wykorzystuje siö ocenö technologii
medycznych?
Sposoby wykorzystania oceny technologii medycznych róŁniú siĈ
w poszczególnych pağstwach Europy. W niektórych krajach, takich
jak Anglia i Walia, procesy oceny technologii medycznych sú wykorzy15

stywane do podejmowania decyzji o tym, czy dane leczenie lub inna
technologia medyczna powinny byü dostĈpne w ramach Narodowego
Systemu Opieki Zdrowotnej, z uwzglĈdnieniem takiego aspektu, jak
stosunek ich wartoįci do kosztu. W innych krajach wiĈkszy nacisk kĝadzie siĈ na dowody skutecznoįci danej technologii i efektywnoįü kosztów, mniejszy zaį na opĝacalnoįü.
Ocena technologii medycznych moŁe byü Ŀródĝem informacji
wspierajúcych decyzje o wyborze priorytetów w opiece zdrowotnej
lub szczegóĝowe decyzje o wprowadzeniu nowych terapii, na przykĝad
dla:
x wĝadz w sektorze zdrowia odpowiedzialnych za wprowadzanie
programów badağ przesiewowych,
x pĝatników usĝug medycznych decydujúcych, które z technologii
(takich jak zabiegi, leki) naleŁy ßnansowaü,
x organizacji ds. opieki zdrowotnej decydujúcych o wykluczeniu
lub wprowadzeniu nowych technologii (np. nowoczesnych
rodzajów radioterapii),
x ßrm dziaĝajúcych w sektorze opieki zdrowotnej, wytwarzajúcych
nowe produkty (np. w celu wykazania korzyįci produktu
uzasadniajúcych jego koszt).
Niektóre elementy raportów oceny technologii medycznych mogú
byü równieŁ wykorzystywane przez osoby prywatne, w tym:
x chorych i ich najbliŁszych, stojúcych przed decyzjú o wyborze
leczenia spoįród dostĈpnych opcji najlepiej odpowiadajúcych
ich potrzebom,
x osobom zdrowym rozwaŁajúcym swój udziaĝ w programach
badağ przesiewowych.
2.5 W jaki sposób dokonuje siö oceny technologii
medycznych?
Proces oceny oraz sposób jej wykorzystania róŁniú siĈ pomiĈdzy
poszczególnymi organizacjami. W jednym przypadku skuteczna moŁe
okazaü siĈ ocena dostĈpnych danych w celu lepszego zrozumienia
stanu klinicznego, w innym – wyjaįnienie aktualnego stanu wiedzy
o danej technologii lub podjĈcie decyzji, które terapie bĈdú opĝacane
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ze įrodków systemu opieki zdrowotnej. Chorzy i inne osoby prywatne
zaangaŁowane w proces oceny potrzebujú jednoznacznego wyjaįnienia, czym jest ten proces i jak zostanie wykorzystany. Dane kontaktowe Krajowej Agencji ds. Oceny Technologii Medycznych podano
w zaĝúczniku 1.
Mimo istniejúcego zróŁnicowania, powszechnie przyznaje siĈ, Łe
proces oceny technologii medycznych skĝada siĈ z czterech gĝównych
elementów:
a. potrzeba zdrowotna wymagajúca zaspokojenia,
b. proces kliniczny odnoszúcy siĈ do tej potrzeby,
c. dane dotyczúce rozpatrywanej technologii oraz interpretacja
tych danych,
d. stosunek korzyįci do kosztu danej technologii (choü ten aspekt
nie zawsze jest uwzglĈdniany).
Do pkt. d: Gromadzone informacje mogú posĝuŁyü odpowiedzi na
takie pytania jak:
x czy rozpatrywana technologia jest skuteczna?
x jakich korzyįci dostarcza i komu?
x jaki jest jej koszt (dla systemu opieki zdrowotnej, dla chorego,
itd.), z uwzglĈdnieniem kosztów zaniechania innych moŁliwoįci
(tzw. koszty alternatywne; potencjalny zysk w przypadku
wydania funduszy na alternatywnú procedurĈ opieki
zdrowotnej)?
x jak dana technologia wypada w porównaniu z dostĈpnymi
technologiami alternatywnymi w odniesieniu do skutecznoįci?
x czy rozpatrywana technologia jest skuteczna w istniejúcych
warunkach opieki zdrowotnej? Czy powinniįmy jú tu
zastosowaü? Jeįli tak, w jaki sposób powinniįmy to zrobiü?
To wśaůnie analiza caśego kontekstu odróƄnia ocenņ technologii medycznych od innych dyscyplin i pozwala osobom
oceniajĸcym zarekomendowaĺ danĸ technologiņ wśadzom
odpowiedzialnym za opiekņ zdrowotnĸ w kraju.
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Rys. 4. Proces oceny technologii medycznych

18

Kwestie opĝacalnoįci danej technologii rozpatrywane sú na podstawie danych z analizy ekonomiki zdrowia, w której zasady ekonomii
stosowane sú do zagadnieğ opieki zdrowotnej. Dane te mogú odnosiü
siĈ zarówno do kosztów bezpoįrednich (takich jak koszt leków zuŁytych przez pacjenta lub liczba wizyt szpitalnych w danym okresie) lub
poįrednich (takich jak koszt zwiúzany z przebywaniem na zwolnieniu
lekarskim). Dane dotyczúce kosztów wraz z danymi dotyczúcymi skutecznoįci klinicznej pozwalajú na oszacowanie efektywnoįci kosztów
danej technologii.
Niektóre procesy oceny technologii medycznych posĝugujú siĈ formalnú metodologiú podczas oceny efektywnoįci kosztów. Oznacza to
zazwyczaj szacowanie kosztów na podstawie zaĝoŁeğ wynikajúcych
z danych klinicznych oraz (lub) osobistych doįwiadczeğ i opinii. Dokĝadnoįü tych szacunków zaleŁy od przyjĈtych zaĝoŁeğ. W przypadku
bardzo ograniczonych danych ekonomicznych o nowej technologii
medycznej, caĝy model moŁe nie byü w peĝni rzetelny.
Mimo, iŁ naukowa ocena dostĈpnych danych moŁe wypaįü podobnie w róŁnych procesach oceny technologii medycznych,
sposób ich koğcowej oceny (tzn. sformuĝowanie rekomendacji
dotyczúcych przydatnoįci danej technologii w systemie opieki
zdrowotnej) moŁe byü róŁny w poszczególnych krajach. W rezultacie podejmuje siĈ niejednakowe decyzje o tym, które technologie naleŁy zapewniü pacjentom, co prowadzi do róŁnic w dostĈpnoįci leczenia.

2.6 Sytuacja krajów, w których nie stosuje siö procesów
oceny technologii medycznych
W niektórych krajach formalny proces oceny technologii medycznych lub inne podobne procesy uwzglĈdniajúce opinie zewnĈtrzne
nie sú stosowane. Niniejszy przewodnik moŁe byü przydatny równieŁ
w tych krajach, wskazujúc sposoby zbierania informacji na poparcie
znaczenia danej technologii.
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Zebrane informacje moŁna wykorzystaü w nastĈpujúcych celach:
x dla przekonania osób ze įrodowiska medycznego
o przydatnoįci danego leczenia dla pacjentów,
x jako podstawĈ kampanii medialnej,
x dla prowadzenia skutecznego lobbingu wįród polityków,
x dla wspierania pojedynczych chorych starajúcych siĈ
o uzyskanie dostĈpu do danego leczenia.
Zebranie informacji od wielu osób moŁe pomóc w wykazaniu, Łe
dana technologia jest istotna dla wielu chorych, nie zaį dla ich garstki.
Nawet w krajach stosujúcych procesy oceny technologii medycznych
chorzy mogú wykorzystaü zebrane informacje do celów nie zwiúzanych
z samym procesem oceny technologii medycznych, np. do podnoszenia poziomu spoĝecznej įwiadomoįci o potrzebach chorych osób.
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3.

Uczestnictwo chorych, ich bliskich
i innych osób w procesie oceny
technologii medycznych

W tej czĈįci przewodnika wyjaįniamy, dlaczego doįwiadczenie
chorego jest tak waŁne, czym sú informacje, dane (ang. evidence)
zwiúzane z chorymi osobami, oraz w jaki sposób moŁna uczestniczyü
w procesie oceny technologii medycznych. Te zalecenia nie stanowiú
sztywnych reguĝ, sú raczej ogólnymi wytycznymi, które wymagajú dostosowania do warunków konkretnego procesu. Informacje potwierdzajúce wartoįü danych zwiúzanych z chorymi osobami mogú byü
równieŁ przydatne do innych celów, takich jak przekonanie polityków
o koniecznoįci zapewnienia dostĈpu do danej terapii.
Stosowanie siņ do porad zawartych w tym przewodniku nie
gwarantuje uzyskania dla danej technologii oceny pozytywnej,
moƄe jednak pomóc w nagśoůnieniu stanowiska stowarzyszenia
chorych. W wyniku procesu oceny technologii medycznych niektóre
technologie mogú zostaü odrzucone lub nie uzyskaü rekomendacji.
3.1 Dlaczego doĈwiadczenia chorych sñ waĔne?
Mimo, iŁ wynik procesu oceny technologii medycznych jest waŁny
dla wszystkich podmiotów, to wĝaįnie spoĝeczeğstwo, a szczególnie
chorzy i ich bliscy sú czĈsto bezpoįrednimi beneßcjentami decyzji
agencji oceny technologii medycznych. Dlatego tak waŁne jest, by
w procesie oceny technologii medycznych ich punkt widzenia zostaĝ
uwzglĈdniony.
Ocena technologii medycznych polega gĝównie na przeglúdzie
materiaĝu zebranego w trakcie badağ naukowych. Takie podejįcie zakĝada jedynie ograniczony dostĈp do informacji obrazujúcych faktyczny wpĝyw danej technologii na codzienne Łycie chorych, ich bliskich
i wszystkich czĝonków spoĝeczeğstwa. Najlepszym sposobem zrozumienia faktycznego wpĝywu danej technologii na Łycie jest zwrócenie
siĈ do chorujúcych osób (oraz ich bliskich) z proįbú o dostarczenie
odpowiednich informacji.
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Informacje pochodzúce od chorych i ich najbliŁszych osadzone sú
w realiach, sú to dane empiryczne (oparte na ich doįwiadczeniu).
Nikt nie wie lepiej, czym jest codzienne zmaganie siņ z chorobĸ,
niƄ ci, którzy faktycznie z niĸ Ƅyjĸ, czyli chorzy oraz ich rodziny
i pomocni przyjaciele.
Rys. nr 5. Proces decyzyjny
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To wĝaįnie ten aspekt moŁe stanowiü unikalny wkĝad indywidualnych chorych i caĝych organizacji chorych w proces oceny technologii
medycznych. Chorzy i ich bliscy znajú i potraßú opisaü prawdziwe korzyįci pĝynúce z danego leczenia oraz faktyczny zakres dziaĝağ niepoŁúdanych. Na przykĝad:
x stwierdzenie, Łe chory wymiotuje piĈü razy na dobĈ jest mniej
przekonywujúce, niŁ wyjaįnienie, co to naprawdĈ oznacza – ta
osoba nie jest w stanie pracowaü zawodowo lub wymioty pojawiajú
siĈ tak nagle, Łe nie zdúŁa dojįü do ĝazienki i w rezultacie za
kaŁdym razem musi po sobie posprzútaü,
x uįwiadomienie sĝuchaczom, Łe uczucie zmĈczenia wywoĝane
stosowanym leczeniem jest tak silne, iŁ wymaga pozostawania
w ĝóŁku przez caĝy dzieğ i uniemoŁliwia choremu opiekĈ nad
dzieümi,
x wyjaįnienie, Łe zaŁywanie tabletek jest bardziej dogodne od
leczenia w postaci kroplówek doŁylnych, poniewaŁ nie tylko
ogranicza liczbĈ wizyt szpitalnych, ale takŁe pozwala choremu
prowadziü w miarĈ normalne Łycie,
x opis wpĝywu leczenia na codzienne Łycie chorego – np. „leczenie
uniemoŁliwia mi pozostawanie w pozycji stojúcej przez caĝy dzieğ,
co oznacza, Łe nie mogĈ pracowaü”.
Do innych przykĝadów wpĝywu leczenia na Łycie naleŁy czas zuŁyty na wizyty lekarskie i pobyty w szpitalu w celu poddania siĈ terapii,
dyskomfort podczas leczenia, niezdolnoįü do pracy zawodowej, bezczynnoįü podczas wlewów kroplowych trwajúcych w sumie po kilka
dni lub brak energii do wĝaįciwego odŁywiania siĈ. Sú to przykĝady
wpĝywu choroby lub leczenia na wszystkie aspekty Łycia, įwiadczúce
o duŁym znaczeniu danych pochodzúcych od chorych i innych osób
dla wĝaįciwej oceny technologii medycznych.
W niektórych przypadkach korzystniejsze moŁe byü skoncentrowanie siĈ na wyartykuĝowaniu potrzeb chorujúcych osób bardziej, niŁ
na prezentowaniu argumentów za danú terapiú. Takie podejįcie moŁe
sprawiü, Łe instytucja zajmujúca siĈ ocenú technologii medycznych
zareaguje na te potrzeby, nawet jeįli dane leczenie nie uzyska akceptacji. ZaangaŁowanie siĈ w proces oceny technologii medycznych
daje moŁliwoįü pracy na rzecz zwiĈkszania įwiadomoįci pracowników
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sĝuŁby zdrowia i polityków o potrzebach i preferencjach chorych osób
(niezaleŁnie od tego czy jest siĈ osobú prywatnú czy teŁ reprezentuje
siĈ organizacjĈ chorych).
W niektórych procesach oceny technologii medycznych pewnú rolĈ
do odegrania majú przedstawiciele opinii publicznej (tj. ogóĝ obywateli). Mogú oni na przykĝad wskazaü warunki, w których program badağ
przesiewowych byĝby niemoŁliwy do przeprowadzenia, ze wzgĈdu na
odmowĈ odpowiedzi przez ankietowane osoby. NaleŁy wziúü pod uwagĈ draŁliwoįü pytağ o zarobki czy gotowoįü poniesienia okreįlonych
wydatków z wĝasnej kieszeni na leki lub leczenie. Równie trudne moŁe
byü pytanie o ocenĈ uchybieğ personelu medycznego w procesie leczenia.
3.2 Czym sñ informacje zwiñzane z chorym?
Dane zwiúzane z chorym moŁna uzyskaü w wyniku badania jakoįciowego, koncentrujúcego siĈ w wiĈkszym stopniu na poglúdach i opiniach niŁ na statystycznej analizie typowej dla badania iloįciowego.
Chorzy i ich bliscy mogú uczestniczyü w badaniu jakoįciowym poprzez
udziaĝ w róŁnych grupach dyskusyjnych lub ankietach. Sú to skuteczne sposoby wniesienia wĝasnego wkĝadu w procesy oceny technologii
medycznych, o ile istnieje taka moŁliwoįü.
MoŁna do procesu oceny technologii medycznych wĝúczaü teŁ
lub dodatkowo informacje pozyskane bezpoįrednio od chorych, ich
bliskich i innych osób. Przed rozpoczņciem gromadzenia tych informacji naleƄy skontaktowaĺ siņ z wśaůciwĸ instytucjĸ ds. oceny
technologii medycznych i ustaliĺ, jakie informacje naleƄy zbieraĺ.
Poszczególne instytucje mogĸ dysponowaĺ wśasnymi wytycznymi
w tym zakresie. Na przykĝad NICE (brytyjska Agencja ds. Oceny Technologii Medycznych) przygotowaĝa praktyczny poradnik dla stowarzyszeğ chorych: NICE (2004) Contributing to a Technology Appraisal:
A Guide for Patient/Carer Groups (Udziaĝ w Ocenie Technologii Medycznych: Wskazówki dla stowarzyszeğ chorych) dostĈpny w jĈzyku
angielskim na stronie internetowej pod adresem: http://www.nice.org.
uk/getinvolved/patientandpublicinvolvement/patient_and_public_involvement.jsp
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Do informacji zwiúzanych z chorym naleŁú:
a) ObciĸƄenie chorobĸ:
x rodzaj choroby:
ż krótkotrwaĝa czy przewlekĝa
ż kilka ograniczonych objawów czy wiele objawów
ż objawy utrudniajúce codzienne Łycie
ż choroba įmiertelna czy nie
x ograniczenia, jakie choroba nakĝada na:
ż codzienne Łycie
ż zdolnoįü do pracy
ż Łycie spoĝeczne
ż kontakty z rodzinú i przyjacióĝmi
x wpĝyw na samopoczucie chorego
x czynnoįci sprawiajúce trudnoįü pacjentom Łyjúcym z tú
chorobú
x czy choroba uniemoŁliwia chorym wypeĝnianie wybranej
przez nich roli Łyciowej?
x czy chory odczuwa ból w zwiúzku z chorobú i (lub)
leczeniem?
ż w jaki sposób odczuwanie bólu zaburza codzienne
zajĈcia?
ż czy konieczne jest regularne zaŁywanie įrodków
przeciwbólowych?
x aspekt choroby najtrudniejszy do zaakceptowania przez
chorego
b) Oceniana technologia:
x jakie sú oczekiwania chorych i ich bliskich wobec nowej
technologii?
x jakie korzyįci daje ta technologia?
ż jak wypada porównanie tych korzyįci z korzyįciami
obecnie stosowanego leczenia?
x czy nowa technologia pomaga chorym w wypeĝnianiu ich
Łyciowej roli?
x jak waŁne sú dla chorego korzyįci z nowej technologii?
x skutki leczenia uznawanego przez chorych za najbardziej
przydatne
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x jaki jest wpĝyw korzyįci z nowej technologii na codzienne
Łycie chorego?
x jakie sú dziaĝania niepoŁúdane ocenianej technologii?
ż jak wypada porównanie z dziaĝaniami niepoŁúdanymi
innych rodzajów leczenia?
ż jaki jest stosunek dziaĝağ niepoŁúdanych wzglĈdem
potencjalnych korzyįci?
x jakie byĝyby konsekwencje ograniczenia dostĈpu do
technologii dla chorego?
x jaka jest ocena przydatnoįci technologii w opinii chorych i ich
bliskich?
x w jakim stopniu dana technologia pasuje do codziennego
Łycia chorego?
x jaki jest wpĝyw danej technologii na samopoczucie chorego?
x ßnansowe aspekty danej technologii:
ż koszty podróŁy
ż utrata zarobków
ż koszt opĝacenia opieki
WaŁne jest, by dane zwiúzane z chorym zawieraĝy wyjaįnienie, iŁ
pomimo moŁliwych dziaĝağ niepoŁúdanych, które dla osób oceniajúcych mogú wydawaü siĈ niemoŁliwe do zaakceptowania, dla chorego
cierpiúcego na danú chorobĈ mogú one byü krótkotrwaĝú niedogodnoįciú, niewykluczajúcú dĝugotrwaĝych korzyįci. Na przykĝad: przeszczep szpiku w leczeniu raka moŁe byü bardzo trudno tolerowany
oraz wymaga pobytu w szpitalnej izolatce. Jednak, jeįli spowoduje wyleczenie, wiĈkszoįü pacjentów uzna to leczenie za „opĝacalne”. Chodzi o to, jaki jest - w opinii osoby Ƅyjĸcej z danĸ chorobĸ (oraz jej
bliskich) - stosunek korzyůci do strat/kosztów oraz o skuteczne
przekazanie tej opinii ekspertom dokonujĸcym oceny technologii.
Stowarzyszenia mogú podkreįliü w swoim przekazie mechanizmy
dostosowawcze uŁywane przez chorych, takie jak zmiany diety lub stosowanie leczenia uzupeĝniajúcego, co pozwoli umieįciü danú technologiĈ w szerszym kontekįcie.
c) Wpśyw na najbliƄsze otoczenie:
WaŁne jest równieŁ wĝúczenie do oceny doįwiadczeğ rodziny i/lub
opiekunów. Mogú one odnosiü siĈ do sposobu, w jaki choroba bliskiej
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osoby wpĝywa na ich Łycie. Na przykĝad:
x zwalnianie siĈ z pracy, w celu sprawowania opieki,
x opĝacanie opieki,
x opĝacanie opieki do dzieci chorego, który sam nie moŁe
zajmowaü siĈ swoim dzieckiem/dzieümi,
x trudnoįci ßnansowe wynikajúce ze zmniejszenia liczby godzin
pracy,
x patrzenie na cierpienie pacjenta,
x sĝabe zdrowie opiekuna w wyniku skoncentrowania wszystkich
wysiĝków na opiece nad chorym. MoŁna takŁe doĝúczyü opis,
w jaki sposób dana technologia mogĝaby odmieniü Łycie rodziny
(opiekunów) chorego.
3.3 Kiedy moĔe siö zaangaĔowaè stowarzyszenie
chorych?
Chorzy i inne osoby prywatne mogú mieü moŁliwoįü uczestniczenia
w procesie oceny technologii medycznych na wszystkich jego etapach,
jednak istniejú tu pewne róŁnice zarówno pomiĈdzy poszczególnymi
krajami, jak i w obrĈbie danego kraju. Chorzy mogú zaproponowaü do
oceny zagadnienia o szczególnym znaczeniu w Łyciu osób dotkniĈtych
danú chorobú. MoŁe to dotyczyü leczenia o mniejszej liczbie dziaĝağ
niepoŁúdanych lub leczenia wywoĝujúcego inne skutki uboczne, moŁe
to byü dostĈp do procedur, takich jak ßzjoterapia lub brak jednakowego dostĈpu do danej procedury dla wszystkich chorych w kraju.
NaleŁy uwaŁnie rozwaŁyü kwestiĈ czy w danym przypadku proces
oceny technologii medycznych bĈdzie uŁyteczny czy raczej moŁe on
spowodowaü ograniczenie dostĈpu do technologii. ZaleŁy to od sposobu wykorzystania procesów oceny technologii medycznych. Jeįli
sú one wykorzystywane do oceny opĝacalnoįci danej technologii, negatywny wynik oceny moŁe ograniczyü do niej dostĈp. W przypadku
najnowszych terapii lub technologii istotnych jedynie dla niewielkiej
grupy chorych moŁe nie udaü siĈ zgromadziü wystarczajúcej liczby
dowodów na ich opĝacalnoįü, co w rezultacie przyczyni siĈ do braku
rekomendacji.
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3.4 Jak stowarzyszenie chorych moĔe siö
zaangaĔowaè?
Zebranie informacji o toczĸcych siņ procesach oceny technologii
medycznych
Chorzy z pağstw, w których funkcjonujú krajowe lub regionalne
agencje/oddziaĝy ds. oceny technologii medycznych powinni wejįü na
stronĈ internetowú tych instytucji i sprawdziü czy umieszczono na niej
plan pracy agencji. W danym kraju procesami oceny technologii medycznych moŁe zajmowaü siĈ wiĈcej niŁ jedna instytucja, búdĿ teŁ poszczególne agencje mogú specjalizowaü siĈ w konkretnym aspekcie
oceny technologii medycznych, co wymaga sprawdzenia informacji na
kilku stronach internetowych. Takie dane moŁna równieŁ znaleĿü na
stronach internetowych instytucji pağstwowych zajmujúcych siĈ ochronú zdrowia. Jeįli poszukiwanych informacji nie ma w Internecie, naleŁy
zatelefonowaü lub napisaü do danej agencji z proįbú o ich udostĈpnienie.
Podjņcie decyzji o uczestnictwie w procesie oceny technologii medycznych
Jeįli wynik procesu oceny technologii medycznych moŁe mieü
wpĝyw na osobĈ zainteresowanú, jej bliskich lub osoby korzystajúce z usĝug danej organizacji oraz jeįli osoba zainteresowana posiada odpowiednie zasoby, powinna rozwaŁyü swój udziaĝ w procesie,
polegajúcy na dostarczeniu informacji niezbĈdnych do oceny danej
choroby i (lub) technologii. WaŁne jest, by Zespóĝ Oceniajúcy miaĝ
moŁliwoįü peĝnego zrozumienia, czym jest Łycie z danú chorobú –
takich danych mogú wĝaįnie dostarczyü chorzy lub organizacje ich
zrzeszajúce.
Co zrobiĺ, gdy nie zwrócono siņ do osób chorych o dostarczenie
tych informacji?
Jeįli chorzy nie zostanú bezpoįrednio poproszeni o dostarczenie
informacji do procesu oceny technologii medycznych, powinni skontaktowaü siĈ z agencjú dokonujúcú oceny i zaoferowaü jej swojú pomoc. Ludzie, których wynik procesu oceny technologii medycznych
moŁe bezpoįrednio dotyczyü majú wiele do powiedzenia. Powinni oni
opisaü swoje doįwiadczenia (z chorobú (i/lub) danú technologiú) oraz
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zwróciü uwagĈ na wartoįü informacji pochodzúcych bezpoįrednio od
chorego.
Na przykĝad: w ocenie programu terapii mowy dla chorych po udarze konieczne jest zrozumienie praktycznych aspektów dostĈpnoįci takiego programu – informacji tych mogú dostarczyü przede wszystkim
osoby dotkniĈte udarem (chorzy i ich opiekunowie). Inny przykĝad to
ocena wzglĈdnej wartoįci opieki szpitalnej i ambulatoryjnej u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów – jakŁe waŁne jest tu zrozumienie stopnia akceptacji tych dwóch rodzajów opieki przez chorych
(kwestie takie jak: dojazd, opieka nad dzieümi, zwolnienie z pracy, itd.
mogú mieü wpĝyw na ich ocenĈ).
3.5 W jaki sposób dostarczaè informacji zwiñzanych
z chorym?
W punkcie 3.2 „Czym sĸ informacje zwiĸzane z chorym” podano
przykĝady informacji, jakie chorzy, ich bliscy i inne osoby mogú wnieįü
do procesu oceny. PoniŁej wyjaįniamy, w jaki sposób moŁna dostarczyü tych informacji.
Zebranie pisemnych informacji od chorych
Kluczowym aspektem skutecznego udziaĝu w procesie oceny jest
zapewnienie jasnoįci przekazu. Szczegóĝowa zawartoįü danych empirycznych bĈdzie zaleŁaĝa od wymagağ danej agencji ds. oceny technologii medycznych. Dlatego w tej kwestii warto zwróciü siĈ o poradĈ
bezpoįrednio do instytucji dokonujúcej oceny.
PoniŁej podajemy przykĝady informacji, które naleŁy dostosowaü do
wymagağ danej instytucji. Wykaz elementów, jakie powinna zawieraĺ informacja od pacjenta zamieszczono w Zaśĸczniku 2. Gorúco
zachĈcamy takŁe do zwrócenia siĈ o poradĈ bezpoįrednio do agencji
ds. oceny technologii medycznych – osoby tam pracujúce wiedzú najlepiej, jakie informacje bĈdú potrzebne.
Stowarzyszenia chorych mogú zbieraü informacje o doįwiadczeniu
Łycia z chorobú z kilku Ŀródeĝ. NaleŁy zaplanowaü, jakie informacje
chcemy zamieįciü oraz w jaki sposób bĈdziemy je gromadziü:
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x czy juŁ dysponujemy pewnymi informacjami (np. pytania
pacjentów zgĝaszane na infoliniach telefonicznych mogú
sygnalizowaü pewne istotne problemy)?
x czy chcemy zwróciü siĈ do pacjentów bezpoįrednio korzystajúc
z badania ankietowego?
x czy moŁemy wykorzystaü grupy dyskusyjne lub
kwestionariusze? Rozmowy indywidualne?
x czy istniejú grupy wsparcia, z którymi moŁna porozmawiaü
o problemach pacjentów i ich bliskich?
x czy interesujúce nas problemy byĝy omawiane na forach
internetowych lub podczas oßcjalnych spotkağ?
x naleŁy rozwaŁyü zwrócenie siĈ do pacjentów i ich bliskich
o dokonanie wyboru pomiĈdzy ocenianú technologiú
a sposobem leczenia, z którym jest ona porównywana: jaki
byĝby ich wybór i dlaczego?
Iloįü materiaĝu do rozpatrzenia przez Zespóĝ Ekspertów bĈdzie
prawdopodobnie bardzo duŁa. NaleŁy zatem zadbaü o zwiĈzĝoįü. Jeįli
na poparcie tych informacji zebraliįmy duŁo danych, takich jak wyniki
badağ ankietowych, naleŁy umieįciü je w zaĝúczniku, by nie zaciemniaĝy najwaŁniejszego przekazu.
Zacytowanie dosśownych wypowiedzi chorych lub ich doůwiadczeŝ moƄe byĺ niekiedy przydatne w argumentacji na
rzecz danej technologii, przemawiajĸc Ƅywo do wyobraƂni ekspertów. NaleƄy jednak pamiņtaĺ, Ƅe Zespóś Oceniajĸcy specjalizuje siņ w ocenie dowodów naukowych i moƄe
w ogóle nie wziĸĺ pod uwagņ tych przykśadów.
Nie naleŁy zakĝadaü, Łe eksperci bĈdú mieü įwiadomoįü wszystkich konsekwencji choroby – najprawdopodobniej nie bĈdú jej mieli
(choü oni sami mogú súdziü inaczej). Jednoczeįnie w dostarczanych
przez nas informacjach warto stale podkreįlaü najwaŁniejsze przesĝanie, by przekaz nie utknúĝ w szczegóĝach. Uczmy siĈ z doįwiadczeğ
innych osób. MoŁna zwróciü siĈ do grup juŁ uczestniczúcych w procesie oceny technologii medycznych o informacje, w jaki sposób zebraĝy
one dane – co okazaĝo siĈ skuteczne, a co nie.
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Grupy pacjentów nie powinny staraü siĈ zbieraü informacji czysto
naukowych, których dostarczajú zespoĝy profesjonalne.
Unikalnym i niezwykle waƄnym wkśadem stowarzyszeŝ chorych w proces oceny jest wśaůnie przedstawienie doůwiadczeŝ ludzi Ƅyjĸcych z chorobĸ.
Dostarczanie informacji w formie pisemnej
Pisemna informacja moŁe zawieraü nastĈpujúce elementy:
a) dlaczego wkĝad stowarzyszenia lub indywidualnego chorego
jest istotny,
b) komentarz do juŁ opublikowanych danych,
c) doįwiadczenie Łycia z chorobú,
d) wpĝyw ocenianej technologii na Łycie.
ad. a) Dlaczego udziaś chorujĸcych osób jest istotny?
Aby doceniü wartoįü danych zgromadzonych przez indywidualnych
chorych lub stowarzyszenia chorych, Zespóĝ Ekspertów musi mieü jasnoįü, na jakiej podstawie informacje te zostaĝy zebrane. W tej czĈįci
naleŁy poruszyü takie zagadnienia, jak:
x doůwiadczenie poszczególnych osób lub organizacji
dostarczajĸcej dane i jej „odbiorców”,
x okreůlenie, do jakich ludzi dociera dana organizacja ze
swojĸ dziaśalnoůciĸ,
x jakie usśugi organizacja ůwiadczy swoim czśonkom,
x w jaki sposób zgromadzono dane oraz czy zostaśy one
zgromadzone na potrzeby tego procesu oceny technologii
medycznych, czy teƄ posśuƄono siņ danymi juƄ istniejĸcymi.
Informacje te pomogú zespoĝowi oceniajúcemu doceniü wartoįü zebranego materiaĝu.
Szczególnym wyzwaniem dla pewnych grup chorych jest sytuacja,
w której osoby korzystajúce z ich usĝug lub wystĈpujú w imieniu tych
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grup nie reprezentujú interesów wszystkich chorych. Nie oznacza to, iŁ
poglúdy tych grup sú mniej waŁne. NaleŁy jednak zaznaczyü, Łe prezentowane stanowisko nie jest stanowiskiem wszystkich.
Zbierajúc dane zwiúzane z chorym naleŁy pamiĈtaü o tym, co podlega ocenie, czyli o samej technologii medycznej.
Historia Łycia danego pacjenta jest istotna o tyle, o ile sĝuŁy zilustrowaniu problemu Łycia z chorobú. NaleŁy skoncentrowaü siĈ
na gromadzeniu informacji dostĈpnych wyĝúcznie od pacjentów
i ich bliskich.
ad. b) Komentarz do opublikowanych dostņpnych danych
Dla zilustrowania punktu widzenia chorych moŁna zamieįciü komentarz do juŁ istniejúcych danych, w którym wyjaįnia siĈ, w jakim stopniu
dane te sú istotne dla ludzi dotkniĈtych chorobú. Tymi danymi mogú
byü raporty z badağ klinicznych, do których dostĈp moŁna uzyskaü
przez biblioteki z literaturú fachowú búdĿ od doradców naukowych lub
medycznych pracujúcych dla poszczególnych stowarzyszeğ chorych.
Dane pochodzúce od chorych mogú koncentrowaü siĈ na wyjaįnieniu
przydatnoįci danej technologii medycznej w caĝoįciowej strategii leczenia z uwzglĈdnieniem takiego aspektu jak samodzielnoįü uwaŁana
przez wielu chorych za kwestiĈ priorytetowú.
Jakoįü Łycia – wyraŁenie oznaczajúce stopieğ zadowolenia czĝowieka z obecnego Łycia i samopoczucia – jest obszarem, w którym
stowarzyszenia chorych majú potencjalnie najwiĈcej do powiedzenia
w ramach procesu oceny technologii medycznych. Znaczenie, jakie
chorzy i ich bliscy przypisujú jakoįci Łycia musi znaleĿü wyraz w opisie ich doįwiadczeğ. Wyniki oceny jakoįci Łycia pacjentów uzyskane
w badaniach klinicznych moŁna wzbogaciü doĝúczajúc ich interpretacjĈ
przez osoby dotkniĈte chorobú, co pomoŁe ekspertom oceniajúcym
w zrozumieniu wpĝywu danej technologii na codzienne Łycie. To wĝaįnie chorzy i ich najbliŁsi dokĝadnie wiedzú, jaki wpĝyw ma dana choroba na ich codzienne Łycie, oraz w jaki sposób konkretne leczenie lub
strategie postĈpowania mogú wpĝynúü na jakoįü Łycia. Pomimo duŁej
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wiedzy na temat chorób, jakú posiadajú klinicyįci oraz okazywanego przez nich wspóĝczucia, nie majú oni doįwiadczenia codziennego
funkcjonowania z chorobú. TĈ sytuacjĈ mogú opisaü jedynie chorzy
i ich bliscy.
Wiele narzĈdzi oceniajúcych jakoįü Łycia bada szczególne potrzeby chorych na konkretnú chorobĈ lub wiúŁe siĈ z wybranym aspektem choroby (takim jak: ból, dusznoįü, itd.). Wykaz tych narzĈdzi jest
dostĈpny w jĈzyku angielskim na stronie http://phi.uhce.ox.ac.uk/links.
php. Interpretacja danych naukowych w sposób majúcy znaczenie dla
chorych i ich bliskich moŁe wymagaü od nas pewnego wysiĝku, jednak
dokonanie interpretacji z perspektywy chorego pomoŁe ekspertom
oceniajúcym lepiej zrozumieü znaczenie tych danych.
Obecnie zaczynamy przyznawaĺ, Ƅe jakoůĺ Ƅycia bliskich i/lub
opiekunów chorego jest równieƄ waƄnym aspektem choroby, jednak brak jest wystarczajĸcych danych na ten temat.
ad c) Doůwiadczenie Ƅycia z chorobĸ.
KwestiĈ tĈ omówiono szczegóĝowo w punkcie 3.2 Czym sĸ
informacje zwiĸzane z chorym? W skrócie naleŁy tu uwzglĈdniü
doįwiadczenie Łycia z chorobú, czyli:
x objawy,
x w jaki sposób choroba wpĝywa na codzienne Łycie,
x krótko- i dĝugotrwaĝy wpĝyw choroby na dĝugoįü i jakoįü
Łycia,
x psychologiczne i spoĝeczne aspekty choroby.
ad. d) Wpśyw ocenianej technologii medycznej na Ƅycie.
KwestiĈ tĈ omówiono szczegóĝowo w punkcie 3.2 Czym sĸ informacje zwiĸzane z chorym? Podsumowujúc, naleŁy tu uwzglĈdniü
wpĝyw danej technologii medycznej na chorych i ich bliskich. Do
prezentowanych danych moŁna wĝúczyü nastĈpujúce kwestie:
x korzyįci i dziaĝania niepoŁúdane ocenianego leczenia,
x wpĝyw nowej technologii (ocenianego leczenia) na codzienne
Łycie,
x psychologiczne i spoĝeczne konsekwencje ocenianego
leczenia oraz braku leczenia,
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x skutki ßnansowe, tj. efektywnoįü przewidywanych kosztów,
nowej technologii (ocenianego leczenia).
Osobista prezentacja zebranych informacji
W niektórych procesach oceny technologii medycznych (np.
w procesach oceny prowadzonych przez NICE w Anglii i Walii) osoby dotkniĈte chorobú majú moŁliwoįü uczestniczenia w spotkaniach
i osobistego zaprezentowania danych. Do tego celu naleŁy dobraü
takich chorych, którzy bĈdú w stanie przekazaü swój punkt widzenia
wysoko wykwalißkowanym ekspertom zasiadajúcym w Komisji Oceniajúcej. NICE przyznaje, Łe zadanie to moŁe sprawiü chorym trudnoįci i dlatego przed i po spotkaniach majú oni zapewnionú pomoc
zakresie takiej prezentacji.
Do zapamiņtania!
Dwa lub trzy najwaŁniejsze przesĝania, które chcemy przekazaü
w swoim wystúpieniu powinny znaleĿü siĈ na poczútku prezentacji, gdy uwaga ekspertów nie jest rozproszona. NastĈpnie naleŁy zilustrowaü te kwestie przykĝadami, a pod koniec wystúpienia
jeszcze raz powtórzyü najwaŁniejsze przesĝanie.
PoniŁej przestawiamy kilka ogólnych wskazówek pozwalajúcych
zmniejszyü uczucie dyskomfortu i tremy przed wystúpieniem:
x staraj siĈ zajúü miejsce na linii wzroku przewodniczúcego
komisji,
x weĿ notatnik, w którym moŁesz zapisywaü swoje uwagi do
spraw poruszanych w dyskusji,
x osoby zdenerwowane perspektywú wystúpienia powinny
najpierw uĝoŁyü je sobie w gĝowie,
x moŁesz przyznaü, Łe rozumiesz wysuwane argumenty, ale
powiedz wyraĿnie, jeįli siĈ z nimi nie zgadzasz,
x jeįli chcesz kogoį przekonaü, búdĿ uprzejmy, ale wytrwaĝy
w argumentacji,
x uŁywaj krótkich zdağ, mów na temat,
x unikaj kategorycznych wyraŁeğ takich jak „musicie”, itp.,
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natomiast staraj siĈ podawaü wĝasne komentarze w sposób nie
zastraszajúcy rozmówców. Dobrze jest wykorzystaü takie zwroty
jak np. „osoby cierpiúce na tĈ chorobĈ wolaĝyby…”,
x jeįli zorientujesz siĈ, Łe twoje sĝowa zostaĝy Ŀle zrozumiane,
przekaz swój punkt widzenia jeszcze raz, innymi sĝowami.
Osoby wystĈpujúce przed Zespoĝem Ekspertów mogú mieü ograniczony czas na swoje wystúpienie. Mogú takŁe nie mieü moŁliwoįci
udzielenia odpowiedzi na pytania, które chciaĝyby usĝyszeü. Dlatego
proponujemy prosty sposób znany pod hasĝem ABC (ang. Answer,
Bridge, Control, czyli: odpowiedĿ, ĝúcznik, przesĝanie). Jest to metoda
trzyczĈįciowych zdağ. Po usĝyszeniu pytania:
x odpowiadamy na nie w pierwszej kolejnoįci,
x nastĈpnie wypowiadamy sĝowa bĈdúce ĝúcznikiem do wĝaįciwej
treįci, którú chcemy przekazaü,
x na koniec przekazujemy treįü, na której nam zaleŁy.
ZaĝóŁmy, na przykĝad, Łe zaleŁy nam na przekazaniu informacji, iŁ
dziĈki ßzjoterapii moŁemy samodzielnie dojįü do toalety, co pozwala
nam uniknúü zakĝopotania zwiúzanego z poproszeniem kogoį o odprowadzenie nas do ĝazienki.
Eksperci pytajĸ: „Ile kroków moŁe Pan/Pani przejįü bez pomocy?”
Przykśadowa odpowiedƂ: „Dawniej udawaĝo mi siĈ przejįü samodzielnie 5 kroków, jednak po ßzjoterapii mogĈ przejįü 20 kroków, co
pozwala mi na samodzielne dojįcie do ĝazienki.”
MoŁna takŁe skoncentrowaü siĈ na wskazaniu konsekwencji choroby lub leczenia, które nie zostaĝy uwzglĈdnione przez ekspertów
w dyskusji.
3.6 Partnerstwo we wspóäpracy
W procesie oceny technologii medycznych moŁe uczestniczyü wiele stowarzyszeğ zrzeszajúcych nieprofesjonalistów, którzy majú prawo
wyraziü swojú opiniĈ. Chorzy i inne osoby prywatne mogú odnieįü korzyįü ze wspóĝpracy pomiĈdzy ludĿmi z róŁnych įrodowisk: uniwersytetów, towarzystw ubezpieczeniowych, stowarzyszeğ naukowych,
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sĝuŁby zdrowia i przemysĝu. Wszystkie te grupy ĝúczy dobro chorych,
ich bliskich i spoĝeczeğstwa obywatelskiego. Wiele ze wspomnianych
zespoĝów moŁe byü uczestnikami procesu oceny technologii medycznych. Mogú one dostarczaü danych do oceny lub informacji o sposobie wykorzystania danej technologii.
NaleŁy zastanowiü siĈ nad wyborem odpowiednich partnerów tzn.
czy do wspóĝpracy nad zĝoŁeniem danych moŁna wĝúczyü inne ugrupowania. Wspólny wkĝad kilku grup reprezentujúcych stanowisko wiĈkszej liczby chorych moŁe mieü wielkú siĝĈ przebicia. Mówiúc jednym,
silnym gĝosem mamy wiĈkszú szansĈ, Łe gĝos ten zostanie usĝyszany. Stowarzyszenia mogú zebraü poparcie osób korzystajúcych z ich
usĝug, co z pewnoįciú wzmocni siĝĈ przekazu.
Zespoĝy profesjonalistów (np. lekarzy, pielĈgniarek lub farmaceutów)
mogú podzielaü zdanie danej organizacji na temat ocenianej technologii medycznej. W takim przypadku naleŁy doĝoŁyü wszelkich starağ, by
skĝadanie informacji byĝo wĝaįciwie skoordynowane. Wówczas Zespóĝ
Ekspertów dostaje jasny sygnaĝ o jednolitym stanowisku w kwestii wartoįci danej technologii medycznej. NaleŁy zachowaü ostroŁnoįü, jeįli
inne įrodowiska prezentujú odmienne poglúdy na temat danej technologii. W takim przypadku naleŁy odnieįü siĈ do tego faktu w swoich
materiaĝach.
Pomocne moŁe byü podzielenie siĈ zebranym materiaĝem z innymi podmiotami uczestniczúcymi w procesie oceny. DziĈki temu
moŁna bĈdzie uniknúü sytuacji, w której Zespóĝ Oceniajúcy otrzymuje sprzeczne informacje na temat doįwiadczeğ chorych.

3.7 Co dzieje siö z zebranym materiaäem?
Doįwiadczenia ludzi dotkniĈtych chorobú, czyli dane zwiúzane
z chorym, sú rozpatrywane wraz ze wszystkimi innymi danymi przez
Zespóĝ Ekspertów, którego rola polega na ocenie zebranych informacji.
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ZĝoŁenie tych danych nie gwarantuje uzyskania pozytywnej oceny,
moŁe jednak przyczyniü siĈ do wyartykuĝowania stanowiska chorych.
Proces oceny technologii medycznych moŁe zakoğczyü siĈ odrzuceniem lub brakiem rekomendacji dla danej technologii.
Sposób wykorzystania doįwiadczeğ chorych zaleŁy od samego
procesu oceny technologii medycznych. NaleŁy zwróciü siĈ z tym pytaniem do wĝaįciwej agencji zajmujúcej siĈ ocenú technologii medycznych, np.:
x czy bĈdú one wykorzystywane razem ze wszystkimi innymi
dostĈpnymi informacjami?
x czy bĈdú traktowane na równi z innymi danymi?
x czy w caĝym procesie oceny moŁna wyróŁniü etap, w którym
dane te bĈdú istotne?
x czy istnieje moŁliwoįü wniesienia swojego wkĝadu w dany
proces oceny wiĈcej niŁ jeden raz?
NaleŁy takŁe zorientowaü siĈ, czy w samej Agencji ds. Oceny Technologii Medycznych moŁna zgĝosiü siĈ do kogoį o poradĈ w kwestii
gromadzonych informacji.
To, co nastúpi po dokonaniu oceny dokumentacji, moŁe róŁniü siĈ
pomiĈdzy instytucjami. Prawdopodobnie zostanie sporzúdzony raport
z zaleceniami dotyczúcymi stosowania danej technologii, z wyjaįnieniem w jakich grupach pacjentów naleŁy jú stosowaü i kiedy. W raporcie moŁe znaleĿü siĈ stwierdzenie, Łe dana technologia nie jest w ogóle rekomendowana lub jest zalecana do stosowania u ograniczonej
grupy pacjentów. Jeįli raport zostanie sporzúdzony w wersji roboczej,
moŁe istnieü moŁliwoįü doĝúczenia do niego wĝasnego komentarza.
Wymaga to zapoznania siĈ z technicznymi aspektami oceny, które
mogú byü trudne do przyswojenia. Stosowana terminologia moŁe byü
mylúca, dlatego w Zaĝúczniku 3 zaĝúczamy krótki sĝowniczek najwaŁniejszych pojĈü (peĝny sĝowniczek jest dostĈpny w jĈzyku angielskim
na stronie http://www.inahta.org/upload/HTA_resources/Edu_INAHTA_
glossary_July_2006_ßnal.pdf.
MoŁe zajįü koniecznoįü zwrócenia siĈ z proįbú o interpretacjĈ danych technicznych. Pomoc takú moŁna uzyskaü od doradców naukowych danej organizacji, od wydziaĝów uniwersyteckich specjalizujú37

Rys. nr 6. Schemat podejmowania decyzji

cych siĈ w tych zagadnieniach (naleŁy przeszukaü strony internetowe
lokalnych uczelni wpisujúc hasĝo „HTA” „zdrowie publiczne”, „zarzúdzanie opiekú zdrowotnú” lub „ekonomika zdrowia”), od producentów
danej technologii lub od agencji zajmujúcej siĈ ocenú technologii medycznych. WaŁne jest, by rozumieü przesĝanie wersji roboczej raportu. NaleŁy teŁ zwracaü siĈ o pomoc w przygotowaniach, jeįli jest ona
koniecznie potrzebna.
Po ukoğczeniu raportu zostanú podjĈte decyzje, czy i w jaki sposób
wprowadziü zalecenia w nim sformuĝowane w Łycie.
W niektórych procesach oceny moŁliwe jest odwoĝanie siĈ od rekomendacji, jeįli nie sú one zgodne z naszymi przekonaniami. W takim przypadku przebieg procesu odwoĝawczego zostanie wyjaįniony
grupom lub osobom zaangaŁowanym w proces oceny technologii
medycznych. Byü moŁe osoby te bĈdú miaĝy moŁliwoįü wyjaįnienia
Zespoĝowi Ekspertów, iŁ w swojej ocenie pominĈli oni aspekty waŁne
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dla chorych. Eksperci oceniajúcy mogli nie zdawaü sobie sprawy, Łe
pacjenci potrzebujú moŁliwoįci wyboru terapii. Wybór ten jest istotny
dla osób, które nie tolerujú dziaĝağ niepoŁúdanych zwiúzanych z danym leczeniem. Na przykĝad: niektórzy pacjenci dobrze znoszú leczenie jednym rodzajem statyny, podczas gdy inni lepiej tolerujú terapiĈ
innym jej rodzajem.
Nie wszyscy chorzy lub ich organizacje decydujú siĈ na zĝoŁenie
odwoĝania. Poczucie nie zostania wysĝuchanym jest z pewnoįciú frustrujúce, jednak byü moŁe w danym przypadku zawaŁyĝy inne wzglĈdy, które uznano za bardziej istotne. Inni uczestnicy procesu mogú
równieŁ mieü takie wraŁenie, dlatego nie naleŁy zakĝadaü, Łe zebrany
przez nas materiaĝ nie zostaĝ wziĈty pod uwagĈ tylko dlatego, Łe jest
gĝosem chorych i opinii publicznej.
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4

Uwagi koôcowe

Wydaje siĈ, Łe procesy oceny technologii medycznych bĈdú miaĝy
coraz wiĈkszy wpĝyw na podejmowanie decyzji o dostĈpnoįci danych
technologii w ramach systemu opieki zdrowotnej, niezaleŁnie od tego,
czy dotyczú one badağ przesiewowych czy dostĈpnego leczenia powaŁnych chorób. JuŁ dziį w Europie mówi siĈ o potrzebie įciįlejszej
wspóĝpracy pomiĈdzy poszczególnymi agencjami ds. oceny technologii medycznych.
WaŁne jest, by w procesie oceny technologii medycznych uwzglĈdniono potrzeby ludzi bezpoįrednio dotkniĈtych jego wynikiem, czyli
chorych, ich bliskich i ogóĝu spoĝeczeğstwa.
Udziaś w procesie oceny technologii medycznych jest zajņciem
czasochśonnym i nierzadko trudnym, jednak daje realnĸ moƄliwoůĺ
wpśywania na jakoůĺ i zakres opieki zdrowotnej.
DziĈki informacjom uzyskanym od chorych i innych osób moŁliwe
jest podjĈcie decyzji o dostĈpnoįci danej terapii. Mamy nadziejĈ, Łe
ten przewodnik pomoŁe chorym i wszystkim zainteresowanym jak najlepiej wykorzystaü szansĈ wniesienia wĝasnego wkĝadu w proces oceny technologii medycznych.
Zaäñcznik 1
Dane kontaktowe AOTM w Polsce (AHTAPol):
Agencja Oceny Technologii Medycznych
Al. Lotników 22, 02-668 Warszawa
tel. +48 22 566 72 00
fax: +48 22 56 67 202
e-mail: szkolenia@aotm.gov.pl
sekretariat@aotm.gov.pl
http://www.aotm.gov.pl
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Zaäñcznik 2
Wykaz elementów, jakie powinny znaleƂĺ siņ w materiale skśadanym przez grupy pacjentów do analizy w ramach oceny technologii medycznych
1 Opis organizacji skĝadajúcej materiaĝ do oceny:
x cele ogólne i szczegóśowe,
x jakie usśugi ůwiadczy dana organizacja i kto z nich korzysta
(liczba uƄytkowników, rodzaj uƄytkowników),
x prezentacja doradców naukowych i medycznych,
x w jaki sposób zebrano materiaś do oceny – na podstawie juƄ
istniejĸcej wiedzy czy w oparciu o nowe badania ankietowe,
grupy dyskusyjne, itd.,
x Ƃródśa finansowania.
2 Opis choroby i jej wpĝywu na pacjenta:
x w jaki sposób choroba wpśywa na codzienne Ƅycie pacjenta?
x jakie sĸ gśówne problemy zwiĸzane z chorobĸ? Które z nich sĸ
najbardziej uciĸƄliwe dla pacjenta?
x w jaki sposób choroba wpśywa na zdolnoůĺ pacjenta do pracy,
Ƅycie spośeczne, zdrowie psychiczne, itd.?
x w jaki sposób choroba wpśywa na relacje pacjenta z rodzinĸ
i przyjacióśmi?
3 Krótki opis technologii oraz jej porównanie z istniejúcym leczeniem
i innymi opcjami opieki nad pacjentami z danú chorobú.
4 Opis korzyįci i ryzyka zwiúzanych z zastosowaniem ocenianej
technologii – jakie konkretnie korzyįci ona zapewnia i jaki jest jej
„koszt” dla pacjentów i opiekunów:
x jakie sĸ korzyůci? Jak wpśywajĸ one na codzienne Ƅycie
pacjenta?
x jak wypada porównanie tych korzyůci z korzyůciami z obecnego
leczenia?
x czy dana technologia ma wpśyw na:
ż zdolnoůĺ chorego do pracy?
ż zarzĸdzanie wśasnym zdrowiem?
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x
x
x

x

ż Ƅycie domowe?
ż Ƅycie spośeczne i relacje z innymi ludƂmi?
jak wypada porównanie tych dziaśaŝ niepoƄĸdanych ze skutkami
ubocznymi innych terapii?
jakie byśyby konsekwencje dla pacjentów w przypadku
ograniczenia lub braku dostņpu do tej technologii?
w jakim stopniu dana technologia odpowiada codziennemu Ƅyciu
pacjentów?
ż czy skorzystanie z niej wymaga pobytu w szpitalu?
ż czy konieczne jest przebywanie na zwolnieniu zdrowotnym?
ż czy dana technologia uniemoƄliwia wykonywanie codziennych
czynnoůci?
ż czy ma ona wpśyw na inne osoby, np. rodzinņ pacjenta?
czy dana technologia ma wpśyw na zdolnoůĺ pacjenta do pracy?
Samodzielne leczenie? Pobyt w domu? ƃycie spośeczne i relacje
z innymi ludƂmi?

5 Jaki jest wpĝyw choroby i danej technologii na rodzinĈ i przyjacióĝ
pacjenta:
x czy muszĸ oni zwalniaĺ siņ z pracy, aby sprawowaĺ opiekņ nad
pacjentem?
x czy ma ona wpśyw na status finansowy, np. wymaga opśacenia
opieki nad pacjentem?
x czy utrudnia opiekņ nad dzieĺmi?
x czy stan zdrowia opiekuna ulegś pogorszeniu w wyniku
sprawowania opieki nad pacjentem?
x czy istnieje obciĸƄenie emocjonalne?
6 Wszelkie inne informacje o istotnym znaczeniu.
Zaäñcznik 3
Terminologia stosowana w procesie oceny technologii medycznych
PoniŁej podajemy deßnicjĈ najczĈstszych terminów stosowanych
w procesie oceny technologii medycznych. Niniejszy sĝownik powstaĝ
z myįlú o pacjentach i opinii publicznej, aby pomóc tym osobom lepiej
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rozumieü treįü dokumentów rozpatrywanych w procesie oceny technologii medycznych.
Peĝny sĝownik terminów stosowanych do oceny technologii medycznych jest dostĈpny na stronie MiĈdzynarodowej Sieci Agencji ds.
Oceny Technologii Medycznych (INAHTA) pod adresem:
http://www.inahta.org/upload/HTA_resources/Edu_INAHTA_glossary_July_2006_ßnal.pdf
Koŝcowa ocena (ang. appraisal). Jest to proces wykorzystujúcy
materiaĝ zebrany do oceny w celu sformuĝowania rekomendacji o stosowaniu danej technologii. MoŁe zawieraü opinie o wzglĈdnej wartoįci
danej technologii, róŁniúce siĈ pomiĈdzy poszczególnymi krajami.
Komisja Oceniajĸca lub Zespóś Oceniajĸcy (ang. Appraisal
Committee or Assessment panel). Grupa ekspertów rozpatrujúcych
zebrane materiaĝy i dokonujúcych oceny ich znaczenia dla danej technologii.
Ocena (ang. assessment). Proces, w którym Agencja ds. Oceny Technologii Medycznych dokonuje przeglúdu dostĈpnych danych
i przedstawia wnioski o tym, co wszystkie te dane mówiú nam o danej
technologii.
Odchylenie (ang. bias). Ma miejsce, gdy uzyskane wyniki nie sú
takie, jakich siĈ spodziewano z powodu wpĝywu czynnika nie uwzglĈdnionego w badaniu. Takie odchylenie ma charakter raczej systematyczny niŁ przypadkowy.
Badanie kliniczno-kontrolne (ang. case control study). Jest to
badanie, w którym danú populacjĈ – na przykĝad osób cierpiúcych na
konkretnú chorobĈ – porównuje siĈ z populacjú dzielúcú wiele cech
wspólnych z wyjĸtkiem tej jednej cechy badanej. Badanie takie moŁna
wykorzystaü dla okreįlenia przyczyn choroby, np. badanie wykazujúce, Łe palenie jest przyczynú raka pĝuc.
Skutecznoůĺ w badaniach klinicznych (ang. clinical efficacy).
Okreįla dziaĝanie danej technologii w warunkach badania klinicznego.
Jeįli np. jest to lek stosowany w chorobie Parkinsona, okreįla ona
stopieğ zĝagodzenia objawów i czas utrzymywania siĈ korzyįci z leczenia.
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Skutecznoůĺ kliniczna (ang. clinical effectiveness). Odnosi siĈ
do tego, w jaki sposób dana technologia dziaĝa w Łyciu codziennym.
Zakśócenie (ang. confounding). Dochodzi do niego, gdy czynnik
zewnĈtrzny zaburza ocenĈ naukowú (np. badanie kliniczne) majúc
wpĝyw na mierzone parametry. Z powodu zakĝóceğ uzyskane wyniki sú
mniej oczywiste niŁ to zostaĝo zaplanowane przez autorów badania.
Efektywnoůĺ kosztów (ang. cost effectiveness). W uproszczeniu,
jest to korzyįü wynikajúca z danej technologii wzglĈdem jej kosztu.
Koszt technologii mierzy siĈ w jednostkach monetarnych, natomiast jej
efekt – w jednostkach nie monetarnych, np. w zyskanych latach Łycia
lub obniŁeniu ciįnienia krwi.
Analiza kosztów uƄytecznoůci (ang. cost utility analysis). To
rodzaj badania wyliczajúcy skutki technologii w jednostkach ßnansowych, a korzyįci w takich jednostkach, jak wartoįü lub uŁytecznoįü
dla pacjenta. Najbardziej rozpowszechnionú analizú kosztów uŁytecznoįci jest analiza kosztów na QALY.
DALY (ang. disability adjusted life year) lub liczba lat trwania
inwalidztwa lub choroby. Wartoįü DALY wyraŁa stosunek lat zdrowia
do lat niesprawnoįci lub choroby. Ma na celu okreįlenie róŁnicy pomiĈdzy Łyciem osób caĝkowicie zdrowych z dĝugim okresem przeŁycia a Łyciem osób chorych lub niepeĝnosprawnych o krótszym okresie
przeŁycia.
Dyskontowanie (ang. discounting). To termin stosowany do okreįlenia niŁszej wartoįci przyszĝych kosztów i korzyįci w porównaniu do
obecnych kosztów i korzyįci. Innymi sĝowy, pieniúdze wydane dziį
lub korzyįci zdrowotne uzyskane dzisiaj majú wiĈkszú wartoįü niŁ te
uzyskane w przyszĝoįci. Dyskontowanie odgrywa waŁnú rolĈ w ocenie
odlegĝych korzyįci (np. programów badağ przesiewowych).
EUROQOL lub EQ-5D. Jest to ocena jakoįci Łycia, opracowana
w konsekwencji przyznania tej samej wartoįci róŁnym stanom zdrowia
w poszczególnych krajach Europy. Skala ta umoŁliwia pomiar jakoįci
Łycia w piĈciu obszarach oraz na trzech poziomach w obrĈbie kaŁdego z tych obszarów. Jest to narzĈdzie nie majúce zwiúzku z konkretnú
chorobú, umoŁliwiajúce porównania pomiĈdzy róŁnymi chorobami.
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Dane (ang. evidence). Informacje rozpatrywane w procesie oceny.
Mogú one pochodziü, na przykĝad z badağ klinicznych lub przeglúdu kilku badağ, z modeli analizy kosztów, a takŁe od osób Łyjúcych
z danú chorobú oraz ich rodzin i przyjacióĝ zaangaŁowanych w opiekĈ
nad chorymi.
HRQOL (ang. health related quality of life) lub jakoůĺ Ƅycia zwiĸzana ze stanem zdrowia. Termin uŁywany do opisu jakoįci Łycia uwarunkowanej tylko stanem zdrowia; nie uwzglĈdnia on takich aspektów
jak zdolnoįü do pracy lub status spoĝeczno-ekonomiczny.
Technologia medyczna (ang. health technology). Termin, który
moŁe odnosiü siĈ do wszelkich aspektów opieki zdrowotnej: programów proßlaktycznych, badağ diagnostycznych, sprzĈtu lub urzúdzeğ
medycznych, leków lub zabiegów stosowanych w opiece zdrowotnej.
ICER (ang. incremental cost-effectiveness ratio) lub inkrementalny wspóśczynnik efektywnoůci kosztów. Stanowi iloraz róŁnicy
kosztów porównywanych interwencji oraz róŁnicy ich efektywnoįci.
MoŁe stanowiü podstawĈ do podejmowania decyzji o alokacji ßnansów – pozwala na przydzielanie rang w ekonomice zdrowia.
Wspóĝczynnik ICER stosuje siĈ na przykĝad w celu porównania nowych technologii z technologiami powszechnie stosowanymi w praktyce (np. nowych terapii przeciw cukrzycy w porównaniu z leczeniem
standardowym).
ITT (ang. intention to treat) lub zamiar leczenia. Termin uŁywany w analizie wyników badağ klinicznych. Na przykĝad w porównaniu
dwóch terapii, ich wyniki oceniane sú na podstawie zamierzonego leczenia, nawet, jeįli w praktyce pacjent otrzymywaĝ inny lek.
Trafnoůĺ wewnņtrzna i zewnņtrzna (ang. internal & external validity). Trafnoįü odnosi siĈ do prawdziwoįci. Trafnoįü zewnĈtrzna odzwierciedla uzyskanie takich samych wyników w innych warunkach
i įwiadczy o tym, w jakim stopniu wyniki te moŁna odnosiü do ogólnej rzeczywistoįci. Trafnoįü wewnĈtrzna oznacza stopieğ pewnoįci,
Łe dany efekt jest rzeczywiįcie wynikiem analizowanej interwencji.
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Zyskane lata Ƅycia (ang. life years gained). Termin oznaczajúcy
liczbĈ dodatkowych lat przeŁytych przez danú osobĈ w wyniku zastosowania danej technologii. Wartoįciú porównawczú sú lata Łycia bez
zastosowania technologii. Na przykĝad, dany lek moŁe wydĝuŁyü Łycie
pacjenta o tygodnie, miesiúce, a nawet lata. Zyskanych lat Łycia nie naleŁy braü pod uwagĈ w ocenie terapii nie skutkujúcych przedĝuŁeniem
Łycia; w takich przypadkach lepiej posĝugiwaü siĈ wartoįciú QALY.
Wynik zdrowotny (ang. outcome). To punkt koğcowy badania.
MoŁe nim byü przeŁycie, jakoįü Łycia, czas do wystúpienia progresji
choroby, įmiertelnoįü zwiúzana z chorobú, itd. W badaniu moŁliwa jest
analiza pierwszorzĈdowych punktów koğcowych – dziaĝağ gĝównych oraz punktów drugorzĈdowych, które sú waŁne, jednak nie stanowiú
gĝównego celu badania.
Koszt zaniechania innych moƄliwoůci (ang. opportunity cost).
PojĈcie odzwierciedlajúce to, czego nie moƄna zrobiü w wyniku zastosowania konkretnej technologii – tzn. jakie moŁliwoįci zostanú utracone na skutek sßnansowania lub zastosowania danej technologii. Jeįli
fundusze zostanú przeznaczone na pokrycie kosztów tej technologii,
nie bĈdzie ich moŁna przeznaczyü na inne cele w ramach opieki zdrowotnej.
QALY (ang. quality adjusted life year) lub lata Ƅycia skorygowane
o jakoůĺ. Wartoįü QALY jest próbú uzyskania wartoįci liczbowej odzwierciedlajúcej dĝugoįü i jakoįü przeŁycia. UmoŁliwia ona porównanie
róŁnych chorób z uwzglĈdnieniem zarówno dĝugoįci, jak i jakoįci Łycia
osób nimi dotkniĈtych. QALY moŁe byü wartoįciú ujemnú (jeįli jakoįü
Łycia pacjenta jest bardzo niska).
W procesie oceny technologii medycznych czĈsto stosuje siĈ pojĈcie „kosztu na QALY” oznaczajúce koszt danego leczenia niezbĈdny
w zagwarantowaniu okreįlonej dĝugoįci i jakoįci przeŁycia.
Jakoůĺ Ƅycia (ang. QOL or quality of life). Miara satysfakcji pacjenta zwiúzana z jego stanem zdrowia, samopoczuciem psychicznym
i funkcjonowaniem spoĝecznym. Powinna ona byü mierzona przez samych pacjentów za pomocú specjalnie opracowanych skal.
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Paktowanie z diabśem (tzw. handlowanie czasem, ang. time trade off). Metoda oceny wartoįci technologii polegajúca na pomiarze
preferencji danej osoby w chwili wyboru pomiĈdzy dwiema opcjami.
Oznacza ona liczbĈ lat przeŁycia, jakú dana osoba jest w stanie poįwiĈciü po to, by poprawiü stan swojego zdrowia juŁ teraz, czyli ile
czasu osoba dokonujúca wyboru oddaĝaby w zamian za lepsze zdrowie. Pacjenci mogú stawaü przed róŁnymi wyborami, na przykĝad: ile
miesiĈcy Łycia pacjent oddaĝby w zamian za jakú liczbĈ miesiĈcy Łycia
bez objawów choroby. Jest to jedna z metod pomiaru uŁytecznoįci.
UƄytecznoůĺ (ang. utility). Metoda pomiaru preferencji dla danego
wyniku zdrowotnego – zazwyczaj wyraŁana w wartoįciach od 0 do 1
(np. 0 = zgon; 1 = peĝne zdrowie). Wartoįci liczbowe przypisuje siĈ tu
z pomocú róŁnych metod takich jak „paktowanie z diabĝem” lub loteria
standardowa.
Technologia referencyjna (ang. reference case). To standard
(model), z którym porównywana jest dana technologia.
Zakres oceny (ang. scope). Opisuje parametry brane pod uwagĈ
podczas oceny technologii medycznych. Mogú one obejmowaü chorobĈ (lub jej stadium), pacjentów (wszystkich lub podgrupĈ), ocenianú
technologiĈ i technologiĈ porównawczú. Jest to cecha opisujúca proces oceny: problemy z ustaleniem zakresu mogú negatywnie wpĝynúü
na wynik oceny. Na przykĝad w sytuacji, gdy technologii porównawczej
nie moŁna zastosowaü w praktyce klinicznej, jej wynik nie jest istotny
z punktu widzenia zastosowania klinicznego.
„ƃyciowa ruletka” tzw. loteria standardowa (ang. standard gamble). Ma miejsce wówczas, gdy osoby mogú zdecydowaü ile sú gotowe poįwiĈciü, zaryzykowaü za potencjalnú korzyįü. Na przykĝad:
u pacjentów z chorobú przewlekĝú, która moŁe byü leczona z wykorzystaniem nowej technologii jest to czas przeŁycia (liczba tygodni, miesiĈcy, lat), jaki byliby oni gotowi utraciü za szansĈ Łycia krócej w lepszym stanie zdrowia.
Ryzyko wzglņdne (ang. relative risk). Odzwierciedla stopieğ prawdopodobieğstwa uzyskania danego wyniku w jednej grupie pacjentów
w porównaniu z innú grupú chorych. Na przykĝad wzglĈdne ryzyko
zgonu w wyniku leczenia A w porównaniu z leczeniem B. Oblicza siĈ je
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jako stosunek ryzyka zdarzenia w jednej grupie do ryzyka tego samego zdarzenia w drugiej grupie.
Czuśoůĺ i swoistoůĺ (ang. sensitivity & specificity). Czuĝoįü badania odzwierciedla stopieğ wykrywalnoįci efektu, jaki dane badanie
ma mierzyü, tzn. czy dany efekt zostaĝ rzeczywiįcie uwidoczniony
w badaniu. MoŁe to równieŁ oznaczaü porównanie czy wynik badania rzeczywiįcie odpowiada stanowi faktycznemu. Swoistoįü okreįla
dokĝadnoįü, z jakú dany efekt zostaĝ zmierzony, tzn. czy rzeczywiįcie
doszĝo do pomiaru tego efektu, a nie czegoį innego. Swoistoįü moŁna
równieŁ rozumieü w nastĈpujúcy sposób: jeįli nie doszĝo do wykrycia danego efektu, czy moŁemy mieü pewnoįü, Łe nie wystĈpuje on
w rzeczywistoįci?
ZśoƄenie danych (ang. submission). Oznacza prezentacjĈ danych
zwiúzanych z pacjentem. Dane te moŁna przedstawiü w formie pisemnej lub w bezpoįrednim wystúpieniu.
Gotowoůĺ do pśacenia (ang. willingness to pay). Maksymalna
iloįü įrodków, jakú dana osoba jest gotowa zapĝaciü: (a) Łeby uzyskaü konkretny dobry stan zdrowia lub wynik zdrowotny búdĿ zwiĈkszyü prawdopodobieğstwo jego uzyskania, lub (b) uniknúü konkretnego zĝego stanu zdrowia lub niekorzystnego wyniku zdrowotnego lub
zmniejszyü prawdopodobieğstwo jego wystúpienia.
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“Niniejszym potwierdzam, Ƅe przewodnik opisujĸcy proces OTM moƄe
byĺ tśumaczony bez naruszenia wśasnoůci intelektualnej. Przewodnik
zostaś przygotowany w celu bezpśatnego udostņpnienia pacjentom, organizacjom chorych, opiekunom i obywatelom zainteresowanym OTM.
Tśumaczenie z jņzyka angielskiego jest mile widziane.”
Jean Mossman
6.07.10

Publikacja wsparta przez

Od redakcji
W sytuacji ograniczonych įrodków ßnansowych w systemie opieki zdrowotnej przy jednoczesnym szybkim rozwoju skutecznych, ale
kosztownych technologii medycznych konieczne jest dokonanie wyboru, które z tych technologii powinny byü opĝacane ze įrodków publicznych. W tym celu niezbĈdna jest ocena technologii medycznych
(polski skrót OTM, skrót angielski HTA od Health Technology Assessment). Ocenú tú zajmujú siĈ specjalistyczne agencje rzúdowe dziaĝajúce w róŁnych krajach.
Agencje te biorú do oceny technologii wszelkie dane zwiúzane z proponowanú terapiú. Poza danymi klinicznymi i rachunkami kosztów ekonomicznych konieczne jest wziĈcie pod uwagĈ aspektów spoĝecznych,
ekonomicznych i psychologicznych zwiúzanych z Łyciem codziennym
osoby chorej - zwĝaszcza przewlekle - i jej najbliŁszych.
WaŁnú rolĈ powinny w procesie oceny technologii medycznych odegraü stowarzyszenia chorych wspóĝpracujúce przy zbieraniu danych
z oįrodkami uniwersyteckimi, profesjonalistami zdrowia i przedstawicielami agencji ds. oceny technologii medycznych.
Jedynie kompleksowe wziĈcie pod uwagĈ informacji o: codziennym
Łyciu z chorobú, uciúŁliwoįci terapii, koniecznoįci zaangaŁowania do
pomocy czy opieki bliĿnich a takŁe wyników badağ naukowych i obserwacji klinicznymi pozwala na podjĈcie przez agencjĈ ds. oceny technologii medycznych wĝaįciwej decyzji w sprawie rekomendacji danej
technologii medycznej do wdroŁenia w procesie leczenia chorych.
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