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Декан на Факултет по Обществено здраве,
здраве МУ-Пловдив
МУ Пловдив
Директор на Информационен център за редки болести и лекарства сираци,
сираци
Пловдив

•

Член на Работната група по редки болести (Task Force on Rare Diseases) към
Европейската комисия,
комисия 2004 – 2009
Член на Работната група по изготвянето на Съобщението на Европейската
комисия за редките болести (COM/2008/679)
Член на Интердисциплинарния комитет на Международния консорциум за
научни изсл
изследвания в областта на редките болести (IRDiRC) към Европейската
комисия

•
•

•
•
•

Член на Управителния съвет на ЦетралноЦетрално и Източноевропейската генетична
мрежа (CEEGN)
Член на Управителния съвет на Международното общество за редки болести
(ICORD Society)
Председател на Работната група по изготвянето на Националната програма за
редки болести към Министерство на здравеопазването
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НАКРАТКО ЗА ОЗТ
Всеки процес на разглеждане и отчитане на свойствата на
медицинските технологии,
технологии които се използват в здравеопазването –
безопасност,
безопасност ефикасност,
ефикасност приложение,
приложение индикации и указания за
използване,
използване ефективност на разходите,
разходите икономически,
икономически социални и
етични последствия.
последствия

ЦЕЛ НА ОЗТ
Решенията на здравните власти за използването и заплащането на
медицински технологии в здравеопазването се взимат информирано
и обективно в рамките на прозрачен и отворен за обществото процес.
процес
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ЗАЩО?
Проблеми пред общественото здравеопазване днес:
днес
Управление на разходите за здравеопазване
Социален аспект (етични
етични дилеми и обществени нагласи)
нагласи
Подкрепа за научно-технологичните
Лисабонски
научно технологичните иновации (Лисабонски
протокол)
протокол
Нови ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ► ► Нови УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯ

ДНЕШНАТА МИСИЯ:
УСТОЙЧИВОСТ НА
ЗДРАВНАТА СИСТЕМА
www.raredis.org

КАК?
1971 г.

«Всички ЕФЕКТИВНИ терапии трябва да са достъпни
за населението.»
Проф.
шотлански епидемиолог)
Проф Арчибалд Кокрейн (шотлански
епидемиолог

Здравни реформи,
реформи насочени
към свиване на разходите

2000

1990

1997 г.

Здравни реформи,
реформи насочени към
управление на качеството и риска

«Всички ЕФЕКТИВНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗГОДНИ
терапии трябва да са достъпни за населението.»
Проф.
английски икономист)
Проф Алън Уилямс (английски
икономист
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ОЗТ - ИНТЕГРАЛНА ЧАСТ
ОТ ГЛОБАЛНАТА ЗДРАВНАТА
ПОЛИТИКА...

Международна мрежа на
агенциите за ОЗТ (INAHTA):
53 национални и регионални
агенции за ОЗТ
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... И ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА
Европейски проект
EUnetHTA, 2006-2008
Съвместно действие
EUnetHTA, 2010-2012
Съвмстно действие
EUnetHTA 2, 2012-2015
Още преди това:
това
EUR-ASSESS, 1994-1997
HTA EUROPE, 1997-1999
EC HTA/ EC AHI, 1999-2001
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ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОЗТ В ЕВРОПА
МОДЕЛ
Интегриран
“А”
Интегриран
“Б”
Федерален

Мрежа

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТРАНИ

Една или няколко ОЗТ агенции работят
на национално ниво като задължителен
елемент от процеса на вземане на
решение

Великобритания,
Франция, Германия,
Дания, Швеция

Една или няколко ОЗТ агенции работят
на национално ниво, без изрично
обвързване с процеса на вземане на
решение

Норвегия, Холандия,
Белгия, Финландия

Различни ОЗТ структури с различни
правомощия действат на федерално и
регионално ниво

Испания

Множество ОЗТ структури с различен
профил и задължения действат на
различно ниво (национално, регионално
и местно)

Италия

Marchetti, 2010
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ДВА ПРИМЕРА

National Institute for Health and
Clinical Excellence (NICE):

Haute Autorité de Santé (HAS):
Независима обществена научна
организация с финансова автономност

Независим специален орган към
здравната система (NHS)

Създадена през 2005 г. след
структурни реформи

Създаден през 1999 г.
Mисия
исия – намаляване на вариациите в
наличността и качеството на здравните
услуги
Департаментът по здравеопазване
отговаря за дейността на NICE пред
Парламента

Mисия
исия – ефективност на здравната
система
Представя годишни отчети на
Парламента и Правителството
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ФИНАНСИРАНЕ

постоянни служители и външни
експерти

постоянни служители,
служители инспектори за
акредитация,
акредитация банка за външни експерти

4 дирекции и 3 обществени центъра (1
за ОЗТ)
ОЗТ

3 общи и 4 специализирани за ОЗТ
дирекции

Обществен съвет

Бюджет (€ 68.3 млн,
млн 2010)

Бюджет (₤
₤ 77.2 млн,
млн 2010)

държавна субсидия 12%
здравен осигурител 25%

държавна субсидия 95%

такси 61%

такси и други 5%

други 2%
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ДЕЙНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Препоръки за използването на ЗТ в
системата на общественото здраве (нови
нови
и съществуващи медикаменти,
медикаменти лечения и
процедури)
процедури
Клинични препоръки
Насоки към здравните работници за
промоция на здравето и превенция на
заболявания
Международно сътрудничество (NICE
International)

Препоръки към здравните власти за
ценообразуване и реимбурсиране на ЗТ
Клинични насоки за медицинските
специалисти
Акредитация на лечебните заведения
и сертификация на медицинските
специалисти
Терапевтични ръководст
ръководства за
хронични заболявания
Информационни кампании
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ОБХВАТ НА ПЪЛНОМОЩИЯТА

Извърша ОЗТ (клинична
клинична
ефективност и анализ разходразход
ефективност)
ефективност и издава препоръки до
здравните органи
Препоръките за медицински
технологии (и
и по-специално
по специално
иновативните такива)
такива имат
задължителен характер

Изготвя ОЗТ и изпраща препоръки
за вземане на решение на базата на
регулирани критерии
Препоръките нямат задължителен
характер
Задължителен анализ и
преоценка след 2-5 г.

Мониторинг и преоценка след 3 г.
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КЪДЕ СА
РЕДКИТЕ БОЛЕСТИ
В ПРОЦЕСА НА ОЗТ?
www.raredis.org

ТРУДНОСТИ ПРИ ПРОЦЕСА НА
ОЗТ ЗА РЕДКИТЕ БОЛЕСТИ
Ограничени клинични данни при пускане на
пазара на иновационни 3Т
Т
Невъзможност да се отговори на критерия за
разход / ефективност
Общо непознаване и пренебрегване на
социалната тежест на редките болести
Етични дилеми
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ЕВРОПЕЙСКА ДИРЕКТИВА ЗА
ТРАНСГРАНИЧНО
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

www.raredis.org

РЕДКИТЕ БОЛЕСТИ ◄► ОЗТ
Международен консорциум за научни изследвания за редки
болести (IRDiRC)
Съвместна инициатива на Европейската комисия и
Националните институти по здравеопазване на САЩ
Цел – прецизни диагностични инструменти за
преобладаващата част от над 6 000-те
те редки болести и 200 нови
терапии за тях до 2020 г.
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ВЪЗМОЖНА РАМКА ЗА
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОЗТ
В БЪЛГАРИЯ

АГЕНЦИЯ ЗА ОЗТ?
www.raredis.org

3 ОСНОВНИ ПРИНЦИПА
НЕЗАВИСИМОСТ
•
•
•
•
•

Статут на независима обществена структура
Финансова автономност
Открити и прозрачни процедури за назначаване на ръководството
Несъвместяване с други постове
Изключване на конфликти на интереси

НАУЧЕН ПОДХОД

• Решенията и препоръките се издават на базата на научни
доказателства и изследвания
• Решенията и препоръките се основават на най-актуалните и
надеждни научни данни
• Ясно дефинирана, стриктна и обективна методология на работа

МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНОСТ

• Широк спектър от научни инструменти и подходи
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Регулация на ОЗТ в България
Институционална рамка
Подготовка на експерти
Факултетите по обществено здраве:
здраве

•

Биостатистика и клинична
епидемиология

•

Аналитично моделиране на процеси
за вземане на решения

•

Системен анализ и икономическа
оценка

•

Институционален мениджмънт и
управление на риска

•

Етика и социокултурни изследвания

•

Здравни системи,
системи икономика на
здравеопазването

•

Здравна политика и законодателство
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БЛАГОДАРЯ
ЗА ВНИМАНИЕТО!
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