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Vážené dámy a vážení páni,
predmetom hlavnej témy súčasného čísla časopisu Onkológia je
hodnotenie zdravotníckych technológií. Hodnotenie zdravotníckych
technológií (HTA) je interdisciplinárny proces, ktorý sumarizuje informácie o zdravotníckych, sociálnych, ekonomických a etických problémoch
v súvislosti s použitím zdravotníckej technológie systematickým, transparentným, nezaujatým a priamym spôsobom. Cieľom HTA je informovať o bezpečnej a efektívnej
zdravotnej politike zameranej na pacienta a snaha o dosiahnutie čo najlepšej hodnoty. V zmysle
smernice 2011/24/EÚ pojem „zdravotnícka technológia“ znamená liek, zdravotnícku pomôcku
alebo liečebné a chirurgické postupy, ako aj opatrenia na prevenciu chorôb, diagnostiku alebo
ošetrenie používané v zdravotnej starostlivosti.
S cieľom vyhnúť sa opakovaniu rovnakých procesov a zlepšiť kvalitu a efektívnosť HTA zaviedli
sa prvky koordinácie v tejto oblasti medzi členskými krajinami EÚ.
Každé hodnotenie zdravotníckych technológií obsahuje obrovské množstvo informácií, ktoré
sú posudzované. HTA Core Model rozdeľuje tieto informácie do štandardizovaných skupín, ktoré
je potrebné zobrať do úvahy pri rozhodovaní o akceptovaní, respektíve odmietnutí zavedenia
zdravotníckej technológie do praxe, respektíve jej hradenia zo zdrojov verejného zdravotného
poistenia. Každá technológia sa hodnotí z pohľadu deviatich oblastí. Prvá oblasť charakterizuje
zdravotný problém a súčasne používanú technológiu, obsahuje teda epidemiologické a základné
informácie o aktuálne dostupnej medicínskej intervencii na riešenie uvedeného medicínskeho problému. Druhá oblasť sa týka opisu a technickej charakteristiky hodnotenej medicínskej intervencie.
Tretia oblasť sa venuje jej klinickej efektívnosti. Štvrtá sa zameriava na bezpečnosť hodnotenej
medicínskej intervencie. Piata časť sa orientuje na finančné náklady a ekonomické hodnotenie.
Etické aspekty hodnotenej medicínskej intervencie obsahuje časť šiesta. Organizačné aspekty
závislé od jednotlivých systémov zdravotnej starostlivosti sú súčasťou časti sedem. V časti osem sa
analyzujú sociálne aspekty súvisiace s uvedením novej technológie do praxe. Posledná oblasť sa
venuje právnej analýze súvisiacej s novou technológiou v kontexte požiadaviek platnej legislatívy.
Na základe smernice 2011/24/EÚ bola založená dobrovoľná sieť národných HTA organizácií,
ktorá kooperáciu v oblasti HTA na úrovni EÚ realizuje. Táto sieť sa venuje strategickým otázkam
v oblasti HTA. Na strane druhej existuje projekt EUnetHTA JA2 (2012-2015), ktorý sa venuje praktickým stránkam hodnotenia zdravotníckych technológií.
Slovenská republika má zastúpenie v oboch uvedených EÚ projektoch.
Syntéza veľkej časti dôkazov za použitia rovnakej metodiky sa bude vykonávať na medzinárodnej úrovni, avšak rozhodnutia sa budú po zvážení predložených dôkazov týkajúcich sa
technológií vykonávať v jednotlivých členských štátoch EÚ. HTA je používané ako strategický
nástroj na prepojenie medzi výskumom a rozhodovaním v rámci zdravotnej politiky. Limitované
zdroje v zdravotníctve vyžadujú rozhodnutia týkajúce sa zavedenia nových medicínskych
technológií, respektíve prehodnocovanie medicínskych technológií a intervencií, ktoré sú už
dostupné v reálnej praxi. Pozitívna správa je, že sa práve v roku 2014 budeme venovať HTA v rámci
spolupráce viacerých krajín pri niekoľkých liekoch na onkologické ochorenia. Verím, že výsledky
koordinácie hodnotenia zdravotníckych technológií v oblasti onkológie medzi členskými krajinami
EÚ prinesú signifikantný benefit pre systém zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike.
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