MoĝliwoĂci wykorzystania analiz ekonomicznych
w ochronie zdrowia
Zofia Skrzypczak

Celem artykuïu jest prezentacja podstawowych analiz wykorzystywanych w farmakoekonomice. Farmakoekonomika pozwala
np. doprowadziÊ do porównywalnoĂci koszty
oraz efekty (korzyĂci) danego sposobu leczenia i umoĝliwia dokonanie wyboru miÚdzy
alternatywnymi metodami terapeutycznymi.
Ustalanie kosztów jest jednoznaczne metodologicznie, natomiast efekty (korzyĂci) mogÈ
byÊ wyraĝone w jednostkach monetarnych
(pieniÚĝnych), naturalnych (np. skrócenie
pobytu w szpitalu o okreĂlonÈ iloĂÊ dni) lub
dodatkowych (np. lata ĝycia ze skorygowanÈ
jakoĂciÈ).
W farmakoekonomice wykorzystuje siÚ:
analizÚ minimalizacji kosztów (CMA), analizÚ wydajnoĂci kosztów (CBA), analizÚ efektywnoĂci kosztów (CEA) i analizÚ uĝytecznoĂci kosztów (CUA).

1. WstÚp
Farmakoekonomika jest dziedzinÈ wiedzy plasujÈcÈ siÚ miÚdzy farmacjÈ a ekonomiÈ (www.farmakoekonomika.com.pl/farmakoek). Jej poczÈtki przypadajÈ na lata
siedemdziesiÈte XX wieku, kiedy w USA
i Wielkiej Brytanii zaczÚto liczyÊ koszty
terapii medycznych dla ubezpieczalni i rzÈdów, bÚdÈcych gïównymi pïatnikami za te
usïugi. Dynamicznie rosnÈca iloĂÊ nowych
leków na rynku, silna konkurencja wĂród
firm farmaceutycznych i ubezpieczeniowych spowodowaïy potrzebÚ uzasadnienia
decyzji wyboru leku wyliczeniem jego efektywnoĂci, zarówno klinicznej, jak i ekonomicznej.
Farmakoekonomika pozwala doprowadziÊ do porównywalnoĂci koszty oraz efekty
(korzyĂci) danej metody leczenia i umoĝliwia dokonanie wyboru miÚdzy alternatywnymi metodami terapeutycznymi.
O ile ustalanie kosztów jest jednoznaczne metodologicznie, to ustalenie efektów (korzyĂci) wymaga przyjÚcia zaïoĝeñ
odnoĂnie sposobu ich mierzenia. W war32

toĂciowaniu korzyĂci stosowaÊ moĝna trzy
rodzaje jednostek: jednostki monetarne
(pieniÚĝne), jednostki naturalne (np. skrócenie pobytu w szpitalu o okreĂlonÈ iloĂÊ
dni) lub jednostki dodatkowe (najbardziej
skomplikowane do wyliczenia, np. lata ĝycia
ze skorygowanÈ jakoĂciÈ).
W farmakoekonomice (analizie farmakoekonomicznej lub inaczej – ekonomicznej ocenie programów zdrowotnych) wykorzystuje siÚ cztery podstawowe typy analiz
(Drummond, O’Brien, Stoddart, Torrance
2003):
– analiza minimalizacji kosztów (CMA
– Cost Minimization Analysis),
– analiza wydajnoĂci kosztów (CBA – Cost
Benefit Analysis),
– analiza efektywnoĂci kosztów (CEA
– Cost Effectiveness Analysis),
– analiza uĝytecznoĂci kosztów (CUA
– Cost Utility Analysis).
Analiza minimalizacji kosztów (CMA)
pozwala na porównanie kosztów procedur
medycznych dajÈcych identyczne wyniki
kliniczne. Umoĝliwia okreĂlenie najmniej
kosztownego spoĂród alternatywnych programów terapeutycznych.
Analiza wydajnoĂci kosztów (CBA)
polega na porównaniu kosztów i korzyĂci,
wyraĝonych w jednostkach pieniÚĝnych.
Umoĝliwia porównanie programów zdrowotnych dajÈcych róĝne wyniki kliniczne.
Analiza efektywnoĂci kosztów (CEA)
pozwala na porównanie kosztów procedur
medycznych, wyraĝonych w jednostkach
monetarnych z efektami klinicznymi, wyraĝonymi w tzw. jednostkach naturalnych
(mmHg ciĂnienia krwi, zyskane lata ĝycia
itd.). Umoĝliwia porównanie zbliĝonych,
alternatywnych z medycznego punktu
widzenia sposobów postÚpowania.
Analiza uĝytecznoĂci kosztów (CUA)
polega na zestawieniu kosztów interwencji medycznej w jednostkach monetarnych
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walnoĂciÈ powiÈzanÈ z jakoĂciÈ ĝycia w specjalnych jednostkach, tj. latach ĝycia skorygowanych w zaleĝnoĂci od jakoĂci ĝycia lub
poziomu niesprawnoĂci. Z uwagi na uniwersalnoĂÊ jednostek efektu zdrowotnego
moĝna porównywaÊ zupeïnie odmienne
procedury lub programy zdrowotne.
Zestawienie omówionych typów analiz
farmakoekonomicznych zawiera tabela 1.

2. Analiza minimalizacji kosztów
Analiza minimalizacji kosztów (CMA)
jest najprostszym typem analizy farmakoekonomicznej. Jest ona przeprowadzana wtedy, gdy zastosowane programy
medyczne dajÈ taki sam wynik, a zatem
ich porównanie ograniczone moĝe byÊ
do analizy kosztów. PodejmujÈcy decyzjÚ
wybierajÈ program, którego koszt jest najniĝszy.
Zaïóĝmy, ze porównywane sÈ dwa programy zdrowotne dotyczÈce drobnych zabiegów chirurgicznych u dorosïych. W obu
wypadkach osiÈga siÚ identyczne wyniki, ale
jeden program wymaga przyjÚcia pacjenta
do szpitala na jednÈ noc, a drugi polega na
dokonaniu zabiegu na oddziale dziennym.
Wspólny wynik dziaïania – zabieg zakoñczony sukcesem – moĝe byÊ osiÈgniÚty
w tym samym stopniu w obu przypadkach,
ale przy róĝnych kosztach. Ocena ekono-

Typ analizy

Pomiar /ocena
kosztów

miczna jest w tym wypadku poszukiwaniem
tañszej alternatywy (Drummond, O’Brien,
Stoddart, Torrance 2003: 11).
AnalizÚ minimalizacji kosztów stosuje
siÚ równieĝ w przypadku porównañ farmakoterapii okreĂlonej choroby.
Przykïad 1: Porównanie kosztów farmakoterapii (Orlewska 1999: 53)
Leki A i B zmniejszajÈ ĂmiertelnoĂÊ w ciÈgu
roku z 25% do 15%.
Roczny koszt zastosowania terapii lekiem
A wynosi 10.000 PLN, a lekiem B –
20.000 PLN.
Lek A jest dawkowany w skomplikowany
sposób, wymaga czÚstego wykonywania
badañ kontrolnych, których ïÈczny roczny
koszt wynosi 12.000 PLN.
Lek B jest przyjmowany przez pacjenta
doustnie, testy laboratoryjne wykonuje siÚ
raz w roku – dodatkowe koszty wynoszÈ
tylko 500 PLN.
Caïkowite roczne koszty zwiÈzane ze stosowaniem leku A wynoszÈ: 10.000 PLN
+ 12.000 PLN = 22.000 PLN
Caïkowite roczne koszty zwiÈzane z zastosowaniem leku B wynoszÈ: 20.000 PLN
+ 500 PLN = 20.500 PLN
A zatem zastosowanie leku B, którego
koszty zakupu sÈ dwukrotnie wiÚksze niĝ
leku A, pozwala zaoszczÚdziÊ w ciÈgu roku
1.500 PLN.

Rezultaty porównywanych
programów

Pomiar/ ocena
rezultatów

Analiza minimalizacji Jednostki monetarkosztów (CMA)
ne danej waluty

Identyczne w wypadku
wszystkich znaczÈcych
efektów

¿adna

Analiza wydajnoĂci
kosztów (CBA)

Pojedyncze lub zïoĝone
efekty, niekoniecznie jednakowe dla porównywanych alternatyw

Jednostki monetarne
danej waluty

Jednostki monetarne danej waluty

Analiza efektywnoĂci Jednostki monetarkosztów (CEA)
ne danej waluty

Pojedynczy efekt, jednako- Jednostki naturalne
wy dla obu alternatyw, ale (np. zyskane lata
o róĝnym stopniu nasilenia ĝycia bez niesprawnoĂci)

Analiza uĝytecznoĂci
kosztów (CUA)

Pojedyncze lub zïoĝone
efekty, niekoniecznie jednakowe dla porównywanych alternatyw

Jednostki monetarne danej waluty

Lata zdrowia lub lata
ĝycia skorygowane
o jakoĂÊ (QALY)

Tab. 1. Pomiar kosztów i rezultatów w ocenie ekonomicznej programów zdrowotnych
½ródïo: M.F. Drummond, B. O’Brien, G.L. Stoddart, G.W. Torrance, Metody badañ ekonomicznych
programów ochrony zdrowia, VIA MEDICA, Gdañsk 2003, s. 2.
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3. Analiza wydajnoĂci kosztów
Analiza wydajnoĂci kosztów (CBA) jest
przykïadem peïnej analizy farmakoekonomicznej, poniewaĝ wymaga ustalenia
wartoĂci nastÚpstw stosowanych procedur
medycznych.
Polega na porównaniu wartoĂci wszystkich zasobów zuĝytych przy realizacji
danego programu zdrowotnego (tj. kosztów) z wartoĂciÈ efektów (tj. korzyĂci) tego
programu. Pozwala odpowiedzieÊ na pytanie, czy korzyĂci „sÈ warte” poniesionych
kosztów oraz który program zdrowotny
daje wiÚksze korzyĂci netto. Stanowi zatem
cennÈ wskazówkÚ przy podejmowaniu
decyzji o alokacji ograniczonych Ărodków
przeznaczonych na realizacjÚ programów
zdrowotnych.
Przykïad 2: Analiza wydajnoĂci kosztów
dla szczepieñ profilaktycznych przeciwko
grypie (Kissimowa-Skarbek 1998)
Zaïoĝenia:
– szczepienie przeciwko grypie uodparnia
na jeden rok,
– koszt szczepienia 1 osoby wynosi 10
USD,
– szczepieniu poddano 1 mln osób w wieku
65–75 lat,
– zachorowalnoĂÊ na grypÚ wynosi 2%
populacji rocznie (20 000 osób),
– umieralnoĂÊ z powodu grypy wynosi
– dla grupy chorych – 5% rocznie (1 000
osób),
– przeciÚtne dodatkowe wydatki medyczne
zwiÈzane ze sporadycznymi zachorowaniami na grypÚ wynoszÈ 600 USD rocznie na 1 osobÚ,
– efekty uboczne wystÚpujÈ u 0,1% grupy
poddanej szczepieniu (1.000 osób); koszt
leczenia 1 pacjenta wynosi 500 USD
rocznie,
– umieralnoĂÊ z powodu dziaïañ niepoĝÈdanych (efektów ubocznych) wynosi 3%
(30 osób).
Koszty:
10 USD x 1 000 000 = 10.000.000 USD
KorzyĂci:
KorzyĂci pieniÚĝne brutto sÈ równe oszczÚdnoĂciom pieniÚĝnym zwiÈzanym ze spadkiem czÚstoĂci hospitalizacji, pomniejszonym o koszty zwiÈzane z dziaïaniami
niepoĝÈdanych szczepieñ.
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1) koszt
zaoszczÚdzony
z powodu
nie poniesionych
wydatków
6000 USD
x 20 000
2) korzyĂci
pieniÚĝne
brutto
11 500 000
USD

dodatkowe
korzyĂÊ
wydatki
= pieniÚĝna
–
zwiÈzane
brutto
z kosztami
leczenia
–

500 USD
x 1 000

– koszty
–

=

11 500 000
USD

=

korzyĂci
netto

10 000 000
1 500 000
=
USD
USD

W analizie wydajnoĂci kosztów zarówno
koszty, jak i korzyĂci muszÈ byÊ wyraĝone
w jednostkach monetarnych. Jednak przeliczenie korzyĂci na jednostki monetarne jest
niejednokrotnie bardzo trudne. Tak jest np.
w przypadku, gdy korzyĂciÈ jest uratowanie
ĝycia ludzkiego, zmniejszenie bólu, zwiÚkszenie komfortu ĝycia chorego.
StosujÈc analizÚ wydajnoĂci kosztów
moĝna oceniaÊ jeden lub kilka programów
zdrowotnych z takimi samymi lub róĝnymi
wynikami.
W przypadku pojedynczych programów CBA okreĂla, czy realizacja danego
programu pozwala uzyskaÊ minimum zaïoĝonego wczeĂniej efektu, np. czy program szczepieñ profilaktycznych pozwala
zaoszczÚdziÊ przynajmniej 200 PLN na
pacjenta.
W przypadku porównywania kilku programów CBA okreĂla, który z nich przynosi
najwiÚksze korzyĂci. Zaïóĝmy, ĝe musimy
zdecydowaÊ, czy szczepionkÚ przeciwko
Haemophilus influenzae naleĝy zastosowaÊ profilaktycznie u wszystkich, czy tylko
u osób ze zwiÚkszonym ryzykiem zachorowania, czy teĝ nie stosowaÊ jej w ogóle. Dla
kaĝdego wariantu naleĝy w tym przypadku
okreĂliÊ prawdopodobieñstwo zachorowania, prawdopodobieñstwo wystÈpienia dziaïañ niepoĝÈdanych po szczepieniu, koszty
leczenia kaĝdego z tych zdarzeñ oraz szereg innych kosztów zwiÈzanych z realizacjÈ danego programu zdrowotnego. Przeprowadzenie CBA wskaĝe, który program
naleĝy wybraÊ.
Analiza wydajnoĂci kosztów zastosowana dla programów zdrowotnych, których wyniki sÈ odmienne jest szczególnie
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uĝyteczna, gdy Ărodki finansowe na ich
realizacjÚ sÈ ograniczone i tylko jeden program moĝe byÊ wdroĝony. Np. decydent ma
rozstrzygnÈÊ, czy w danym regionie naleĝy
inwestowaÊ we wczesnÈ diagnostykÚ raka
piersi, profilaktykÚ AIDS, czy w nowoczeĂnie wyposaĝony oddziaï pomocy doraěnej.
Który z tych programów przyniesie wiÚkszÈ
korzyĂÊ w stosunku do kosztów poniesionych w zwiÈzku z jego realizacjÈ? Wydatki
na opiekÚ zdrowotnÈ powinny przynosiÊ
spoïecznÈ korzyĂÊ netto. Przy podejmowaniu decyzji o alokacji Ărodków naleĝy
zatem stosowaÊ analizÚ wydajnoĂci kosztów
(Orlewska 1999). Moĝna zatem stwierdziÊ,
ĝe pod wieloma wzglÚdami CBA charakteryzuje siÚ szerszym zakresem niĝ pozostaïe
typy analiz farmakoekonomicznych. Poniewaĝ CBA przeksztaïca wszystkie koszty
i korzyĂci w wartoĂci pieniÚĝne, jej uĝycie
nie ogranicza siÚ do porównywania procedur medycznych, ale moĝe byÊ ona takĝe
stosowana (chociaĝ nie bez problemów)
w celu wspierania decyzji dotyczÈcych
podziaïu dostÚpnych Ărodków pieniÚĝnych
zarówno w ramach poszczególnych sektorów gospodarki, jak i pomiÚdzy nimi.
Moĝliwe sÈ trzy sposoby szacowania
efektów zdrowotnych w jednostkach pieniÚĝnych – odpowiadajÈ im metody (Drummond, O’Brien, Stoddart, Torrance 2003):
– kapitaïu ludzkiego,
– ujawnionych preferencji,
– oceny warunkowej, okreĂlajÈcej preferencje dotyczÈce gotowoĂci do pïacenia.
Metoda kapitaïu ludzkiego – zastosowane procedury medyczne moĝna rozpatrywaÊ jako inwestycje w kapitaï ludzki,
traktujÈc poszczególne osoby jako jego elementy skïadowe. MierzÈc opïacalnoĂÊ takiej
inwestycji, wartoĂÊ uzyskanego czasu ĝycia
w zdrowiu moĝna okreĂliÊ iloĂciowo jako
przywróconÈ (po chorobie) lub zwiÚkszonÈ
wydajnoĂÊ danej osoby na rynku pracy.
Metoda kapitaïu ludzkiego przy uĝyciu rynkowej stawki pïac nadaje czasowi wolnemu
od choroby wartoĂÊ pieniÚĝnÈ, a wartoĂÊ
badanej procedury medycznej oceniana jest
w Ăwietle wartoĂci przyszïych zarobków.
Moĝna wyróĝniÊ dwa zastosowania
metody kapitaïu:
– jako jedynÈ podstawÚ oceny wszystkich
aspektów poprawy zdrowotnej,
– jako metodÚ oceny czÚĂci korzyĂci pïynÈcych z zastosowania danej procedury
medycznej, w której przy uĝyciu danych
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wielkoĂci zarobków okreĂla siÚ wartoĂÊ
zmian produktywnoĂci.
Metoda ujawnionych preferencji bazuje
na ekonomii dobrobytu, stara siÚ okreĂliÊ
to, co konsument zyskujÈcy na realizacji
programu jest skïonny poĂwiÚciÊ, aby program doszedï do skutku. Ta skïonnoĂÊ do
rezygnacji z innych dóbr i usïug jest gïównym elementem CBA, uwzglÚdniajÈcym
moĝliwoĂÊ, ĝe nie wszyscy konsumenci
odniosÈ korzyĂci, a niektórzy mogÈ ponieĂÊ
straty i domagaÊ siÚ zadoĂÊuczynienia.
Metoda oceny warunkowej opiera siÚ na
badaniach ankietowych, w których respondentowi przedstawia siÚ hipotetyczne scenariusze dotyczÈce ocenianej procedury
lub zagadnienia. Od respondenta oczekuje
siÚ, ĝeby wyobraziï sobie, iĝ istnieje wolny
rynek usïug medycznych oraz okreĂliï, ile
maksymalnie jest gotów zapïaciÊ za danÈ
procedurÚ medycznÈ lub korzyĂÊ klinicznÈ
(tzw. gotowoĂÊ do pïacenia; WTP – willingness to pay).

4. Analiza efektywnoĂci kosztów
Analiza efektywnoĂci kosztów (CEA)
jest teĝ przykïadem analizy ekonomicznej,
w której bada siÚ zarówno koszty, jak i konsekwencje (efekty) porównywanych programów zdrowotnych. Warunkiem umoĝliwiajÈcym przeprowadzenie tej analizy
jest zastosowanie takich samych jednostek
pomiaru wyniku dla porównywanych programów zdrowotnych (Orlewska 2004).
W analizie efektywnoĂci kosztów wyniki
przedstawiane sÈ w jednostkach naturalnych, takich jak: wyleczenie, zyskane lata
ĝycia (life years gained, LYG), czas wolny od
objawów choroby. Moĝna takĝe zastosowaÊ
bardziej specyficzne dla danej choroby sposoby wyraĝania wyniku, np. liczba napadów
dusznoĂci w wypadku leczenia astmy lub
liczba napadów bólów gïowy w przypadku
leczenia migreny.
Ze wzglÚdu na koniecznoĂÊ wyraĝania
efektów zdrowotnych w takich samych jednostkach naturalnych analiza efektywnoĂci
kosztów nie moĝe byÊ stosowana do porównywania programów, które przynoszÈ róĝne
wyniki, np. lek X powoduje przedïuĝenie
ĝycia o 1 rok, a dziÚki zastosowaniu leku Y
zyskuje siÚ 60 dni ĝycia bez objawów choroby.
Jeĝeli wyniki porównywanych programów
zdrowotnych mierzone sÈ w tych samych
jednostkach, to analiza efektywnoĂci kosztów umoĝliwia porównanie programów
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niemajÈcych ze sobÈ nic wspólnego, np.
program przeszczepu nerek z programem
„zabezpieczenia leków przed dzieÊmi”.
Poniewaĝ programy te ostatecznie sprowadzajÈ siÚ do „przedïuĝenia ĝycia”, analiza
efektywnoĂci kosztów dostarcza informacji
o tym, przy realizacji którego programu
koszty przedïuĝenia ĝycia ludzkiego o 1 rok
sÈ najniĝsze.
Pierwszym etapem analizy efektywnoĂci
kosztów jest dokïadne zdefiniowanie problemu, który naleĝy rozwiÈzaÊ. Naleĝy jednoznacznie okreĂliÊ, czy chcemy odnaleěÊ
najbardziej opïacalny program, powodujÈcy
zmniejszenie ĂmiertelnoĂci i/lub chorobowoĂci z powodu okreĂlonej przyczyny, czy
zbadaÊ opïacalnoĂÊ danej interwencji, np.
stosowania leku A. Oba problemy mogÈ byÊ
przedmiotem analizy efektywnoĂci kosztów,
ale – w wypadku drugiego – naleĝy pamiÚtaÊ, iĝ ograniczenie siÚ tylko do porównania opïacalnoĂci stosowania leku A z innym
lekiem w danej klasie moĝe spowodowaÊ, ĝe
przeprowadzajÈcy analizÚ nie zwróci uwagi
na fakt, ĝe inny lek, niepodjÚcie leczenia,
postÚpowanie niefarmakologiczne lub dziaïanie profilaktyczne stanowiÈ dla leku A
alternatywne moĝliwoĂci, które powinny
byÊ uwzglÚdnione w analizie.
Bardzo waĝnym punktem CEA jest
wyznaczenie perspektywy analizy, gdyĝ
sposób zbierania danych i interpretacja
wyników powinny reprezentowaÊ okreĂlony
punkt widzenia – inaczej bÚdzie interpretowane badanie z punktu widzenia dostarczyciela usïugi (szpital, lekarz), inaczej z punktu
widzenia pïatnika za usïugÚ (ubezpieczyciel,
pañstwo) czy korzystajÈcego z niej pacjenta.
Jeĝeli w badaniu przyjmiemy perspektywÚ
spoïecznÈ, wtedy analiza efektywnoĂci kosztów powinna uwzglÚdniaÊ wszystkie moĝliwe koszty i efekty.
Kolejnym etapem jest okreĂlenie, w jaki
sposób powinna byÊ oceniana efektywnoĂÊ
porównywanych programów zdrowotnych.
Wybrane kryterium powinno odzwierciedlaÊ najwaĝniejsze aspekty problemu zdrowotnego, powinno byÊ odpowiednie dla
porównywanych alternatywnych programów
zdrowotnych i pozwoliÊ na wykrycie róĝnic
miÚdzy tymi programami. W identyfikacji
alternatywnych programów pomaga analiza
decyzyjna, której graficznÈ interpretacjÈ
jest drzewo decyzyjne lub model Markowa.
Badany lek moĝe byÊ porównywany z innym
lekiem, innym sposobem leczenia (np.
zabiegiem chirurgicznym) lub niepodjÚciem
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leczenia. Opracowane w poszczególnych
krajach wytyczne przeprowadzania analiz
farmakoekonomicznych dokïadnie precyzujÈ wybór alternatywy, wzglÚdem której
powinien byÊ porównywany nowy program.
Efektami programów terapeutycznych sÈ
efekty zdrowotne i ekonomiczne. Efektami
zdrowotnymi sÈ np. zmiany w ĂmiertelnoĂci,
chorobowoĂci i jakoĂci ĝycia; efektami ekonomicznymi sÈ np. oszczÚdnoĂci wynikajÈce
ze zmniejszenia kosztów choroby lub straty
spowodowane przez niepoĝÈdane dziaïania
analizowanych programów. Pomiar efektów
zdrowotnych i ekonomicznych dokonywany
jest czÚsto w sposób poĂredni, przez porównanie z alternatywÈ „nieleczenia”.
Wyniki analiz efektywnoĂci kosztów
mogÈ byÊ prezentowane w postaci:
– wspóïczynnika koszty/efektywnoĂÊ (costeffectiveness ratio, CER), który pokazuje
np., ile kosztuje uzyskanie 1 roku ĝycia,
uratowanie ĝycia 1 pacjenta,
– wspóïczynnika efektywnoĂÊ/koszty, który
pokazuje ile efektu moĝna uzyskaÊ za jednostkÚ kosztów, np. za wydanÈ 1 PLN.
Prezentowanie analizy efektywnoĂci
kosztów w postaci wspóïczynnika koszty/
efektywnoĂÊ (CER) jest niewystarczajÈce
przy podejmowaniu decyzji o wyborze programu zdrowotnego.
Przy porównywaniu programów zdrowotnych interesuje nas nie to, ile kosztuje jednostka efektu (CER), lecz raczej ile kosztuje uzyskanie dodatkowej jednostki efektu
– jest to tzw. inkrementalny wspóïczynnik
koszty/efektywnoĂÊ (incremental cost-effectiveness ratio, ICER). Dopiero znajÈc ICER
moĝna rozstrzygnÈÊ, czy warto zastÈpiÊ np.
stary program zdrowotny nowym.
ICER = róĝnica kosztów porównywanych
programów / róĝnica wyników porównywanych programów
Przykïad 3: Analiza efektywnoĂci kosztowej leków ratujÈcych ĝycie (Niĝankowski
et al. 2002: 25)
Koszt
leczenia
Lek
100
pacjentów
A

Uratowanie
Wskaěnik
ĝycia na 100
efektywnoĂci
leczonych
kosztowej
pacjentów

35.000 PLN

1

35.000

B

9.000 PLN

3

3.000

C

20.000 PLN

5

4.000
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W pierwszym etapie analizy naleĝy odrzuciÊ
lek A – jest najdroĝszy i najmniej efektywny.
Wydaje siÚ, iĝ naleĝy wybraÊ lek B, o najniĝszym wskaěniku efektywnoĂci kosztowej.
Lek C charakteryzuje siÚ wyĝszymi kosztami, ale równieĝ wyĝszÈ efektywnoĂciÈ
w stosunku do leku B.
Aby ustaliÊ, czy wybraÊ lek B, czy teĝ C,
naleĝy obliczyÊ koszt osiÈgniÚcia dodatkowej jednostki skutecznoĂci, czyli koszt
uratowania dodatkowego ĝycia. Jest to
tzw. inkrementalny wspóïczynnik efektywnoĂci kosztowej: (20.000 – 9.000) / (5 – 3)
= 5.500
Jeĝeli u 100 pacjentów zastosuje siÚ lek C
zamiast leku B, wówczas moĝna ocaliÊ 2
dodatkowe ĝycia, a koszt uratowania dodatkowego ĝycia wynosi 5.500 PLN.

5. Analiza uĝytecznoĂci kosztów
Analiza uĝytecznoĂci kosztów (CUA) jest
jednym z nowszych i budzÈcym najwiÚcej
kontrowersji typów analizy farmakoekonomicznej (Orlewska 2004).
JednostkÈ wyniku w tej metodzie jest
uĝytecznoĂÊ. UĝytecznoĂÊ to kategoria
ekonomiczna oznaczajÈcÈ zdolnoĂÊ danego
dobra do zaspokojenia okreĂlonej potrzeby
ludzkiej. Inaczej – uĝytecznoĂÊ to zadowolenie, satysfakcja, jakÈ daje konsumentowi posiadanie, uĝytkowanie, spoĝywanie
danego dobra.
MiarÈ uĝytecznoĂci stosowanÈ w analizie uĝytecznoĂci kosztów sÈ zyskane lata
ĝycia skorygowane o jakoĂÊ ĝycia (QALY,
quality adjustment life years); a zatem jest
to ten typ analizy ekonomicznej, w którym
zwraca siÚ uwagÚ nie tylko na iloĂÊ (np.
zmniejszona ĂmiertelnoĂÊ), ale takĝe na
jakoĂÊ (zmniejszona chorobowoĂÊ) i preferencje wyników zdrowotnych osiÈganych dziÚki realizacji programów terapeutycznych.
Uĝycie QALY do wyraĝenia wyników
programów zdrowotnych wyjaĂnia poniĝszy przykïad.
Przykïad 4: Wykorzystanie QALY w porównaniach programów zdrowotnych1
Zaïóĝmy, ĝe stu 50 letnich mÚĝczyzn doznaïo udaru mózgu.
WĂród 50 mÚĝczyzn, leczonych metodÈ A
zmarïo 10; wĂród 50 leczonych metodÈ B
– 40.
Poniewaĝ przewidywana dïugoĂÊ ĝycia
mÚĝczyzny w Europie wynosi Ărednio 75
2/2007

lat, moĝna przyjÈÊ, ĝe zgon w wieku 50 lat
powoduje utratÚ 25 lat ĝycia.
PorównujÈc zatem metody A i B stwierdzamy, ĝe zastosowanie metody A zmniejszyïo
iloĂÊ zgonów o 30 (40 – 10), czyli zyskano
750 lat ĝycia (30 x 25 lat).
Takie rozumowanie jest jednak duĝym
uproszczeniem.
Pacjenci, którzy przeĝyjÈ, nie zawsze wracajÈ do peïnego zdrowia i kaĝdy przeĝyty przez nich rok nie zawsze odpowiada 1
QALY. Jeĝeli jakoĂÊ ĝycia pacjenta w wyniku choroby zmniejszyïa siÚ o poïowÚ
w ciÈgu roku, przypisujemy mu wartoĂÊ 0,5
QALY. JeĂli leczenie poprawiïo jakoĂÊ ĝycia
kaĝdemu z 5 pacjentów o 0,2 to uzyskamy 1
QALY (pod warunkiem, ĝe poprawa zdrowia utrzymywaÊ siÚ bÚdzie przez 1 rok).
Przedstawienie wyników programów
zdrowotnych za pomocÈ QALY jest zatem
wszechstronne i bardziej zbliĝone do rzeczywistoĂci.
ZaletÈ QALY jako miernika wyników
programów zdrowotnych jest zdolnoĂÊ jednoczesnego ujmowania korzyĂci wynikajÈcych ze zmniejszenia ĂmiertelnoĂci (tzw.
zysk iloĂciowy) i zmniejszenia chorobowoĂci (tzw. zysk jakoĂciowy).
Obok QALY do okreĂlenia efektu w analizie uĝytecznoĂci kosztów wykorzystywane
sÈ równieĝ nastÚpujÈce pojÚcia:
– HYE (healthy-year equivalent) – równowaĝnik roku ĝycia przeĝytego w peïnym
zdrowiu,
– SAVE (saved-young-life equivalents)
– równowaĝnik 1 uratowanej od Ămierci
mïodej zdrowej osoby.
***
Jako uzupeïnienie zestawu zaprezentowanych wczeĂniej czterech metod analizy
farmakoekonomicznej naleĝy przedstawiÊ
analizÚ konsekwencji kosztów (CCA – Cost
Consequences Analysis).
Analiza konsekwencji kosztów jest najprostszÈ w formie, a jednoczeĂnie najbardziej wszechstronnÈ prezentacjÈ informacji dotyczÈcych farmakoterapii lub innych
interwencji medycznych (Orlewska 1999).
Analiza konsekwencji kosztów jest typem
badania, w którym przyjmuje siÚ najmniej
zaïoĝeñ; jest najbardziej ogólnÈ prezentacjÈ
informacji, opisujÈcych wartoĂÊ farmakoterapii lub innych sposobów leczenia. Polega
ona na obliczeniu kosztów i przedstawieniu
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wyników bez ich ïÈczenia w jakiekolwiek
wspóïczynniki.
Koszty i efekty zastosowania np. leku X,
w porównaniu z jednÈ lub wieloma moĝliwoĂciami, sÈ podawane w zdezagregowanej formie (np. koszty leków, koszty pobytu
w szpitalu, inne kategorie kosztowe, powikïania itp.).
Analiza konsekwencji kosztów powinna
uwzglÚdniaÊ koszty wszystkich interwencji
medycznych, wymaganych w alternatywnych
programach oraz wszystkie moĝliwe wyniki
zdrowotne wraz z ocenÈ ich uĝytecznoĂci.
½ródïem danych o wynikach mogÈ byÊ
badania kliniczne, obserwacyjne oraz administracyjne bazy danych. Analiza konsekwencji kosztów powinna takĝe zwracaÊ
uwagÚ na wpïyw nowej metody leczenia
na róĝne populacje chorych. Na przykïad
porównywanymi populacjami mogÈ byÊ:
wszyscy chorzy, grupa chorych w okreĂlonym przedziale wiekowym lub grupa chorych w okreĂlonym stadium choroby. Poniewaĝ opïacalnoĂÊ stosowania danej metody
leczenia moĝe róĝniÊ siÚ w poszczególnych
subpopulacjach, dla podejmujÈcych decyzje o akceptacji lub odrzuceniu programu
waĝne sÈ dane dotyczÈce wszystkich moĝliwych subpopulacji.
Lista kosztów i konsekwencji moĝe byÊ
uĝyta jako element niezaleĝnej analizy przy
porównaniu dwóch lub wiÚcej programów,
ale moĝe byÊ takĝe podstawÈ do innych
analiz, np. analizy efektywnoĂci kosztów.
ZaletÈ przejrzystej listy wszystkich zuĝytych
zasobów i wyników zdrowotnych jest umoĝliwienie korzystajÈcemu z niej dokonania
wyboru tych danych, które najbardziej go
interesujÈ.
Analiza konsekwencji kosztów polega
na zdefiniowaniu i zmierzeniu zbioru cech
„produktu”, które powinny byÊ uwzglÚdnione przy podejmowaniu decyzji. Nie
wyznacza ona jednak systemu wartoĂciowania. Poniewaĝ informacje przedstawione
sÈ rozdzielnie, podejmujÈcy decyzje musi
stworzyÊ wïasny system wartoĂciowania,
aby np. zdecydowaÊ, czy nowy lek jest wart
dodatkowych kosztów, które mogÈ wiÈzaÊ
siÚ z jego stosowaniem.
Trudno równieĝ ujÈÊ wyniki zdrowotne
w postaci jednej wielkoĂci. Dla podejmujÈcego decyzje moĝe byÊ bardziej przydatne
wyraĝenie korzyĂci zdrowotnych oddzielnie
jako zmniejszenie chorobowoĂci i ĂmiertelnoĂci, a nie w postaci zintegrowanej, jak
np. zyskane lata ĝycia skorygowane o jakoĂÊ
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(QALY). Oczekiwana korzyĂÊ QALY moĝe
byÊ zwiÈzana albo ze zmniejszeniem ĂmiertelnoĂci, albo z poprawÈ jakoĂci ĝycia, albo
z obu tymi czynnikami, a dla indywidualnych odbiorców analizy wzglÚdne znaczenie
tych czynników moĝe siÚ róĝniÊ.
Przykïady analizy konsekwencji kosztów
przedstawia tabela 2.
W analizie konsekwencji kosztów zuĝyte
zasoby (koszty), wyniki zdrowotne (objawy
choroby, oczekiwana dïugoĂÊ ĝycia, jakoĂÊ
ĝycia) dla indywidualnych pacjentów lub
populacji sÈ oszacowane i przedstawione
w postaci tabeli.
KorzystajÈcy z analizy moĝe wybraÊ interesujÈce go elementy kosztów i konsekwencji (efektów) oraz uĝyÊ ich do oceny wartoĂci danego programu, integrujÈc wybrane
dane we wspóïczynnik koszty/efektywnoĂÊ
lub QALY.
Szeroki zakres danych przedstawianych w analizie konsekwencji kosztów jest
zarówno zaletÈ, jak i wadÈ tej metody;
zaletÈ, poniewaĝ dostarcza wszechstronnej
oceny programu, a wadÈ, gdyĝ nie wszystkie
dane sÈ porównywalne.

6. Podsumowanie
Ostatnie lata to okres burzliwego rozwoju farmakoekonomiki. Rozwój ten
wywoïaïa potrzeba racjonalnego gospodarowania ograniczonymi Ărodkami pieniÚĝnymi, bÚdÈcymi w posiadaniu i dyspozycji
systemów ochrony zdrowia, w obliczu
wydïuĝajÈcego siÚ czasu trwania ĝycia spoïeczeñstw, nowych farmakoterapii i nowoczesnych metod diagnostycznych.
SpecjaliĂci z zakresu farmakoekonomiki
majÈ wyraěnie okreĂlony cel. Jest nim wnikliwa i wszechstronna analiza kosztów oraz
efektów dziaïañ podejmowanych w obszarze ochrony zdrowia.
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Przedmiot
badania

Koszty
medyczne
(wyliczone
oddzielnie)

Koszty
poĂrednie
(wyliczone
oddzielnie)

Wyniki

JakoĂÊ ĝycia

Subpopulacja

przypadki
ospy
wietrznej,
powikïania

-

dzieci

-

zakaĝenie,
drenaĝ ran,
nawroty

-

pacjenci,
u których
wykonano
operacje sutka
lub operacje
przepuklin

Leki

-

ciĂnienie
tÚtnicze krwi,
czÚstoĂÊ
odstawienia
leku, dziaïania
niepoĝÈdane

ocena jakoĂci
ĝycia dokonana przez
pacjentów

pacjenci
z ïagodnym
lub umiarkowanym
nadciĂnieniem
tÚtniczym

Intensywna
opieka
medyczna,
hospitalizacja

-

obciÈĝenia dla ocena jakoĂci
opiekunów,
ĝycia przez
psychoterapia pacjentów

Szczepienia
przeciwko
ospie
wietrznej

Leczenie
ambulatoryjne, szpitalne,
intensywna opieka
medyczna,
leki,
szczepionka

Profilaktyka
przeciwbakteryjna
u pacjentów
operowanych

leki, leczenie
ambulatoryjne, ponowna
hospitalizacja

Profilaktyka
choroby
wieñcowej
u chorych
z nadciĂnieniem tÚtniczym
Leczenie
schizofrenii

nieobecnoĂÊ
w pracy
opiekunów

chorzy na
schizofreniÚ

Tab. 2. Przykïadowe analizy konsekwencji kosztów
½ródïo: E. Orlewska, Podstawy farmakoekonomiki, Vademecum Farmakoekonomiki, UNIMED, 1999,
s. 104.
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