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Słowo od realizatorów projektu
Szanowni Państwo!
Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami dot. przebiegu
projektu Razem dla Zdrowia.
W tym numerze przeczytają Państwo o transformacji modelu oceny technologii
medycznych w Unii Europejskiej oraz dowiedzą się jak można podnosić swoje
kompetencje jako przedstawiciela środowisk pacjentów.
Przede wszystkim, jednak, chcielibyśmy skorzystać z okazji i złożyć Państwu
życzenia zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą,
nadzieją i miłością. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań
w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego „Alleluja”.
Zapraszamy do lektury, a także do zabierania głosu w naszych badaniach opinii
oraz do udziału w warsztatach.
Magdalena Kołodziej
Fundacja MY Pacjenci

BADANIE OPINII
Przypominamy o trwającym badaniu opinii na temat współpłacenia za
świadczenia medyczne. Zapraszamy do zabierania głosu. To ostatnie dni
trwania badania. Ankieta znajduje się pod adresem http://razemdlazdrowia.pl/
konsultacje/12-wspolplacenie-za-swiadczenia-medyczne.
Jej wypełnienie zajmuje nie więcej niż 5 min.

WARSZTATY
Zapraszamy do rejestracji na warsztaty dla organizacji pacjenckich.
Spotkanie odbędzie się 23 kwietnia 2018 r. w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej
przy ul. Sobieskiego 110 w Warszawie.
Tematem przewodnim spotkania będą rozwiązania dot. systemu informacji dla
pacjentów.
Formularz rejestracji dostępny jest pod adresem:
http://razemdlazdrowia.pl/spotkania
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HTA – czas na transformację modelu
oceny technologii medycznych w UE
Ocena technologii medycznych jest narzędziem wspierającym podejmowanie decyzji
o finansowaniu ze środków publicznych innowacji w ochronie zdrowia. Metoda
powstała i rozwinęła się w związku z potrzebą oceny skuteczności i efektywności
kosztów innowacji w obszarze nowych leków i stopniowo objęła inne obszary
innowacji w medycynie takie jak świadczenia nielekowe, diagnostyka, profilaktyka,
e-zdrowie i urządzenia medyczne.
Metodologia HTA jako narzędzia wspierającego podejmowanie decyzji napotyka
na liczne wyzwania w związku z pojawieniem się nowych modeli innowacji
w ochronie zdrowia. W wielu krajach, aby wprowadzić innowację do systemu publicznego finansowania podmiot odpowiedzialny
podejmuje się przygotowania dokumentacji zawierającej komplet analiz wskazujących na skuteczność i efektywność kosztową
technologii. Procedura ta jest łatwa do zastosowania w przypadku producentów leków lub sprzętu medycznego. Coraz częściej
jednak pojawiają się technologie warte publicznego finansowania z uwagi na ich efektywność kosztową, dla których trudno
jest zdefiniować podmiot odpowiedzialny. Jaki podmiot weźmie na siebie ciężar wykazania efektywności kosztowej procedur
z obszaru profilaktyki, edukacji zdrowotnej czy poprawy dostępu do informacji, komunikacji i koordynacji. Koszyk świadczeń
gwarantowanych w Polsce z tej właśnie przyczyny nie jest uzupełniony o poradnictwo dietetyczne, psychologiczne, laktacyjne,
opiekę farmaceutyczną, zapisy na świadczenia online czy usługi telemedyczne.
Inicjatywa UE polegająca na budowie platformy współpracy w obszarze technologii medycznych dla krajów członkowskich
mogłaby stanowić rozwiązanie problemu oceny tych technologii medycznych dla których nie ma zdefiniowanych podmiotów
odpowiedzialnych, gotowych wziąć na siebie ciężar przygotowania argumentacji i dokumentacji oceny technologii medycznych
dla tych innowacji.
Bardzo ważnym aspektem, który należy uwzględnić w ramach prac nad transformacją modelu HTA w UE jest udział pacjentów
w podejmowaniu decyzji o finansowaniu innowacji ze środków publicznych. Centralny proces HTA prowadzony w ramach
wspólnej instytucji w ramach UE z pewnością ten aspekt uwzględni. Na poziomie krajów członkowskich wykorzystanie
potencjału pacjentów spotyka się ze zróżnicowanym podejściem. Są kraje, które doceniają unikalny charakter doświadczenia
pacjentów życia z chorobą i poruszania się w systemie opieki zdrowotnej i uwzględniają przedstawicieli pacjentów w procesach
podejmowania decyzji o finansowaniu innowacji ze środków publicznych. Są też takie kraje jak Polska w których partycypacja
pacjentów w decyzjach HTA ma charakter pozorny i w ciałach decyzyjnych reprezentują ich urzędnicy. Warto w ramach prac
nad europejską agencją HTA określić zasady udziału pacjentów w procesach decyzyjnych dotyczących HTA i zaproponować
rekomendacje dla krajów członkowskich w tym zakresie.
Transformacja procesów oceny technologii medycznych w kierunku wykorzystani ich do wyszukiwania i wspierania rozwiązań
poprawiających jakość i dostępność opieki za niższą niż dotychczas cenę, rosnące wykorzystanie realnych danych oraz
doświadczenia pacjentów w identyfikowaniu innowacji o rzeczywistej i długotrwałej wartości to kierunki zmian, które są
pożądane z perspektywy pacjentów i z pewnością będą dotyczyły nie tylko centralnego dla UE modelu HTA ale także krajów
członkowskich.
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Pacjenci - eksperci
Uczestnicy warsztatów projektu Razem dla Zdrowia stali się ekspertami systemu ochrony zdrowia i są w pełni przygotowani do
reprezentowania środowisk pacjentów w ciałach decyzyjnych w ochronie zdrowia.
Każdy, kto obędzie cykl szkoleń w ramach projektu (1 spotkanie regionalne i min. 3 spotkania centralne) zostanie nagrodzony
certyfikatem podpisanym przez przedstawicieli wszystkich partnerów realizujących projekt: Fundacji MY Pacjenci, Naczelnej
Izby Lekarskiej, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych i Naczelnej Izby Aptekarskiej.
Certyfikat stanowi poświadczenie aktywnego udziału w warsztatach dialogu społecznego realizowanych w ramach projektu
Razem dla Zdrowia w latach 2016-2018 z udziałem przedstawicieli pacjentów, zawodów medycznych i administracji państwowej,
w konsultacjach społecznych z ww. zakresów oraz wskazuje na merytoryczne przygotowanie uczestnika do partycypacji w
procesach podejmowania decyzji w ochronie zdrowia jako przedstawiciela środowisk pacjentów.
Podczas warsztatów w dniu 5 marca 2018 r. wręczone zostały pierwsze certyfikaty. Nagrodzonym serdecznie gratulujemy!
Zachęcamy do dalszego aktywnego uczestnictwa w projekcie i zabierania głosu w naszych konsultacjach.
Czekamy też na nowych ochotników, którzy chcieliby podnosić swoje kwalifikacje.
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Relacja z warsztatów
W dn. 05.03.2018 r. w Warszawie odbyły się kolejne warsztaty dla organizacji pacjenckich, zorganizowane w ramach projektu
Razem dla Zdrowia. Omawiane było budzące zainteresowanie, ale i kontrowersje zagadnienie, jakim jest współpłacenie za
świadczenia medyczne. Po wysłuchaniu prezentacji, przedstawiających temat, uczestnicy doszli do wniosków, że współpłacenie
jest wyzwaniem dla systemu, a jego wprowadzenie musi zapobiegać marginalizacji i nie może wzmacniać nierówności
społecznych w dostępnie do świadczeń. Finałem warsztatów była dyskusja z udziałem wszystkich interesariuszy systemu
ochrony zdrowia. Uczestnicy akcentowali, że brak zaufania do systemów opieki zdrowotnej powoduje, że chęć zaangażowania
się jest problemem w wymiarze społeczeństwa. Konieczne jest także dopuszczenie innych zawodów medycznych do udzielania
świadczeń refundowanych, jak również prowadzenie nowoczesnej, dostępnej profilaktyki. Stowarzyszenia i organizacje
pacjenckie podkreślały, że są gotowe do dialogu na temat zakresu i modelu współpłacenia z administracją i płatnikiem.
Poniżej krótka fotorelacja ze spotkania.

Pełna relacja oraz materiały szkoleniowe ze spotkania dostępne na stronie projektu:

http://razemdlazdrowia.pl/spotkania/14-warsztat-7-wspolplacenie-w-ochronie-zdrowia

Kontakt
BIURA PROJEKTU
Fundacja MY Pacjenci
ul. Łabędzia 61
04-806 Warszawa
tel.: +48 22 559 13 10

Naczelna Izba Lekarska
ul. Sobieskiego 110
00-764 Warszawa
tel.: +48 22 615 57 10

Infolinia: 690-677-446
e-mail: kontakt@razemdlazdrowia.pl
www.razemdlazdrowia.pl
www.facebook.com/razemdlazdrowia

