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Health technology assessment-HTA
Vrednotenje zdravstvenih tehnologij

INAHTA (International Network ofAgencies for HTA) 
Mednarodno združenje agencij za vrednotenje zdravstvenih 
tehnologij

Zdravstvena tehnologija zajema zdravila, cepiva, biološka zdravila, kri 
in krvne derivate, medicinsko opremo in pripomočke, poleg tega pa in krvne derivate, medicinsko opremo in pripomočke, poleg tega pa 
tudi preventivne, diagnostične ter terapevtske in rehabilitacijske 
postopke, s katerimi varujemo in vzdržujemo zdravje. 

Vrednotenje zdravstvenih tehnologij je več-disciplinarno področje, 
ki sistematično, pregledno in objektivno združuje informacije o 
medicinskih, socioloških, ekonomskih, pravnih in etičnih vprašanjih, 
povezanih z uporabo zdravstvenih tehnologij.



Čemu vrednotenje?Čemu vrednotenje?

1. Omogočiti vpeljavo zdravstvenih tehnologij, ki dokazujejo
zdravstvene – klinično medicinske koristi in stroškovno
učinkovitost

2. Preprečiti vpeljavo tehnologij, ki niso stroškovno učinkovite
in ob danih stroških ne izkazujejo zadostnih zdravstvenihin ob danih stroških ne izkazujejo zadostnih zdravstvenih
koristi

3. Stalno spremljanje zdravstvenih tehnologij, njihove uporabe
in učinkovitosti po vpeljavi v zdravstveni sistem
Ministrstvo za zdravje si prizadeva za bolj sistemsko in
globalno ocenjevanje klinične učinkovitosti in stroškovne
učinkovitosti zdravstvenih tehnologij.



DomeneDomene//vidikividiki HTAHTA

Zdravstveni problem in sedanja

uporaba tehnologije

Tehnične lastnosti

Varnost

Klinična učinkovitost

• Identificirane na podlagi 

prejšnjih projektov, 

predvsem EUR-ASSESS in 

ECHTA/ECAHI

Klinična učinkovitost

Stroški in ekonomske analize

Etična analiza

Organizacijski vidik

Družbeni vidik

Pravni vidik
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• Prikazujejo več 

disciplinarno naravo  HTA



HTA agencije po svetuHTA agencije po svetuHTA agencije po svetuHTA agencije po svetu



Vir: EUnetHTA, WP8,
Capacity building
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Velika Britanija - National Institute for Health and
Clinical Excellence (NICE) 

NICE pripravlja smernice na treh področjih: 
◦ javnega zdravja 
◦ zdravstvenih tehnologij 
◦ klinične prakse◦ klinične prakse

NICE je edina agencija za HTA v Evropi, ki ima vlogo
odločevalca, saj je NHS zakonsko zavezana za financiranje
zdravstvenih tehnologij, ki jih priporoča NICE. Študije
morajo biti pripravljene na pregleden, vključujoč in
neodvisen način.



Švica - Swiss Network for HealthTechnologyAssessment (SNHTA), 
ustanovljena 1999

� Cilj: izboljšati klinično in stroškovno učinkovitosti ter družbeno
odgovornost za zdravstveno oskrbo v Švici.

� Člani mreže: vse vladne agencije, univerzitetni inštituti in bolnišnice,
ki se ukvarjajo z vrednotenjem tehnologij ter Švicarsko zdravniško
združenje. V mrežo se lahko združijo vsi, ki izpolnjujejo zahteve,
navedene v statutu.navedene v statutu.

� Zahteve pa so: kandidati za članstvo morajo biti vključeni v
dejavnosti HTA (opravljajo lastne HTA projekte, revizije HTA ali
širijo HTA ugotovitve), podpirajo cilj mreže in morajo biti
pripravljeni zagotoviti opis izvora njihovih virov financiranja.



Poljska - Agencji Oceny Technologii Medycznych (AHTAPol), 
ustanovljena 2005

� Ustanovljena z uredbo ministra za zdravje, financirana s strani
države.

� Služi kot svetovalno telo za podporo ministra za zdravje v procesu
odločanja.

� Ključne dejavnosti AHTAPol so predvsem izvajanje HTA poročil in
zbiranje, širitev in posredovanje informacij o rezultatih HTA,zbiranje, širitev in posredovanje informacij o rezultatih HTA,
metodologijah, in priporočilih, ki so nastala na Poljskem ali v tujini.

� Posvetovalni svet, ki je sestavljen iz 8 članov različnih deležnikov in
imenovan s strani Ministrstva za zdravje, vrednoti poročila
AHTAPola in sprejema priporočila, ki jih direktor AHTAPol
predstavi ministru za zdravje.

� Število vrednotenih tehnologij in število zaposlenih strmo narašča



Hrvaška -Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu, 
ustanovljena 2007

� neodvisna javna ustanova, 

� Cilj: spremljanje kakovosti in varnosti zdravstvenega varstva, 
izvajanje prostovoljne akreditacije in ocenjevanje zdravstvenih
tehnologij.

� Budget: cca 400.000 EUR� Budget: cca 400.000 EUR

� Sestoji iz: Oddelek za akreditacijo, Oddeleka za kakovost in 
izobraževanje, Oddelek za vrednotenje zdravstvenih tehnologij

� Problem: zaradi pomanjkanja kadra analize niso narejene.



Evropska ravenEvropska raven



EuropeanEuropean NetworkNetwork forfor HealthHealth
TechnologyTechnologyAssessmentAssessment -- EUnetHTAEUnetHTA

� V letu 2004 sta Evropska Komisija in Svet Ministrov
določila HTA kot politično prioriteto, s čimer je
bila identificirana potreba po ustanovitvi vzdržne
evropske mreže za vrednotenje zdravstvenih
tehnologij.tehnologij.

� Od leta 2006-2008 je EUnetHTA delovala kot
projekt sofinanciran s strani DG SANCO, od 2009
pa deluje kot EUnetHTA kolaboracija. V letu 2010
se je zače Joint Action EUnetHTA, kjer soo
zastopane vse države članice EU, tudi Slovenija.

� Več informacij: www.eunethta.net
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NameniNameni mrežemreže EUnetHTAEUnetHTA

Projekt EUnetHTA je bil oblikovan z 
namenom, da bi vzpostavili učinkovito in 
trajnostno mrežo za vrednotenjetrajnostno mrežo za vrednotenje
zdravstvenih tehnologij (HTA) po Evropi, ki bi 
lahko razvila in izvajala praktična orodja za
zagotavljanje zanesljivih, pravočasnih, 
preglednih in prenosljivih informacij, ki bi 
prispevale k HTA v državah članicah. 
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Strateški cilji Strateški cilji 
Strateški cilji projekta EUnetHTA so bili 
naslednji: 

� zmanjšati podvajanje dela, da bi spodbudili 
učinkovitejšo uporabo virov,  

� povečati vložek HTA pri odločanju v državah 
članicah in v EU, da bi povečali vpliv HTA, 

� povečati vložek HTA pri odločanju v državah 
članicah in v EU, da bi povečali vpliv HTA, 

� okrepiti povezavo med HTA in 
sprejemanjem odločitev na področju 
zdravstva v EU in njenih državah članicah, 

� pomagati državam z omejenimi izkušnjami s 
HTA. 
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SLOVENIJASLOVENIJA



Zdravstveni 

svet

Komisija za razvrščanje zdravil
Ostali

Svet
Člani: strokovnjaki s področja 

zdravstvene ekonomike, medicine, 
farmacije, zdravstvene nege, 

javnega zdravja, epidemiologije, 
organizacijskih ved, etike in drugih 

ved

:

Mednarodne 

mreže


