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A költségvetési hatás 

elemzése  



Költségvetési hatáselemzés 

• A költségvetési hatás elemzése alapvető része az egészségügyi technológiák 

átfogó értékelésének 

• A költséghatékonyság értékelése mellett kiemelt jelentőséggel bír az új 

egészségügyi technológiák befogadási gyakorlatában  

• Célja: a pénzügyi következmények becslése egy egészségügyi technológia 

finanszírozói befogadása, alkalmazása és elterjedése esetén  

– egy adott egészségügyi rendszerben  

– meghatározott költségvetési korlátok és feltételek mellett  

•  Az elemzés azt becsüli fel, hogy az egészségügyi technológiák igénybevétele  

– hogyan fog megváltozni egy meghatározott indikációban és betegkörben,  

– és ez milyen változásokat eredményez az egészségügyi kiadásokban 

• Alkalmazási területei: büdzsé tervezés (forrásteremtés és forrásallokáció); 

pénzügyi előrejelzés; finanszírozói bevételek díjtételek és ösztönzők 

finomhangolása 



A költségvetési hatás elemzésstruktúrája 

• Bevezetés 

– epidemiológia és a betegség leírása 

– klinikai hatások 

– gazdasági hatások  

• A technológia leírása (alternatív technológiákat is beleértve)  

• A költségvetési hatáselemzés célja 

• A vizsgálat módszertana 

– betegpopuláció 

– technológiai mix (az új technológia nélkül vs. az új technológiával) 

– idő horizont 

– perspektíva és döntéshozói szempontok  

– model leírása 

– input adatok 

– adatforrások  

– adatgyűjtés 

– elemzés 

• Eredmények bemutatása 

• Érzékenységvizsgálat 

• Következtetések 



A költségvetési hatáselemzés 

módszertana 

Ref: ISPOR Budget Impact Analysis Task Force Report, Value in Health, 2007 



Ref: Marshall et al: Pharmacoeconomics 2008; 26 (6): 477–495 



A piac nagysága 

Lakosságszám (kor, nem) 

Betegkör (incidencia, prevelancia)  

Diagnosztizált betegek 

Diagnosztizált és kezelt betegek (piac nagysága)  

Piaci részesedés, piaci penetráció 



A költségvetési hatás modellezése 

• Statikus modell 

– a költségvetési hatás számítása oly módon, hogy egy vagy két 

tényezőt módosítanak, minden más tényezőt konstansnak véve 

– az esetben elégséges megoldás, ha az alternatív/referencia 

szcenáriók meglehetősen hasonlóak és a valószínűségekről 

biztos információkkal rendelkezünk  

• Dinamikus modell 

– a klinikai kimenetelek valószínűségében rejlő bizonytalanságot 

is magában foglalja 

– a közvetett következményekkel is számol: megnő a 

diagnosztizált betegek száma, megváltozik az erőforrás 

felhasználásuk, a térítési díjak miatti ösztönzők 

– komplexebb megközelítés, nehezebb az érthetőség 



Költségvetési hatás elemzés 

időhorizontja 

Rövid/középtáv (maximum 3-5 év) 

• A költségek és klinikai eredmények hosszú távú 

modellezése felesleges    

• A költségeket nem kell inflációval kezelni vagy 

diszkontálni 

• A hosszú távú egészségügyi kiadások csökkenése 

nem ellensúlyozhatja a kezdeti kiadásnövekedést. 



Költségvetési hatás elemzés: 

megfogalmazandó konklúziók 

• Az érintett betegek számának meghatározása 

(a számítás módszertanának leírásával) 

• Napi terápiás dózis/kúrahossz-számítása és a 

várható terápiás gyakorlat megfelelősége  

• A befogadott indikációs körön túli támogatással 

igénybevett alkalmazás kockázata (a támogatás 

szempontjából „off-label” alkalmazás)  

• A vizsgált termék várható forgalma 

• A befogadás költségvetési hatása  



Költségvetési hatás elemzés: megfogalmazandó 

konklúziók (folyt.) 

• Költségvetési hatás és az esetleges „megtakarítások" 

jelentkezésének helye és időtávja 

• Realizálhatóak lesznek-e a számított megtakarítások a gyakorlatban 

a finanszírozó szemszögéből is (pl. kórházi ápolás csökkenés 

esetén csökken-e a betegforgalom, felszámolható-e aktív kórházi 

ágy?)  

• Realizálhatóak lesznek-e a számított megtakarítások a gyakorlatban 

a szolgáltató intézmény szemszögéből is (pl. kórházi ápolás 

csökkenés esetén csökken-e a betegforgalom, felszámolható-e aktív 

kórházi ágy?)  

• A kasszahatás érzékenységi vizsgálata (betegszám, dózis, 

kúrahossz, piaci penetráció stb.) 

• (A befogadás jelent-e a beteg számára többletterhet)? 



A gazdasági elemzés 

alkalmazása  

a gyakorlatban 



Miért kell a befogadási döntéshez  

költség-hatékonyság értékelése? 

• Az egészségnyereség értékelése: nem 

elegendő a finanszírozói döntésekhez  

(a terápia ár/érték aránya, költségvetési 

hatása) 

• Költségvetési hatáselemzés: a terápia 

értékének ismerete nélkül torz 

következtetéseket eredményezhet 



Kötelező egészség-gazdaságtani 

bizonyítékok alkalmazásának feltételei 

• Humán erőforrás (képzési rendszer) 

• Pénzügyi erőforrás 

• Adatok (hozzáférhetősége) 

• Egyetemi központok, állami kutatóközpontok  

• Politikai támogatás (hajlandóság a  transzparens 

és következetes döntésekre) 

• Kollaboráció 
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A kötelezô egészség-gazdaságtani  

bizonyítékok alkalmazásának bevezetése 

• Módszertani irányelv – hogyan készítsünk elemzést 

• Döntési szabály – mennyit vagyunk hajlandóak fizetni egy minőségi életévért 

• Jogszabályi feltételek: a költséghatékonysági bizonyítékok alkalmazásának 

algoritmusa 

• Single vs double HTA 

• Közösségi források és szervezet a technológia értékelésre (döntéselőkészítés) 

• Képzés  

– döntéshozók 

– értékelők 

– jövő oktatói 

– (alapképzés) 

• Fokozatos kezdés 20-30 eset  iteráció, korrekció 

• Ellenőrző lista (checklist) 



Közép/Kelet-európai helyzetkép 

• Nyugat-Európához képest 

– az egészségi állapot rosszabb 

– ugyanakkor még korlátozottabbak a rendelkezésre álló 

egészségügyi erőforrások 

– az egészségügyi technológiák árképzése a nagy nyugat-európai 

országokhoz igazított 

• A gazdasági adatok prospektív adatgyűjtése minimális 

• Az egészségügyi közgazdász szakemberek száma kevés 

• Kis büdzsé áll rendelkezésre az egészségügyi technológiák 

elemzésére 

• Nem lehetnek kifogásaink: javítanunk kell a támogatási 

döntések helyénvalóságát! 



A költséghatékonysági elemzés 

eredményei 

  költség QALY 

régi terápia 12 000 € 0,6 

fejlettebb terápia 24 000 € 1,5 

Költséghatékonysági küszöbérték: 
30’000 € 



ICER 

az elemzés eredményei ICER 

komparátor dköltség/dQALY 

fejlettebb terápia régi terápia 13 333 € 



ICER (folyt.) 
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A költséghatékonysági elemzés 

eredményei 

  költség QALY 

régi terápia 12 000 € 0,6 

standard terápia 24 000 € 1,5 

új terápia 36 000 € 1,8 

Költséghatékonysági küszöbérték: 30’000 € 



ICER  

az elemzés eredményei ICER 

komparátor ∆költség/∆QALY 

standard terápia régi terápia 13 333 € 

új terápia standard terápia 40 000 € 
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ICER (folyt.) 



ICER (folyt.) 

az elemzés eredményei ICER 

komparátor ∆költség/∆QALY 

standard terápia régi terápia 13 333 € 

új terápia standard terápia 40 000 € 

új terápia régi terápia 20 000 € 



Amennyiben nem költséghatékony 

egy új technológia, lehet-e költséghatékony 

a feltételek módosításával? 

• Árcsökkentés 

– titkosított rabat, árengedmény 

– pénzügyi kockázatmegosztás (pl. ár-volumen megállapodás) 

– volumenhez kötött rabat 

• A betegpopuláció szűkítése 

– kockázat alapján, pl. csak magas kockázatúak 

– pozicionálás, pl. csak harmadvonalbeli alkalmazás 

– magasabb eséllyel reszponderek (ld. genetikai teszt) 

• Eredményességre vonatkozó garancia 

– klinikai eredményességhez kötött finanszírozás  

– eredmény alapú kockázatmegosztás 



Eü-i termék támogatási

kockázat megosztás

eredmény alapú

feltételes 

ártámogatás

kezelés sikerességéhez 

kötött támogatás 

(garantált eredmény)

pénzügyi alapú

egyéni

populációsterápia 

folytatása 

feltételekhez 

kötött

támogatás 

csak tudományos 

bizonyíték 

fejlesztésre  

csak 

vizsgálatban

amennyiben további 

adatgyűjtés is történik

piaci 

részesedés

ár-

volumen

korlátos ár 

vagy dózis

gyártó által 

fizetett 

kezdeti 

kezelés

Ref: Sullivan S, ISPOR Paris, 2009  



ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék 

Köszönjük, hogy használta a tananyagunkat! 

 

Bármilyen kérdést, megjegyzést örömmel várunk az 

 

eltecon.hu 
 

honlapon feltüntetett címekre 


