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Поширеність = актуальність 

Оцінка технологій охорони 
здоров'я 

(ОТОЗ) 

в усьому світі визнана 
найбільш ефективною  

 

для управління 
фінансуванням охорони 
здоров'я 

Організації ОТОЗ 
працюють в 80% 
країн Європи 
 



Оцінка технологій охорони 
здоров'я (ОТОЗ) – що це? 

Це методологія визначення вигоди від  

заміни традиційної схеми лікування на 
нову, шляхом порівняння: 

• безпеки  

• ефективності   

• економічних витрат 



ОТОЗ – клінична оцінка  

медична 
проблема 

клінічно значущі результати: 
смертність, захворюваність, якість 
життя 

стратегія пошуку доказів,  
правила доказової медицини,  
статистично достовірна різниця 



ОТОЗ – фармакокономічна  оцінка  

вартість захворювання 
1 вартість річного курсу лікування порівнюваними схемами 

 

2 вартість ВМП та додаткових засобів, за допомогою яких 
виконують маніпуляції і введення препаратів 

3 вартість лікування побічних реакцій, діагностичних 
процедур 

4 вартість перебування хворих у стаціонарі протягом 
проведення основної терапії та лікування ПР 
 



Звіт ОТОЗ – декілька прикладів 

• Застосування інсуліну гларгіну порівняно з інсуліном 
детеміром у дітей та дорослих пацієнтів 
із цукровим діабетом.  
– «…. При використанні економічно вигідного  інсуліну 

гларгіну, порівняно з інсуліном детеміром  — щороку 
можна додатково пролікувати загалом 18 609 пацієнтів 
із ЦД» 

• Седативна терапія дексмедетомідином 
гідрохлоридом порівняно з пропофолом у 
післяопераційний період пацієнтів, які перебувають 
на штучній вентиляції легень 
– «…..Загальна вартість технології застосування 

дексмедетомідину для 1 пацієнта становитиме 7427,68 
грн, що на 76% дешевше, ніж вартість використання 
технології пропофолу (13 077,37 грн) ….» 

 



ОТОЗ  - декілька прикладів 

Результати  
використання програмного 
 забезпечення МРТ для відбору СРТ: 
 
1. Зниження смертності на 39% серед пацієнтів, яких 

неправильно класифікують із застосуванням рутинних 
клінічних практик 

2. Більше QALY 
3. Нижчі витрати на пацієнта (на 7487євро менше) 
4. Аналіз впливу на бюджет: економія 702млн в країнах, 

що є членами Європейського товариства 
кардіології(N=56) 

Клінічна лікарня м. Барселона, Іспанія 



Перші кроки для лікувального 
закладу к впровадженю ОТОЗ  

1. Розрахунок вартості послуги  

2. Аналітика 

3. Визначення пріоритетів 



www.hta.ua 
www.facebook.com/academyhta 

http://www.hta.ua/


Замість заключних слів 

«Патология нашего времени — 
потеря контакта с реальностью» 
     Нассим Талеб 

 

«Більшість медиків у світі — 
медсестри та медбрати» 

     Ульяна Супрун 



  
Карчевська Олена Василівна 

Академія ОТОЗ 

Дякую за увагу 
 

www.hta.ua 


