
Zasadność finansowania 

mechanicznej trombektomii 

w leczeniu udaru mózgu 

Dr n. med. Przemysław Ryś 



Czy trombektomia powinna być refundowana? 

Jakie kryteria brane są pod uwagę?  

Kto podejmuje decyzję refundacyjną? 



Proces kwalifikacji nowego świadczenia  
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Decyzja Ministra Zdrowia 

(w trybie rozporządzenia), 

 z określeniem szczegółowych warunków realizacji i finansowania – personel, sprzęt medyczny 

Rekomendacja Prezesa AOTM dla Ministra Zdrowia 

Rada Przejrzystości 

Zapoznanie się z opiniami 
Wydanie stanowiska wraz ze sposobem realizacji  

(lub uzasadnienie nie finansowania) 

Prezes AOTM 

Wniosek o opinię do Krajowego Konsultanta oraz Prezesa NFZ (30 dni) Wniosek o wydanie stanowiska do Rady Przejrzystości AOTM 

Wnioskodawca: Minister Zdrowia   

Opis świadczenia Zlecenie Prezesowi AOTM przygotowania rekomendacji 
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Finansowanie technologii medycznych  



Kwalifikacja do koszyka – co jest ważne?  

1. Wpływ na poprawę zdrowia obywateli 

2. Skutki następstw choroby lub stanu zdrowia 

3. Znaczenie dla zdrowia obywateli 

4. Skuteczność kliniczną i bezpieczeństwo 

5. Stosunek uzyskiwanych korzyści zdrowotnych do ryzyka zdrowotnego 

6. Skutki finansowe dla systemu ochrony zdrowia. 
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Art. 31a Ustawy o Świadczeniach Opieki Zdrowotnej 



Co powinien wiedzieć decydent? 

1. Czy technologia jest istotna z punktu widzenia zdrowotności 

społeczeństwa? 

2. Czy istnieją alternatywne technologie medyczne w danym wskazaniu?  

3. Czy jest to technologia o udowodnionej skuteczności?  

Jaki jest stosunek korzyści do ryzyka? 

4. Która z opcji jest najbardziej skuteczna i o ile przewyższa pozostałe? 

5. Która z opcji jest najbardziej opłacalna i o ile przewyższa pozostałe? 

6. Czy uzasadnione jest finansowanie technologii w ramach dostępnych 

środków?  



Czy technologia jest istotna z punktu widzenia 

zdrowotności społeczeństwa? 

1. Wysoka śmiertelność 

2. Niepełnosprawność 

3. Ryzyko ponownego udaru 

4. Powikłania niepełnosprawności 

5. Wysokie koszty społeczne  



Czy istnieją alternatywne technologie medyczne w 

danym wskazaniu? 

• Niedrożność naczynia 

• Brak przepływu krwi  

Udrożnienie 
naczynia 

Leki anty-
agregacyjne 

Tromboliza 
dożylna 

Trombektomia 
mechaniczna 

Terapia 

standardowa 

Stosowana  gdy 

tromboliza 

nieskuteczna lub 

przeciwwskazana 



ZMODYFIKOWANA SKALA RANKIN 

0 Brak objawów 

1 Brak znaczącej niepełnosprawności mimo objawów. Pacjent jest w stanie 
wykonywać wszystkie, typowe dla siebie, aktywności i obowiązki 

2 Niewielka niepełnosprawność. Pacjent nie jest w stanie wykonywać wszystkich 
typowych dla siebie aktywności, ale jest w stanie zająć się swoimi sprawami 
bez pomocy 

3 Umiarkowana niepełnosprawność. Pacjent wymaga pomocy, ale jest w stanie 
chodzić samodzielnie 

4 Umiarkowana ciężka niepełnosprawność. Pacjent nie jest w stanie chodzić 
samodzielnie i nie jest w stanie doglądać własnego ciała bez pomocy 

5 Ciężka niepełnosprawność. Pacjent leżący, nietrzymający moczu i kału, 
wymagający ciągłej opieki i nadzoru pielęgniarskiego 

■ Wielokrotnie walidowana skala 

■ Powszechnie stosowana w badaniach klinicznych 

N
ie
za

le
żn

o
ść

 
Z
a
le
żn
o
ść

 

Czy jest to technologia o udowodnionej 

skuteczności? 



Czy jest to technologia o udowodnionej 

skuteczności? 

Badanie N Porównanie 
I rzędowy 

PK 

Odsetek 

tromboliz 

Okno 

czasowe 

MR CLEAN 500 MT + BSC vs BSC wynik mRS  89% ≤ 6 h 

ESCAPE 315 MT + BSC vs BSC wynik mRS  76% ≤ 12 h 

EXTEND-IA 70 MT + BSC vs BSC reperfuzja 100% ≤ 6 h 

REVASCAT 206 MT + BSC vs BSC wynik mRS  73% ≤ 8 h 

SWIFT-PRIME 196 MT + BSC vs BSC wynik mRS  100% ≤ 6 h 

THRACE 402 MT + BSC vs BSC wynik mRS  100% ≤ 5 h 

PISTE 65 MT + BSC vs BSC wynik mRS  100% ≤ 6 h 

■ Randomizacja 

■ Zaślepienie osób oceniających wyniki 

■ Okres obserwacji: 90 dni 
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REVASCAT ESCAPE MR CLEAN EXTEND IA SWIFT PRIME THRACE PISTE

Odsetek pacjentów z mRS ≤ 2 

MT + BSC BSC

Łącznie: 48% vs 30% 

RB    = 1,6 [1,4 do 1,8] 

NNT  = 6 [4 do 8] 



Działania niepożądane 

Do najczęściej raportowanych zdarzeń niepożądanych 

związanych z MT należały:  

 

■ krwiak w pachwinie/miejscu wkłucia (2,9–10,7%);  

■ rozwarstwienie tętnicy (1,7–3,9%);  

■ perforacja tętnic (0,9–4,9%);  

■ skurcz naczyń (3,9%); 

■ embolizacja w nowym miejscu (4,9-8,6%). 

 

Brak istotnego statystycznie wpływu dodania MT do BSC 

odnotowano w zakresie wzrostu ryzyka wystąpienia ciężkich 

zdarzeń niepożądanych oraz powikłań krwotocznych w 
postaci objawowych krwawień śródczaszkowych 
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Lek A 

Wyleczenie po 
12 dniach 

Koszt terapii 
1000 

Lek B 

Wyleczenie po 
10 dniach 

Koszt terapii 

2000 

1. Różnica w kosztach: 1000 zł 

2. Różnica w efektach: 2 dni 

3. Koszt skrócenia choroby o 1 dzień: 500 zł 

Która z opcji jest najbardziej opłacalna i o 

ile przewyższa pozostałe? 

Próg opłacalności 



Która z opcji jest najbardziej opłacalna i o 

ile przewyższa pozostałe? 

1. Różnica w efektach 

 

2. Różnica w kosztach  

 

3. Inkrementalny współczynnik opłacalności  

 

 

ICER = 
𝒓óż𝒏𝒊𝒄𝒂 𝒌𝒐𝒔𝒛𝒕ó𝒘

𝒓óż𝒏𝒊𝒄𝒂 𝒃𝒆𝒛𝒘𝒛𝒈𝒍ę𝒅𝒏𝒚𝒄𝒉 𝒆𝒇𝒆𝒌𝒕ó𝒘 𝒛𝒅𝒓𝒐𝒘𝒐𝒕𝒏𝒚𝒄𝒉  (𝑸𝑨𝑳𝒀)
  

Dodatkowe koszty związane z 
zastosowaniem nowej 

technologii 

Dodatkowe efekty zdrowotne 
związane z zastosowaniem nowej 

technologii 



Quality-Adjusted  
Life Years 

Lata życia skorygowane 

jakością 

QALY = ilość x jakość 
 

Ilość = oczekiwane przeżycie 

Jakość mierzona użytecznością 

Użyteczność w skali od 0 do 1 

Jakość 

życia 

Długość 
życia 

QALY 

Koncepcja QALY 
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QALY - interpretacja 

■ A: 10 lat życia w stanie o użyteczności 0,8 

QALY = 10 x 0,8 = 8 

 

■ B: 8 lat życia w pełnym zdrowiu 

QALY = 8 x 1 = 8 

 

■ C: 30 lat życia w stanie o użyteczności 0,3 

QALY = 30 x 0,3 = 9 

 

■ Wniosek: A=B, A<C, B<C 



Opłacalność trombektomii 

Kategoria MT + BSC BSC Różnica 

Koszt interwencji 51 931 zł 12 648 zł 39 283 zł 

Koszty całkowite 70 879 zł  23 737 zł  47 142 zł  

QALY 5,29 3,64 1,65 

ICUR (QALY)     28 566 zł 

Próg opłacalności: 130 tys. zł za 1 QALY 



Podsumowanie 

■ Technologia istotna z punktu widzenia zdrowotności 

społeczeństwa 

■ Potwierdzona skuteczność kliniczna 

■ Poprawa jakości życia 

■ Akceptowalne bezpieczeństwo 

■ Wysoka opłacalność terapii w warunkach polskich 

(ICUR < 1 PKB) 

■ Prawdopodobieństwo opłacalności wynosi 100%. 


