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Farmakoekonomika ponúka odpovede na otázky dotýkajúce sa efektivity, dlhodobých horizontov, pacienta a jeho kvality života po
aplikácii vybranej terapie. Pohľad farmakoekonomiky je systémový a preto je potrebné mať znalosti z medicínskej oblasti, no zároveň
pomerne hlboké znalosti z oblasti ekonómie na vypracovanie resp. hodnotenie farmakoekonomických štúdii a modelov.
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Farmakoekonomické analýzy majú celý rad
potenciálnych možností využitia v rámci systémov
úhrad, cenotvorby, tvorby liekových formulárov, pri
tvorbe smerníc klinických intervencií alebo napríklad pri komunikácií s lekármi. V posledných rokoch
sa farmakoekonomika rýchlo rozšírila, pretože jej
hlavný predmet – analýza nákladovej efektivity –
umožňuje pomerne jednoduché použitie v rámci
rozhodovacích procesov zdravotnej starostlivosti vo
verejnom ako aj v súkromnom sektore.
Nedávny výskum Tufts Centra pre Štúdium vývoja
liekov naznačuje, že dopyt po farmakoekonomických
analýzach z prostredia farmaceutického priemyslu
vzrastie v blízkej budúcnosti pravdepodobne na približne 1 % z nákladov na výskum a vývoj lieku.
V štúdií z 9 európskych štátov (Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Nórsko, Rakúsko, Holand sko,
Portugalsko, Španielsko a Veľká Británia) až jedna tretina respondentov, t. j. vládne organizácie,
lekári, nemocniční farmaceuti, nemocniční manažéri a farmaceutický priemysel, potvrdila použitie
výsledkov farmakoekonomických štúdií v rozhodovacom procese.
FDA (Food and Drug Administration) v USA
napríklad nepožaduje doložené farmakoekonomické analýzy pri procese schvaľovania nového lieku.
Napriek tomu, potenciálny význam farmakoekonomiky pri rozhodovaní o pokrytí nákladov na lieky
v rámci zdravotnej a liekovej politiky súkromných
a verejných inštitúcii má narastajúci rozmer. V nedávnom prieskume, 88 % z 24 predstaviteľov riadenej starostlivosti z 15 firiem v USA potvrdilo, že
farmakoekonomická informácia je užitočná. Plány
riadenej starostlivosti (tzv. Managed Care) ako jeden z kľúčových poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v USA požadujú alebo podporujú predloženie
farmakoekonomickej informácie farmaceutickými
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firmami pri žiadostiach o úhradu nových terapeutických intervencií.
Farmakoekonomika a vedecké postupy
Dodržiavanie dohodnutých vedeckých postupov, ktoré sú navrhnuté tak, aby umožnili získanie spoľahlivých, porovnateľných a reprodukovateľných výsledkov, je vo farmakoekonomike
(a nielen v nej) nevyhnutné. Používať by sa mali
rovnaké procesy a normy bez ohľadu na to, kto
analýzu vykonáva. Celosvetovo dohodnuté odporúčania dosť špecificky stanovujú, ktorú metódu hodnotenia zvoliť, a tak maximalizujú možnosť
porovnávania takýchto hodnotení, ako aj výrazne
znižujú možnosť vytvárania chybných záverov.
Hlavným cieľom odporúčaní je uľahčiť rozhodovací proces poskytnutím správnych údajov o nákladovej efektívnosti a kvalitných a porovnateľných
ekonomických štúdií zdravotnej starostlivosti.
Všeobecným princípom je, aby analýza bola prispôsobená pohľadu cieľových skupín, ktoré chcú
osloviť autori štúdie. Pre krytie výdajov z verejných zdrojov je to pohľad zdravotných poisťovní.
Ekonomické hodnotenie výkonov zdravotnej starostlivosti rutinne používajú verejné inštitúcie na
hodnotenie prínosov pre spoločnosť a preto sa
môže uskutočňovať na základe spoločenského
pohľadu, čo znamená, že do úvahy by sa mali brať
všetky náklady a všetky zdravotné prínosy vyplývajúce z liečby, bez ohľadu na to, kto platí a kto má
prospech z danej liečby.

Dôveryhodnosť a komplexný pohľad
Dôveryhodnosť farmakoekonomiky spočíva v kvalite realizovaných štúdii, v súlade so všeobecne aplikovateľnými štandardmi analýzy a interpretácie. S týmto
úzko súvisí aj následná jednoduchšia interpretácia
výsledkov farmakoekonomického výskumu v praxi
s cieľom urobiť kvalitné rozhodnutia pri rozdeľovaní
obmedzených zdrojov. Veľa ľudí o farmakoekonomike
hovorí, no málo z nich jej aj rozumie, respektíve vie, čomu sa ozaj venuje. Odporúčania a postupy, na ktorých
sa dohodli svetoví lídri v tomto odbore, by mali byť aj
v našich podmienkach návodom na efektívnejšie využívanie a aplikovanie výsledkov farmakoekonomických
analýz. Vo farmakoekonomike nejde len o čisté cenové
porovnanie dvoch resp. viacerých terapeutických alternatív navzájom. Farmakoekonomika ide ďalej a ponúka
odpovede na otázky dotýkajúce sa efektivity, dlhodobých horizontov či pacienta a jeho kvality života po
aplikácii vybranej terapie. Farmakoekonomika je systematická, no jej pohľad na vec je systémový/holitistický
a to je aj jeden z dôvodov, prečo na vykonávanie resp.
hodnotenie farmakoekonomických štúdii a modelov je
potrebné mať pomerne hlboké znalosti nielen z medicínskej oblasti, ale i z oblasti ekonómie.
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