
İnovasyon ve Maliyet Etkililik



Değerlendirme Komiteleri maliyet etkililikten 

çok daha fazlasını değerlendirir… 

NICE

KARARLARI
Eşitlik & Farklılık

mevzuatıİnovasyon

Sosyal değer yargıları

Belirsizlik boyutuMaliyet etkililik



Maliyet Etkililiğin Değerlendirilmesi: Eşik 

Aralığı

Kazanılan QALY 

başına

£20,000’den az

Kazanılan QALY 

başına

£20,000 ve

£30,000 

arası

Kazanılan QALY 

başına

£30,000’den fazla

Muhtemelen

Maliyet

etkin

Şu faktörlere

açık referanslar yapın :

• belirsizlik

• yaşam kalitesine yeterince 

yer verilmesi?

• İnovasyon

Bazı faktörler açısından 

güçlenen bir vaka 

belirleme ihtiyacı



Karar Alıcılıkta Yenilik

Kazanılan QALY başına düşen maliyet £20,000’den fazla 

göründüğü zaman Değerlendirme Komitelerinin 

aşağıdaki faktörü hesaba katması beklenmektedir:

Bir teknolojinin inovatif yapısı, 

özellikle inovasyon QALY ölçümünde yeterince 

yakalanmamış olabilen önemli, gösterilebilir ve 

fark edilir faydalar sağlıyorsa. 



Sağlık inovasyonları ne değer 

sağlayabilir?
• Beklenen yaşam süresinde artış

• Yaşam kalitesinde artış 

• Yan etkilerde azalma

• Daha uygun tedavi

• Tedavilerin az olduğu bir alanda yeni bir umut

• Maliyet tasarrufları

• İşe gitme becerisinin artması

• Bir kişinin bakıcı ihtiyacının azalması

• Daha fazla üretkenlik – daha fazla hasta ve bakıcı 

çalışabilir

• Gelecekte daha başka inovasyon potansiyeli



Kazanılan QALY başına düşen maliyetin 

yüksek olduğu durumlarda NICE rehberlik 

örnekleri

Değerlendirme konusu Kazanılan QALY başına düşen 

daha makul bir ek maliyet 

(yaklaşık)

Kolorektal kanser - oxaliplatin £68,000

Osteoporosis – raloxifene £30,000 - £72,000

Glioma – temozolamide £63,000 (bir alt grupta)

Hypercholesterolaemia – ezetimibe £24,000 - £42,000

Mesothelioma – pemetrexed < £37,000 (aslında daha düşük)

Asthma – omalizumab <£34,000 (aslında daha düşük)

Multiple sclerosis – natalizumab <£32,000 (aslında daha düşük)



Tavsiyelerin Dökümü



İnovasyon ve Bedel

• Farmasötik Fiyat Düzenleme Sistemi

• Hasta Erişim Sistemleri

• Esnek fiyatlandırma



NICE rehberliği yoksa ne olur?

• Yeni bir müdahale NICE’a sevk edilmediyse, bu o 

müdahalenin klinik açıdan maliyet etkili olup olmadığı 

konusunda herhangi bir yargı belirtmez.

• NHS’nin kilit rollerinden bir tanesi, yeni müdahalelerin 

kullanımı konusunda karar almaktır ve bu hep böyle 

olmuştur

• NHS kurumları, kamuya açık kanıtlara erişmek ve yeni 

müdahalelerin düzenli girişi hakkında yerel politikaları 

belirlemek için mevcut düzenlemeleri kullanmaya 

devam etmelidir.

• Sevk edilenler ama henüz rehberi çıkmamış olanlar için 

de durum aynı

• Bir tedavinin sağlanmamasının nedeni olarak NICE 

rehberliğinin olmadığını söylemek kabul edilemez.



Siz olsanız ne karar verirdiniz?

• Alıştırma: bir günlüğüne NICE olmak


