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Kodėl 
neužtenka 

vertinti 
klinikinę 
naudą?

• Riboti ištekliai neleidžia taikyti visų alternatyvų

• Alternatyvų pasirinkimas turės įtakos ne tik
sveikatai ir sveikatos sistemai, bet turės ir kitų
su sveikata nesusijusių pasekmių

• Ekonominis vertinimas suteikia galimybę
geriausiai panaudoti klinikinių tyrimų rezultatus,
įvertinti sveikatos ir kitų išlaidų vertingumą
naudos atžvilgiu



Individas ar 
visuomenė?

• Išvengiami susirgimai

• Jei susergama, tai ligos forma yra lengvesnė

• Tie, kurie yra skiepyti, sunaudoja mažiau
sveikatos apsaugos resursų

• Tie, kurie yra skiepyti, ir jų šeimos nariai
nepraranda darbingumo



Individas ar 
visuomenė?

• Bendruomenės apsauga (Herd protection/herd
immunity)

• Mažinamas atsparumas antibiotikams

• Mažėja polifarmacija

• Didėja visuomenės produktyvumo galimybės

• Namų ūkiai yra apsaugomi nuo didelių sveikatos 
išlaidų 

• Gerėja sveikatos priežiūros sistemos kokybė

• Makroekonominės naudos (ekonominės situacijos 
gerėjimas, BVP didėjimas)

o Vidutinio amžiaus ilgėjimas

o Serotipų pokyčiai

o Sveikatos elgsenos pokyčiai
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Farmakoekonominė
analizė

• Kaštų efektyvumo analizė (cost effectiveness
analyses (CEA)

• Duomenys iš klinikinių tyrimų, sisteminių 
analizių ir didelės apimties  epidemiologinių 
duomenų - surenkami visi tiesiogiai ir 
netiesiogiai su liga susiję efektai

• Sukuriamas epidemiologinis modelis

• Neapibrėžtumo analizė (uncertainty analysis)



Lyginamos 
alternatyvos

• Lyginama naujas vaistas, paslauga, 
intervencija su esamomis alternatyvomis 
vaistais, paslaugomis ir intervencijomis 

Pasirinkimas

A programa

B programa

Kaštai A

Kaštai B

Pasekmės A

Pasekmės B



Kaštai

• Vertinamos visos sąnaudos susijusios su
vakcinacijos programa:
• Tiesioginės – vakcinos kaina, gydymo ir

komplikacijų kaina, artimųjų kelionės sąnaudos ir
mokymas, kaip gyventi po komplikacijų ir t.t.

• Netiesioginės – produktyvumo praradimas,
neįgalumas, alternatyvios išlaidos (opportunity
costs) susijusios su šeimos nariais, kurie rūpinasi
sergančiuoju ir praleidžia darbą dėl ligų, kurių buvo
galima išvengti vakcinomis.



Naudos

• Klinikinė nauda transformuojama į mato
vienetus
• Kokybiški gyvenimo metai - Quality-adjusted life-

years (QALYs)

• Negalios paveikti gyvenimo metai - Disability-
adjusted life-years (DALYs)

• Papildomi gyvenimo metai – Life-years gained
(LYG)



QALY



Laiko 
perspektyva

• Laiko atžvilgiu gali būti vertinama trumpalaikė
arba ilgalaikė perspektyva, priklausomai nuo
vakcinos efektyvumo periodo

• Siekiama, kad vertinimo laikotarpius btų kaip
įmanoma ilgesnis ir pakankamai ilgas, kad
apimtų visas galimas ligos ir vakcinacijos
pasekmes ir jos turėtų nesikeisti, jei vertinimo
laikotarpis būtų ilginamas

• Life time Horizon



Kiek pinigų 
galim skirti 

šiandien?
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ICER

• Inkrementinis kaštų-naudingumo santykis
• apskaičiuojamas dalijant bendrųjų sąnaudų

(prieauginių išlaidų) skirtumą iš pasirinkto
sveikatos rezultato arba poveikio mato skirtumo
(prieauginio poveikio), matuojamo kokybiškais
gyvenimo metais

• papildomų išlaidų už papildomą sveiko poveikio
vienetą santykis - brangesnei terapijai prieš
alternatyvą.

• Leidžia palyginti skirtingas intervencijas

• Priimant sprendimus, ICER yra naudingiausias, kai
nauja intervencija yra brangesnė, tačiau ji sukuria
geresnį poveikį sveikatai

• Intervencijos, kai ICER yra žemesnis už ribinę vertę,
laikomos rentabiliomis ir gali būti svarstomas tokių
programų kompensavimas biudžeto lėšomis.



Rozenbaum et al, 2011



Piniginė vertė 
dabar ir po 

metų

Ar sutiktumėte man duoti 100€, o aš Jums
atiduočiau 104€ po metų?

Ar €100 šiandien yra vertingesni nei €100 po
metų?

Ar verta išleisti pinigus dabar ar padėti į banką ir
po kelių metų gauti palūkanas, už kurias mes
galėsime nupirkti dar daugiau sveikatos paslaugų?



Diskontavimas
Discounting

• Jei… €100(t=0) = €104(t=1) … tuomet
diskontavimo norma yra 4%

• Invertuota palūkanų norma

• €104(t=1) = 104/1.04 (t=0)
• €10,000(t=50) = €10,000/1.0450 (t=0)

• Kaštų naudojimo laiko pasirinkimas
• Netikrumas
• Ekonomikos augimas / gyvenimo trukmės augimas

• Sveikatos naudos pasirinkimas
• Taip pat diskontuojamos ir sveikatos naudos
• Dažniausiai naudojama vienoda diskontavimo norma 

3,5% arba 4% (Nyderlanduose ir Belgijoje naudos 
diskontuojamos 1,5%)
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Modeliavimas
• Statiniai modeliai – sprendimų medis (decision

tree)

• Dinaminiai modeliai – Markovo modelis



Decision tree

*Zhou al, 2013



Markov model

Taira al, 2013



Vakcinacijos 
programos

• Ekonominiam vakcinacijos programų
vertinimui reikalingi sudėtingi modeliai, kurių
kūrimas užtrunka ilgai

• Modeliai yra labai kompleksiški, tiek kaštų,
tiek naudos vertinimas yra sudėtingas, nes
vakcinacijos programos dalyviai gali būti labai
skirtingi, jų rizika susirgti ir imunitetas gali būti
skirtingi, taip pat kaip ir galimos ligos
sunkumas ir komplikacijos.



Vakcinacijos 
programų 

vertinimas

• Daugumos vakcinacijos programų kaštai yra
mažesni nei kitų profilaktikos programų*

• QIV sąnaudų efektyvumas skiriasi tarp
bendruomenių dėl gripo epidemiologijos
skirtumų, gretutinių ligų ir vakcinos kainos. Ar
TIV ar QIV yra ekonomiškai naudingiausia
alternatyva, priklauso nuo gripo B paplitimo
tarp subpopuliacijų, kurioms skiriama
vakcinacija, taip pat šalies ketinimo mokėti ir
galimo poveikio biudžetui.**

*Szucs TD, Pfeil AM, 2013
**Boer et al, 2018



Vakcinacijos 
aprėptis
Coverage

• Vaikų vakcinomis (tymai, difterija, kokliušas,
stabligė, poliomielitas, tuberkuliozė ir t.t.) yra
paskiepinti virš 90% vaikų ES

• Tik 12 ES šalių tyri išsamią vakcinacijos politiką

• Nyderlanduose rekomenduojama gripo
vakcinos aprėptis suaugusiems yra 75%
populiacijos*

*Wu et al, 2013



Visuomenės 
vertinimo ir 
ekonominio 

vertinimo 
sąsajos

• Ar priimant sprendimus visada atsižvelgiama tik
į ekonominį vertinimą?













Europos 
komisijos 

rekomendacijos

• Gerinti vakcinacijos prieinamumą ir 
vakcinacijos aprėptis 
• Supaprastinti  ir praplėsti vakcinacijos  galimybes, 

įtraukiant vaistininkus, slaugytojus, mokyklų ir 
darboviečių sveikatos priežiūros specialistus

• Į vakcinacijos programas įtraukti labiausiai 
pažeidžiamas grupes, įskaitant socialiai atskirtus ir 
mažumas, siekiant panaikinti vakcinacijos 
aprėpties netolygumus.



NACIONALINĖS 
IMUNOPROFILAKTIKOS 

2019–2023 METŲ 
PROGRAMOS 

ĮGYVENDINIMO 
PRIEMONIŲ

PLANAS

• Informuoti apie skiepijimus šias pagrindines 
tikslines gyventojų grupes (bendroji 
populiacija, asmens ir visuomenės sveikatos 
specialistai, žiniasklaida); organizuoti tikslinių 
grupių požiūrio į skiepijimus stebėseną 
(periodinių gyventojų apklausų būdu)

• Reguliariai informuoti visuomenę apie 
skiepijimą nuo užkrečiamųjų ligų; įtraukiant į 
Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių 
skiepijimų kalendorių naujas vakcinas 
organizuoti tikslinių gyventojų grupių 
informavimo apie pradedamus skiepijimus 
kampaniją



Ačiū


