Иновативни решения в ценообразуването

Персонализирани модели
на реимбурсиране

Гъвкави ценови решения.
Рош съзнава, че повечето държави са изправени пред трудното
предизвикателство да се справят с бързо нарастващите разходи за
здравеопазване, като същевременно се стремят да подобрят резултатите за
пациентите и достъпа им до здравни грижи.
Поради това ние сме посветени на работа със заинтересованите страни за
намиране на иновативни ценови решения, които да променят ценообразуването
от основаващо се на количество към основаващо се на полза, да предоставим
повече гъвкавост на платците и здравните власти, когато става дума за взимане
на решения относно реимбурсирането, и да осигурим непрекъснат достъп до
иновативните лекарствени средства за пациентите.
Един от тези подходи представлява Персонализираните модели на
реимбурсиране, или съкратено PRM (Personalized Reimbursement
Models).
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PRM: Общ преглед
PRM улеснява гъвкавите
ценови решения като
позволява ценообразуване
на лекарствените продукти
според ползите, които носят

Сега
Ценообразуване на единица количество
Реимбурсиране, основано на обема ползвано
лечение
Недиференцирана цена за флакон

за различни показания и
комбинации.

В бъдеще
Персонализирани модели на
реимбурсиране
Реимбурсирането се основава на добавената
стойност, която лечението осигурява за
пациента
Цена, диференцирана според показанията
Цена, диференцирана според
приложение на комбинация от
продукти
Цена, диференцирана според
постигнатия резултат от лечението
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Всички имаме обща цел – да се
уверим, че пациентите имат
достъп до правилните лекарства
в точния момент.

Защо точно PRM?
Научният напредък доведе до разработването на лекарства, които подобряват
резултатите за пациентите с различни заболявания, но степента на ползата за тях
може да е различна при всеки пациент. Нараства броят на комбинирани терапии, в
процес на разработка, при които е необходимо прилагане на повече от едно лекарство
за постигането на оптимални резултати за пациентите.
В резултат, екипът на Рош създаде PRM, който позволява разграничаване на цената
според това каква полза има лечението за пациента.

PRM се основава на добре установени принципи
Понятието за ценообразуване въз основа на добавената стойност за пациента
съществува вече от няколко години. Докато повечето здравни системи оценяват
всяко едно показание и комбинация отделно, впоследствие се опитват да постигнат
една цена на ниво молекула. Рош предлага реимбурсирането на лекарствата да става
на индивидуални цени за всяко едно показание и комбинация от продукти, за да
се гарантира, че ползата за пациента е правилно отразена и всички пациенти имат
възможност да се възползват от иновативните лекарства. Това надгражда над опита
на Италианската агенция по лекарствата AIFA, която работи по подобна система от
2006 година насам.
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Какво представлява PRM?
Понастоящем рамката на PRM включва следното:

MIP (Multiple Indication
Pricing - Ценообразуване
по показание)

Combination Pricing -

Pay for performance

Цена за комбинация

- заплащане на
постигнатия резултат от
лечението

Позволява цената на

Гарантира, че ползите

Основава нивото на

лекарството да бъде

от комбинираното

реимбурсиране на

определяна по показания,

лечение са отразени, като

отговора на пациента

според ползата, която

същевременно взима

към дадено лекарство за

продуктът носи при

предвид ограниченията в

определен период от време

различните показания

здравните бюджети

Основополагаща за осъществяване на PRM подхода е базата данни за използване на
лекарствата, която дава информация как се използват продуктите ни в практиката.
За осъществяването на този модел трябва да сме в състояние да проследяваме
използването на лекарствата ни, което изисква тясно сътрудничество между
доставчиците на здравни грижи, както и наличие на съпътстваща инфраструктура,
за споделяне на данните. Ние искаме да работим с трети страни, които събират,
анонимизират, и агрегират данните, за да се гарантира опазване поверителността на
данните на пациентите.
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Как PRM може да бъде от полза за заинтересованите лица?
Рош вярва, че Персонализираните модели на реимбурсиране могат да осигурят
множество ползи посредством използване на данните за употреба на лекарствата.
Тази информация може да спомогне за подобряване грижите за пациентите,
подобряване на ефективността и намаляване на разходите, в допълнение на
възможността за администрацията да има гъвкав подход при взимане на решения,
гарантирайки, че пациентите имат устойчив достъп до иновативни лекарства.
Пациенти:
PRM може да помогне на пациентите за
по-бърз достъп до иновативни лекарства
Лекари:
PRM може да увеличи броя
на показанията, одобрени
за реимбурсиране, като
предостави на лекарите
повече варианти за терапия
и подобряване грижите за
пациента

Медицински сестри:
Данните относно
ползването на лекарствата
могат да помогнат на
сестрите при планирането
на капацитета и наемането
на персонал

Национални създатели
на политики:
PRM може да помогне на
пациентите да получат достъп
до лекарствата по-бързо,
като улеснят създателите на
политики при грижата им за
здравето на населението.
По-голямата прозрачност на
разходите и ползите ще им
помогнат с решенията
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Болнични аптеки:
Автоматизираното събиране
на данни помага на аптеките
да управляват наличностите
и да намалят загубите

Платци:
PRM може да бъде предпоставка за
по-бързи преговори за реимбурсиране
като помогне на платците да съпоставят
ползата от едно лекарство с неговата
цена.
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Бъдещето на PRM
Вярваме, че PRM ще ускори и разшири достъпа на
пациентите до нашите иновативни лекарствени
продукти и ще намали финансовия натиск
върху предписването на лекарства, като даде
възможност ползата от лекарството да бъде подобре отразена в цената му.
Ние в Рош станахме инициатори на пилотни
проекти в цяла Европа. Окуражени сме в голяма
степен от положителния отзвук, който получихме
от заплащащи институции, лекари, медицински
сестри, здравни власти и болници. Заедно с
всички свързани с нас заинтересовани лица ще
продължим да работим усилено за въвеждането на
PRM в Европа и в други държави.

Рош се е
задължил
да работи
съвместно
с всички
партньори
в сектор
здравеопазване
за намирането
на решения,
които да бъдат
устойчиви за
всички.

