INFORMACJE O APLIKACJI

IKAR pro –
Internetowe Kompendium Analiz Refundacyjnych z Prognozowaniem.
Ikarpro.pl to nowatorski serwis, który łączy w sobie:
•
•
•

szybki dostęp do bazy danych refundacyjnych
szeroki zestaw narzędzi analitycznych
łatwość w poszukiwaniu ważnych informacji

Serwis został opracowany dzięki połączeniu wieloletniego doświadczenia w obszarze oceny technologii medycznych oraz refundacji. Systematyczna analiza danych refundacyjnych umożliwiła opracowanie
narzędzi i rozwiązań prezentowanych w przejrzysty i ujednolicony
sposób. Intuicyjna obsługa serwisu oszczędza czas w poszukiwaniu
informacji.
Kompleksowy charakter serwisu ma na celu wsparcie procesu monitorowania i analizowania rynku refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów
medycznych.

Co zawiera IKAR pro?
IKAR pro został opracowany w zgodzie z założeniami obowiązującej Ustawy
z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych i oparty jest na aktualnych i historycznych informacjach o refundowanych produktach leczniczych.
Serwis bazuje przede wszystkim na danych:
•
•

refundacyjnych z obwieszczeń Ministra Zdrowia od 1 stycznia 2012 roku,
publikowanych przez departamenty NFZ dotyczących wartości i ilości zrefundowanych opakowań.

Serwis IKAR pro to również bardziej zaawansowane narzędzia i funkcje dla
użytkowników indywidualnych, aktywne po uzyskaniu dostępu i zalogowaniu.

Dla kogo?
Serwis IKAR pro jest platformą dającą szybki dostęp do aktualnych danych
o lekach refundowanych wspierającą proces analizy sytuacji refundacyjnej
z przeznaczeniem dla wszystkich stron kształtujących rynek leków refundowanych, w szczególności:
•
•
•
•
•

regulatora i płatnika publicznego
publicznych instytucji w ochronie zdrowia
ekspertów medycznych i klinicznych
podmiotów odpowiedzialnych (producentów)
podmiotów leczniczych.
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Opis najważniejszych funkcji
RAPORTY
Narzędzie pozwalające na dostęp do szybkich raportów dotyczących refundacji produktów leczniczych. W szczególności istnieje możliwość porównania dwóch obwieszczeń (w tym również
w podziale na grupy limitowe) oraz wygenerowania raportu dotyczącego nieścisłości w aktualnym wykazie leków refundowanych.

KALKULATORY
Narzędzie umożliwiające przeprowadzanie symulacji w danej grupie limitowej.
Dostępne są kalkulatory wyznaczające ceny dla nowych produktów leczniczych, które mogą być wpisane na wykaz leków refundowanych, a także pozwalające przeprowadzić kalkulacje
w ramach istniejącej już grupy i ocenić, jak zmienią się wydatki NFZ czy też dochody producenta po zmianie ceny produktu leczniczego.

WYKRESY
Narzędzie umożliwia graficzne przedstawienie danych dla wybranych przez Użytkownika preparatów w czasie.
Dostępna jest szeroka gama wykresów: cenowy (dynamika zmian, dane aktualne, ceny vs limity – wszystkie z opcją w przeliczeniu na opakowanie bądź LDD), sprzedażowy (wartości,
udziały), mieszany (łączący cenowy ze sprzedażowym). Dla modułu Payback dostępne są osobne, specjalnie dedykowane wykresy przedstawiające udział w zwrocie dla danej grupy limitowej czy opakowania.

EKSPORT
Narzędzie pozwala eksportować dane do pliku csv dla wybranych przez Użytkownika preparatów. Umożliwia analizę danych udostępnianych w serwisie IKAR pro przy pomocy własnych
narzędzi.
Użytkownik może wybrać eksport informacji ogólnych dotyczących interesujących go preparatów, informacji dotyczących ich refundacji, danych dotyczących wartości lub udziałów dla
sprzedaży produktów leczniczych (opakowania, LDD, wartość sprzedaży, kwota refundacji, kwoty dopłat pacjentów) w bardzo długim horyzoncie czasowym (nawet od kwietnia 2007).
Na potrzeby szybkiej kalkulacji możliwy jest też zrzut danych z aktualnego widoku do schowka lub pliku csv za pomocą jednego kliknięcia w przycisk umieszczony pod tabelą.
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Opis modułów
WYKAZ OTWARTY

PROGNOZA KRÓTKOTERMINOWA

Moduł zawiera informacje dotyczące refundacji leków, środków spożywczych
i wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę. Dane zostały zebrane ze wszystkich obwieszczeń MZ, począwszy od stycznia 2012.

Prognoza krótkoterminową jest symulacją kolejnego obwieszczenia.

Rozbudowana wyszukiwarka i intuicyjne tabele pozwalają na szybką analizę
zmian zachodzących w wykazie w czasie oraz badanie zależności w grupach.

PROGRAMY LEKOWE
Moduł analogiczny do wykazu otwartego, zawierający dane dotyczące refundacji preparatów finansowanych w ramach programów lekowych zebrane ze
wszystkich obwieszczeń MZ.
Dane przedstawione są w przejrzysty sposób w formie tabel, możliwe jest również rysowanie różnego typu wykresów. Dla każdego produktu przedstawiono
szczegółowe informacje refundacyjne.

CHEMIOTERAPIA
Podobnie jak programy lekowe i wykaz otwarty, moduł zawiera informacje
pozwalające na szybką analizę sytuacji refundacyjnej – tym razem dla wykazu leków dostępnych w ramach chemioterapii.
Moduł zawiera wszystkie narzędzia niezbędne do analizy danych refundacyjnych, a przejrzysty układ tabel pozwala na szybki dostęp do niezbędnych
informacji.

BAZA REKOMENDACJI
Moduł zawiera dane na temat rekomendacji produktów leczniczych zebrane
z 8 największych agencji HTA w Polsce i na świecie (AOTM, CATDH, PBAC,
PTAC, NHS Scotland, NCPE, NICE, HAS).
Przedstawione w przejrzysty sposób informacje umożliwiają szybki dostęp
do opisu skróconych rekomendacji dla danego produktu wraz ze źródłem do
pełnego tekstu zapisu.

Na podstawie danych historycznych dotyczących wielkości sprzedaży, dla każdego leku dopasowany zostaje model ARIMA, pozwalający przybliżyć liczbę sprzedanych opakowań w kolejnych 2–3 miesiącach
oraz przeliczyć ceny i udziały dla kolejnego wykazu.

PROGNOZA DŁUGOTERMINOWA
Rozbudowany model pozwalający dokładnie przewidzieć sytuację w wykazie leków refundowanym na rok
w przód.
Model uwzględnia wiele parametrów, bada powiązania między nimi, a następnie przeprowadza symulację
wielkości sprzedaży, cen i limitów. Prognozy zebrane są w przejrzyste i intuicyjne tabele, a wykresy umożliwiają ich graficzne przedstawienie.

PAYBACK
W module dostępne są informacje o wykonaniu budżetu w danym roku wraz z prognozą przekroczenia
budżetu na koniec roku.
W przypadku prognozowanego przekroczenia budżetu, przedstawione są szczegółowe kalkulacje wielkości
kwoty zwrotu w podziale na grupy limitowe oraz poszczególne opakowania wraz z dedykowanymi wykresami.

AKTUALNOŚCI
Moduł pozwala śledzić nowości serwisu IKAR pro – znajdują się tutaj informacje dotyczące wszelkich
aktualizacji danych (aktualizacja danych sprzedażowych, pojawienie się nowego obwieszczenia Ministra
Zdrowia dotyczącego refundacji, nowych uchwał, projektów czy komunikatów MZ).

LINKI
Zostały tu zebrane wszystkie najważniejsze źródła informacji dotyczące refundacji produktów leczniczych,
takich jak linki do wykazów leków refundowanych, opinii AOTM, uchwał NFZ i wiele innych.
Dane uporządkowano w przejrzysty sposób umożliwiający łatwy i szybki dostęp do informacji.
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KONTAKT
HTA Consulting
Spółka z ograniczoną odpowiedziałnością Spółka Komandytowa
ul.Starowiślna 17/3
31-038 Kraków
NIP: 675-12-67-600

INFORMACJA O OFERCIE:
e-mail: ikar@hta.pl
tel.
(+48) 502 495 488

