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ECONOMEDICA 
Dane RWE na potrzeby Market Access oraz planowania marketingowego
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Unikatowy projekt: 
dane rzeczywiste z praktyki klinicznej (RWE) + opinie 
klinicystów

ECONOMEDICA
Kompleksowe dane:
• epidemiologiczne, 
• medyczne, 
• kosztowe (opcjonalnie)

• określenie wielkości grup docelowych terapii w różnych 
wariantach refundacyjnych,

• schematy diagnostyczne i terapeutyczne
• dane do obliczenia efektywności kosztowej nowych 

terapii,

Badanie nieinterwencyjne o dużej skali 
o charakterze epidemiologicznym



Dlaczego ECONOMEDICA?

3

Elastyczne 
konstruowanie / 
redefiniowanie 

subpopulacji

Rada Naukowa

Konsultacja metody, 
zakresu badania, wyników

Restrykcyjne wymagania dot. doboru 
próby, realizacji oraz analizy danych -

standardy naukowe

Wkład do publikacji naukowych, 
konferencji, oraz Advisory Board 

Syndykatowe podejście 

Jeden zestaw danych

ECONOMEDICA



Wykorzystanie danych z ECONDOMEDICA na różnych etapach 
procesu MA:
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PRZYGOTOWANIE DOSSIER 
REFUNDACYJNEGO (HTA)

OPRACOWANIE STRATEGII 
MARKET ACCESS:

• Definiowanie grup 
docelowych

• Zawężanie/poszerzanie 
kryteriów

• Wymiarowanie na 
poziomie ogólnopolskim

• Model epidemiologiczny

• Model kosztowy 

• Konstrukcja RSS

• Oszacowanie ryzyka 
przekroczenia CAP

STRATEGIA 
MARKETINGOWA

PRZYGOTOWANIE DO 
NEGOCJACJI Z MZ

• Advisory Board

• Publikacje

• Argumentacja 
związana z wielkością 
i charakterystyką 
subpopulacji



Zrealizowane projekty 
ECONOMEDICA
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• ECONOMEDICA Przeciwzakrzepowe 2010 

• ECONOMEDICA Dyslipidemia 2015 

• ECONOMEDICA Cukrzyca 2016 

• ECONOMEDICA AZS 2017

• ECONOMEDICA SM 2018

• ECONOMEDICA SCHIZOFRENIA 2018

Economedica okazała się niezastąpionym źródłem danych koniecznych do 
definiowania strategii refundacyjnej – możliwe było testowanie wielu 
definicji subpopulacji pacjentów. Była pomocna zarówno w komunikacji 
wewnątrz naszej firmy, jak i w przygotowaniu analiz farmakoekonomicznych”

Market Access Manager



Dziękuję za uwagę

joanna.glazewska@pexps.pl
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Niniejszy dokument objęty jest prawami autorskimi przysługującymi PEX
PharmaSequence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Treści zawarte w dokumencie nie stanowią wyniku świadczenia usług i PEX
PharmaSequence Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich
korzystających z dokumentu, na jakiejkolwiek podstawie prawnej, w szczególności za
działania i zaniechania, w tym decyzje, podjęte na podstawie informacji w nim
zawartych.

Cytowanie fragmentów dokumentu wymaga uzyskania pisemnej zgody PEX
PharmaSequence Sp. z o.o.
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