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Основен въпросОсновен въпрос

• Дали разходите за дадена здравна 
услуга оправдават резултатите, 
които получаваме в замяна? 

• При разпределение на ресурсите – 
Какви допълнителни ползи ще 
получим ако изберем алтернатива А 
вместо алтернатива Б?
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Резултати при ваксинациите
• Икономически:

▫ Намаление на разходите за лечение на инфекции;
▫ Намаление на разходите за лечение на 

усложнения;
▫ Намаление на бъдещи разходи при инфекции.

• Социални:
▫ Спестяване на загуби от намалена продуктивност и 

инвалидност.
▫ Повишаване качеството на живот.

• Медицински:
▫ Удължаване живота на ваксинираните;
▫ Липса на инфекции;
▫ Избягване развитието на скъпи заболявания.
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Анализ разход-ползаАнализ разход-полза
• Представяне на разходите и резултатите в парични 

измерители.

• Анализът се основава на икономическата теория за 
благополучието, което предполага че се провежда 
от гледна точка на обществото.

• Дадена интервенция е полезна за обществото, ако 
стойността на разходите е по-малка от стойността 
на придобитите ползи.

5



6



Цел и вид на проучванетоЦел и вид на проучването

• Да оценим основните икономически резултати 20 
години след въвеждане на задължителната 
ваксинация против HBV.

• Проспективно епидемиологично 20 годишно 
проучване и ретроспективно проучване на 
разходите;

• Период 1992 – 2010.
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                          Материали и методиМатериали и методи
• Епидемиологичен 

анализ
• Епидемиологични данни – HBV 

инфекциите през 20 годишен 
период - НЦЗПБ;

• Статистически данни – кохорта 
новородени от НСИ;

• Усложнения след 
хронифициране (15% от 
инфектираната кохорта);

• Хоспитализация поради 
усложнения (30% на година от 
усложнените случаи).

• Анализ на разходите 
• Включени са директните медицински 

разходи

• Разходи за ваксинация – НЦИПЗ и 
цени на ваксини; 

• Разходи за лечение на острите 
инфекции и възможни усложнения – 
болнични разходи, лекарства в 
болниците, амбулаторна лекарствена 
терапия (НЦЗИЗ, ИБ).

• Разходи за лечение на хроничните 
случаи на хепатит В – годишна 
лекарствена терапия, болнични 
разходи при хоспитализация на 
хроничните случаи, и разходи за 
лечение на чернодробна цироза и 
хепатоцелуларен карцином, като най-
честите усложнения на хепатит В. 
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Нетните настоящи ползи 1 =

(разходите за имунизация + разходите за лечение на острите 
случаи) – разходите за лечение на избегнати остри случаи

Нетните настоящи ползи 2 = 

(разходите за имунизация + разходите за лечение на острите 
случаи + разходите за хронични случаи и усложнения ) – 
(разходите за лечение на избегнати остри случаи + избегнати 
разходи за хронични случаи и усложнения)
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Брой на случаите на HBV инфекции 
и избегнатите случаи за периода 1992-2010
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Разходи за лечение на острите случаи 
и избегнати разходи
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Figure 2. Total cost of infected and avoided cases 
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Резултати от двата сценария за 
20 годишен период



Резултати при двата сценария за 
10 годишен период
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Сценарий 1 – Остри случаи 
Инвестирани Избегнати Нетни настоящи 

ползи 
Видове разходи Стойност 

(лв.) 
Видове разходи Стойност 

(лв.) 
Инвестирани – 
Избегнати 

Общи разходи за 
имунизация 

26 121 523 
 

Избегнати разходи 
за общи случаи  
(хоспитализации + 
амбулаторна 
терапия) 

18 563 856 
 

 

Общи разходи за 
лечение на острите 
случаи 
(хоспитализации + 
амбулаторна 
фармакотерапия) 

7 516 627 
 

   

СУМА 33 638 150  18 563 856 15 074 294 
Сценарий 2 – Остри и хронични случа 
Инвестирани Избегнати Нетни настоящи 

ползи 
Видове разходи Стойност 

(лв.) 
Видове разходи Стойност 

(лв.) 
Инвестирани – 
Избегнати 

Общи разходи за 
имунизации 

26 121 523 
 

Избегнати разходи 
за общи случаи  
(хоспитализации + 
амбулаторна 
терапия) 

18 563 856 
 

 

Общи разходи за 
лечение на острите 
случаи 
(хоспитализации + 
амбулаторна 
фармакотерапия) 

7 516 627 
 

Общи разходи за 
избегнати хронични 
случаи 
(хоспитализации, 
фармакотерапия, 
цироза, карцином) 

28 496 031 
 

 

Общи разходи за 
хроничните случаи 
(хоспитализации,фар
макотерапия, цироза 
и карцином) 

13 558 591 
 

   

СУМА  47 196 741  47 059 887 136 854 
 
 



ЗаключениеЗаключение

 Универсалната ваксинация против HBV 
допринася социални ползи за България. 

 Положителните икономически резултати са 
по-очевидни през последните 10 години след 
въвеждане на имунизацията. 
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