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ИНОВАТИВНИ МОДЕЛИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ГЕННИ 

ТЕРАПИИ, В СВЕТОВЕН МАЩАБ 

Innovative Models Used to Pay for Gene Therapies Worldwide  
 

 
Четиво за 2  мин.  

ВЪВЕДЕНИЕ 

Генните терапии (GT) са считани за еднократно 
трансформиращо лечение, даващо полза през целия 
живот на пациента. Тези нови терапии обаче 
представляват едно предизвикателство към 
традиционния бизнес модел. Една от най-големите 
пречки в момента, пред която са изправени 
здравните власти и индустрията, е как да бъдат 
оценявани по най-подходящ начин тези иновативни 
терапии, как да бъдат финансирани, поради 
високите си цени, които оказват голямо 
напрежение и тежест върху здравните бюджети на 
платците, и как да бъде намалена несигурността, 
свързана с дългосрочната ефикасност и 
безопасност на GT, често обусловена от сравнително 
кратка продължителност на проучването, 
включваща ограничен брой пациенти. (1) 

 

ЦЕЛ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Идентифициране на различните видове 
иновативни модели на заплащане, анализ и 
представяне на предимствата и ограниченията, 
свързани с въвеждането на различни видове 
модели на заплащане на генни терапии по света. 

 

МЕТОДИ 

Литературен обзор на публикувани данни, 
свързани с различните видове модели на заплащане 
на генни терапии, обхващащо периода 2017 – 2020 

г. Анализ на данните и извличане на заключения 
относно ползите от имплементиране и различните 
ограничения, свързани с приложението на всеки 
един от разгледаните модели на заплащане. 

 
ВИДОВЕ ИНОВАТИВНИ МОДЕЛИ НА ЗАПЛАЩАНЕ 
НА ГЕННИ ТЕРАПИИ 
 
Бъдещето е в генните терапии, но готови ли са 
здравните ни системи да се справят с 
предизвикателствата и несигурността, които тези 
иновативни, скъпоструващи терапии, носят със себе 
си? Редица заинтересовани страни в бранша, 
включително производители, групи за защита на 
пациентите и Платци, са осъзнали необходимостта 
от адаптиране / промени в стандартната система за 
заплащане, които да адресират всички тези 
ключови предизвикателства, в случай, че генната 
терапия стане широко достъпна в близкото бъдеще. 
Няма „универсален размер за всичкo“, а 
разнообразието от технологии и подходи означава, 
че може да са необходими множество опции за 
заплащане и в някои случаи дори ще се наложи те да 
бъдат комбинирани. Системата трябва да бъде 
достатъчно гъвкава, за да могат да бъдат 
адаптирани и имплементирани различни модели за 
заплащанe.  
 
Tаблица 1 представя различни видове иновативни 
модели на заплащане на генни терапии, които 
намаляват несигурността: (2) 

 

  

SUMMARY. Over 300 gene therapies for the treatment of various diseases are being tested worldwide. Within 5 years, 
the pharmaceutical industry is expected to provide a qualitatively new type of therapies for incurable diseases such as 
Alzheimer's disease, hemophilia type B, some cancers, antibiotic-resistant infections, and others. At the same time, 
however, access to these innovative therapies is becoming an increasing challenge. This article aims to give a brief 
overview of the different types of innovative payment models used worldwide, what they address and what problems 
they deal with, what are their advantages and possible limitations. 
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Таблица 1.  Видове иновативни модели на заплащане на генни терапии

ИЗВОДИ 

Необходими са иновативни модели на заплащане за достъп до генни терапии, които да адресират високите 
разходи, с които е съпроводено тяхното приложение, несигурността по отношение на ефективността на 
лечението в дългосрочен план, както и измерването на ползата от терапията. Важно е да познаваме в детайли 
различните финансови модели, да познаваме техните плюсове и минуси, за да знаем кой / кои са най-
подходящи за имплементиране в локална среда, зависимост от организацията на конкретната здравна 
система. 

 
За да прочетете цялата статия, моля последвайте следния линк: 

https://ncpha.government.bg/images/___NCPHA/__Publications/_Journal_BgJournalOfPublicHealth/BGJPH_2
020/1-2021_BG-Journal.pdf 
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Вид модел на заплащане Описание 

Annuity/Installments 

Анюитетни вноски/Частично плащане 

Плащанията се разпределят и извършват за определен период от време, от месеци до години 

Pay for performance 

Заплащане според показан резултат 

Иноваторските компании получават заплащане за своите генни терапии въз основа на 

взаимно договорени времеви мерки и постижения на базата на демонстрирани клиничните 

резултати в реалната терапевтична практика 

Consumer mortgage 

Потребителски заем 

Заем, изтеглен директно от пациента 

Direct payment/distribution 

Директно плащане/дистрибуция 

Платецът закупува генната терапия директно от производителя 

Expanded risk pools 

Разширено обединяване на риска 

Специален фонд, при който няколко заинтересовани страни разпределят част от своите 

премии или бюджет за разширена група пациенти, които отговарят на условията за генна 

терапия 

Patient assistance/subsidy 

Подпомагане/субсидиране на отделни 

пациенти 

Финансова помощ за пациентите и техните разходи, свързани с приложението на генната 

терапия 

Discounts and revenue caps 

Отстъпки/таван на приходите 

Цената на терапията се намалява с процент, ако общите приходи надвишават определен 

таргет 

Re-insurance 

Пре-застраховка на застрахователя 

Вид застрахователно покритие за генна терапия 

Thirdy Party, Creditor 

Трета страна, Кредитор 

Трета финансовa страна закупува генната терапия и договаря плащане с платеца 

Health coin  

Здравна криптовалута 

Преобразува нарастващите резултати, получени от лечението, в обща търгуема валута като 
еквиваленти за година спечелен живот 
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