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ОЦЕНКА РАЗХОД/ЕФЕКТИВНОСТ И БЮДЖЕТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ГЕНОМЕН ОЦЕНКА РАЗХОД/ЕФЕКТИВНОСТ И БЮДЖЕТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ГЕНОМЕН 
ТЕСТ MAMMA PRINT (70 ГЕНА) ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РИСКА ЗА РЕЦИДИВ ТЕСТ MAMMA PRINT (70 ГЕНА) ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РИСКА ЗА РЕЦИДИВ 

И ТЕРАПЕВТИЧНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ С РАНЕН РАК И ТЕРАПЕВТИЧНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ С РАНЕН РАК 
НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА В БЪЛГАРИЯ, 2017 Г.НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА В БЪЛГАРИЯ, 2017 Г.

Т. Веков1и С. Джамбазов2

1Факултет по фармация, 2Факултет по обществено здраве, МУ – Плевен

COST-EFFECTIVENESS ASSESSMENT AND BUDGETARY IMPLICATION OF THE COST-EFFECTIVENESS ASSESSMENT AND BUDGETARY IMPLICATION OF THE 
MAMMA PRINT GENETIC TEST (70 GENES) TO DETERMINE THE RISK OF RELAPSE MAMMA PRINT GENETIC TEST (70 GENES) TO DETERMINE THE RISK OF RELAPSE 

AND THE THERAPEUTIC STRATEGY FOR THE TREATMENT OF PATIENTS WITH AND THE THERAPEUTIC STRATEGY FOR THE TREATMENT OF PATIENTS WITH 
EARLY-STAGE BREAST CANCER IN BULGARIA, 2017EARLY-STAGE BREAST CANCER IN BULGARIA, 2017

Т. Vekov1 and S. Dzhambazov2

1Faculty of Pharmacy, 2Faculty of Public Health, Medical University – Pleven

Резюме. Целта на настоящата публикация е да се идентифицират и анализират публикува-
ни данни от оценки на здравни технологии за прогнозиране на риска от рецидив при пациенти 
с ранен рак на млечната жлеза (РМЖ), проведени в други страни; моделиране на разходите и 
здравните ползи от използването на Mamma Print в България и реимбурсиране от публичния здра-
вен фонд, в сравнение с използваните диагностични алтернативи; моделиране на бюджетното 
въздействие на Mamma Print (МР) за петгодишен бъдещ период; валидиране на получените ре-
зултати от оценката на здравната технология в сравнение с публикувани съотносими данни. 
Проведено е литературно търсене на публикувани данни от оценки на здравни технологии за 
определяне на риска за рецидив на РМЖ, което обхваща периода 2008-2017 г. За оценяване на МР 
е използван икономически анализ от типа разход/ефективност (cost-effectiveness analysis – CEA), 
базиран на модел на Марков с три здравни състояния, гледна точка на трета страна платец, 
времеви хоризонт 10 години, дисконтиране на здравните разходи и ползи с 5% годишно и вероят-
ностен анализ на чувствителността, като метод за оценяване на несигурността (probabilistic 
sensitivity analysis – PSA). Здравните ползи са представени като спечелени години живот с добро 
качество (quality-adjusted life years – QALY). За личностна оценка на ползите за здравето е използ-
ван методът EQ–5D. В резултат на проведената икономическа оценка и моделирани данни може 
да обобщим, че МР е разходно ефективна здравна технология в сравнение с Adjuvant Online (AO) 
за прогнозиране на риска за рецидив и вземане на терапевтични решения за лечение на пациенти 
с ранен РМЖ в България (ICER 7166 лв./QALY). Използването на Mamma Print за определяне на 
терапевтичната стратегия за лечение на пациенти с ранен РМЖ ще доведе до намаляване на 
разходите за химиотерапия най-малко с 28% в България (приблизително намаление с 3100 лв. 
за пациент). Резултатите от настоящата оценка за здравната технология Mamma Print са в 
съответствие с резултатите от проведени подобни оценки в САЩ и Швейцария, както и с диаг-
ностичните препоръки на NICE във Великобритания.

Ключови думи: рак на гърдата, анализ разход/ефективност на диагностични алтернативи, 
Mamma Print, оценки на здравни технологии
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ВЪВЕДЕНИЕ

В България нивото на заболяемост от рак 
на млечната жлеза (РМЖ) се увеличава сред-
ногодишно с 1,8%, като смъртността остава без 
статистически значима промяна. Заболяването 
е на първо място по честата при жените и пред-
ставлява 26,4% от всички злокачествени заболя-
вания. През 2012 г. са регистрирани 3923 нови 
случая (заболяемост 104,6/100 000), като през 
същия период са починали 1364 жени (смъртност 
36,4/100 000). Заболяемостта от рак на гърдата 
се увеличава с напредване на възрастта след 35 
години и достига своя пик във възрастова група 
65-69 години (234,3/100 000) [1].

Заболяемостта от рак на гърдата в България 
е по-висока от средната за ЕС. Данните за 2012 
г. са 104,6/100 000 жени в Българя при средни 
стойности за ЕС от 94,2/100 000 жени.

Смъртността от РМЖ в България също е по-
висока от средната за ЕС – 36,4 в сравнение съ-
ответно с 23,1 на 100 000 жени.

Петгодишната релативна преживяемост от 
заболяването в нашата страна е 72,8%, като е 
по-ниска от средната за ЕС – 83,8% [2].

Прогнозните данни за 2016 г. предвиждат 
4107 новодиагностицирани случая с РМЖ в Бъл-
гария и 1394 починали жени [1].

Всички цитирани статистически данни обос-
новават социалната значимост на заболяването 
и значението на точната прогноза за рецидив на 
РМЖ, което е в основата на препоръчителната 
терапевтична стратегия.

Оценяваната здравна технология Mamma Print 
(MP) представлява in vitro диагностично медицин-
ско изделие – геномен тест, който анализира актив-
ността на комплекс от 70 гена при пациенти с опе-
рабилен РМЖ в ранен стадий (I-II). Основната цел 
на приложението на геномния тест Mamma Print 
е да бъде взето решение за терапевтична стра-
тегия, базирана на степента на риск за рецидив 
на заболяването в следващия 10-годишен период. 
При пациенти с нисък риск се избягва химиотера-
певтичното лечение, подобрява се значително ка-
чеството на живот на пациентите и се спестяват 
публични разходи, свързани с химиотерапията и 
нежеланите лекарствени реакции, характерни за 
този тип лечение. Процесът на оценка на здравни-
те технологии при медицинските изделия има съ-
ществени разлики в сравнение с добре познатите 
и утвърдени методи и практики при лекарствените 
продукти [22] и при тях се изисква един различен 
подход при оценяването им.

Същест вуват специфични характеристики 
на in vitro диагностичните медицински изделия, 
по-конкретно по отношение на тяхната класифи-
кацията в зависимост от риска, процедурите за 
оценяване на съответствието и безопастността 
при тяхната употреба [23]. 

ЦЕЛ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
  Идентифициране и анализ на публикувани 

данни от оценки на здравни технологии за прог-
нозиране на риска от рецидив при пациенти с ра-
нен РМЖ, проведени в други страни.

Summary. The purpose of this publication is: to identify and analyze published data from health technology 
assessments to predict the risk of relapse in patients with early-stage breast cancer; to model the costs and 
health benefi ts of using Mamma Print in Bulgaria and reimbursing from the Public Health Fund compared to the 
diagnostic alternatives used; to model the budgetary impact of the Mamma Print over a 5 year future period; to 
validate the results of the health technology assessment compared to published relevant data. A literature search 
of published data from health technology assessments for risk assessment for breast cancer recurrence was 
carried out covering the period 2008-2017. A cost-effectiveness analysis (CEA) was used to evaluate Mamma 
Print (MP), based on Markov‘s model with three health conditions, third-party payer perspective, 10-year time 
horizon, discounting health costs and benefi ts with a 5% annually and probabilistic sensitivity analysis (PSA). 
Health benefi ts are represented as quality adjusted life years (QALY). The EQ-5D method is used to personally 
assess the health benefi ts. As a result of the economic assessment and modeling of the data, we can summarize 
that the MP is a cost-effective health technology compared to the Adjuvant Online (AO) for predicting the risk 
of relapse and making therapeutic decisions for the treatment of patients with early-stage breast cancer in 
Bulgaria (ICER BGN 7166/QALY). The use of Mamma Print to determine the therapeutic strategy for treating 
patients with early-stage breast cancer will reduce the cost of chemotherapy by at least 28% in Bulgaria (an 
approximate decrease of BGN 3100 per patient). The results of this Mamma Print health technology assessment 
are consistent with the results of similar estimates in the United States and Switzerland, as well as the NICE 
diagnostic recommendations in the UK.

Key words: breast cancer, cost-effectiveness analysis of diagnostic alternatives, Mamma Print, health 
technology assessments
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  Моделиране на разходите и здравните пол-
зи от използването на МР в България и реимбур-
сиране от публичния здравен фонд, в сравнение 
с използваните диагностични алтернативи.

  Моделиране на бюджетното въздействие 
на МР за петгодишен бъдещ период. Валидиране 
на получените резултати от оценката на здравна-
та технология в сравнение с публикувани съотно-
сими данни.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

Проведено е литературно търсене на публи-
кувани данни от оценки на здравни технологии за 
определяне на риска за рецидив на РМЖ, което 
обхваща периода 2008-2017 г.

Идентифицираните съотносими данни са из-
ползвани за валидиране на резултатите от оцен-
ката на здравната технология МР, проведена в 
България.

За оценяване на МР е използван икономи-
чески анализ от типа разход/ефективност (cost-
effectiveness analysis – CEA), базиран на модел 
на Марков с три здравни състояния, гледна точка 
на трета страна платец, времеви хоризонт 10 го-
дини, дисконтиране на здравните разходи и пол-
зи с 5% годишно и вероятностен анализ на чувст-
вителността, като метод за оценяване на неси-
гурността (probabilistic sensitivity analysis – PSA). 
Здравните ползи са представени като спечелени 
години живот с добро качество (quality-adjusted 
life years – QALY). За личностна оценка на ползи-
те за здравето е използван методът EQ–5D.

РЕЗУЛТАТИ

Литературното търсене в базите данни 
MEDLINE, EMBASE, Cochrane library установи 
9 съотносими анализа разход/ефективност на 
здравни технологии за оценяване на риска за ре-
цидив на ранен РМЖ. Основните параметри са 
представени в табл. 1.

Анализът на публикуваните данни установи, 
че геномно стратифицираният риск чрез тех-
нологията МР е разходно ефективен подход в 
сравнение с терапевтични стратегии, основани 
на други методи за стратифициране на риска 
като Adjuvant Online (AO), Oncotype DX, S. Giallen 
guidelines, както и в сравнение със стратегията за 
прилагане на адювантна химиотерапия при всич-
ки пациенти. За моделиране на данни за здравни 
ползи в България са използвани икономически 
анализ разход/ефективност и модел на Марков. 
Здравните ползи на МР са представени като до-

пълнително спечелени години живот, съобразени 
с качеството (QALY), в сравнение с алтернатив-
ната диагностична технология АО. Входящите 
данни в модела са установените прогностични 
резултати за ниво на риска за рецидив на забо-
ляването в рандомизираното проспективно кли-
нично изпитване MINDACT. Моделирани данни 
за здравни ползи са МР vs. АО (ΔQALY +0,474).

В модела са включени разходи за здравната 
технология МР, разходи за химиотерапия и ендо-
кринна терапия на пациентите с ранен РМЖ, в 
зависимост от определеното ниво на риск от ре-
цидив на заболяването, както и болнични разходи 
за лечение и образна диагностика, заплащани по 
клинични пътеки от НЗОК. Разходите за химиоте-
рапевтичен цикъл и ендокринна терапия са изчис-
лени на базата на регистрираните дозови режими 
и референтните цени в Позитивния лекарствен 
списък (ПЛС) в България към април 2017 г.

Моделираните разходи за лечение на паци-
енти с ранен РМЖ в България са представени в 
табл. 2.

Здравните ползи и разходи са дисконтирани 
с 5% годишно. Резултатите от анализа разход/
ефективност са представени като инкрементално 
съотношение на допълнителни разходи и здрав-
ни ползи на оценяваната здравна технология МР 
в сравнение с диагностичната алтернатива АО. 
Данните са представени в табл. 3.

Бюджетното въздействие на технологията 
МР е определено като разлика в стойностите на 
публичните разходи за лечение на ранен РМЖ в 
България преди и след реимбурсирането на МР 
(допълнително бюджетно въздействие).

Времевият хоризонт във връзка с анализа на 
бюджетното въздействие е пет години.

Данните за публичните разходи за лечение 
на РМЖ в България след реимбурсиране на МР 
са представени в табл. 4, а преди реимбурсиране 
на МР – в табл. 5.

Данните за бюджетното въздействие на МР 
за петгодишен период са представени в табл. 6

ОБСЪЖДАНЕ

В резултат на проведената икономическа 
оценка и моделирани данни може да обобщим, 
че МР е разходно ефективна здравна технология 
в сравнение с АО за прогнозиране на риска за 
рецидив и вземане на терапевтични решения за 
лечение на пациенти с ранен РМЖ в България 
(ICER 7166 лв./QALY).

Използването на МР за определяне на тера-
певтичната стратегия за лечение на пациенти с 
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Таблица 1. Основни параметри на икономически оценки на различни технологии за стратифициране на риска за 
рецидив на ранен РМЖ

Автор, 
година Страна Целева попу-

лация Основни параметри Алтернативни 
технологии Δ QALY Δ Costs ICER

E. Chen et 
al., 2010 [4] САЩ

Ранен РМЖ, 
ER , HHC, 
< 55 години

Перспектива: здравна, платец
Разходи: преки, здравни
Времеви хоризонт: 5 години
Дисконтиране: 3,0%
Моделиране: Модел на Марков
Анализ на чувствителността: PSA

MP vs. AO + 0,571 + $401 $702/QALY

M. Yang et 
al., 2012 [5] САЩ Ранен РМЖ, 

ER , HHC

Перспектива: здравна, платец
Разходи: преки, здравни
Времеви хоризонт: 10 години
Дисконтиране: 3,0%
Моделиране: Модел на Марков
Анализ на чувствителността: PSA

MP vs. OTDX + 0,097 – $6284 МР доми-
нира

D. Gauchan 
et al., 2015 
[6]

САЩ Ранен РМЖ, 
ER , HHC

Перспектива: здравна, платец
Разходи: преки, здравни
Времеви хоризонт: до живот
Дисконтиране: 3,0%
Моделиране: Модел на Марков
Анализ на чувствителността: РSA

MP vs. AO Подобни 
стойности – $22 800 МР доми-

нира

B. Jahn et 
al., 2015 [7] Австрия

Ранен РМЖ, 
ER , HHC, 
> 50 години

Перспектива: здравна, платец
Разходи: преки, здравни
Времеви хоризонт: до живот
Дисконтиране: 3,5%
Моделиране: Модел на Марков
Анализ на чувствителността: РSA

OTDX vs. AO +0,47 + €2215 €4712/
QALY

M. Kondo et 
al., 2012 [8] Япония

Ранен РМЖ, 
ER , 
HER 2 , HHC,

Перспектива: социална
Разходи: преки и косвени
Времеви хоризонт: 10 години
Дисконтиране: 5,0%
Моделиране: Модел на Марков
Анализ на чувствителността: РSA

MP vs. AO N.A. N.A. $43 044/
QALY

V. Retèl et 
al., 2010 [9]

Швей-
цария

Ранен РМЖ, 
ER , HHC, 
< 50 години

Перспектива: здравна, платец
Разходи: преки, здравни
Времеви хоризонт: до живот
Дисконтиране: 3,5%
Моделиране: Модел на Марков
Анализ на чувствителността: РSA

MP vs. AO + 0,24 + €1130 €4708/
QALY

MP vs. SGG +1,2 – €7430 МР доми-
нира

M. Kondo 
et al., 2008 
[10]

Япония Ранен РМЖ, 
ER , HHC

Перспектива: социална
Разходи: преки и косвени
Времеви хоризонт: 10 години
Дисконтиране: 5,0%
Моделиране: Модел на Марков
Анализ на чувствителността: РSA

NCCNG vs. 
RTPCRA N.A. N.A. $26 065/

QALY

SGG vs. 
RTPCRA N.A. N.A. $10 774/ 

QALY

V. Retèl et 
al., 2013 
[11]

Швей-
цария

Ранен РМЖ, 
ER , HHC

Перспектива: здравна, платец
Разходи: преки, здравни
Времеви хоризонт: до живот
Дисконтиране: 3,5%
Моделиране: Модел на Марков
Анализ на чувствителността: РSA

MP vs. AO + 0,61 – €2407 МР доми-
нира

Y. Bonastre 
et al., 2014 
[12]

Фран-
ция

Ранен РМЖ, 
ER , HHC

Перспектива: здравна, платец
Разходи: преки, здравни
Времеви хоризонт: 10 години
Дисконтиране: 3,0%
Моделиране: Модел на Марков
Анализ на чувствителността: РSA

MP vs. AO N.A. + €2307

WTP € 50 
000/QALY,
Вероят-
ност за 
раз ходна 
ефектив-
ност: АО 
(92%), 
СТАР (6%), 
МР (2%)

MP vs. CTAP N.A. + €657

Използвани съкращения: РМЖ – рак на млечната жлеза, ННС – негативен нодален статус, ER – estrogen receptor, 
HER2 – human epidermal growth factor receptor 2, QALY – quality adjusted life years, ICER – incremental cost-effectiveness ratio, 
MP – Mamma Print, AO – Adjuvant Online, OTDX – Oncotype DX, SGG – S.Gallen guidelines, NCCNG – National comprehensive 
cancer network guideline, RTPCRA – 21-gene reverse transcriptase-polymerase chain reaction assay, CTAP – chemotherapy in all 
patients, PSA – probabilistic sensitivity analysis
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Таблица 2. Разходи за лечение на пациентите с ранен РМЖ в зависимост от риска за рецидив на заболяването

Параметър ОА, n = 100 MP, n = 100

Риск HR 500 (50%) LR 500 (50%) HR 358 (35,8%) LR 642 (64,2%)

Лекарствена терапия в резултат на определения риск

Химиотерапия (6 цикъла – DOC, EPI, CYC), бр. пац. 413 (82,7%) – 308 (86,0%) –

Химиотерапия и целева терапия (1 година – TRA), 
бр. пац. 87 (17,3%) – 50 (14,0%) –

Ендокринна терапия (5 години – EXE), бр. пац. – 250 (50,0%) – 321 (50,0%)

Ендокринна терапия (5 години – LET), бр. пац. – 250 (50,0%) – 321 (50,0%)

Разходи за диагностика и лекарствена терапия за пациент

Mamma Print, лв. – – 6500,00 6500,00

Химиотерапия, лв. 1065,76 – 1065,76 –

Химиотерапия и целева терапия, лв. 67 448,30 – 67 448,30 –

Ендокринна терапия EXE, лв. – 2061,65 – 2061,65

Ендокринна терапия LET, лв. – 1767,20 – 1767,20

Разходи за болнично лечение

Химиотерапия, лв. 3220,00 – 3220,00 –

Химиотерапия и целева терапия, лв. 11 610,00 – 11 610,00 –

Средни разходи

Среден разход за пациент в зависимост от риска, лв. 17 296,18 1914,43 21 228,85 8414,13

Общ среден разход, лв. 9605,30 13 001,98

Използвани съкращения: ER – estrogen receptor, HER2 – human epidermal growth factor receptor 2, MP – Mamma Print, 
AO – Adjuvant online, DOC – docetaxel, EPI – epirubicine, CYC –cyclophosphamide, EXE – exemestane, LET – letrozole, 
TRA – trastuzumab

Таблица 3. Допълнителни разходи (Δ costs), допълнителни здравни ползи (ΔQALY) и инкрементално съотношение 
(ICER) на МР в сравнение с АО в България, април 2017 г.

Диагностични алтернативи Δ Costs, лв. Δ QALY ICER, лв./ QALY

MP vs. AO + 3396,68 + 0,474 7166

Използвани съкращения: QALY – quality adjusted life years, ICER – incremental cost-effectiveness ratio, MP – Mamma Print, 
AO – Adjuvant online

Таблица 4. Годишен публичен разход за лечение на пациенти с ранен РМЖ и неопределен риск за рецидив, ако здрав-
ната технология МР се реимбурсира от НЗОК

Алтернативни диагнос-
тични и терапевтични 
стратегии

Година 1 Година 2 Година 3 Година 4 Година 5

Пациенти, 
бр.

Стойност, 
лв.

Пациенти, 
бр.

Стойност, 
лв.

Пациенти, 
бр.

Стойност, 
лв.

Пациенти,
 бр.

Стойност, 
лв.

Пациенти, 
бр.

Стойност, 
лв.

Нова технология МР 863 5 609 500 878 5 707 000 894 5 811 000 910 5 915 000 927 6 025 500

Химиотерапия 621 10 740 816 632 10 931 072 643 11 121 328 655 11 328 880 667 11 536 432

Общо 863 16 350 316 878 16 638 072 894 16 932 328 910 17 243 880 927 17 561 932

Използвани съкращения: MP – Mamma Print
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ранен РМЖ ще доведе до намаляване на разхо-
дите за химиотерапия с 28% (средно 3100 лв. за 
пациент).

Резултатите от настоящата оценка на здрав-
ната технология – МР, са в съответствие с резул-
татите от проведени подобни оценки в САЩ [4, 6] 
и Швейцария [9, 11] и диагностичните препоръки 
на NICE във Великобритания [21].

Нетното бюджетно въздействие на МР, моде-
лирано въз основа на българските епидемиоло-
гични данни за период от 5 години, ще бъде 1,42 
млн. лв. през година 1, като постепенно ще се 
увеличи до 1,53 млн. лв. през година 5.

Средният годишен разход за лечение на па-
циент също ще бъде минимално увеличен с при-
близителна стойност 1500 лв. Същевременно с 
това преките разходи за химиотерапия на целе-
вата група пациенти ще бъдат намалени с 28% 
(приблизително 2,8 млн. лв.), като качеството на 
живот на пациентите ще бъде значително подо-
брено в резултат на съкращаване на излишните 
курсове химиотерапия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основната цел на приложението на геномния 
тест Mamma Print е да бъде взето решение за тера-

певтична стратегия, базирана на степента на риск 
за рецидив на РМЖ в следващия 10-годишен пе-
риод. При пациенти с нисък риск се избягва хими-
отерапевтично лечение, подобрява се значително 
качеството на живот на пациентите и се спестяват 
публични разходи, свързани с излишните химио-
терапевтични курсове и нежеланите лекарствени 
реакции, характерни за този тип лечение.

В заключение на проведената оценка на 
здравната технология МР в България, базирана 
на модел на Марков и анализ разход/ефектив-
ност, може да обобщим, че Mamma Print е раз-
ходно ефективна здравна технология в сравне-
ние с Adjuvant Online за прогнозиране на риска 
за рецидив и вземане на терапевтични решения 
за лечение на пациенти с ранен РМЖ в България 
(ICER 7166 лв./QALY). Използването на Mamma 
Print  за определяне на терапевтичната стратегия 
за лечение на пациенти с ранен РМЖ ще дове-
де до намаляване на разходите за химиотерапия 
най-малко с 28% в България (приблизително на-
маление с 3100 лв. за пациент).

Резултатите от настоящата оценка за здрав-
ната технология Mamma Print са в съответствие с 
резултатите от проведени подобни оценки в САЩ 
и Швейцария, както и с диагностичните препоръ-
ки на NICE във Великобритания.

Таблица 5. Годишен публичен разход за лечение на пациенти с ранен РМЖ и неопределен риск за рецидив, ако здрав-
ната технология МР се реимбурсира от НЗОК

Алтернативни 
диагнос тични и 
терапевтични стра-
тегии

Година 1 Година 2 Година 3 Година 4 Година 5

Пациен-
ти, бр.

Стойност, 
лв.

Пациен-
ти, бр.

Стойност, 
лв.

Пациен-
ти, бр.

Стойност, 
лв.

Пациенти, 
бр.

Стойност, 
лв.

Пациен-
ти, бр.

Стойност, 
лв.

Нова технология МР – – – – – – – – – –

Химиотерапия 863 14 926 448 878 15 185 888 894 15 462 624 910 15 739 360 927 16 033 392

Общо 863 14 926 448 878 15 185 888 894 15 462 624 910 15 739 360 927 16 033 392

Използвани съкращения: MP – Mamma Print

Таблица 6. Бюджетно въздействие на МР за петгодишен времеви хоризонт

Параметър Година 1 Година 2 Година 3 Година 4 Година 5 Общо

Разходи с технология МР, лв. 16 350 316 16 638 072 16 932 880 17 243 880 17 561 932 84 726 528

Разходи без техноло гия МР, лв. 14 926 448 15 185 888 15 462 624 15 739 360 16 033 392 77 347 712

Общо добавени разходи, лв. + 1 423 868 + 1 452 184 + 1 469 704 + 1 504 520 + 1 528 540 + 7 378 816

Резултати за среден разход за пациент, лв.

Среден разход за пациент с МР, лв. 18 245 18 950 18 940 18 950 18 945 18 806

Среден разход за пациент без МР, лв. 17 296 17 296 17 296 17 296 17 296 17 296

Среден добавен разход за пациент, лв. + 949 + 1654 + 1644 + 1654 + 1649 + 1510

Използвани съкращения: MP – Mamma Print
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