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Protokół nr 3/2012  

z posiedzenia Rady Konsultacyjnej  
w dniu 30 stycznia 2012 roku 

w siedzibie Agencji Oceny Technologii Medycznych 

W posiedzeniu udział wzięli: 

Członkowie Rady Konsultacyjnej (Rada): 

        

       

                

  

        

                

      

       (brał udział w posiedzeniu do pkt 6  porządku obrad) 

       

         

Pracownicy Agencji Oceny Technologii Medycznych (AOTM): 

            

   

          

   (Dział Raportów i Oceny Raportów  OT) 

   (Dział Raportów i Oceny Raportów OT) 

          

  (Dział Obsługi Rady Konsultacyjnej RK) 

    (Dział Raportów i Oceny Raportów OT) 

   (Dział Raportów i Oceny Raportów  OT) 

   (Dział Metodologii, Informacji Naukowej i Szkoleń RK) 

   (Dział Programów Zdrowotnych OT) 
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   (Dział Raportów i Oceny Raportów  OT) 

    (Dział Raportów i Oceny Raportów OT) 

   (Dział Metodologii, Informacji Naukowej i Szkoleń RK) 

           

   (Dział Programów Zdrowotnych OT) 

   (Dział Raportów i Oceny Raportów OT) 

   (Dział Raportów i Oceny Raportów  OT) 

   (Dział Raportów i Oceny Raportów OT) 

     

   (Dział Raportów i Oceny Raportów OT) 

Zaproszeni eksperci: 

        - uczestnictwo w formie 
połączenia telekonferencyjnego w zakresie pkt. 4 porządku obrad. 

       - uczestnictwo w formie 

połączenia telekonferencyjnego w zakresie pkt. 6 porządku obrad. 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Przebieg posiedzenia: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia. 

Posiedzenie o godzinie 10:10 otworzył     . 

Rada w drodze głosowania przyjęła jednogłośnie propozycję porządku posiedzenia 
przedstawioną przez  .  

2. Omówienie tematów na kolejne posiedzenia Rady. 

Rada omówiła tematy mające być przedmiotem jej obrad na najbliższych posiedzeniach.  

3. Omówienie konfliktu  interesów członków Rady. 

Żaden z członków Rady nie zgłosił konfliktu interesów. 

4. Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności zakwalifikowania leku Lodotra MR 
(Prednisonum) jako świadczenia gwarantowanego we wskazaniu: aktywna postać 
reumatoidalnego zapalenia stawów. 

4.1. Przedstawienie tematu. 

W trakcie posiedzenia na podstawie prezentacji stanowiącej załącznik nr 2 do protokołu 
  przedstawił  najistotniejsze informacje z Raportu (Nr AOTM-OT-433-17). 

4.2. Przedstawienie stanowiska eksperckiego. 

  przedstawił w trakcie posiedzenia, poprzez połączenie telekonferencyjne, 

stanowisko dotyczące omawianego tematu, stanowiące załącznik nr 3 do protokołu. 

4.3. Przedstawienie stanowiska członka Rady.  
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   najistotniejsze elementy stanowiska dotyczącego omawianego     

tematu, stanowiącego  załącznik nr  4 do protokołu. 

4.4. Dyskusja i ustalenia. 

W wyniku pozyskanych informacji oraz dyskusji Rada, w drodze głosowania (8 głosów za),  

przyjęła uchwałę o następującej treści: 

• Rada Konsultacyjna uważa za zasadne niezakwalifikowanie leku Lodotra (Prednisonum) 
we wskazaniu aktywna postać reumatoidalnego zapalenia stawów, jako świadczenia 

gwarantowanego. 

5. Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności zakwalifikowania leku Roswera 
(Rosuvastatin) jako świadczenia gwarantowanego we wskazaniu:  hipercholesterolemia. 

5.1. Przedstawienie tematu. 

W trakcie posiedzenia na podstawie prezentacji stanowiącej załącznik nr 5 do protokołu  

 przedstawiła  najistotniejsze informacje z Raportu (Nr AOTM-OT-433-16/2011). 

5.2. Przedstawienie stanowiska członka Rady.  

   najistotniejsze elementy stanowiska dotyczącego omawianego     

tematu, stanowiącego  załącznik nr  6 do protokołu. 

5.3. Dyskusja i ustalenia. 

W wyniku pozyskanych informacji oraz dyskusji Rada, w drodze głosowania (8 głosów za),  

przyjęła uchwałę o następującej treści: 

• Rada Konsultacyjna uważa za zasadne zakwalifikowanie leku Roswera (rosuvastatinum) 

we wskazaniu: leczenie hipercholesterolemii: pierwotna hipercholesterolemia u 

dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku 10 lat lub starszych (typu IIa, w tym rodzinna 

heterozygotyczna hipercholesterolemia) lub mieszana dyslipidemia (typu IIb) - jako 

leczenie dodatkowe do diety, gdy stosowanie diety i innych niefarmakologicznych 
sposobów leczenia (np. ćwiczenia fizyczne, zmniejszenie masy ciała) jest 

niewystarczające; rodzinna homozygotyczna hipercholesterolemia - jako leczenie 

dodatkowe do diety i innych sposobów leczenia zmniejszającego stężenie lipidów lub, 

jeśli inne sposoby leczenia są niewłaściwe; zapobieganie zdarzeniom sercowo-

naczyniowym u pacjentów, u których ryzyko pierwszego zdarzenia sercowo-

naczyniowego oceniane jest jako duże wraz z działaniami mającymi na celu 

zmniejszenie innych czynników ryzyka; jako świadczenia gwarantowanego. 

6. Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności zakwalifikowania leku Vimpat (Lacosamid) 
jako świadczenia gwarantowanego we wskazaniu:  leczenie padaczki w trzecim rzucie. 

6.1. Przedstawienie tematu. 

W trakcie posiedzenia na podstawie prezentacji stanowiącej załącznik nr 7 do protokołu 

  przedstawił najistotniejsze informacje z Raportu (Nr AOTM-OT-433-15). 

6.2. Przedstawienie stanowiska eksperckiego. 

  przedstawiła  w trakcie posiedzenia, poprzez połączenie telekonferencyjne, 

stanowisko dotyczące omawianego tematu, stanowiące załącznik nr 8 do protokołu. 

6.3. Przedstawienie stanowiska członka Rady.  

    najistotniejsze elementy stanowiska dotyczącego omawianego     

tematu, stanowiącego  załącznik nr  9 do protokołu. 
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6.4. Dyskusja i ustalenia. 

W wyniku pozyskanych informacji oraz dyskusji Rada, w drodze głosowania (7 głosów za 1 

przeciw),  przyjęła uchwałę o następującej treści: 

• Rada Konsultacyjna uważa za zasadne zakwalifikowanie Vimpat (lakozamid) we 

wskazaniu: leczenie padaczki w III rzucie, jako świadczenia gwarantowanego, pod 

warunkiem istotnego obniżenia ceny preparatu Vimpat. 

7. Przygotowanie opinii odnośnie utworzenia odrębnej grupy limitowej dla każdego środka 
spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego dostępnego w aptece na receptę 
stosowanego w fenyloketonurii. 

7.1. Przedstawienie tematu. 

W trakcie posiedzenia na podstawie prezentacji stanowiącej załącznik nr 10 do protokołu 

  przedstawił najistotniejsze informacje z Raportu (Nr AOTM-OT-434-1/2012). 

7.2. Przedstawienie stanowiska członka Rady.  

    najistotniejsze elementy stanowiska dotyczącego omawianego     

tematu, stanowiącego  załącznik nr  11 do protokołu. 

7.3. Dyskusja i ustalenia. 

W wyniku pozyskanych informacji oraz dyskusji Rada, w drodze głosowania (7 głosów za),  

przyjęła uchwałę o następującej treści: 

• Rada Konsultacyjna uważa za zasadne utworzenie odrębnej grupy limitowej dla 

każdego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego dostępnego w 

aptece na receptę stosowanego w fenyloketonurii. 

8. Przygotowanie opinii o programie zdrowotnym jednostki samorządu terytorialnego (Miasto 
Police) „Program zdrowotny „Zapobieganie wadom wzroku u dzieci w wieku szkolnym”. 

8.1. Przedstawienie tematu. 

W  trakcie posiedzenia na podstawie prezentacji stanowiącej załącznik nr 12 do protokołu 

  przedstawiła najistotniejsze informacje z Raportu (Nr AOTM-OT – 441-90/2011). 

8.2. Przedstawienie stanowisk członka Rady.  

   najistotniejsze elementy stanowiska dotyczącego omawianego     

tematu, stanowiącego  załącznik  nr  13 do protokołu. 

8.3.  Dyskusja i ustalenia. 

W wyniku pozyskanych informacji oraz dyskusji Rada, w drodze głosowania (6 głosów za),  

przyjęła uchwałę o następującej treści:   

• Rada Konsultacyjna negatywną opinię o programie zdrowotnym „Program zdrowotny 
„Zapobieganie wadom wzroku u dzieci w wieku szkolnym” z uwagi na poważne błędy 

formalne przedstawionego projektu. 

9. Przygotowanie opinii o programach zdrowotnych: 

1) „Program profilaktyczno-edukacyjny dla mieszkańców Powiatu Będzińskiego: „Prostata - 
męski problem” (Powiat Będzin), 

2) „Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego z 
elementami profilaktyki uzależnień” (Miasto Zabrze). 

9.1. Przedstawienie tematów. 
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W  trakcie posiedzenia na podstawie prezentacji stanowiącej załącznik nr 14 do protokołu 

  przedstawiła najistotniejsze informacje z Raportów (Nr Nr AOTM-OT-441-

110/2011 oraz AOTM-OT-441-102/2011).   

9.2. Przedstawienie stanowisk członka Rady.  

   najistotniejsze elementy stanowisk dotyczących omawianych     

tematów, stanowiących  załączniki  nr nr  15 i 16 do protokołu. 

9.3.  Dyskusja i ustalenia. 

9.3.1. W wyniku pozyskanych informacji oraz dyskusji Rada, w drodze głosowania (7 głosów za),  

przyjęła uchwałę o następującej treści:   

• Rada Konsultacyjna wyraża negatywną opinię o programie zdrowotnym „Program 

profilaktyczno-edukacyjny dla mieszkańców Powiatu Będzińskiego: „Prostata - męski 

problem”. 

9.3.2. W wyniku pozyskanych informacji oraz dyskusji Rada, w drodze głosowania (7 głosów za),  

przyjęła uchwałę o następującej treści:   

• Rada Konsultacyjna wyraża negatywną opinię o programie zdrowotnym „Program 
badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego z 

elementami profilaktyki uzależnień”. 

10. Przygotowanie opinii o programach zdrowotnych: 

1) „Program zdrowotny w zakresie przeciwdziałania wybranym chorobom cywilizacyjnym w 
populacji dziecięcej Gminy Gniewino” (Gmina Gniewino), 

2)  „„6-10-14 dla zdrowia”. Program zdrowotny w zakresie prewencji i wczesnego 
wykrywania chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży” (Miasto Gdańsk), 

3) „Lecz nadwagę kreuj zdrowie” (Miasto Piekary Śląskie). 

10.1. Przedstawienie tematów. 

W  trakcie posiedzenia na podstawie prezentacji stanowiącej załącznik nr 17 do protokołu  

 przedstawił najistotniejsze informacje z Raportów (Nr Nr AOTM-OT – P183, AOTM-OT-

441-128/2011 oraz AOTM-OT-441-137/2011).   

10.2. Przedstawienie stanowisk członka Rady.  

   najistotniejsze elementy stanowisk dotyczących omawianych     

tematów, stanowiących  załączniki  nr nr  18, 19 i 20 do protokołu. 

10.3.  Dyskusja i ustalenia. 

10.3.1. W wyniku pozyskanych informacji oraz dyskusji Rada, w drodze głosowania (7 głosów 

za),  przyjęła uchwałę o następującej treści:   

• Rada Konsultacyjna wyraża pozytywną opinię o programie zdrowotnym „Program 
zdrowotny w zakresie przeciwdziałania wybranym chorobom cywilizacyjnym w 

populacji dziecięcej Gminy Gniewino”, pod warunkiem ograniczenia badań 

laboratoryjnych do niezbędnych. 

10.3.2. W wyniku pozyskanych informacji oraz dyskusji Rada, w drodze głosowania (7 głosów 

za),  przyjęła uchwałę o następującej treści:   

• Rada Konsultacyjna wyraża pozytywną opinię o programie zdrowotnym „6-10-14 dla 

zdrowia”. Program zdrowotny w zakresie prewencji i wczesnego wykrywania chorób 
cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży”, pod warunkiem ograniczenia badań 

laboratoryjnych do niezbędnych. 
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10.3.3. W wyniku pozyskanych informacji oraz dyskusji Rada, w drodze głosowania (7 głosów 

za),  przyjęła uchwałę o następującej treści:   

• Rada Konsultacyjna wyraża pozytywną opinię o programie zdrowotnym „Lecz nadwagę 

kreuj zdrowie”, pod warunkiem zapewnienia dostępności do programu i dostosowania 

środków do realnych kosztów programu. 

11. Przygotowanie opinii o programach zdrowotnych: 

1)  „Program prorodzinny przygotowujący przyszłych rodziców na przyjęcie dziecka" 
realizowany w ramach „Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2011” (Miasto 
Legionowo), 

2) „Kształtowanie prozdrowotnych postaw u przyszłych rodziców” (Miasto Tarnów), 

3) „Szkoła rodzenia” (Gmina Polkowice), 

4) „Program promocyjno-edukacyjny dla potencjalnych rodziców w zakresie edukacji 
przedporodowej w szkole rodzenia z elementami profilaktyki uzależnień” (Miasto 
Zabrze). 

11.1. Przedstawienie tematów. 

W  trakcie posiedzenia na podstawie prezentacji stanowiącej załącznik nr 21 do protokołu  
  przedstawił  najistotniejsze informacje z Raportów (Nr Nr AOTM-OT – P186, AOTM-OT – 

P216a, AOTM-OT-441-113/2011 oraz AOTM-OT-441-151/2011).   

11.2. Przedstawienie stanowisk członka Rady.  

    najistotniejsze elementy stanowisk dotyczących omawianych     

tematów, stanowiących  załączniki  nr nr 22, 23, 24 i 25 do protokołu. 

11.3.  Dyskusja i ustalenia. 

11.3.1. W wyniku pozyskanych informacji oraz dyskusji Rada, w drodze głosowania (7 głosów 

za),  przyjęła uchwałę o następującej treści:   

• Rada Konsultacyjna uważa, że program zdrowotny  „Program prorodzinny 
przygotowujący przyszłych rodziców na przyjęcie dziecka" realizowany w ramach 

„Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2011” dotyczy istotnego problemu 

społecznego i zdrowotnego, jednakże z uwagi na niedostateczny opis programu nie 

może być pozytywnie zaopiniowany. 

11.3.2. W wyniku pozyskanych informacji oraz dyskusji Rada, w drodze głosowania (7 głosów 

za),  przyjęła uchwałę o następującej treści:   

• Rada Konsultacyjna wyraża pozytywną opinię o programie zdrowotnym „Kształtowanie 

prozdrowotnych postaw u przyszłych rodziców”. 

11.3.3. W wyniku pozyskanych informacji oraz dyskusji Rada, w drodze głosowania (7 głosów 

za),  przyjęła uchwałę o następującej treści:   

• Rada Konsultacyjna wyraża pozytywną opinię o programie zdrowotnym „Szkoła 

rodzenia”. 

11.3.4. W wyniku pozyskanych informacji oraz dyskusji Rada, w drodze głosowania (7 głosów 

za),  przyjęła uchwałę o następującej treści:   

• Rada Konsultacyjna wyraża pozytywną opinię o programie zdrowotnym „Program 
promocyjno-edukacyjny dla potencjalnych rodziców w zakresie edukacji 

przedporodowej w szkole rodzenia z elementami profilaktyki uzależnień”. 
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12. Zakończenie posiedzenia. 

  zakończył posiedzenie Rady o godzinie 14:20. 

 

 

 

 

Protokół zatwierdzili: 

 

 

 

 

……………………………………………………………. 
        

   
Agencji Oceny Technologii Medycznych 
 

………………………………………………………….. 
       

   
Agencji Oceny Technologii Medycznych 
 

 

 









Propozycja utworzenia odrę bnej grupy limitowej
dla każdego ś rodka spożywczego 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
dost ępnego w aptece na recept ę

stosowanego w fenyloketonurii

 
   

Dział Raportów i Oceny Raportów, WOT
Agencja Oceny Technologii Medycznych

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 30 stycznia 2012 r.



• Art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o refundacji.
• MZ ustala grupy (…) środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego (…) w ramach których 
wyznacza się podstawę limitu

• Po zasięgnięciu opinii RP, opierającej się w szczególności na 
porównaniu wielkości kosztów uzyskania podobnego efektu 
zdrowotnego lub dodatkowego efektu zdrowotnego, 
dopuszcza się tworzenie odrębnej grupy limitowej dla 
ŚSSPŻ, jeżeli zawarto ść składników od żywczych w 
istotny sposób wpływa na efekt zdrowotny lub dodatkowy 
efekt zdrowotny

• Data zlecenia: 16.01.2012
• „wyjątkowo pilny charakter sprawy” – „najwyższy priorytet”

Problem decyzyjny

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 30 stycznia  2012  r. 2



• wrodzona chorobą metaboliczną – Trwa całe życie

• całkowity lub częściowy brak aktywności hydroksylazy 
fenyloalaninowej (fenyloalaniny -> tyrozyny). 

• Efekt: nieodwracalne uszkodzenia OUN (upośledzeniem 
umysłowe i zaburzenia neurologicznymi)

• Jedynie wczesne rozpoczęcie leczenia (7-10 pierwszych 
dni) pozwala zapobiec nieodwracalnym uszkodzeniom

• Leczenie - dieta: niskofenyloalaninowa, ubogobiałkowa, 
normokaloryczn.- zastąpienie wszystkich/większości 
produktów białkowych preparatami PKU – dożywotnio.

Problem zdrowotny - fenyloketonuria

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 30 stycznia  2012  r. 3



• Podstawa: Ustawa z 12.06.2011 o refundacji leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych (Dz.U. Z 
2011 r. NR 122, poz 696).

• Rodzaje odpłatności: Bezpłatnie; ryczałt; 30%; 50% - do wysokości limitu.
• Dla ŚSSPŻ stosowanych > 30 dni oraz miesi ęczny koszt stosowania 

przy odpłatno ści 30% limitu >5% minimalnego wynagrodzenia za prac ę
-> odpłatność ryczałtową do wysokości limitu.

• Kwalifikacje do grup limitowych ustala MZ.
• ŚSSPŻ kwalifikuje się do jednej grupy limitowej według tych samych 

wskazań lub przeznaczeń, oraz podobnej skuteczności.
• Podstawę limitu ŚSSPŻ – najniższy koszt 30 dniowego stosowania wg. cen 

hurtowych (Trudno ści: zmienne dawkowanie ).
• MZ może po konsultacji z RP tworzyć odrębnej grupy limitowe dla ŚSSPŻ  

jeżeli zawarto ść składników od żywczych w istotny sposób wpływa na 
efekt zdrowotny lub dodatkowy efekt zdrowotny .

Metodyka tworzenia grup limitowych

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 30 stycznia  2012  r. 4



Limit, cena, odpłatność  – praktyczny przykład

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 30 stycznia  2012  r. 5

Lek A Lek B

Limit 

Cena 
detaliczna

Odpłatność 
50%

Odpłatność 
ryczałt

100 100

150100

ref .50 ref .50 50

3,20 503,20



• Skład diety dziecka chorego na PKU musi być dokładnie ustalony przez lekarza 
zajmującego się chorobami metabolicznymi i dietetyka. 

• Przedmiotowe ŚSSPŻ to podstawowe źródło białka dla chorych na PKU.
• Aktualnie na rynku 21 ŚSSPŻ stosowanych w PKU – nie ma dwóch 

identycznych, podstawowe różnice:
– Skład – proporcje składników odżywczych. Najistotniejsza: fenyloalanina 

(bezfenyloalaninowe, niskofenyloalaninowe)
– Wskazanie: grupa wiekowa (niemowlęta, dzieci w różnych zakresach wieku, dorośli)
– Postać preparatu (płyn, shake, granulat, tabletki etc) 

• dostosowane do spożywania w różnorodnych warunkach, w zależności od 
wieku czy trybu życia pacjenta (szkoła, podwórko) – uniknięcie stygmatyzacji, 
poprawa jakości życia. 

• umożliwiają dokładne i szybkie wyliczenie odpowiedniej dawki preparatu dla 
pacjenta – duży wpływ na przestrzeganie zaleceń lekarza (compliance)

– Smak – bardzo ważna kwestia przy stosowaniu u dzieci. Istotna na dla każdego 
pacjenta – stosowane są całe życie

Opis interwencji ŚSSPŻ

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 30 stycznia  2012  r. 6



• Podstawa: obwieszczenie MZ z dnia 29.12.2011 w sprawie wykazu refundowanych 
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 
wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2012 r.

• Istnieje aktualnie 6 grup limitowych dla ŚSSPŻ ustalonych według kryterium wieku 
pacjentów .

• W każdej z grup znajduje się dokładnie po jednym ŚSSPŻ dla którego limit został 
wyznaczony w stosunku do ceny na takim poziomie, że odpłatność dla pacjenta 
wynosi 3,2 PLN. 

• Pozostałe ŚSSPŻ od 80 PLN do 320 PLN za opakowanie.
• Poprzednio wszystkie za odpłatnością ryczałtową 3,20 PLN za opakowanie.

• 4 z 5 najczęściej stosowanych w okresie od stycznia 2011 do października 2011 
ŚSSPŻ stosowanych w fenyloketonurii (65% wielkości rynku) pozostało z 
odpłatnością 3,20 – wprowadzone obwieszczenie prawdopodobnie nie spowoduje 
dużych oszczędności dla budżetu NFZ.

• Stała wysokość zapotrzebowania – niskie ryzyko nadużyć (praktycznie nie do użycia 
przez osoby zdrowe) po wprowadzeniu odpłatności na poziomie 3,20.

Aktualne finansowanie

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 30 stycznia  2012  r. 7



Stanowiska eksperckie

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 30 stycznia  2012  r. 8

Ekspert DKI 

       

        

      

      

      

        

        

     
 
Wszyscy eksperci opowiedzieli si ę za stworzeniem oddzielnej grupy 
limitowej dla ka żdego ŚSSPŻ stosowanego w fenyloketonurii.  
 
Żaden ekspert nie wskazał argumentów przeciw.  



Ekspert Stanowisko własne
  

  

  

  
 

   
  

   
 

   
 

Stanowiska eksperckie 2 - podsumowanie

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 30 stycznia  2012  r. 9



Stanowiska eksperckie 3 
wybrane argumenty

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 30 stycznia  2012  r. 10

          
         

 



Dziękujemy za uwag ę

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 30 stycznia  2012  r. 11













Programy z zakresu profilaktyki 
i korekcji wad wzroku oraz chorób 

oczu u dzieci 

 
Dział Programów Zdrowotnych, WOT

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Warszawa, 30.01.2012 r.
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Programy jst - problem decyzyjny

Nr programu, 
wnioskodawca

Ust. termin 
wyd. opinii

Zakres programu
(populacja, interwencja)

P331
Miasto Police
„Program profilaktyki -
zapobieganie wadom 
wzroku u dzieci w wieku 
szkolnym”

08.09.11 Populacja: dzieci w klasach I i II szkoły podstawowej, 
zamieszkujące na terenie Gminy Police (7 i 8 lat).

Interwencja:
• przebadanie dzieci i zakwalifikowanie do badań,
• edukacja zdrowotna nauczycieli,
• popularyzacja wiedzy przez pielęgniarki,
• upowszechnienie wiedzy przez nauczycieli i pielęgniarki 
medycyny szkolnej na temat wad postawy,
• edukacja rodziców przez realizatorów na temat wad 
postawy,
• zwiększenie świadomości zdrowotnej uczniów, 
rodziców/opiekunów i nauczycieli w zakresie wad 
postawy, ich przyczyny, skutków oraz roli profilaktyki.
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Problem zdrowotny, epidemiologia

Zaburzenia narządu wzroku są jednymi z najczęstszych zaburzeń występujących u dzieci i młodzieży 
w wieku szkolnym. Rodzaj tych zaburzeń oraz ich częstość zależy od wieku dziecka; są to:
•wady refrakcji – układ optyczny oka nie skupia równoległej wiązki światła na siatkówce, powodując 
zamglenie widzenia: 

�krótkowzroczno ść (myopia) – promienie światła przecinają się przed siatkówką; ujawnia się u ok. 
10% dzieci oraz młodzieży;
�nadwzroczno ść (hypermetropia) – wiązki świetlne przecinają się poza siatkówką; dotyczy ok. 15–
20% populacji;
�astygmatyzm (niezborność) – siła łamiąca układu optycznego oka jest różna w różnych 
południkach; występuje u ok. 5% uczniów.
•zez (strabismus) – nieprawidłowe ustawienie gałek ocznych; ujawnia się u ok. 4% populacji. Zez 
może mieć postać ukrytą lub jawną. Aby u dziecka mogło rozwinąć się prawidłowe widzenie 
obuoczne, zez  powinien zostać wykryty i leczony jak najwcześniej – nawet już w wieku 6 m.ż., a 
bezwzględnie w wieku 6 lat.
•zaburzenia widzenia barw – uszkodzenie funkcji fotoreceptorów siatkówki (czopków) – najczęściej 
jest wadą wrodzoną, uwarunkowaną genetycznie; dotyczy 5–6% chłopców i 0,5% dziewcząt. Stanowi 
przeciwskazanie do wyboru niektórych zawodów i powinno zostać zdiagnozowane odpowiednio 
wcześnie tj. w końcu pierwszego etapu edukacji (nauczanie początkowe).

•amblyopia („leniwe oko”) – osłabienie zdolności widzenia w jednym oku; „leniwe oko” charakteryzuje 
się redukcją pola widzenia wskutek deficytu sensorycznego w czasie rozwoju wzroku; dotyczy ok. od 
1% do 5% populacji.
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Epidemiologia – Polska cd.
W Polsce brak jest dużych, populacyjnych badań okulistycznych dzieci w wieku szkolnym. 
Odnaleziono kilka badań epidemiologicznych, których przedmiotem była ocena występowania wad 
refrakcji w różnych regionach Polski. 
Dalz 2004
•1066 uczniów poznańskich szkół w wieku 7-15 lat; badanie ostrości wzroku (tablice Snellena) oraz 
badanie refrakcji – autorefraktometrem; krótkowzroczność – 4,9%, nadwzroczność – 20,5%, 
astygmatyzm – 17,9%, normowzroczność – 56,8%.
Zając 2005
•436 dzieci z 21 szkół i przedszkoli powiatu Strzelińskiego (woj. Dolnośląskie); badanie ostrości 
wzrokowej do dali urządzeniem SCOLATEST, które obejmuje sprawdzenie ostrości wzroku dla dali 
bez korekcji lub z korekcją noszoną na co dzień, badanie widzenia stereoskopowego testem 
„Stereo Random Dot E”; badanie prawidłowości widzenia barw tablicami 
pseudoizochromatycznymi; nadwzroczność – 20%, krótkowzroczność lub astygmatyzm – 9%, 
trudności z widzeniem stereoskopowym –9%, rozpoznawanie barw nieprawidłowe – 8%, niewielka 
wada widzenia barwnego – 13%.

Łuczy ńska 2005
•141 dzieci w wieku 7 i 8 lat z województwa pomorskiego; ocena ostrości wzroku za pomocą tablic 
Snellena; 17,7% dzieci miało nieprawidłowości w ostrości widzenia w jednym lub obu oczach, a 
48% z nich miało wadę wzroku w obu oczach. Wśród dzieci 8-letnich 18,3% miało zaburzenie 
ostrości widzenia, natomiast wśród 7-letnich 16,9%, wśród dziewczynek 22,8% miało wadę
wzroku, a wśród chłopców – 12,7%. 
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Aktualny stan finansowania/aktualna 
praktyka

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2004 roku w 
sprawie zakresu świadczeń opieki zdrowotnej, w tym badań przesiewowych, oraz 
okresów, w których te badania są przeprowadzane (Dziennik Ustaw 
z 2004 r. Nr 276 poz. 2740) określony jest zakres profilaktycznych świadczeń
opieki zdrowotnej u dzieci do ukończenia 6 roku życia wraz z okresami ich 
przeprowadzania. Badania przesiewowe wykonywane przez pielęgniarkę:
•w 2–6 m.ż., 9 m.ż., 12 m.ż. – orientacyjne badanie wzroku;

•w 2 r.ż. – test Hirschberga w kierunku wykrywania zeza;

•w 4, 5 i 6 r.ż. – orientacyjne wykrywanie zaburzeń ostrości wzroku.
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Podsumowanie wytycznych klinicznych

Instytut Matki i Dziecka, Zakład Medycyny Szkolnej 2002 „Testy przesiewowe u dzieci i 
młodzieży w wieku szkolnym”, 
Testy przesiewowe do wykrywania zaburzeń narządu wzroku:

�zeza–badanie obecności widocznego zeza: ustawienie gałek ocznych, badanie odbicia światła 
na rogówkach (test Hirschberga), ocena ruchów gałek ocznych, cover test – naprzemienne 
zasłanianie oczu; dzieci 6-letnie – oddział przedszkolny; jeżeli testu przesiewowego nie 
wykonano u dziecka w wieku 6 lat, przed rozpoczęciem nauki w szkole należy go wykonać u 
ucznia klasy I szkoły podstawowej.
�nieprawidłowej ostrości wzroku–badanie ostrości wzroku do dali za pomocą tablic (Snellena), 
które są dostosowane do wieku, z optotypami: widełek u dzieci 6–letnich, cyfr u dzieci starszych 
(rozpoznających cyfry); badanie powinno być wykonywane u dzieci w wieku 6 lat, przed 
rozpoczęciem nauki w szkole, 7 lat – kl. I szkoły podstawowej (SP), 10 lat – kl. III SP, 12 lat – kl. 
V SP, 13 lat – kl. I gimnazjum, 15 lat – kl. III gimnazjum, 16 lat – kl. I szkoły ponadgimnazjalnej, 
18/19 lat – ostatnia klasa szkoły ponadgimnazjalnej.
�zaburzeń widzenia barw–badanie widzenia barw za pomocą tablic pseudoizochromatycznych
Ishihary; dzieci w wieku 10 lat – III kl. SP.
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Podsumowanie wytycznych klinicznych cd.

• W rekomendacjach zagranicznych nie ma zgodności co do wieku dzieci, częstości, rodzajów 
testów przesiewowych jakie powinny być wykonywane w kierunku wykrywania zaburzeń wzroku 
oraz kto te testy powinien przeprowadzać. 

• CPS-Canadian Paediatric Society- Kanadyjskie Towarzystwo Pediatryczne 2009: między 3 a 5 
r.ż. powinno się wykonać badanie ostrości wzroku za pomocą tablic z optotypami HOTV lub 
obrazkowymi, badanie ustawienia gałek ocznych oraz test naprzemiennego zasłaniania oczu w 
celu wykrycia zeza. 

• The Royal College of Ophthalmologists 2009: badanie przesiewowe powinno być wykonane u 
wszystkich 4–5-latków za pomocą tablic Snellena; wśród dzieci w wieku np. 11–14 lat–korzyści z 
przesiewu w kierunku krótkowzroczności oraz innych zaburzeń ostrości widzenia, a także zaburzeń
widzenia barw, są obecnie nierozstrzygnięte.

• AAO-American Academy of Ophthalmology -Ameryka ńska Akademia Okulistyczna w 
porozumieniu z AAPOS-The American Association for Pediatric Ophthalmology and 
Strabismus- Ameryka ńskim Towarzystwem Okulistyki Dzieci ęcej i Zeza 2007 rekomenduje 
wykonywanie badań okulistycznych u dzieci w każdym wieku, gdy wystąpi jakiekolwiek podejrzenie 
związane z wystąpieniem zaburzeń widzenia; badania przesiewowe wzroku powinny być
wykonane w wieku 3 i 3,5 r.ż. – badania powinno być oparte głównie na badaniu ostrości wzroku; 
niezbędnym jest aby badanie ostrości wzroku było przeprowadzone przed 5 r.ż. dziecka; dalsze 
badania przesiewowe powinny być wykonywane w ramach rutynowych szkolnych badań lub po 
pojawieniu się niepokojących symptomów. 
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Podsumowanie wytycznych klinicznych cd.

• USPSTF-U.S. Preventive Services Task Force 2004 rekomenduje prowadzenie 
badań przesiewowych w celu wykrycia amblyopii, zeza i zaburzeń ostrości widzenia 
wśród dzieci młodszych niż 5 lat. Opierając się na przeglądzie aktualnych dowodów, 
USPSTF nie było w stanie określić poszczególnych optymalnych testów 
przesiewowych, częstości ich przeprowadzania. W 1 r.ż. zez może zostać oceniony 
testem naprzemiennego zasłaniania oczu i testem Hirschberga, u dzieci starszych niż
3 lata można ocenić widzenie stereoskopowe, ostrość widzenia-tablice z optotypami 
HOTV lub obrazkowe. 

• AAP–Amerykań ska Akademia Pediatryczna we współpracy z APPOS-The
American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus-
Amerykań skim Towarzystwem Okulistyki Dziecięcej i Zeza oraz AAO- American
Academy of Ophthalmology -Amerykań ska Akademia Okulistyczna 2003 
rekomenduje badanie ostrości wzroku za pomocą tablic Snellena lub tablic z 
optotypami HOTV lub obrazkowymi, test naprzemiennego zasłaniania oczu u dzieci w 
wieku 3–5 i 6 lat i starszych; AAPOS rekomenduje powtarzanie badań
przesiewowych wzroku co 1–2 lata. 

• COS–Kanadyjskie Towarzystwo Okulistyczne rekomenduje badanie ostrości 
wzroku-tablice Snellena oraz test naprzemiennego zasłaniania oczu u dzieci 3-
letnich; badanie ostrości wzroku-tablice Snellena u dzieci w wieku 4,5–6 r.ż.
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Podsumowanie opinii ekspertów
           

•Programy z zakresu profilaktyki i korekcji wad wzroku oraz chorób oczu powinny być prowadzone, 
ponieważ zapobieganie tym wadom i chorobom oczu u dzieci w wieku szkolnym jest jednym z 
priorytetów zdrowotnych. 
•Wraz z wiekiem wzrastają potrzeby wzrokowe dziecka m.in. w związku z rozpoczęciem nauki szkolnej. 
Występowanie zaburzeń widzenia u dzieci może powodować obniżenie koordynacji wzrokowo-
ruchowej, nieprawidłową ocenę odległości, obniżenie aktywności ruchowej. Z badań
przeprowadzonych w Polsce wynika, że u ok. 20-30% dzieci w wieku szkolnym występują nie 
wyrównane wady refrakcji.
•Najbardziej wskazanym działaniem w zapobieganiu rozwojowi niedowidzenia jest prowadzenie 
skoordynowanych, systematycznych badań przesiewowych wzroku u dzieci. Każde dziecko, które 
rozpoczyna naukę lub już uczęszcza do szkoły, powinno raz w roku przejść badanie okulistyczne.

•Wiek dziecka przed rozpoczęciem edukacji szkolnej jest najlepszym, najmniej obciążającym finansowo 
okresem na wykonanie badań profilaktycznych wzroku.
•Badanie takie może również pomóc w wykryciu schorzeń oczu, takich jak jaskra czy choroby 
siatkówki.
•Procedury okulistyczne, które obejmują: badanie ostrości wzroku (wykrywające ewentualne osłabienie 
widzenia), ruchomości gałek ocznych (kontrolujące ustawienie oczu i potwierdzające lub wykluczające 
obecność zeza), badanie dna oka (wykrywające ewentualne schorzenia oczu) oraz badanie wady 
refrakcji autorefraktometrem komputerowym po porażeniu akomodacji (wykrywające wady refrakcji) jest 
prawidłową metodą stosowaną do wykrywania wad refrakcji i schorzeń oczu i znajduje potwierdzenie w 
fachowej literaturze.
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Podsumowanie opinii ekspertów

       
     

•Udział pacjentów w przedmiotowych programach jest niezbędny i wskazany ze 
względu na potencjalne korzyści dla populacji generalnej, pojedynczego pacjenta 
oraz systemu ochrony zdrowia. 
•Brak działań w zakresie profilaktyki i korekcji wad wzroku może prowadzić do 
nieodwracalnych zmian w zakresie widzenia. Powoduje to trudności w nauce, a w 
konsekwencji brak  możliwości wykonywania niektórych zawodów u osób dorosłych.
•Badania okulistyczne obejmujące: badanie przy pomocy tablicy Snellena, badanie 
ruchomości gałek ocznych i dna oka, badanie autorefraktometrem komputerowym 
są zgodne z aktualną praktyką lekarską oraz jest skuteczne w opisanym wskazaniu 
i ww. populacji; nie ma skuteczniejszych interwencji od wymienionych wyżej. 

•Przedmiotowe interwencje są finansowane przez NFZ – profilaktyką i korekcją wad 
wzroku zajmują się lekarze okuliści w ramach codziennej praktyki.
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Wnioski z dowodów naukowych (efektywno ść kliniczna)

Autorzy przeglądów są zgodni, że brak jest dowodów dotyczących prowadzenia 
przesiewowych badań wzroku. Mimo tego, że badania przesiewowe wzroku są szeroko 
prowadzone w szkołach, efektywność tych programów nie została dotąd ustalona. Badania 
przesiewowe wzroku w szkołach są generalnie postrzegane jako korzystne, jednak brak jest 
prowadzonych badań RCT, które mogłyby potwierdzić lub odrzucić tą tezę. Brak zgodności co 
do wieku dzieci, w którym powinny być poddane przesiewowi i jakie testy powinny być
stosowane oraz jakie punkty końcowe powinny być oceniane.

Przegląd Mathers M, Keyes M, Wright M. A review of the evidence on the effectiveness of 
children’s vision screening; 2010. 
�Wczesne badania przesiewowe oraz wczesne rozpoczęcie leczenia prowadzi do poprawy 
widzenia i zmniejszenia występowania „leniwego oka” (u dzieci, u których przesiew był
przeprowadzony miedzy 7 m.ż. a 10 r.ż.). 
�Częstsze występowanie „leniwego oka” zidentyfikowano u dzieci w wieku 8 lat, u których 
nigdy nie przeprowadzono badań przesiewowych wzroku, w porównaniu z dziećmi, które były 
przebadane w wieku 1–2,5 r.ż. 

�U dzieci, u których nie zastosowano korekcji do 7 r.ż., zaobserwowano większe 
występowanie zeza i amblyopii.

�Badania przesiewowe wzroku wśród dzieci w wieku przedszkolnym skutkują 45% spadkiem 
występowania amblyopii w wieku 7,5 r.ż., w porównaniu z dziećmi, u których przesiew nie był
prowadzony. 

�Badanie follow-up przeprowadzone wśród dzieci 4, 5, 7 i 10-letnich wykazało, że patologie 
wzroku były generalnie wykrywane przed lub w 4 r.ż. (przed rozpoczęciem szkoły).
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Wnioski z dowodów naukowych (efektywno ść

kliniczna, bezpiecze ństwo)

Przegląd Powell i wsp. 2009 i Kemper i wsp. 2004
�Prawidłowe widzenie najczęściej może zostać przywrócone przez noszenie szkieł
korekcyjnych. 
�Istnieją dowody na to, że nadmierna lub nieadekwatna korekcja może 
spowodować wadę, która będzie się utrzymywać, w sytuacji gdy mogłaby zostać
skorygowana w inny sposób lub ustąpić naturalnie (emmetropizacja). 
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Program Czas 
realizacji

Populacja Bud żet projektu, koszt/osob ę

P331: 
Miasto 
Police

2011 rok Dzieci w wieku 7 i 8 lat 
(urodzone w 2004 i 2003
roku).

W 2011roku do 
przeprowadzenia badań
kwalifikuje się ok. 719
dzieci zamieszkałych na 
terenie Gminy Police.

Koszt badania przesiewowego jednej osoby to 
ok. 5 zł.
Całkowity koszt Programu to ok. 4 514 zł.

Komentarz analityka:
•Nie określono z jakiego źródła będą pochodzić
środki na realizację Programu.
•Środki przeznaczone na realizację Programu są
wystarczające (przyjmując koszty podane przez 
autora Projektu).
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Podsumowanie uwag do programu
• W projekcie Programu przedstawiono cele, oczekiwane efekty oraz mierniki 
efektywności przeprowadzonych działań. Określono populację docelową, jej 
wielkość oraz sposoby i kryteria kwalifikacji pacjentów do Programu.

• Celem Programu jest wczesne wykrycie wad wzroku i zapobieganie rozwojowi 
niedowidzenia i poprawa funkcji wzroku u dzieci w wieku szkolnym, jednakże 
planowane działania dotyczą wad postawy.

• Nie wymieniono planowanych działań w zakresie wad wzroku – z tego powodu 
trudna jest ocena planowanych interwencji.

• Nie podano szczegółowych interwencji planowanych w ramach Programu.
• Program adresowany jest do młodzieży w klasach I i II szkoły podstawowej 
urodzone w 2004 i 2003. Istnieje możliwość, że dzieci 6 i 7 letnie, które wcześniej 
rozpoczęły edukacje szkolną będą wykluczone z Programu.
• W obecnym kształcie Program jest trudny do oceny.

• Nie zaplanowano akcji informacyjnej lub promocyjnej.
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Dziękuję za uwag ę







Programy wczesnego wykrywania 
raka gruczołu krokowego

 

Dział Programów Zdrowotnych, OT

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Warszawa, 30.01.2012 r.
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Dotychczasowe opinie Rady

• Samorz ądowe programy przeciwdziałania rakowi gruczołu 
krokowego Rada opiniowała wielokrotnie

– brak danych naukowych, sugerujących, że badania przesiewowe w 
kierunku raka stercza przynoszą istotne korzyści zdrowotne

– brak systemowego podejścia do informowania o korzyściach i 
zagrożeniach związanych z badaniami przesiewowymi



  

Charakterystyka programu JST

Nr programu, 
wnioskodawca, tytuł

Ust. termin 
wyd. opinii

Zakres programu (populacja, interwencja), uwagi analityka

P343
Starostwo 
Powiatowe w 
Będzinie
„Prostata – m ęski 
problem”

18.10.2011 Populacja: Mężczyźni po 45 roku życia, zamieszkali na terenie 
Powiatu Będzińskiego.

Interwencje: badanie USG gruczołu krokowego, oznaczenie 
poziomu PSA, badanie per rectum.
Akcja informacyjno-promocyjna.

P351
Miasto Zabrze

„Program bada ń

przesiewowych dla 
wczesnego 
wykrywania raka 
gruczołu 
krokowego z 
elementami 
profilaktyki 
uzależnień”

26.10.2011 Populacja: Mężczyźni po 55 roku życia, zamieszkali na terenie 
Miasta Zabrza.

Interwencje:
I etap: badanie lekarskie z pogadanką, badania labolatoryjne (PSA) 
II etap: badanie USG gruczołu krokowego, badanie per rectum, 
konsultacja specjlistyczna
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Podsumowanie przegl ądu aktualnych wytycznych 
klinicznych
• Oznaczenie PSA z bez badania per rectum (mimo ograniczeń) jest standardową

metodą wczesnego wykrywania RGK. Potwierdzenie rozpoznania: biopsja pod kontrolą TRUS.

• Zalecenia odnośnie do wieku, w którym powinno się prowadzić skrining:

� większość wytycznych (także PUO) zaleca, by PSA oznacza ć u pacjentów po 50 r. ż.; część dopuszcza 
wcześniejsze rozpoczęcie skriningu – w przypadku podwyższonego ryzyka raka stercza; niektóre zalecają
rozpoczęcie skriningu po 40 r.ż.

� badania przesiewowe w kierunku raka stercza powinny być realizowane u pacjentów, których spodziewany czas 
przeżycia wynosi co najmniej 10 lat (górna granica wieku – najczęściej 75 lat)

• Wytyczne nie są zgodne w kwestii optymalnego granicznego stężenia PSA w przesiewie:

– najczęściej 4 ng/ml (np. wytyczne ACS) w przypadku mężczyzn o przeciętnym ryzyku zachorowania 

– ostatnio tendencja do obniżania progu do 3 ng/ml (większość krajów badania ERSPC), czy nawet 2,5 ng/ml ; 

– niektórzy zalecają wskaźniki oparte na stężeniu PSA (np. swoisty wiekowo zakres stężeń PSA, gęstość PSA, 
szybkość wzrostu stężenia PSA). 

• Optymalny odstę p między kolejnymi badaniami przesiewowymi w kierunku RGK nie jest znany ;

– wiele wytycznych (w tym PUO) zaleca wykonywanie badań przesiewowych co roku, mimo dowodów sugerujących, 
że rzadsze wykonywanie badań (co 2 do 4 lat) może dać podobną korzyść;

– niektóre zalecenia zaznaczają, że ze względu na długotrwały przebieg choroby oraz zdolność testu PSA do 
wykrywania większości zaawansowanych zagrażających życiu nowotworów przy pierwszym oznaczeniu, częste 
badanie przesiewowe kumulacyjnie zwiększa ryzyko wykonania biopsji (wynik fałszywie dodatni) – w związku z 
czym częste oznaczenie st ężenia PSA nie jest zalecane
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Podsumowanie przegl ądu aktualnych wytycznych 
klinicznych

• Według wytycznych (również PUO), w związku z niewystarczającymi dowodami przewagi 
korzyści prowadzenia badań przesiewowych kierunku raka stercza nad ryzykiem, obecnie 
populacyjny skrining oparty na oznaczeniu stężenia PSA z lub bez wykonania badania per 
rectum wśród bezobjawowych mężczyzn nie jest uzasadniony. 

• We wszystkich wytycznych podkreśla się, że warunkiem przeprowadzenia badania 
przesiewowego w kierunku raka stercza jest ś wiadoma decyzja pacjenta , oparta na 
rzetelnych informacjach dotyczących potencjalnych korzyści, zagrożeń/ryzyka oraz 
niepewności związanych z badaniem przesiewowym. 

• Według wytycznych klinicznych American Cancer Society, osobom z nieprawidłowymi 
wynikami badań przesiewowych lokalne programy skriningowe powinny zapewniać
odpowiednie poradnictwo i – w razie potrzeby – dalsz ą opiekę . W razie niemożności ich 
zapewnienia – lokalne programy skriningowe nie powinny być rozpoczynane.

• Wg WHO, programy przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania RGK nie powinny mieć
miejsca

– nie pojawi ą się wystarczające dowody naukowe, PSA – brak dowodów świadczących o zmniejszeniu 
śmiertelności z powodu RGK dzięki realizacji takich badań przesiewowych



  

Programy jst – czas, populacja, koszty
Program Czas 

realizacji
Populacja Bud żet projektu, koszt/osob ę, uwagi do 

projektu

P343; 
Powiat 
Będziński

2011 – 2014 Mężczyźni w wieku od 45 roku 
życia zamieszkali w 
powiecie będzińskim. 
Podczas 4 lat: 800 osób 
(200/rok)

Komentarz analityka:
Wg danych GUS: liczba 

mężczyzn wynosi 71 723.

Koszt realizacji 4-letniego Programu wynosi 
80 000 zł (20 000 zł/rok).
Planowany koszt badania 1 osoby: 95 zł
Materiały edukacyjne/ 1 osobę: 5 zł

Komentarz analityka:
•Program zostanie sfinansowany w całości 
ze środków z budżetu Starostwa.
•Akcja informacyjne bez ponoszenia 
dodatkowych kosztów – przy współpracy z 
partnerami.

P351; 
Powiat Miasto 
Zabrze

2011 – 2015 Mężczyźni w wieku od 55 roku 
życia zamieszkali w 
Zabrzu. Podczas 5 lat: 
600 osób

Komentarz analityka:
Wg danych epidem.: liczba 

mężczyzn wynosi 84 422.

Koszt realizacji Programu wynosi 55 200 zł
I etap: 65 zł (bad. Lekarskie, bad. lab.)
II etap: 90 zł (180 osób)
16 560 – wkład realizatora

Komentarz analityka:
•Częściowo finansowany z budżetu Miasta.
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Uwagi do programu P343 – Powiat B ędziński

• W projekcie Programu przedstawiono cele, oczekiwane efekty oraz mierniki efektywności 
przeprowadzonych działań. Określono populację docelową, jej wielkość oraz sposoby i 
kryteria kwalifikacji pacjentów do Programu. Zaplanowano akcję informacyjną.

• Wybór realizatora zostanie przeprowadzony prawidłowo na drodze konkursu ofert.

• Nie zaznaczono, czy pacjenci będą składać pisemną zgodę na udział w badaniu i czy będą
mogli się wycofać na każdym jego etapie. We wszystkich wytycznych podkreśla się, że 
warunkiem przeprowadzenia badania przesiewowego w kierunku raka stercza jest świadoma 
decyzja pacjenta.

• Jednym z celów programu jest podniesienie świadomości pacjentów, jednakże poza 
planowaną akcją informacyjną nie zaplanowano żadnych działań edukacyjnych.

• Jednym z celów Programu jest wczesne wykrywanie zmian chorobowych i raka gruczołu 
krokowego, jednakże wytyczne praktyki klinicznej (patrz: Aneks [Zal 1]) wskazują, że badanie 
PSA z lub bez badania stercza per rectum jest standardową metodą stosowaną w badaniach 
przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania raka stercza, choć populacyjne programy 
przesiewowe nie są uzasadnione ze względu na niewystarczające dowody na przewagę
korzyści nad ryzykiem.

• Zaznaczono, że pacjenci, u których wyniki wskazują na potrzebę dalszej diagnostyki lub 
leczenia będą mieli to umożliwione, jednakże nie zaznaczono, że świadczenia te są
zagwarantowane.
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P343 – c.d.
• W projekcie Programu zaznaczono, że „wyniki badań z opisem zostaną przekazane 

uczestnikom” – nie zaznaczono, że wyniki będą omawiane z pacjentem podczas 
wizyty, co wydaje się konieczne. Pacjent nie powinien samodzielnie wyciągać
wniosków z wyników badań, nawet jeżeli są one opisane.

• Nie określono zasad przeprowadzenia badań, czy badania będą wykonane w trakcie 
jednej wizyty. 

• Zaleca się, aby u mężczyzn powyżej 75 r.ż. zaprzestać wykonywania badań
przesiewowych w kierunku raka prostaty.

• Działania w ramach Programu powinny mieć charakter stały.

• Należy zaplanować akcję informacyjną dla pacjentów w celu poinformowania o 
zasadach przygotowania się do badania PSA.

• Zaleca się koordynację lokalnych Programów z zakresu profilaktyki raka gruczołu 
krokowego z Programem Ministerialnym.

• W projekcie Programu odniesiono się do bezpieczeństwa planowanych działań i 
zamieszczono opinie ekspertów.

• Nie zamieszczono dowodów na skuteczność kliniczną oraz efektywność kosztową
planowanych działań.

• Ze względu na planowane przeprowadzenie Programu na terenie powiatu 
będzińskiego składające się z 8 gmin istnieje obawa czy będzie możliwe umożliwienie 
dostępu do Programu dla wszystkich mieszkańców.
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Uwagi do programu P351 – Miasto 
Zabrze

• W projekcie Programu zawarto informacje o celach, oczekiwanych efektach oraz 
sposobie monitorowania 
i ewaluacji planowanych działań. Opisano populację kwalifikującą się do badań oraz 
określono jej szacunkową wielkość. 

• Nie określono sposobu oraz kryteriów naboru uczestników Programu.
• Cel Programu zakłada profilaktykę u osób powyżej 65 r.ż., a oczekiwane efekty oraz 

planowane działania obejmują mężczyzn od 55 r.ż.

• W tytule Programu zawarto informację o planowanej profilaktyce uzależnień, 
jednakże jedynym działaniem w tym zakresie jest poruszenie tematu uzależnień
podczas pogadanki. Bezcelowe wydaje się łączenie tych dwóch problemów 
zdrowotnych.

• Nie doniesiono się do dowodów skuteczności, bezpieczeństwa oraz efektywności 
kosztowej planowanych działań.

• Nie zaznaczono, czy pacjenci będą składać pisemną zgodę na udział w badaniu i czy 
będą mogli się wycofać na każdym jego etapie. We wszystkich wytycznych podkreśla 
się, że warunkiem przeprowadzenia badania przesiewowego w kierunku raka stercza 
jest świadoma decyzja pacjenta.
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P351 – c.d.
• Jednym z celów Programu jest wczesne wykrywanie zmian chorobowych i raka 

gruczołu krokowego, jednakże wytyczne praktyki klinicznej (patrz: Aneks [Zal 1]) 
wskazują, że badanie PSA z lub bez badania stercza per rectum jest standardową
metodą stosowaną w badaniach przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania 
raka stercza, choć populacyjne programy przesiewowe nie są uzasadnione ze 
względu na niewystarczające dowody na przewagę korzyści nad ryzykiem.

• Zaleca się, aby u mężczyzn powyżej 75 r.ż. zaprzestać wykonywania badań
przesiewowych w kierunku raka prostaty.

• Zaleca się rozpoczynać badania w kierunku wykrywania raka gruczołu krokowego już
w wieku 50 lat.

• Wśród planowanych działań nie wymienia się badania per rectum.

• Działania w ramach Programu powinny mieć charakter stały.

• Należy zaplanować akcję informacyjną dla pacjentów w celu poinformowania o 
zasadach przygotowania się do badania PSA.

• Zaleca się koordynację lokalnych Programów z zakresu profilaktyki raka gruczołu 
krokowego z Programem Ministerialnym.

• W projekcie Programu odniesiono się do bezpieczeństwa planowanych działań i 
zamieszczono opinie ekspertów.

• Nie zaznaczono, czy pacjent z podejrzeniem raka prostaty będzie miał
zagwarantowaną dalsza opiekę.
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Dziękuję za uwag ę



















Programy profilaktyki nadwagi i otyłości 

  

Dział Programów Zdrowotnych, WOT  

Agencja Oceny Technologii Medycznych 

 

Warszawa, 30.01.2012 r. 
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Problem decyzyjny: 

• Programy dotyczące nadwagi i otyłości były już prezentowane 

na posiedzeniach RK siedmiokrotnie (2010 – 1, 2011 – 6): 

• 2 opinie negatywne (08/2010 i 40/2011): 

– zły dobór interwencji 

– zła i zbyt ogólnikowa konstrukcja programu 

• 5 opinii pozytywnych (39/2011, 41/2011, 42/2011, 43/2011, 

44/2011): 

– 1 zatwierdzała program w niezmienionej formie 

– 4 opinie warunkowe: włączenie rodziców do działań edukacyjnych, 

zmiana asortymentu w sklepikach szkolnych 

•   
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Problem zdrowotny – epidemiologia 

W skali światowej liczba chorych z otyłością podwoiła się od roku 1980. 

W 2008 roku 1,5 mld dorosłych powyżej 20. r.ż. miało nadwagę.  

W tym ponad 200 mln mężczyzn oraz ponad 300 mln kobiet było 

otyłych. W 2010 r. prawie 43 mln dzieci poniżej 5. r.ż. miało nadwagę. 

Co najmniej 2 mln 800 tys. dorosłych rocznie umiera z powodu nadwagi 

i otyłości.  

 

Nadwaga i otyłość są głównymi czynnikami ryzyka dla wielu chorób 

przewlekłych. Między innymi można wymienić cukrzycę, choroby układu 

naczyniowo-krążeniowego, chorobę zwyrodnieniową stawów, kamicę 

nerkową, zespół snu z bezdechem oraz raka.  
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Problem zdrowotny - epidemiologia 

Rycina 1. Nadwaga i otyłość wśród dzieci i młodzieży w Polsce (dane z badania OLAF 2010).  
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Programy jst - problem decyzyjny 

Nr programu, 

wnioskodawca 

Ust. termin 

wyd. opinii 
Zakres programu 

(populacja, interwencja) 

P183, Gmina Gniewino, 

woj. Pomorskie 

„Program zdrowotny w 

zakresie przeciwdziałania 

wybranym chorobom 

cywilizacyjnym w 

populacji dziecięcej 

Gminy Gniewino” 

27.01.10r. P: uczniowie 1 i 4 klasy SzP, oraz 2 klasy gimnazjum 

 

I:Wnioskodawcy zaplanowali następujące interwencje: 

• pomiary antropometryczne, określające wskaźnik BMI 

• specjalistyczna konsultacja lekarska 

• badania laboratoryjne w kierunku najczęstszych chorób  

• metabolicznych (morfologia, CRP, OB, TSH, fT4, profil lipidowy, 

glukoza, parametry funkcji wątroby i nerek) 

• edukacja z zakresu zdrowego i racjonalnego żywienia 

P370, Miasto Piekary 

Śląskie, woj. Śląskie 

„Lecz nadwagę – kreuj 

zdrowie” 

11.11.11r. 

 

P: mieszkańcy Piekar Śląskich >14 lat 

 

I: Planowane interwencje to:  

• konsultacja dietetyka 

• pomiary antropometryczne 

• pomiar ciśnienia tętniczego krwi 

• poziom glukozy we krwi 

• edukacja z zakresu zdrowego i racjonalnego żywienia 
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Programy jst - problem decyzyjny 

Nr programu, 

wnioskodawca 

Ust. termin 

wyd. opinii 
Zakres programu 

(populacja, interwencja) 

P379,  Miasto Gdańsk, 

woj. Pomorskie 

„6 - 10 - 14 dla zdrowia 

- program zdrowotny w 

zakresie 

przeciwdziałania 

wybranym chorobom 

dzieci i młodzieży” 

 

06.12.11r. P: dzieci z terenu M. Gdańsk w 3 grupach wiekowych: 

• 6 lat 

• 8-12 lat 

• 14 lat 

 

I: Planowanymi interwencjami są: 

• pomiary antropometryczne, określające wskaźnik BMI 

• specjalistyczna konsultacja lekarska  

• porada psychologa 

• porada dietetyka 

• badania laboratoryjne w kierunku najczęstszych chorób 

metabolicznych (morfologia, CRP, OB, TSH, fT4, profil lipidowy, 

glukoza, parametry funkcji wątroby i nerek) 

• edukacja z zakresu zdrowego i racjonalnego żywienia 
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Aktualny stan finansowania/aktualna 

praktyka 

• Poprawa sposobu żywienia ludności i jakości zdrowotnej żywności oraz 

zmniejszenie występowania otyłości jest 3. celem operacyjnym 

Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015. 

• W 2007 roku na mocy art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz. U. 2004 Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.) przyjęto 

Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz przewlekłym 

chorobom niezakaźnym poprzez poprawę żywienia i aktywności fizycznej 

na lata 2007-2011. 
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Podsumowanie wytycznych klinicznych 

Zalecenia krajowe: 

• Polish Forum for Prevention: Guidelines on overweight and obesity  

 

Zalecenia zagraniczne: 

• WHO 

• UK – National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) 

• Szkocja - SIGN (Scottish Intercollegiate Guidelines Network)  

• USA - Department of Veterans Affairs, Department of Defense, 

Massachusetts Department of Public Health (MDPH), National 

Association of Pediatric Nurse Practitioners (NAPNAP)  

• Kanada - Obesity Canada Clinical Practice Guidelines  

• Europa - European Clinical Practice Guidelines  
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Podsumowanie wytycznych klinicznych 

• Programy profilaktyki powinny obejmować zarówno populację 
zdrową (profilaktyka pierwotna), jak i populacje cierpiące na 
nadwagę i otyłość (profilaktyka wtórna). 

• Edukacja jest podstawą wszelkich interwencji medycznych. Edukacją 
zdrowotną powinny zajmować się osoby wykwalifikowane w tym 
kierunku. 

• Programy zdrowotne dotyczące nadwagi i otyłości powinny być 
prowadzone począwszy od dzieci przedszkolnych i szkolnych ze 
szczególnym uwzględnieniem tych grup wiekowych. Prowadzenie 
programów wśród młodzieży i dorosłych również jest zalecane, 
jednak może przynieść mniejsze korzyści z perspektywy służby 
zdrowia. 

• Programy polegające na edukacji dzieci powinny obejmować 
także rodziców i opiekunów oraz całe rodziny. 

• Najskuteczniejsze są programy wieloletnie oraz programy 
wielokomponentowe. Należy włączać w nie dietę, aktywność fizyczną 
oraz psychologiczne terapie behawioralno-poznawcze. 
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Podsumowanie wytycznych klinicznych 

• Należy wprowadzać zmiany środowiskowe sprzyjające utrzymaniu 
zdrowego stylu życia. 

• Interwencje edukacyjne powinny aktywnie włączać uczestników w zajęcia.  

• Zalecanym wskaźnikiem nadwagi i otyłości u dzieci jest pomiar BMI 
skorygowany o wiek i płeć w postaci centyli. Normy w populacji 
polskiej to: dla nadwagi pomiędzy 90 a 97 centylem, dla otyłości 
powyżej 97 centyli. 

• Zalecanym wskaźnikiem nadwagi i otyłości u dorosłych jest pomiar 
BMI, obwodu talii oraz WHR. Otyłość stwierdza się dla wartości 
powyżej 80 cm u kobiet i 94 cm u mężczyzn. 

• W przypadku potwierdzonej nadwagi i otyłości zaleca się wykonać 
podstawowe badania laboratoryjne w celu wykluczenia chorób 
towarzyszących: nadanie ciśnienia krwi, badanie poziomu glukozy we krwi, 
lipidogram. 

• Programy obejmujące zmianę diety u dorosłych powinny polegać na 
ograniczeniu kaloryczności dziennej racji żywieniowej o 500-1000 
kcal/dzień. Zaleca się redukcję wagi o 5-10% w ciągu 6 miesięcy lub 0,5-
1/tydz.  

• Zasadnym jest łączenie diagnostyki i terapii choroby zwyrodnieniowej 
stawów z profilaktyką i leczeniem otyłości. 
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Podsumowanie wniosków z dowodów 

naukowych (efektywność kliniczna) 

• Najskuteczniejsze są programy wieloletnie oraz programy 

wielokomponentowe. Należy włączać w nie dietę, aktywność fizyczną 

oraz psychologiczne terapie behawioralno-poznawcze.  

 

• Programy polegające na edukacji dzieci powinny obejmować także 

rodziców i opiekunów oraz całe rodziny. 

 

• Efektywnymi interwencjami utraty wagi są dieta o obniżonej 

kaloryczności wraz z ćwiczeniami i terapią behawioralną. 

 

• Terapie grupowe są bardziej skuteczne od terapii indywidualnych. 

 

• W wyniku łagodnych ćwiczeń znacznie poprawia się zdrowie pacjenta  

z nadwagą i towarzyszącą chorobą zwyrodnieniową stawów. 



                          

Program jst – czas, populacja, koszty 

Program Czas 

realizacji 

Populacja (liczebność, 

przewidywane objęcie populacji 

docelowej) 

Budżet projektu, koszt/osobę 

P183, Gmina 

Gniewino, 

woj. 

pomorskie  

2011 - 15 ok. 360-450 uczniów na etapie 

badania przesiewowego i ok. 70 – 90 

uczniów na etapie interwencji 

zdrowotno-edukacyjnej. Łącznie w 

ciągu trwania programu planuje się 

objąć programem ok. 1000-1200 

dzieci (BP) i  240-270 (ZE)  

 

 

Komentarz analityka:  

• w programie mowa jest o 3 latach 

trwania, natomiast tytuł wskazuje 

na 5 lat 

Autorzy podają, że łączny koszt programu 

wyniesie 260 tysięcy złotych (w pierwszym 

roku 70 tysięcy, w następnych po ok. 60 

tysięcy). 

Koszty jednostkowe: 

badania przesiewowego - około 40 zł. 

interwencji pogłębionej - około 680 zł. 

całościowej interwencji - 200 zł. 

 

Komentarz analityka:  

• Przy założeniu 450 dzieci w badaniu 

przesiewowym, koszt pierwszej części 

programu wyniesie 450 x 40 = 18 000 zł, 

natomiast uwzględniając założenia 

autorów programu, że w etapie 

interwencji pogłębionej weźmie udział 90 

dzieci koszt tego etapu wyniesie – 90 x 

680 = 61 200 zł. Zatem całość wyniesie 

79 200 zł 

• nie wiadomo co to jest interwencja 

całościowa 



                          

Program jst – czas, populacja, koszty 

Program Czas 

realizacji 

Populacja (liczebność, 

przewidywane objęcie populacji 

docelowej) 

Budżet projektu, koszt/osobę 

P370, M. 

Piekary 

Śląskie, woj. 

śląskie 

2012 - 15 mieszkańcy PŚ w wieku >14 lat 

 

 

 

 

Komentarz analityka:  

• wg. GUS PŚ zamieszkiwane były 

w 2010 roku przez 50 426 osób w 

wieku >14 lat 

• w jednym miejscu autorzy piszą, 

że program obejmie wszystkich 

mieszkańców >14 r.ż w innym 

natomiast, że tylko osoby z 

podwyższonym BMI bez względu 

na wiek. 

W 2012 roku zaplanowano na program 45 

000 złotych. Koszt jednostkowy 

oszacowany przez wnioskodawcę to 25 

złotych. 

 

Komentarz analityka:  

• środków finansowych starczy zaledwie 

na 1800 osób 

• nie wiadomo ile zostanie przeznaczone 

na program w następnych latach 

• Nie do końca także wiadomo co będzie 

zawierać w sobie kwota 25 złotych. Z 

treści programu wynika, że pacjent 

odbędzie przynajmniej 3 wizyty. wydaje 

się zatem, że kwota 25 złotych może 

okazać się niewystarczająca na odbycie 

3 wizyt. 

• kampania informacyjna przy pomocy 

ulotek i lokalnego radia nie zostały 

uwzględnione w kosztorysie 
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Program jst – czas, populacja, koszty 

Program Czas 

realizacji 

Populacja (liczebność, 

przewidywane objęcie 

populacji docelowej) 

Budżet projektu, koszt/osobę 

P379, M. 

Gdańsk 

woj. pomorskie 

2011-

2013 

ok. 26 000 uczniów na 

etapie badania 

przesiewowego i ok. 4 000 

uczniów na etapie 

interwencji zdrowotno-

edukacyjnej przez okres 3 

lat 

 

Kosztorys: 2 977 000 zł.  

Koszty jednostkowe: 

badania przesiewowego - około 35 zł 

interwencji pogłębionej - około 270 zł 

całościowej interwencji - około 110 zł 

 

W kosztach tych zostały ujęte również koszt edukacji 

nauczycieli 

koszt edukacji środowiska szkolnego - około 100 zł 

 

Komentarz analityka:  

• Z treści programu nie do końca wynika czy środki 

przeznaczone na sfinansowanie programu zostały 

zabezpieczone w budżecie Miasta Gdańsk. 

Zawarta jest jedynie informacja, że według autorów 

projektu „z analizy budżetu gminy program jest 

możliwy do przeprowadzania”. Nie są to do końca 

informacje jasne i jednoznaczne.  

• Nie udało się ustalić co obejmować będzie 

jednostkowy koszt całościowej interwencji. 



Podsumowanie oceny programów 

Kryterium oceny Gniewino Gdańsk Piekary Śląskie 

    1. Autor projektu - - - 
    2. Dokładne określenie celu programu + + + 
    3. Zapewnienie dostępu do programu + + + 
    4. Epidemiologia + + + 
    5. Opis planowanych działań + + + 
    6. Przygotowany i podany harmonogram + + + 
    7. Adekwatna i oszacowana populacja -/+ -/+ -/+ 
    8. Interwencja – diagnostyka + leczenie + + + 
    9. Włączenie rodziców  w  edukację + + - 
    10. Opinia ekspertów klinicznych - - - 
    11. NFZ –świadomość działań - - - 
    12. Kryteria oceny programu wg AOTM + + + 
    13. Monitorowanie + + + 
    14. Określony budżet -/+ -/+ -/+ 
    15. Prawidłowo oszacowany budżet -/+ -/+ -/+ 
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Dziękuję za uwagę 











Lodotra ® (prednisonum)
w leczeniu aktywnej postaci reumatoidalnego 

zapalenia stawów

Tymoteusz Iwańczuk, Karolina Szewczyk

Dział Raportów i Oceny Raportów, OT
Agencja Oceny Technologii Medycznych

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 30 stycznia 2012r.



• Zlecenie MZ z dnia 07.12.2011 r., pismo znak MZ-PLE-460-8152-58/JM/11, na
podstawie art.31 i ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych.

• Wskazanie zgodne ze zleceniem MZ: aktywna postać reumatoidalnego zapalenia
stawów.

Problem decyzyjny

• Wskazanie rejestracyjne: Produkt Lodotra jest wskazany w leczeniu czynnego
reumatoidalnego zapalenia stawów o umiarkowanym lub ciężkim przebiegu u dorosłych,
zwłaszcza z towarzyszącym porannym zesztywnieniem stawów.

Lek Lodotra nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży ze względu na brak danych
dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.



Lodotra ®

Substancja chemiczna: prednizon 
Postać farmaceutyczna: tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu
(Tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu Lodotra, zbudowane są tak, że uwalniają substancję
czynną z opóźnieniem około 4-6 godzin od przyjęcia.)
Zarejestrowane dawki: 1 mg, 2 mg, 5 mg
Kod ATC: H02AB07: kortykosteroidy do stosowania wewnętrznego; glikokortykosteroidy.

Interwencja

Dawkowanie
Właściwa dawka zależy od ciężkości przebiegu stanu zapalnego oraz reakcji pacjenta.
Zasadniczo, na początku leczenia zalecana jest dawka 10 mg prednizonu. W pewnych
przypadkach może być wymagana większa dawka początkowa (tj. 15 lub 20 mg prednizonu).
W zależności od objawów klinicznych i reakcji pacjenta, dawka początkowa może być szybko
zmniejszona do mniejszej dawki podtrzymującej.



Leczenie farmakologiczne w RZS:

• Leki modyfikują ce przebieg choroby (LMPCh): metotreksat, leflunomid, sulfasalazyna,
hydroksychlorochina (w Polsce: chlorochinina), związki złota, cyklosporyna, azatiopryna,
D-penicylamina.

• Leki biologiczne antycytokinowe: infliksymab, etanercept, adalimumab, anakinra,
tocilizumab.

• Leki biologiczne o innym mechanizmie działania (nieantycytokinowe) : rytuksymab,
abatacept.

• Niesteroidowe leki przeciwzapalne : stosowane jako leki wspomagające, często jeszcze 

Interwencja

• Niesteroidowe leki przeciwzapalne : stosowane jako leki wspomagające, często jeszcze 
przed rozpoczęciem leczenia LMPCh.

• Glikokortykosteroidy : betametazon, deksametazon, hydrokortyzon, metyloprednizolon,
prednizolon, triamcynolon.

Zastosowanie GKS bywa uzasadnione, gdy: 
• choroba (lub jej zaostrzenie) zajmuje tylko jeden staw lub kilka stawów – wówczas

pomocne są dostawowe wstrzyknięcia GKS;
• utrzymują się ciężkie dolegliwości pomimo stosowania NSLPZ lub gdy leki te są

przeciwwskazane – wówczas może być konieczne zastosowanie GKS p.o. w najmniejszej
skutecznej dawce do czasu zadziałania LMPCh;



Stanowiska polskich ekspertów 

Prof. dr hab. Witold  
Tłustochowicz

KK w d. reumatologii 

Dr med. Brygida Kwiatkowska 
Instytut Reumatologii w Warszawie

ARGUMENTY ZA
FINANSOWANIEM

Sztywność poranna stawów po 
zastosowaniu leku Lodotra jest 

znamiennie, bo o 30 minut, 
krótsza w porównaniu z 

klasycznym prednizonem. Lek 

Stosowanie  GKS nie zaburzających 
fizjologicznych wahań dobowych kortyzolu 
w organizmie powoduje: brak „blokowania” 
nadnerczy po dłuższym stosowaniu tych 
leków, większą skuteczność, możliwość 
zastosowania  mniejszych dawek – co klasycznym prednizonem. Lek 

jest wygodniejszy w 
przyjmowaniu przez chorego. 

zastosowania  mniejszych dawek – co 
zmniejsza możliwość występowania 

objawów niepożądanych i kosztów leczenia
powikłań takiej terapii.

ARGUMENTY 
PRZECIW

FINANSOWANIU
Brak. Cena leku.

STANOWISKO 
WŁASNE

Lodotra powinna być 
finansowana ze środków 

publicznych pod warunkiem, że 
cena leczenia nie będzie wyższa 

oceny obecnie dostępnych w 
Polsce preparatów 

methyloprednisolonu.

GKS stosowane na noc (…) nie zaburzają 
naturalnego funkcjonowania osi 

podwzgórze–przysadka-nadnercza, a więc 
nie powodują „blokowania kory nadnerczy”.



Rekomendacje i wytyczne post ępowania 
klinicznego

Kraj / 
region

Organizacja
Rok wydania 
rekomendacji

Rekomendacja
Uwagi

pozytywna
pozytywna 

z ograniczeniami
negatywna

Rekomendacje kliniczne

Polska

PTR 2004 + -
Zespół KK 

ds. 
reumatologii

2008 + -

Europejska Liga przeciw 
Reumatyzmowi (EULAR)

2010 +

zalecane 
odstawienie 

GKS tak szybko 
jak jest to 
kliniczne 
możliwe

USA ACR 2002 + -

Australia NHMRC 2009 +

nie więcej niż 3 
iniekcje 

śródstawowe na 
rok



Rekomendacje finansowe i kliniczne

Kraj / 
region

Organizacja
Rok wydania 
rekomendacji

Rekomendacja
Uwagi

pozytywna
pozytywna 

z ograniczeniami negatywna

Rekomendacje kliniczne

Kanada BCMA 2006 +

GKS w 
przypadku 

pogarszania się 
objawów 
choroby

Wielka Brytania/ 
Anglia

NICE
2010 +

krótkoterminow
o

2009 + -
Wielka Brytania/ 

Szkocja
SIGN 2011 + -

Francja SFR 2010 +

zalecane 
stosowanie GKS 

jedynie w 
wybranych 
sytuacjach

Rekomendacje finansowe

Wielka Brytania/ 
Anglia

NICE 2009 + -



W celu określenia skuteczności (efektywności) klinicznej i bezpieczeństwa oceniono raport
złożony wraz z wnioskiem o finansowanie ze środków publicznych: M

Analiza efektywno ści klinicznej i bezpieczeń stwa

Analiza efektywno ści klinicznej – metodyka

Analiza efektywno ści klinicznej i bezpieczeń stwa

Do analizy klinicznej włączono 3 publikacje, opisujące wyniki  badania CAPRA-1:
publikacja Buttgereit 2008 – opisująca fazę zaślepioną (3 miesiące) badania CAPRA-1,
prednizonu o zmodyfikowanym uwalnianiu i prednizonu o standardowym uwalnianiu; 
publikacja Buttgereit 2010a – opisująca fazę niezaślepioną (kolejne 9 miesięcy) badania
CAPRA-1, prednizonu o zmodyfikowanym uwalnianiu podawanego wszystkim chorym. 
publikacja Alten 2010 – opisująca dodatkowo oceniane punkty końcowe 



Nie zaobserwowano statystycznie istotnych ró żnic w przypadku nast ępujących
punktów ko ńcowych : bezwzględna zmiana czasu trwania porannej sztywności
stawów, względna i bezwzględna zmiana wartości w skali DAS28, występowanie
nawracającej sztywności stawów w ciągu dnia, względna i bezwzględna zmiana
jakości snu ocenianej przy użyciu skali VAS, względna i bezwzględna zmiana
wartości wskaźnika niepełnosprawności na podstawie kwestionariusza oceny stanu
zdrowia i stopnia niepełnosprawności (HAQDI), względna i bezwzględna zmiana
wartości fizycznych wskaźników jakości życia w skali SF-36, względna i bezwzględna

Analiza efektywno ści klinicznej – wyniki 

wartości fizycznych wskaźników jakości życia w skali SF-36, względna i bezwzględna
zmiana poziomu Interleukiny 6, względna i bezwzględna zmiana poziomu białka C-
reaktywnego, względna i bezwzględna zmiana wartości OB., względna i
bezwzględna zmiana poziomu osteokalcyny w 3 miesiącu badania CAPRA-1.

Natomiast w grupie pacjentów przyjmującej prednizon MR (prednizon o
zmodyfikowanym uwalnianiu) w porównaniu do grupy przyjmującej prednizon IR
(prednizon o standardowym uwalnianiu) wykazano istotnie statystycznie większą
zmianę czasu trwania porannej sztywności stawów. Wskaźnik różnicy średnich
(95%CI) dla względnej zmiany czasu trwania porannej sztywności [%] wyniósł 22,30
(0,39; 44,21), co oznacza, skrócenie czasu trwania porannej sztywności o 22,3% w
porównaniu do kontroli.



W przeglądzie systematycznym nie wykazano różnic w profilu bezpieczeństwa
pomiędzy prednizonem MR (prednizon o zmodyfikowanym uwalnianiu) a
prednizonem IR (prednizon o standardowym uwalnianiu).

Nie wykazało istotnych statystycznie ró żnic w przypadku następuj ących
punktów końcowych : zgony, działania niepożądane ogółem, działania

Analiza bezpiecze ństwa – wyniki

punktów końcowych : zgony, działania niepożądane ogółem, działania
niepożądane związane ze stosowaną terapią, działania niepożądane prowadzące
do wykluczenia z badania, poważne działania niepożądane ogółem, zaostrzenie
reumatoidalnego zapalenia stawów, ból głowy, ból w nadbrzuszu, nudności,
zapalenie nosogardzieli, uderzenia gorąca, ból w klatce piersiowej, nadciśnienie,
zawroty głowy, niestrawność, zapalenie oskrzeli, infekcje górnych dróg
oddechowych, bóle stawów.



W celu określenia efektywności ekonomicznej oceniono raport złożony wraz 
z wnioskiem o finansowanie ze środków publicznych:     

         
       

     

• Technika analityczna:       

Analiza ekonomiczna – metodyka

        
        

• Horyzont czasowy: 
• Perspektywa      
• Komparator:      
• Populacja:         

         
     



Substancja 
czynna

Koszt leków [PLN]
Koszt inkrementalny(prednizon MR 

względem prednizonu IR) [PLN]

prednizon MR  
 

prednizon IR

Analiza ekonomiczna – wyniki 

Koszt analizowanych technologii medycznych oraz koszt inkre mentalny w 
analizowanym horyzoncie czasowym

Interwencje
Inkrementalny 

efekt
zdrowotny

Koszt 
inkrementalny

[PLN]

Wartość współczynnika 
ICER

[PLN/rok bez porannej 
sztywności stawów]

prednizon MR 
vs

prednizon IR
  

Inkrementalnego współczynnika kosztów efektywno ści dla porównania 
prednizonu MR wzgl ędem prednizonu IR



• W obliczeniach nie uwzględniono innych leków z grupy
glikokortykosteroidów tj. metyloprendizolonu, wymienianego przez
ekspertów klinicznych jako technologii, która może zostać zastąpiona przez
preparat Lodotra®.

Analiza ekonomiczna – ograniczenia i 
komentarz producenta cz.1

• Nie uwzględniono nowych cen preparatów, ustalanych na podstawie ustawy
z dn. 12 maja 2011 o refundacji leków.



Analiza ekonomiczna – uwagi analityków i 
komentarz producenta cz.2



W celu określenia skutków finansowych dla systemu ochrony zdrowia oceniono
raport złożony wraz z wnioskiem o finansowanie ze środków publicznych: M.

Horyzont czasowy:       

Analiza wpływu na bud żet – metodyka

Horyzont czasowy:       
        

Wielko ść populacji:       
        

      

Populacja docelowa 2011 2012 2013
wariant 

prawdopodobny 
(minimalny; 
maksymalny)

    



Analiza wpływu na bud żet – wyniki 

Wariant analizy I rok II rok III rok
Wariant prawdopodobny

Wariant minimalny

Wariant maksymalny

Koszty inkrementalne dla NFZ po wpisaniu produktu Lodotra ® na WLR 
(w mln PLN) 

Wariant maksymalny

Wariant analizy I rok II rok III rok

Wariant prawdopodobny

Wariant minimalny

Wariant maksymalny

Koszty inkrementalne dla pacjenta po wpisaniu produktu Lodotra ® na WLR 
(w mln PLN) 



Analiza wpływu na bud żet – uwagi analityków i 
komentarz producenta cz.1

         
      

         
        

    
            

          
          

         
   

•     
       

        
         

           
          

     



Analiza wpływu na bud żet – uwagi analityków i 
komentarz producenta cz.2

•          
   

            
     

              
            

           
      

             
        



Limity

Nazwa handlowa leku Opakowanie
Koszt rocznej terapii z perspektywy 

NFZ i pacjenta [PLN]

Pabi-Dexamethason® 20 tabl.1 mg

Hydrocortisonum® 20 tabl.20 mg

Koszt preparatów wykorzystanych w analizie wpływu na bud żet. 

Hydrocortisonum 20 tabl.20 mg

Metypred® 30 tabl.4 mg

Medrol® 30 tabl.4 mg

Encorton® 20 tabl.5 mg

Encorton® 100 tabl.5 mg

Encorton® 20 tabl.10 mg

Polcortolon® 20 tabl.4 mg

Lodotra® 30 tabl.1 mg

Lodotra® 30 tabl.2 mg

Lodotra® 30 tabl.5 mg



Nazwa handlowa
(Nazwa substancji 

czynnej )

Poziom 
odpłatno ści

Grupa limitowa
Zakres wskazań  

obj ętych refundacj ą

Pabi-Dexamethason
Dexamethasonum

Lista podst. -ryczałt

82.3, Kortykosteroidy do stosowania 
ogólnego - glukokortykoidy do 

podawania doustnego -
metyloprednisolon

We wszystkich 
zarejestrowanych 
wskazaniach na dzień 
wydania decyzji

Medrol,
Metypred

(Methylprednisolonum)

Limity cz.2

Komparatory – poziom odpłatno ści, grupa limitowa i zakres wskaza ń

obj ętych refundacj ą.

metyloprednisolon
(Methylprednisolonum)

Encorton
(Prednisonum)

Lista podst. –
ryczałt/ 

nowotwory złośliwe -
bezpłatny

82.5, Kortykosteroidy do stosowania 
ogólnego - glukokortykoidy do 

podawania doustnego - prednison

We wszystkich 
zarejestrowanych 

wskazaniach na dzień 
wydania decyzji/

Nowotwory złośliwe

Polcortolon
(Triamcinolonum)

Lista uzupeln. – 30%
82.6, Kortykosteroidy do stosowania 

ogólnego - glukokortykoidy do 
podawania doustnego - triamcynolon

We wszystkich 
zarejestrowanych 

wskazaniach na dzień 
wydania decyzji



Limity cz.3

Nazwa 
handlowa

Dawka/ 
opak. 

handlo
we

Koszt [PLN]

Limit [PLN] DDD [mg]
Ilość DDD 
w opak.

Cena 
detaliczna 

[PLN]
pacjenta NFZ DDD*

Grupa limitowa 82.5

Lodotra
1 mg, 

30 tabl.

Analiza kosztu odpłatno ści pacjenta i NFZ za produkt leczniczy Lodotra

30 tabl.

Lodotra
2 mg, 

30 tabl.

Lodotra
5 mg, 

30 tabl.
Nowa grupa limitowa (podstawą limitu jest preparat lodotra 5mg /30 tabl.) 

Lodotra
1 mg, 

30 tabl. ,

Lodotra
2 mg, 

30 tabl.

Lodotra
5 mg, 

30 tabl.



Dziękuję za uwagę

2







Programy edukacji przedporodowej 

(szkoły rodzenia) 

  
Dział Programów Zdrowotnych, WOT 

Agencja Oceny Technologii Medycznych 

 

Warszawa, 30.01.2012 r. 



          

Programy zdrowotne - problem decyzyjny 

Nr programu, wnioskodawca Ust. termin 

wyd. opinii 
Zakres programu 

(populacja, interwencja) 

P186, „Kształtowanie 

prozdrowotnych postaw u 

przyszłych rodziców” 

Miasto Tarnów, (woj. 

małopolskie) 

02.02.2011 P: pary lub małżeństwa oczekujące dziecka, uczestniczące             

w zajęciach szkoły rodzenia; 

I:  - edukacja dotycząca profilaktyki chorób narządu żucia, 

    - bezpłatna kontrola stanu zdrowia narządu żucia kobiet, 

    - edukacja antynikotynowa, 

    - wykonanie testu Fagerstroma i testu Schneidera.  

 

P216a, „Program prorodzinny 

przygotowujący przyszłych 

rodziców na przyjęcie dziecka” 

Miasto Legionowo (woj. 

mazowieckie) 

26.02.2011 P: przyszli rodzice z terenu miasta Legionowa; 

I: dofinansowanie zajęć prowadzonych w szkołach rodzenia. 

P354, „Program promocyjno-

edukacyjny dla potencjalnych 

rodziców w zakresie edukacji 

przedporodowej w szkole 

rodzenia z elementami 

profilaktyki uzależnień”, 

Miasto Zabrze (woj. śląskie) 

26.07.2011 P: mieszkanki miasta Zabrze, kobiety ciężarne od 32-40 

tygodnia ciąży wraz z osobą towarzyszącą; 

I: działania z zakresu szkoły rodzenia. 

P394, „Szkoła Rodzenia”, 

Gmina Polkowice (woj. 

dolnośląskie) 

29.12.2011 P: kobiety ciężarne z terenu gminy Polkowice;   

I: działania z zakresu szkoły rodzenia. 
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Problem zdrowotny 
• Najczęstszą przyczyną zgonów niemowląt w Polsce są stany chorobowe powstające w okresie 

okołoporodowym; 

• Liczba zgonów pozostaje w ścisłym związku z wcześniactwem i wewnątrzmaciczną hipotrofią 

dziecka;  

• Najczęstszą przyczyną zgonów matek są krwotoki, zatory, zakażenia i gestozy. Kobiety ciężarne 

umierają również z powodu powikłań , którym w dużym stopniu można zapobiec ;    

• Opieka nad kobietą ciężarna jest na wielu obszarach w Polsce niewystarczająca; 

• Nadrzędnym celem staje się zatem zapewnienie prawidłowego przebiegu ciąży oraz jak 

najwcześniejsza identyfikacja czynników ryzyka (Cel operacyjny 7 Narodowego Programu Zdrowia): 

• kształtowanie prozdrowotnych postaw i przeciwdziałanie antyzdrowotnym zachowaniom 

przyszłych rodziców w okresie przedkoncepcyjnym, w czasie ciąży i opieki nad niemowlęciem i 

małym dzieckiem, oraz propagowanie karmienia piersią (co najmniej do 6 miesiąca życia); 

• Z Raportu „Zdrowie kobiet w wieku prokreacyjnym 15–49 lat. Polska 2006”  wynika iż do 

najpilniejszych działań należy „ulepszenie opieki przedporodowej nad ciężarną” poprzez „rozwój 

i polepszenie metod rozpoznawania zagrożenia i zapobiegania porodom przedwczesnym (w tym 

edukacja przyszłych matek)”; 

• Edukacja przedporodowa jest rekomendowana w wielu międzynarodowych dokumentach (WHO, 

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i Funduszu Ludnościowego Narodów 

Zjednoczonych).  

• Edukacja wymieniana jest  w Deklaracji z Ałma-Aty jako pierwszy z ośmiu zasadniczych elementów 

podstawowej opieki zdrowotnej i uważana jest za jeden z ważniejszych czynników wpływających na 

zdrowie matki i noworodka.  
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Problem zdrowotny 

Choroby narządu żucia u kobiet ciężarnych oraz u nowonarodzonego dziecka 

• Wpływ ciąży na stan zdrowia jamy ustnej: 

– Zmiana nawyków żywieniowych i higienicznych              rozwój próchnicy; 

– Częste wymioty            zwiększona erozja powierzchni zębów; 

 

• Konsekwencje złego stanu zdrowia jamy ustnej kobiety ciężarnej: 

– Przedwczesny poród, 

                                                                                 Zwiększone ryzyko zgonu noworodka. 

– Niska masa urodzeniowa dziecka, 

 

• Wpływ złego stanu zdrowia jamy ustnej matki na dziecko: 

– Przekazywanie dzieciom złych nawyków, 

– Zwiększone ryzyko wystąpienia próchnicy u dziecka, 

– Próchnica u dzieci może wpływać na funkcjonowanie dziecka i obejmować jedzenie, sen, 

mówienie, naukę, rozwój. Może również wpływać na ocenę własnej wartości oraz 

możliwość socjalizacji. 
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Problem zdrowotny 

Problematyka palenia tytoniu w ciąży 

• Konsekwencje palenia tytoniu w ciąży: wady serca i sercowo-naczyniowe, zaburzenia kostno-

szkieletowe, skrócenie długości kończyn, brakujące/dodatkowe palce, stopa koślawo-szpotawa, 

kraniosynostoza, deformacje twarzy, wady wzroku, rozszczep wargi i podniebienia, wady 

jelitowo-żołądkowe, wytrzewienie, atrezja odbytu, przepuklina, niezstąpienie jąder, mała masa 

urodzeniowa. 

 

Problematyka picia alkoholu w ciąży 

• Alkoholowy zespół płodowy – grupa fizycznych i umysłowych schorzeń wrodzonych. Jego 

objawy to np.: wady rozwojowe serca i stawów, uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, 

zaburzenia neurologiczne, opóźnienie rozwoju fizycznego i psychicznego, zaburzenia 

zachowania, niedorozwój umysłowy, nadpobudliwość psychoruchowa. Skutkiem tych 

nieprawidłowości mogą być u dziecka trudności z uczeniem się, koncentracją uwagi, pamięcią    

i zdolnością do rozwiązywania problemów, brak koordynacji ruchowej i zaburzenia mowy. 

Uszkodzenia typu FAS mają wpływ na rozwój intelektualny oraz społeczny także w okresie 

dorastania i po osiągnięciu dorosłości. Osoby cierpiące na FAS/PZA nie są w stanie wziąć na 

siebie odpowiedzialności za własne życie, często łamią prawo i latami skazane są na pomoc 

różnych organizacji i instytucji. 



Warszawa, 30.01.2012        6 

Aktualny stan finansowania/aktualna 

praktyka 
• Opieka zdrowotna nad kobietami ciężarnymi i niemowlętami, w tym w szczególności 

przygotowanie kobiety do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa, jest sprawowana 

przede wszystkim w ramach podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki 

specjalistycznej, finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

• Organizacja edukacji w szkołach rodzenia nie należy w Polsce do standardu opieki nad 

ciężarną. Kobiety mogą poszukiwać tego typu edukacji w prywatnych szkołach rodzenia 

(płatnych) lub w szkołach przyszpitalnych, finansowanych lub dofinansowywanych ze środków 

samorządowych.  

• Administracja samorządowa, w myśl dokumentów programowych Narodowego Programu 

Zdrowia, ma być jednym z podmiotów odpowiedzialnych za realizację celu operacyjnego nr 7. 

• Obok jst, które ogromną wagę przykładają do właściwej diagnozy stanu opieki okołoporodowej, 

są miejsca, w których obszar ten nie jest w ogóle postrzegany jako zadanie, za realizację 

którego odpowiedzialne są jst.  

• Wprowadzanie programów profilaktycznych polegających na finansowaniu edukacji 

przedporodowej w formie szkoły rodzenia ocenione zostało przez autorów raportu fundacji 

„Rodzić po ludzku” jako „dobra praktyka”. 

• Z badań prowadzonych w polskich klinikach wynika, że na zajęcia w szkole rodzenia 

uczęszcza do ok. 25% ciężarnych, przy czym częściej w tego typu edukacji uczestniczą 

kobiety będące w pierwszej ciąży, z wyższym wykształceniem i mieszkanki dużych miast. 
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Aktualny stan finansowania/aktualna 

praktyka 
 

Program Live-Learn-Laugh Światowej Federacji Stomatologów 

• W 2006 roku Polskie Towarzystwo Stomatologiczne włączyło się do międzynarodowego 

programu „Live. Learn. Laugh.”, zainicjowanego przez Światową Federację Stomatologów          

i firmę Unilever.  

• Celem inicjatywy jest wspieranie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej na 

całym świecie. 

• W ramach tej działalności narodowe towarzystwa stomatologiczne zrzeszone w FDI prowadzą 

lokalne programy promujące stomatologiczne zachowania prozdrowotne. 

• Polskie Towarzystwo Stomatologiczne przygotowało projekt edukacji prozdrowotnej dla 

przyszłych rodziców, który będzie propagowany poprzez szkoły rodzenia, lekarzy 

stomatologów i ginekologów-położników oraz położne.  

 

Praktyka w innych krajach: 

• W Wielkiej Brytanii szkoły rodzenia są finansowane ze środków publicznych (National 

Health Service).  

• W Kanadzie szkoły rodzenia mogą być dofinansowywane ze środków publicznych              

w ramach programów adresowanych do szczególnych subpopulacji, np. Inuitów.   
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Możliwość oceny metodami HTA 

 

 

• Jedną z podstawowych trudności w ocenie edukacji typu „szkoła rodzenia” metodami HTA 

stanowi daleko posunięta niejednorodność działań zaliczanych do tej kategorii.  

 

• Programy poszczególnych „szkół rodzenia” mogą być profilowane w zależności od grupy 

docelowej lub skierowane do ogólnej populacji kobiet ciężarnych. 

 

• Powołując się na standardy opracowane przez Instytut Matki i Dziecka, treści programowe 

szkół rodzenia powinny objąć następującą listę tematów, jakie powinna objąć edukacja: 

przebieg ciąży, przygotowanie do porodu, w tym przebieg porodu fizjologicznego, przebieg 

porodu zabiegowego, metody zmniejszania bólu porodowego, pielęgnowanie noworodka, 

masaż noworodka, problemy zdrowotne w okresie noworodkowym, przebieg połogu i problemy 

w okresie połogu, karmienie naturalne i trudności związane z karmieniem, antykoncepcja         

w okresie laktacji i powrót płodności po porodzie, problemy psychologiczne występujące           

w ciąży i połogu, gimnastyka w ciąży, połogu i fizyczne przygotowanie do porodu.    
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Możliwość oceny metodami HTA 
(P) Populacja: kobiety ciężarne; 

(I) Interwencje: edukacja, ćwiczenia fizyczne, relaksacja, masaż, szkoła rodzenia, 

(C) Komparatory: brak, 

(O) Punkty końcowe: brak, 

(S) Rodzaj publikacji: opracowania wtórne (przeglądy systematyczne i meta-analizy), 

wytyczne. 

 

Dodatkowe ograniczenia: Ze względu na przeprowadzenie aktualizacji Aneksu, 

poszukiwano tylko publikacji z lat 2010-2011; poszukiwano publikacji z języku polskim, 

angielskim i włoskim.  

 

Edukacja kobiet ciężarnych w szkołach rodzenia, stanowiąca kryterium włączenia, 

dotyczyła następujących obszarów: przebieg ciąży, higiena i zdrowy styl życia w ciąży, 

czynniki ryzyka okołoporodowego, poród silami natury i poprzez cięcie cesarskie, połóg, 

problemy psychologiczne w ciąży i połogu, stosowanie antykoncepcji w okresie połogu, 

karmienie piersią, szczepienie niemowląt, opieka nad noworodkiem, rozwój 

neuropsychologiczny dziecka, problemy zdrowotne wieku niemowlęcego, masaż 

niemowlęcia, higiena jamy ustnej kobiety ciężarnej i niemowlęcia, używanie substancji 

psychoaktywnych w ciąży. 
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Podsumowanie rekomendacji 
Polskie Towarzystwo Ginekologiczne 

• Zadaniem szkoły rodzenia jest działanie w okresie ciąży sprzyjające utrzymaniu dobrostanu 

psychofizycznego ciężarnej, rodzącej, rodziny. Zadanie to powinno być realizowane poprzez edukację 

przygotowującą przyszłą matkę i ojca do porodu, połogu i opieki nad noworodkiem. 

• W czasie zajęć teoretycznych ciężarna wraz z ojcem dziecka powinna poznać mechanizm porodu, 

zasady opieki poporodowej, zaznajomić się z okresem karmienia, antykoncepcją po porodzie oraz, w 

czasie zajęć praktycznych - stosować gimnastykę ogólnousprawniającą, poznać pozycje 

relaksacyjne, sposoby oddychania w różnych okresach porodu, zasady parcia i poznać zasady 

pielęgnacji noworodka; ponadto powinna mieć możliwość zaznajomienia się z salą porodową, w 

której będzie odbywał się poród. 

Standardy opracowane przez Instytut Matki i Dziecka 

• przebieg ciąży, 

• przygotowanie do porodu, w tym przebieg porodu fizjologicznego, przebieg porodu zabiegowego, 

• metody zmniejszania bólu porodowego, 

• pielęgnowanie noworodka, masaż noworodka, 

• problemy zdrowotne w okresie noworodkowym, 

• przebieg połogu i problemy w okresie połogu, 

• karmienie naturalne i trudności związane z karmieniem, 

• antykoncepcja w okresie laktacji i powrót płodności po porodzie, 

• problemy psychologiczne występujące w ciąży i połogu, 

• gimnastyka w ciąży, połogu i fizyczne przygotowanie do porodu. 
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Podsumowanie rekomendacji 
National Institute for Health and Clinical Excellence 

• W ciąży powinno się oferować informacje oparte na aktualnie dostępnych dowodach naukowych, 

jednocześnie ze wsparciem, które umożliwi im podjęcie świadomych decyzji dotyczących ich opieki.  

• Przekazywane informacje powinny uwzględniać informacje o miejscu, w którym będą odbywać wizyty 

w opiece przedporodowej oraz o osobie, która będzie się nimi zajmować.     

• Zakres informacji przekazywanych w ramach opieki przedporodowej powinien opierać się na 

programie typu participant-led (tj. programie elastycznym, uwzględniającym rozpoznanie potrzeb 

uczestniczek, np. co do zakresu przekazywanych informacji i sposobu prowadzenia zajęć) 

• Dla kobiet i ich partnerów wiedza dotycząca ciąży, porodu i rodzicielstwa wzrasta po uczestnictwie      

w szkole rodzenia oraz że chęć otrzymania tego typu informacji silnie motywuje do uczestnictwa 

w szkole rodzenia. 

 

Haute Autorité de Santé  

• HAS zaleca między innymi dostarczenie pacjentce na początku ciąży informacji dotyczących szkół 

rodzenia, a udzielając informacji należy mieć na uwadze styl życia i sytuację psychospołeczną danej 

kobiety lub pary. Konsultacje, w ramach których kobieta powinna zostać poinformowana o szkołach 

rodzenia (po ocenie potrzeb edukacyjnych danej pacjentki przez położną) przewidziano w okresie 4-9 

mies. ciąży. 

• W wyniku analizy dostępnej literatury dot. skuteczności szkół rodzenia stwierdzono, że ich wpływ na 

przygotowanie do porodu jest prawdopodobny, natomiast wpływ na wyniki ciąży i stan noworodka nie 

jest znany. 
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Podsumowanie rekomendacji 

Wytyczne dotyczące higieny jamy ustnej 

• W wytycznych klinicznych dotyczących problematyki higieny jamy ustnej u kobiet 

ciężarnych oraz nowonarodzonego dziecka podkreśla się wpływ stanu zdrowia jamy 

ustnej kobiety ciężarnej na przebieg ciąży i rozwój płodu. 

• Choć nie odnoszą się do szkół rodzenia, zawierają one wskazówki dla pracowników 

ochrony zdrowia, dotyczące m. in. tego jakie informacje przekazywać kobiecie 

ciężarnej. 

• Ponadto podkreśla się, że położne są osobami, które powinny przekazywać wiedzę 

dotyczącą dbania o higienę jamy ustnej w ciąży. 

 

Wytyczne dotyczące palenia tytoniu przez kobiety ciężarne 

• Wytyczne dotyczące palenia tytoniu w ciąży nie odnoszą się do edukacji w szkole 

rodzenia.  

• Mimo to podkreśla się w nich szkodliwość palenia tytoniu w ciąży i wagę zaprzestania 

palenia.  

• Dodatkowo podkreślona jest rola położnej w zidentyfikowaniu istnienia problemu 

palenia tytoniu przez kobietę ciężarną. 
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Podsumowanie opinii ekspertów 

 

• W trakcie prowadzenia prac dotyczących aktualizacji, nie otrzymano nowych opinii od 

ekspertów, których poproszono o ocenę przedmiotowych programów. 

 

 

Podsumowanie opinii eksperckich dotyczących szkół rodzenia (sierpień 2010): 

• Ogólnie prowadzenie i finansowanie edukacji przedporodowej w szkołach rodzenia 

zostało pozytywnie zaopiniowane przez wszystkie ekspertki, jako jeden ze środków 

poprawy opieki nad matką i noworodkiem. 

• Jedna z ekspertek odniosła się ponadto pozytywnie do oczekiwanych efektów - 

wyrażając przekonanie, że realizacja zamierzonych programów samorządowych 

przyniesie oczekiwane efekty w postaci zmniejszenia umieralności noworodków. 
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Wnioski z dowodów naukowych 

(efektywność kliniczna)  

• Dostępne dowody naukowe wskazują, że dla kobiet i ich partnerów wiedza dotycząca 

ciąży, porodu i rodzicielstwa wzrasta po uczestnictwie w szkole rodzenia oraz że chęć 

otrzymania tego typu informacji silnie motywuje do uczestnictwa w szkole rodzenia.  

• Jest niewiele dowodów, że uczestnictwo w szkole rodzenia wpływa na jakiekolwiek 

parametry porodu (takie jak droga porodu czy zastosowanie znieczulenia), niemniej jednak 

istnieją pewne dane, pochodzące z badań jakościowych, wskazujące na możliwość 

poprawy w zakresie doświadczeń porodu i rodzicielstwa w wyniku uczestnictwa        

w szkołach rodzenia typu participant-led w porównaniu z udziałem w typowej szkole 

rodzenia.  

• Poprawnie przeprowadzone badania jakościowe wskazują na ogólnie pozytywny odbiór 

szkół rodzenia przez kobiety. Większość kobiet wyraża zadowolenie z zajęć 

prowadzonych w ramach szkół rodzenia w kwestiach odnoszących się do ciąży i porodu; 

jednocześnie istnieje wyraźne zapotrzebowanie na więcej informacji dotyczących 

zagadnień związanych z okresem po porodzie, w tym z ogólnie rozumianą opieką nad 

niemowlęciem.  

• Kobietom w ciąży należy proponować uczestnictwo w szkole rodzenia z programem typu 

participant-led. 



Warszawa, 30.01.2012        15 

Wnioski z dowodów naukowych 

(efektywność kliniczna)  
• Interwencje typu „umysł-ciało” (np. joga) mogą pozytywnie wpływać na redukcję lęku  

w ciąży; 

• Edukacja w okresie połogu, dotycząca stosowania antykoncepcji, prowadzi do częstszego 

stosowania metod antykoncepcyjnych i mniejszej ilości nieplanowanych ciąż. Efektywne są 

zarówno krótkoterminowe interwencje, jak i te obejmujące kilka spotkań;  

• Prowadzenie treningu relaksacyjnego przez pielęgniarki dla kobiet ciężarnych z grup 

niskiego ryzyka z wysokim poziomem leku i niepokoju, może zmniejszyć liczbę niepotrzebnie 

wykonywanych cięć cesarskich. 

• Efekty edukacji dotyczącej karmienia piersią były stosunkowo niewielkie, nie można 

rekomendować żadnej specyficznej metody edukacji dotyczącej karmienia piersią; 

• Ze względu na niewystarczającą liczbę dowodów, nie można wnioskować o wpływie ćwiczeń 

fizycznych na występowanie stanu przedrzucawkowego; 

• Regularne ćwiczenia aerobowe w trakcie ciąży przyczyniają się do poprawy sprawności 

fizycznej kobiety, jednak dostępne dowody są niewystarczające, aby wnioskować                     

o znaczącym ryzyku lub korzyściach dla matki i dziecka; 

• Brakuje dostatecznej liczby dowodów, aby rekomendować lub odradzać kobietom w ciąży 

z cukrzycą uczestniczenia w programach ćwiczeń fizycznych, jednak wyższy poziom 

aktywności fizycznej przed i na początku trwania ciąży jest związany ze znacząco niższym 

ryzykiem rozwoju cukrzycy. 
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Wnioski z dowodów naukowych 

(bezpieczeństwo i efektywność kosztowa) 

• Nie odnaleziono dowodów naukowych dotyczących bezpieczeństwa czy efektywności 

kosztowej interwencji z zakresu szkół rodzenia. 

 

• Jedyne informacje dotyczące bezpieczeństwa odnaleziono w wytycznych Polskiego 

Towarzystwa Ginekologicznego. Zgodnie z nimi lekarz kwalifikujący ciężarną do 

szkoły rodzenia powinien wziąć pod uwagę względne i bezwzględne 

przeciwwskazania do ćwiczeń w okresie ciąży. 
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Wnioski z oceny programów o podobnym 

problemie zdrowotnym 

• Poprzednie programy zostały zaopiniowane pozytywnie, choć wymagają korekt; 

• Finansowanie szkół rodzenia (pod warunkiem ich skuteczności) przez jednostki 

samorządu terytorialnego wydaje się zbieżne z celem operacyjnym  nr 7 Narodowego 

Programu Zdrowia na lata 2007-2015, sformułowanym jako: „Poprawa opieki 

zdrowotnej nad matką, noworodkiem i małym dzieckiem”;  

• ponadto administracja samorządowa, w myśl dokumentów programowych 

Narodowego Programu Zdrowia ma być jednym z podmiotów odpowiedzialnych za 

realizację wspomnianego celu. „Poprawa jakości i skuteczności opieki zdrowotnej 

nad matką, noworodkiem i dzieckiem do lat 3” należy do priorytetów zdrowotnych 

określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia.  

• Na istnienie społecznego zapotrzebowania na finansowanie i dofinansowywanie szkół 

rodzenia wskazują m. in. interwencje podejmowane przez Rzecznika Praw 

Obywatelskich, opinia Fundacji Rodzić po Ludzku, jak i wystosowany do MZ apel ze 

strony środowiska pielęgniarek i położnych.  

• Ponadto samorząd terytorialny poszczególnych szczebli zobowiązany jest do 

realizowania zadań dotyczących promocji i ochrony zdrowia oraz polityki prorodzinnej  



          

Programy – czas, populacja, koszty 
Program Czas realizacji Populacja (liczebność, 

przewidywane objęcie 

populacji docelowej) 

Budżet projektu, koszt/osobę 

P186, „Kształtowanie 

prozdrowotnych postaw u 

przyszłych rodziców” 

Miasto Tarnów, (woj. 

małopolskie) 

2011-2014 

 

2011 – pilotaż 

programu 

Pary i małżeństwa 

oczekujące dziecka lub 

planujące powiększenie 

rodziny – ok. 100 osób w 

pierwszym roku. 

16 480, 00 zł – koszt 4-letniej 

realizacji 

 

Komentarz analityka: 

4 120, 00 zł – koszt rocznej 

realizacji 

412 zł – koszt jednostkowy 

P216a, „Program prorodzinny 

przygotowujący przyszłych 

rodziców na przyjęcie dziecka” 

Miasto Legionowo (woj. 

mazowieckie) 

2011 Przyszli rodzice z terenu 

miasta Legionowo. 

Nie określono w projekcie. 

 

Komentarz analityka: 

Zapewnienie 50% dofinansowania 

zajęć prowadzonych w szkołach 

rodzenia 

P354, „Program promocyjno-

edukacyjny dla potencjalnych 

rodziców w zakresie edukacji 

przedporodowej w szkole 

rodzenia z elementami 

profilaktyki uzależnień”, 

Miasto Zabrze (woj. śląskie) 

2011-2015 Mieszkanki miasta Zabrze, 

kobiety ciężarne (32-40 

tydz. Ciąży) wraz z osobą 

towarzyszącą. 

 

60 par rocznie 

14 700, 00 zł rocznie 

350 zł koszt jednostkowy 

P394, „Szkoła Rodzenia”, 

Gmina Polkowice (woj. 

dolnośląskie) 

2012-2015 Kobiety ciężarne z terenu 

miasta Polkowice – ok. 70 

kobiet ciężarnych z 

partnerami rocznie 

42 000, 00 zł – koszt rocznej 

realizacji 

Koszt jednostkowy – 600 zł 
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Uwagi do poszczególnych programów 

Uwagi do programu P186 – Miasto Tarnów 

• ! Program stanowi uzupełnienie działań prowadzonych w ramach szkół rodzenia ! 

• Brak dokładnych kryteriów włączenia do programu; 

• Brak kryteriów wybory realizatora; 

• Potencjalne dublowanie świadczeń z zakresu opieki stomatologicznej. 

 

Uwagi do programu P216a – Miasto Legionowo 

• Program polega jedynie na dofinansowywaniu uczestnictwa w szkołach rodzenia; 

• Projekt nie zawiera: 

– Celów szczegółowych, 

– Epidemiologii, 

– Liczebności populacji docelowej, 

– Kryteriów nie włączenia do programu, 

– Działań zaplanowanych w ramach szkoły rodzenia, 

– Kryteriów wyboru realizatora, 

– Wskaźników monitorowania realizacji oraz efektów programu, 

– Dokładnego budżetu. 
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Uwagi do poszczególnych programów 

Uwagi do programu miasta Zabrze 

• Nie jest jasne czy program będzie realizował przedstawione w opisie działania; 

• Program zakłada przekazywanie informacji dotyczących m.in. wyliczenia daty porodu, 

koniecznych badań i wizyt lekarskich – program jest adresowany do kobiet w 32-40 tyg. ciąży. 

• Brakuje kryteriów wyboru realizatora; 

• Brakuje danych epidemiologicznych; 

• Program zakłada monitorowanie realizacji programu, a nie jego efektywności. 

 

Uwagi do programu miasta Polkowice 

• Program nie obejmie całej populacji docelowej – jedynie 70 osób z partnerami z około 280 par; 

• Program zakłada monitorowanie realizacji programu, a nie jego efektywność; 

• Program realizuje dodatkowe działania z zakresu przygotowania psychicznego rodziców do 

przyjęcia dziecka, edukacji dotyczącej rozwoju emocjonalnego, społecznego i 

neuropsychicznego oraz z zakresu wspierania rozwoju dziecka (+); 
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Podsumowanie 

Obecność elementów niezbędnych do oceny 
projektu 

Tarnów Legionowo Zabrze Polkowice 

Opis problemu zdrowotnego + + + + 

Epidemiologia + - - + 

Cele programu + +/- + + 

Adresaci programu + +/- + + 

Kryteria i sposób kwalifikacji uczestników - - - + 

Budżet + - + + 

Ocena zgłaszalności do programu + - + + 

Ocena jakości świadczeń - - + + 

Ocena efektywności programu + - +/- (opisana 
w projekcie, 

ale jest to 
monitorowan
ie realizacji) 

+/- (opisana 
w projekcie, 

ale jest to 
monitorowan
ie realizacji) 



          

Podsumowanie 

Lista tematów jakie powinna objąć edukacja w 
ramach szkoły rodzenia wg. standardów Instytutu 

Matki i Dziecka 

Obecność tych 
działań 

w projekcie 

Zabrze  

Obecność tych 
działań 

w projekcie 

Polkowice 

Obecność tych 
działań 

w projekcie 

Legionowo 

Przebieg ciąży  + + ? 
Przygotowanie do porodu, w tym przebieg porodu fizjologicznego + + ? 

przebieg porodu zabiegowego - - ? 
metody zmniejszania bólu porodowego + + ? 
pielęgnowanie noworodka + + ? 
masaż noworodka - + ? 
problemy zdrowotne w okresie noworodkowym - + ? 
przebieg połogu i problemy w okresie połogu - - ? 
karmienie naturalne i trudności związane z karmieniem + + ? 
antykoncepcja w okresie laktacji i powrót płodności po porodzie - - ? 

problemy psychologiczne występujące w ciąży i połogu - - ? 
gimnastyka w ciąży, połogu i fizyczne przygotowanie do porodu - + ? 
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Dziękuję za uwagę 
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Opinia członka Rady Konsultacyjnej AOTM w sprawie wniosku MZ o finansowania ze 
środków publicznych „Lodotra (prednisonum) w leczeniu aktywnej postaci 
reumatoidalnego zapalenia stawów” 
 
Reumatoidalne zapalenie stawów (rzs) jest przewlekłą, zapalną, układowąchorobą tkanki 
łącznej, o podłożu autoimmunologicznym, charakteryzującą się nieswoistym, symetrycznym 
zapaleniem błony maziowej, występowaniem zmian pozastawowych i powikłań narządowych. 
Choroba może prowadzić do uszkodzenia integralności strukturalnej i funkcjonalnej narządu 
ruchu oraz narządów wewnętrznych, czego konsekwencjami są niepełnosprawność, kalectwo 

i przedwczesna śmierć.  

Wyróżnia się różne postaci choroby, od łagodnej, z  dobrą odpowiedzią na leki modyfikujące 
przebieg choroby, z pełną remisją choroby po leczeniu, do typu z szybką progresją choroby, 
ograniczoną odpowiedzią na tradycyjne leki modyfikujące, postępującą destrukcją stawów, 
szybkim rozwojem niepełnosprawności i inwalidztwa. Choroba dotyczy 0.8% – 2% ogólnej 
populacji; roczna zachorowalność wynosi 60 – 80 przypadków/100.000. Kobiety chorują 2-4 
częściej niż mężczyźni. Szczyt zachorowań przypada na okres między 30 a 50 r. W Polsce 
choroba jest przyczyną niepełnosprawności i/lub inwalidztwa około 400 tysięcy osób. Szacuje 
się, że co czwarty chory na rzs wymaga wymiany dużego stawu. Po 5 latach choroby 50 % 
chorych na rzs traci zdolnośćdo pracy, a po 10 latach liczba ta wzrasta do 100%. 

Leczenie rzs 
Podstawą leczenia rzs są leki modyfikujące przebieg choroby (LMPCh) niebiologiczne: 
metotreksat, leflunomid, sulfasalazyna, hydroksychlorochina (w Pol chlorochinina), związki 
złota, cyklosporyna, azatiopryna, D-penicylamina. Leki biologiczne antycytokinowe to: 
infliksymab, etanercept, adalimumab, anakinra, tocilizumab. Leki nieantycytokinowe to 
rytuksymab i abatacept. 
Niesteroidowe leki przeciwzapalne: stosowane jako leki wspomagające, często jeszcze przed 
rozpoczęciem leczenia LMPCh. 
Glikokortykosteroidy (GKS):  stosuje się wyłącznie w celu doraźnego opanowania 
podmiotowych i przedpodmiotowych objawów zapalnych.  Najczęściej stsuje się prednizon, 
rzadziej, deksametazon, hydrokortyzon, metyloprednizolon, prednizolon lub. Unika się 
długodziałających preparatów GKS do stosowania ogólnego, typu depot, jak  betametazon i 
triamcynolon, ponieważ silnie hamują wydzielanie kortykotropiny i zmniejszają wytwarzanie 
kortyzolu. 
Zastosowanie GKS bywa uzasadnione, gdy pomimo stosowania NSLPZ utrzymują się ciężkie 
dolegliwości lub gdy leki te są przeciwwskazane. GKS  stosuje się je dostawowo lub doustnie, 
w najmniejszej skutecznej dawce do czasu zadziałania LMPCh. Poprawa po zastosowaniu 
GKS jest zwykle duża i występuje szybko, jużw ciągu kilku dni, jednak bez jednoczesnego 
zastosowania LMPCh odstawienie GKS często powoduje nasilenie objawów. 

Proponowana technologia 
Lodotra występuje w postaci tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu, zawierających 
prednizon, który zaczyna być uwalniany jest po 4–6 godzinach. Maksymalne stężenie w 



2 
 

surowicy osiągane jest po około 6–9 godzinach od przyjęcia preparatu, stąd lek przyjęty 
wieczorem powinien zmniejszać sztywność poranną.  

Efektywność kliniczna  
W badaniu CAPRA-1 w grupie przyjmującej Lodotrę, czyli prednizon  o zmodyfikowanym 
uwalnianiu (prednizon MR ) w porównaniu do grupy przyjmującej prednizon IR (prednizon o 
standardowym uwalnianiu), wykazano istotnie statystycznie skrócenie czasu trwania porannej 
sztywności stawów. Nie zaobserwowano statystycznie istotnych różnic w przypadku 
następujących punktów końcowych: bezwzględna zmiana czasu trwania porannej sztywności 
stawów, względna zmiana wartości w skali DAS28, bezwzględna zmiana wartości w skali 
DAS28, występowanie nawracającej sztywności stawów w ciągu dnia, bezwzględna zmiana 
jakości snu ocenianej przy użyciu skali VAS, względna zmiana jakości snu ocenianej przy 
użyciu skali VAS, względna zmiana wartości wskaźnika niepełnosprawności na podstawie 
kwestionariusza oceny stanu zdrowia i stopnia niepełnosprawności (HAQDI), bezwzględna 
zmiana wartości wskaźnika niepełnosprawności na podstawie kwestionariusza oceny stanu 
zdrowia (HAQDI), bezwzględna zmiana wartości fizycznych wskaźników jakości życia w 
skali SF-36, względna zmiana wartości fizycznych wskaźników jakości życia w skali SF-36, 
bezwzględna zmiana poziomu interleukiny 6, względna zmiana poziomu Interleukiny 6, 
zmiana stężenia białka C-reaktywnego, OB i osteokalcyny w 3 miesiącu badania.  

Działania niepożądane  
Są takie same jak prednizonu: supresja kory nadnerczy, indukcja zespołu Cushinga, retencja 
sodu z obrzękiem, zwiększenie: wydalania potasu, apetytu i masy ciała, zmniejszona 
tolerancja glukozy, cukrzyca, hipercholesterolemia, hipertriglicerydemia, ból głowy, zaćma, 
szczególnie ze zmętnieniem podtorebkowym, jaskra, bezsenność, rozstępy skórne, martwica, 
teleangiektazja, zwiększona kruchość naczyń, wybroczyny, krwawe podbiegnięcia, zanik i 
osłabienie mięśni, osteoporoza i zwiększenie leukocytozy. 

Analiza ekonomiczna 
Lodotra jest wielokrotnie droższa niż prednizon. Wprowadzenie preparatu Lodotra do WLR 
w leczeniu chorych na RZS generuje dodatkowe nakłady z perspektywy NFZ wynoszące   
do   zł rocznie. 

Wnioski 
Lodotra jest preparatem prednizonu o powolnym uwalnianiu, do stosowania raz dziennie, na 
noc. Jedno badanie randomizowane (po 144 osoby w dwóch grupach), oceniane jednak PP, 
zamiast ITT, wykazało jedynie skrócenie czasu utrzymywania się sztywności porannej o 22% 
(ok. 30 min). Poza tym, nie wykazano różnic w efektywności działania Lodotry w stosunku 
do prednizonu zwykłego. Lek jest zalecany przez wiele towarzystw reumatologicznych, ale 
finansowany jest ze środków publicznych z jest tylko w Niemczech i Włoszech. 
Lodotra nie powinna być refundowana, gdyż jej skuteczność jest podobna do prednizonu, a 
możliwe skracanie czasu sztywności porannej stawów nie uzasadnia wielokrotnie większego 
kosztu w porównaniu z tym lekiem.   



Roswera ®

(rozuwastatyna)
w leczeniu hipercholesterolemii oraz zapobieganiu 

duŜym zdarzeniom sercowo-naczyniowym u 
pacjentów, u których ryzyko pierwszego zdarzenia 

sercowo-naczyniowego oceniane jest jako du Ŝe

        

      
Agencja Oceny Technologii Medycznych

Rada Konsultacyjna, Warszawa dnia 30 stycznia 2012 r.



Problem Decyzyjny

Problem decyzyjny dotyczy przygotowania oceny raportu ws. oceny leku oraz
stanowiska Rady Konsultacyjnej AOTM odnośnie finansowania produktu
leczniczego Roswera ® (rozuwastatyna) tabletki powlekane: 5 mg 10 mg, 15 mg,
20 mg, 30 mg, 40 mg (opakowania po 28 szt.) w zarejestrowanych wskazaniach
• w ramach wykazu leków uzupełniaj ących wydawanych z odpłatno ścią 

30% limitu finansowania.

Podstawa prawna to art . 31i ust . 1 i 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnejPodstawa prawna to art . 31i ust . 1 i 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych.

Ocenę przedmiotowej technologii medycznej przeprowadzono na zlecenie
Ministra Zdrowia (pismo z dnia 22.11.2011 r., znak: MZ PLE-460-8152-
54/JM/11).

Termin ustawowy wydania stanowiska to 2 luty 2012 r.

AOTM-OT-433-16 Roswera®
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Stanowiska Rady Konsultacyjnej AOTM (1)

Stanowisko Rady Treść stanowiska

Nr 29/10/2010 
z dnia 26 kwietnia 2010 r.

w sprawie zasadności 
zakwalifikowania leku rozuwastatyna 

(Crestor ®) w leczeniu pierwotnej 

RK uznaje za zasadne zakwalifikowanie leku 
rosuvastatinum (Crestor ®) w leczeniu pierwotnej 
hipercholesterolemii (typu II a, w tym rodzinnej 

hipercholesterolemii) jako świadczenia 
gwarantowanego, finansowanego w ramach wykazu 

leków refundowanych.

Uzasadnienie: Skrajne ryzyko wystąpienia schorzeń (Crestor ) w leczeniu pierwotnej 
hipercholesterolemii (typu IIa, w 
tym rodzinna heterozygotyczna 

hipercholesterolemia) lub 
mieszanej dyslipidemii (typu IIb) 
oraz rodzinnej homozygotycznej 

hipercholesterolemii, jako 
świadczenia gwarantowanego

Uzasadnienie: Skrajne ryzyko wystąpienia schorzeń 
układu sercowo-naczyniowego pacjentów z genetycznie 

uwarunkowaną hipercholesterolemią powoduje, Ŝe 
finansowanie rozuwastatyny ze środków publicznych w 

tych populacjach jest akceptowalne. Jednocześnie, 
Radzie nie przedstawiono przekonywujących danych na 

wystarczające bezpieczeństwo stosowania 
rozuwastatyny w szerokiej populacji pacjentów z 

hipercholesterolemią o dowolnym podłoŜu, stąd nie jest 
obecnie uzasadnione finansowanie rozuwastatyny ze 
środków publicznych w tych populacjach pacjentów.

AOTM-OT-433-16 Roswera®



Stanowiska Rady Konsultacyjnej AOTM  (2)
Stanowisko

Treść stanowiska Rady 
Konsultacyjnej (RK)

Nr 76/23/2010 
z dnia 8 listopada 2010 r. 

w sprawie zasadności zakwalifikowania leku 
rosuvastatin (Rosucard ®) we wskazaniach: pier wotna 

hipercholesterolemia (typu IIa bez 
heterozygotycznej hipercholesterolemii rodzinnej) 
lub mieszana dyslipidemia (typu IIb) jako leczenie 
dodatkowe do diety , gdy stosowanie diety i innych 

niefarmakologicznych sposobów leczenia (np. 

RK uznaje za zasadne 
zakwalifikowanie , jako świadczenia 
gwarantowanego, leku Rosucard ®

(rosuvastatin) w leczeniu 
hipercholesterolemii pierwotnej.

Uzasadnienie: Radzie nie 
przedstawiono przekonywujących 

danych na wystarczające 

AOTM-OT-433-16 Roswera®

niefarmakologicznych sposobów leczenia (np. 
ćwiczenia fizyczne, zmniejszenie masy ciała) jest 

niewystarczające oraz rodzinna homozygotyczna 
hipercholesterolemia jako leczenie dodatkowe do 
diety i innych sposobów leczenia zmniejszającego 

stęŜenie lipidów (np. afereza LDL) lub jeśli inne 
sposoby leczenia są niewłaściwe, jako świadczenia 

gwarantowanego

danych na wystarczające 
bezpieczeństwo stosowania 

rozuwastatyny w szerokiej populacji 
pacjentów z hipercholesterolemią o 

dowolnym podłoŜu, stąd Rada uznała za 
uzasadnione finansowanie 

rozuwastatyny w przypadkach 
hipercholesterolemii pierwotnej.

W dniu 23 stycznia 2012 r. Rada wydała Uchwał ę 4/2/2012 w sprawie zasadno ści
zakwalifikowania leku „Zaranta” (rosuvastatinum) we wskazaniu: pierwotna
hipercholesterolemia (typu IIa, z wyłączeniem rodzinnej heterozygotycznej
hipercholesterolemii), jako świadczenia gwarantowanego z odpłatnością 30% limitu
finansowania.
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Wskazania ocenianych przez RK rozuwastatyn
Produkt Wskazanie 

Crestor ®, 
Roswera ®

Leczenie hipercholesterolemii
Pierwotna hipercholesterolemia u dorosłych, młodzieŜy i dzieci w wieku 10 lat i 
starszych (typu IIa, w tym rodzinna heterozygotyczna hipercholesterolemia ) 
lub mieszana dyslipidemia (typu IIb) jako leczenie dodatkowe do diety, gdy 
stosowanie diety i innych niefarmakologicznych sposobów leczenia (np. ćwiczenia 
fizyczne, zmniejszenie masy ciała) jest niewystarczające.
Rodzinna homozygotyczna hipercholesterolemia jako leczenie dodatkowe do 
diety i innych sposobów leczenia zmniejszającego stęŜenie lipidów (np. afereza 
LDL) lub jeśli inne sposoby leczenia są niewłaściwe.
Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym
Zapobieganie duŜym zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów z wysokim 
ryzykiem wystąpienia takiego zdarzenia po raz pierwszy, razem z działaniami 
mającymi na celu redukcję pozostałych czynników ryzyka.

Zaranta ® Leczenie hipercholesterolemii
Pierwotna hipercholesterolemia u dorosłych, młodzieŜy i dzieci w wieku 10 lat i 
starszych (typu IIa, z wyłączeniem rodzinnej heterozygotycznej 
hipercholesterolemii) lub mieszana dyslipidemia (typu IIb) jako leczenie 
dodatkowe do diety, gdy stosowanie diety i innych niefarmakologicznych
sposobów leczenia (np. ćwiczenia fizyczne, zmniejszenie masy ciała) jest 
niewystarczające. (…)

Na stronie URPL nie jest dostępny ChPL dla produktu leczniczego Rosucard
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Statyna
Liczba DDD 

w opak.
Limit 

refundacji
Cena 

detaliczna/DDD
Refundacja 
NFZ/DDD

Dopłata 
pacjenta/DDD

Atorwastatyna

15 10,46 (8,93a) 0,60-1,20 0,49 (0,42a) 0,18-0,71
30 20,91 (16,76b) 0,56 -1,16 0,49 (0,39b) 0,17-0,67
45 31,37 0,86-1,14 0,49 0,37-0,65
60 31,39-41,82 0,52-0,80 0,37-0,49 0,16-0,31
90 57,89-70,60 0,64-0,78 0,45-0,49 0,19-0,30

120 59,04 0,49 0,34 0,15
180 124,29 0,69 0,48 0,21
9,3 6,51 (6,25c) 0,67-2,45 0,49 (0,47c) 0,20-1,97
10 6,97 (6,51d) 0,65-1,08 0,49 (0,46d) 0,20-0,59

18,7 12,19-13,01 0,65-1,31 0,49 (0,48e) 0,21-0,82
Simwastatyna 20 12,33-13,94 0,71-1,11 0,49 (0,43f i 0,45g) 0,19-0,62

37,3 26,02 (24,01h) 0,64-1,08 0,49 (0,45h) 0,19-0,59
40 22,50-27,88 0,56-0,84 0,39-0,49 0,17-0,35

74,7 52,04 1,14 0,49 0,65

Fluwastatyna
9,3 6,51 3,19 0,49 2,70

18,7 13,01 2,29 0,49 1,80
37,3 26,02 1,66 0,49 1,18

Lowastatyna
6,7 4,65 2,82 0,49 2,33

12,4 8,67 1,41-2,06 0,49 0,92-1,57

Wyjątki podano w nawiasach: a Storvas® 30tabl.x10mg, b Storvas ® 30tabl.x20mg, c Simvagen ® 28tabl. 10mg, 
dSimvagamma® 30tabl.x10mg, e Simvagen® 28tabl.x20mg, f Simvagamma® 30tabl.x20mg, g Simvastatin®

30tabl.x20mg, h Simvachol®/Simvagen® 28 tabl.x40mg.
AOTM-OT-433-16 Roswera®



Przewidywane finansowanie Wyniki – kalkulator_limity_odplatnosci (30.01.2012 r.)

Statyny Dawki
Liczba 
DDD w 
opak.

Limit 
refundacyjny

Cena 
detaliczna/D

DD

Refundacja 
NFZ/DDD

Dopłata 
pacjenta/D

DD
Podstawa 

limitu
Torvalipin
® (30 tabl.)

20 mg 30 20,91 0,70 0,49 0,21

Oceniana 
statyna

Roswera ®

(28 tabl.)

5 mg 14
10 mg 28
15 mg 42
20 mg 56
30 mg 84
40 mg 112
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40 mg 112

Ocenione 
statyny

Crestor ®

(28 tabl.)

5 mg 14
10 mg 28
20 mg 56
40 mg 112

Rosucard
® (30 tabl.)

10 mg 30
20 mg 60
40 mg 120

Zaranta ® 

(28 tabl.)

5 mg 14
10 mg 28
20 mg 56
40 mg 112



Problem zdrowotny
Dyslipidemia: stan, w którym stęŜenia lipidów i lipoprotein w osoczu przekraczają wartości
uznane za poŜądane. Typ IIb charakteryzuje się podwyŜszonym poziomem frakcji LDL i VLDL (↑
TC i TG), w typie IIa podwyŜszona jest frakcja LDL (↑ TC, TG w normie).

Hipercholesterolemia to zwięk szone st ęŜenie cholesterolu LDL (LDL-C) ≥ 115 mg/dl (≥ 3
mmol/l) oraz cholesterolu całkowitego ≥ 190 mg/dl (≥ 5 mmol/l) w osoczu wg zaleceń
Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ESC). Cel leczenia to zmniejszenie ryzyka sercowo-
naczyniowego. Epidemiologia: stęŜenie LDL-C ≥ 3,0 mmol/l występuje u blisko 60% dorosłych
Polaków .

Hipercholesterolemia: dzieli się na:
� Pierwotn ą (styl Ŝycia i uwarunkowanie genetyczne), np. rodzinna hetero- i homozygotyczna;

8

� Pierwotn ą (styl Ŝycia i uwarunkowanie genetyczne), np. rodzinna hetero- i homozygotyczna;
� Wtórną (będącą objawem innych chorób lub następstwem stosowanych leków).

Leczenie: w zaleŜności od ustalonego całkowitego ryzyka sercowo-naczyniowego stosuje się:
• Dietę,
• Farmakoterapię:

- statyny (atorwastatyna, fluwastatyna, lowastatyna, prawastatyna, simwastatyna, rozuwastatyna ) 
leki z wyboru; 

- Ŝywice jonowymienne (kolestypol, cholestyramina, kolesewelam) stosowane w sytuacjach 
przeciwwskazań, nietolerancji lub nieskuteczności leczenia statynami; 

- inhibitor wchłaniania cholesterolu – ezetymib stosowany jako monoterapia w przypadku 
nietolerancji statyn lub jako leczenie skojarzone ze statyną u osób z cięŜką hipercholesterolemią; 

- kwas nikotynowy.
• Inne (afereza LDL – pozaustrojowe usuwanie LDL-C w rodzinnej hipercholesterolemii

homozygotycznej). AOTM-OT-433-16 Roswera®



Populacja
Wg ekspertów klinicznych

•

• rodzinna hipercholesterolemia (defekt receptora dla
LDL, defekt apolipoproteiny B) występuje z częstością 1-2 przypadków na 500 osób, co
pozwala oszacować, iŜ w populacji polskiej dotyczy ok. 75-150 tys. osób.

* ekspert zgłosił konflikt interesów.

Podmiot odpowiedzialny nie przedstawił oszacowa ń populacji , dla 
których istniałyby wskazania do zastosowania wnioskowanej 

9

których istniałyby wskazania do zastosowania wnioskowanej 
technologii

AOTM-OT-433-16 Roswera®

Liczba pacjentów 
rozpoczynających leczenie

Kolejne lata BIA dla produktu Zaranta ®

2012 r. 2013 r. 2014 r.

Wariant minimalny       

Wariant najbardziej 
prawdopodobny

      

Wariant maksymalny       



Interwencja Roswera ® (rozuwastatyna)
Posta ć tabletki powlekane

Mechanizm 
działania

inhibitor reduktazy HMG-CoA : zwiększa ilość receptorów dla LDL na powierzchni 
komórek wątroby, co ułatwia wychwytywanie i katabolizm LDL oraz hamuje wytwarzanie 

VLDL w wątrobie → zmniejszenia całkowitej ilości LDL i VLDL.

Dawka i 
podawanie

Przed rozpoczęciem i w czasie leczenia powinno się stosować dietę. 
Dawka początkowa: 5 lub 10 mg/dob ę doustnie (wcześniej nieleczeni i leczeni 
statynami) ustalana indywidualnie. 
Po 4 tyg. leczenia dawkę moŜna zwiększyć; dawka 30 lub 40 mg jedynie u pacjentów z 
cięŜką hipercholesterolemią (szczególnie z rodzinną hipercholesterolemią) lub z gr. 
Wysokiego ryzyka ChSN, gdy nie uzyskano celu terapii po 20 mg oraz zapewniono 
kontrolę specjalisty.

ogólne:
•nadwraŜliwość na ROZ lub na

dla dawki 30-40 mg (czynniki predysponujące 
do występowania miopatii lub rabdomiolizy): 

•umiarkowane zaburzenia czynności nerek

10AOTM-OT-433-16 Roswera®

Przeciw-
wskazania

•nadwraŜliwość na ROZ lub na
którąkolwiek substancję pomocniczą,
•czynna choroba wątroby, w tym z
niewyjaśnioną, trwale zwiększoną
aktywnością aminotransferaz w
surowicy i ponad 3 krotne zwiększenie
1 z nich powyŜej GGN,
•cięŜkie zaburzenia czynności nerek
(klirens kreatyniny <30 ml/min),
•miopatia,
•jednoczesne leczenie cyklosporyną,
•ciąŜa, okres karmienia piersią i wiek
rozrodczy, gdy nie stosuje się
skutecznych metod zapobiegania ciąŜy.

•umiarkowane zaburzenia czynności nerek
(klirens kreatyniny <60 ml/min),
•niedoczynność tarczycy,
•genetycznie uwarunkowane choroby mięśni u
pacjenta lub członków jego rodziny,
•wystąpienie objawów uszkodzenia mięśni po
zastosowaniu innej statyny lub fibratu,
•naduŜywanie alkoholu,
•sytuacje, w których moŜe dojść do
zwiększenia stęŜenia substancji czynnej w
osoczu,
•pochodzenie azjatyckie,
•jednoczesne stosowanie leków z grupy
fibratów.



Komparatory
Statyna Atorwastatyna (Atoris ®)* Simwastatyna (Zocor ®)
Posta ć tabletki powlekane

Dawki 10, 20, 40 mg 
(30, 60, 80 mg – brak refundacji)

10, 20, 40, 80 mg

•jednocześnie z zalecaną dietą w 
pierwotnej hipercholesterolemii, w 
tym rodzinnej (heterozygotycznej) 
lub hiperlipidemii mieszanej (typ 
IIa lub IIb wg Fredricksona), jeśli 
dieta oraz inne środki 
niefarmakologiczne nie były 

•w pierwotnej hipercholesterolemii lub 
mieszanej dyslipidemii , jako uzupełnienie 
diety, kiedy reakcja na dietę lub inne 
niefarmakologiczne leczenie (np. ćwiczenia 
fizyczne, zmniejszenie masy ciała) jest 
niewystarczająca;

•w rodzinnej homozygotycznej 
hipercholesterolemii jako uzupełnienie diety i 

Rejestracja

niefarmakologiczne nie były 
wystarczająco skuteczne;

• w homozygotycznej 
hipercholesterolemii rodzinnej , 
jako leczenie wspomagające inne 
leczenie hipolipemizujące (tj. afereza 
LDL) lub w przypadkach, gdy metody 
te nie są dostępne.

Zalecenia ogólne: przed 
rozpoczęciem leczenia naleŜy 
wykluczyć wtórne przyczyny 
hipercholesterolemii.

hipercholesterolemii jako uzupełnienie diety i 
innego leczenia obniŜającego stęŜenie lipidów 
(np. afereza LDL) lub jeśli takie leczenie jest 
niewłaściwe lub niedostępne.

•w zmniejszeniu zachorowa ń i umieralno ści 
na ChSN u pacjentów z jawną miaŜdŜycą 
naczyń serca lub cukrzycą, z prawidłowym lub 
podwyŜszonym stęŜeniem cholesterolu, jako 
leczenie wspomagające, mające na celu 
skorygowanie innych czynników ryzyka lub 
uzupełnienie innej terapii zapobiegającej 
chorobom serca.

Refundacja Poziom odpłatno ści 30% 

AOTM-OT-433-16 Roswera® 11

*lek generyczny najczęściej sprzedawany w okresie 02-04.2011 r.; lek oryginalny Sortis® – brak refundacji.



Efektywno ść kliniczna

Cel: Ocena skuteczności klinicznej i bezpieczeństwa rozuwastatyny stosowanej w
profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych.

Interwencja: rozuwastatyna (ROZ),

Komparatory: placebo (PLC).

Punkty ko ńcowe : częstość zgonów, częstość zawałów serca, częstość udarów mózgu,
częstość innych zdarzeń naczyniowo-sercowych, w tym wpływ na złoŜone punkty
końcowe typu MACE, częstość hospitalizacji z przyczyn sercowo-naczyniowych, częstośćkońcowe typu MACE, częstość hospitalizacji z przyczyn sercowo-naczyniowych, częstość
rewaskularyzacji; bezpieczeństwo: zdarzenia niepoŜądane łącznie, zdarzenia
niepoŜądane powodujące przerwanie leczenia, miopatia, rabdomioliza.

Włączono: 5 RCT. Nie przeprowadzono metaanalizy wszystkich badań z uwagi na
róŜnice w kryteriach włączenia pacjentów, a takŜe wielkości stosowanych dawek
rozuwastatyny. Wykonano natomiast metaanalizę badań pacjentów z niewydolnością
serca: badania CORONA i GISSI-HF a takŜe metaanalizę badań z populacją pacjentów o
bardzo wysokim ryzyku zdarzeń sercowo-naczyniowych (wg wytycznych ESC): badania
CORONA, GISSI-HF, AURORA.

Autorzy analizy: HealthQuest, 2011.

12
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AEK załączona do wniosku podmiotu odpowiedzialnego spełnia w większości 
Wytyczne Oceny Technologii Medycznych, naleŜy jednak mieć na uwadze, Ŝe:

� ZłoŜony w Ministerstwie Zdrowia wniosek dotyczy refundacji produktu 
leczniczego Roswera® we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach tj. 
leczenia hipercholesterolemii oraz zapobiegania zdarzeniom sercowo-
naczyniowym. Przedstawiona przez podmiot odpowiedzialny analiza kliniczna 
odnosi się tylko do drugiego z zarejestrowanych wskazań. 

� Kryteria włączenia dowodów naukowych zdefiniowane jedynie w oparciu o 

Efektywno ść kliniczna 
Ocena wiarygodno ści

� Kryteria włączenia dowodów naukowych zdefiniowane jedynie w oparciu o 
twarde punkty końcowe wykluczyły badania porównujące rozuwastatynę z 
aktywnymi komparatorami, a tym samym uniemoŜliwiły ocenę jej skuteczności 
w porównaniu do innych leków mających swoje zastosowanie w leczeniu 
hipercholesterolemii. 

� Profil bezpieczeństwa określany w badaniach RCT powinien zostać uzupełniony 
o dane z badań opisowych. 

� Wartości dla parametru NNT (bez przedziałów ufności, które są bardzo 
szerokie) podano jedynie w streszczeniu. Pominięto je natomiast w rozdziałach 
omawiających skuteczność kliniczną rozuwastatyny. Nie skomentowano ich 
wysokich wartości.

13
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Efektywno ść kliniczna
Wyniki (1)

W przedstawionej przez podmiot odpowiedzialny analizie klinicznej do której
włączono 5 RCT, oceniających skuteczność i bezpieczeństwo stosowania
rozuwastatyny w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych, nie wykazano
istotnych statystycznie ró Ŝnic pomi ędzy interwencj ą wnioskowan ą a placebo
dla punktów końcowych dotyczących zdarzeń sercowo-naczyniowych i zgonu dla
populacji pacjentów z:

� z łagodną lub umiarkowaną stenozą aortalną
� z niewydolnością serca

14AOTM-OT-433-16 Roswera®

� z niewydolnością serca
� ze schyłkową niewydolnością nerek.

W metaanalizie badań (AURORA, CORONA, GISSI-HF), do której włączono
pacjentów z bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym nie wykazano
istotnej statystycznie ró Ŝnicy pomi ędzy rozuwastatyn ą, a placebo pod
względem szansy: zgonu, zgonu, zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, udaru
mózgu, rewaskularyzacji oraz złoŜonego punktu końcowego uwzględniającego
zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawał serca, udar mózgu. Stwierdzono
mniejszą szansę wystą pienia zawału serca w grupie otrzymuj ących
rozuwastatyn ę w porównaniu do braku leczenia (OR=0,84; 95%CI:0,71; 0,98;
RD=-0,01; 95%CI:-0,02; 0,00).



Efektywno ść kliniczna - Wyniki badania Jupiter

Zdarzenie
OR

(95%CI)
p

RD
(95%CI)

p

NNT
(95%CI)

Zgon z SN, zawał serca, udar mózgu, 
hospitalizacja z powodu niestabilnej dławicy 

piersiowej lub rewaskularyzacji

0,56 (0,45;0,69)
p<0,00001

-0,01 (-0,02;-0,01)
p<0,0001

82
(61; 127)

Zawał serca, udar, zgon z przyczyn 
sercowo-naczyniowych

0,52 (0,40;0,69)
p<0,0001

-0,01 (-0,02;-0,01)
p<0,0001

121
(86; 203)

Rewaskularyzacja, hospitalizacja z powodu 
niestabilnej dławicy piersiowej

0,53 (0,40;0,70)
p<0,0001

-0,01 (-0,01;-0,005)
p<0,0001

133
(93; 234)

Zgon ogółem
0,80 (0,66;0,96)

p=0,02
-0,01 (-0,01; 0,00)

p=0,02
182

(100;1088)
Zgon z jakiejkolwiek przyczyny ze znaną 0,80 (0,66;0,98) -0,01 (-0,01; 0,00) 198
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Zgon z jakiejkolwiek przyczyny ze znaną 
datą

0,80 (0,66;0,98)
p=0,03

-0,01 (-0,01; 0,00)
p=0,03

198
(105;1751)

Zawał serca ogółem
0,45 (0,30;0,69)

p=0,0003
0,00 (-0,01; 0,00)

p=0,0002
241

(158; 507)

Zawał serca niezakończony zgonem
0,35 (0,22;0,58)

p<0,0001
0,00 (-0,01; 0,00)

p<0,0001
223

(154; 403)

Udar mózgu ogółem
0,51 (0,34;0,78)

p=0,002
0,00 (-0,01; 0,00)

p=0,002
288

(178; 758)

Udar mózgu niezakończony zgonem
0,52

(0,33;0,80)
p=0,003

0,00
(-0,01; 0,00)

p=0,003

318
(193; 921)

Rewaskularyzacja
0,54 (0,40;0,72)

p<0,0001
0,00 (-0,01; 0,00)

p<0,0001
149

(102; 276)
Hospitalizacja z powodu niestabilnej 

dławicy piersiowej
0,59 (0,32;1,10)

p=0,1
0,00 (-0,01; 0,00)

p=0,09
-



Bezpiecze ństwo
Wyniki (1)

Nie stwierdzono istotnej statystycznie ró Ŝnicy pomiędzy ROZ a PLC w populacji
pacjentów z:
• łagodną lub umiarkowaną stenozą aortalną pod względem szansy wyst ąpienia cięŜ kich

zdarzeń niepo Ŝądanych . Nie zarejestrowano przypadków rabdomiolizy;
• niewydolnością serca pod względem szansy wystąpienia cięŜkiego zdarzenia

niepoŜądanego (SAE), SAE skutkującego przerwaniem leczenia, zdarzenia niepoŜądanego
związanego z mięśniami, a prowadzącego do przerwania leczenia, zaburzeń mięśniowo-
szkieletowego;

• ze schyłkową niewydolnością serca pod względem szansy wystąpienia: cięŜkiego działania
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• ze schyłkową niewydolnością serca pod względem szansy wystąpienia: cięŜkiego działania
niepoŜądanego, cięŜkiego działania niepoŜądanego skutkującego przerwaniem leczenia,
zdarzenia niepoŜądanego, zaburzeń mięśniowo-szkieletowych, rabdomiolizy;

• bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym pod względem szansy wystąpienia:
cięŜkiego działania niepoŜądanego, zaburzeń mięśniowo-szkieletowych;

• hsCRP ≥2mg/l pod względem szansy wystąpienia: cięŜkiego działania niepoŜądanego,
zaburzeń mięśniowo-szkieletowych, miopatii, rabdomiolizy.

Stwierdzono istotne statystycznie zmniejszenie szansy wyst ąpienia:
• zdarzenia niepoŜądanego skutkującego przerwaniem leczenia w jednym z dwóch badań

(CORONA) w populacji pacjentów z niewydolnością serca (OR=0,77; 95%CI:0,64; 0,92;
RD=-0,03; 95%CI:-0,04;-0,01);

• cięŜkiego działania niepoŜądanego (OR=0,89; 95%CI:0,81;0,99; RD=-0,02; 95%CI:-0,02; -
0,00) w populacji pacjentów z bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym.



Bezpiecze ństwo
Wyniki (ChPL, FDA, EMA) 

Często

(≥1/100 do <1/10)

Niezbyt cz ęsto

(≥1/1000 do 
<1/100)

Rzadko

(≥1/10000 do 
<1/1000)

Bardzo rzadko

(<1/10000)
Częstość 
nieznana

cukrzyca, ból głowy, 
zawroty głowy, 

zaparcia, nudności, bóle 
świąd, 

wysypka, 

reakcje 
nadwraŜliwości w 

tym obrzęk 
naczynioruchowy, 
zapalenie trzustki, 

miopatia w tym 

polineuropatia, 
utrata pamięci, 
Ŝółtaczka, 
zapalenie 

kaszel, duszność, 
biegunka, zespół 

Stevensa-
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zaparcia, nudności, bóle 
brzucha, ból mięśni, 

osłabienie

wysypka, 
pokrzywka

miopatia w tym 
zapalenie mięśni i 

rabdomioliza, 
zwiększona 
aktywność 

aminotransferaz

zapalenie 
wątroby, ból 

stawów, 
krwiomocz

Stevensa-
Johnsona, 

obrzęki

Raporty FDA wskazują na występowanie przypadków rabdomiolizy oraz na moŜliwość 
podwyŜszenia ryzyka wystąpienia niewydolności nerek.
Natomiast EMA zamieściła informację równieŜ o przypadkach rabdomiolizy szczególnie u 
pacjentów stosujących kwas fusydowy, oraz zwiększeniu ryzyka wystąpienia cukrzycy u 
pacjentów przedcukrzycowych. Ponadto EMA ostrzega o zwiększonym ryzyku wystąpienia 
zaburzeń  snu, pamięci, funkcji seksulanych , a takŜe depresji, śródmiąŜ szowej choroby 
płuc.



Analiza ekonomiczna

Cel: Ocena kosztów stosowania ROZ w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych
w porównaniu z innymi lekami z grupy statyn refundowanymi w Polsce tj.
atorwastatyną, fluwastatyną, lowastatyną i symwastatyną.

Perspektywa: płatnika publicznego finansującego świadczenia zdrowotne (NFZ),
pacjenta oraz wspóln ą (NFZ i pacjenta).

Horyzont czasowy: 1 rok.

Analiza: minimalizacji kosztów

Uwzględniono koszty : nabycia leków

18

Uwzględniono koszty : nabycia leków

Autorzy analizy: HealthQuest 2011.
AOTM-OT-433-16 Roswera®

Cena
ex-

factory 
netto
[PLN]

Cena
ex-

factory 
+ VAT
[PLN]

Cena 
hurtowa 

[PLN]

Cena 
apteczna 

[PLN]

Limit 
ref. 

[PLN]

Dopłata NFZ [PLN]
Współpłacenie
pacjenta [PLN]

opakowanie DDD opakowanie DDD

5mg
10mg
15mg
20mg
30mg
40mg



Analiza ekonomiczna
Ocena wiarygodno ści 

AE załączona do wniosku producenta spełnia Wytyczne HTA, naleŜy mieć jednak na
uwadze, Ŝe przyjęto w niej załoŜenia, stanowiące ograniczenia przeprowadzonych
obliczeń:

� decyzję o wyborze techniki analitycznej podjęto nie opierając się na
wiarygodnych dowodach naukowych; nie przedstawiono dowodów na
porównanie

� nie przeprowadzono analizy wraŜliwości „ze względu na brak innych niŜ koszty
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� nie przeprowadzono analizy wraŜliwości „ze względu na brak innych niŜ koszty
nabycia substancji czynnych parametrów”.

� w dniu 01.01.2012 r. weszły w Ŝycie nowe obwieszczenia MZ dotyczące
wykazów leków refundowanych.

Ograniczenia wskazane w analizach podmiotu odpowiedzialnego:

� wykorzystanie jedynie danych kosztowych substancji czynnych i 
przeprowadzenia analizy minimalizacji kosztów;

� brak danych o preparatach rozuwastatyny i ich cenach detalicznych;
� nie analizowano refundacji innych preparatów rozuwastatyny.

AOTM-OT-433-16 Roswera®



Analiza ekonomiczna
Wyniki analizy minimalizacji kosztów 

Produkt leczniczy Perspektywa NFZ 
Perspektywa 

pacjenta 
Perspektywa 

wspólna 

Koszt DDD [PLN]

Atorvastatin 0,48 0,41 0,89
Simvastatin 0,48 0,73 1,20
Lovastatin 0,48 1,60 2,08
Fluvastatin 0,48 2,55 3,03
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Fluvastatin 0,48 2,55 3,03
Rosuvastatin 
(Roswera ®)

0,27 0,45 0,72

Koszt rocznej terapii [PLN]

Atorvastatin 173,47 149,81 323,28
Simvastatin 173,46 265,83 439,29
Lovastatin 173,63 585,57 759,20
Fluvastatin 173,46 932,24 1105,70

Rosuvastatin 
(Roswera ®)

98,55 164,25 262,80



Analiza wpływu na bud Ŝet

Cel: oszacowanie wydatków płatnika publicznego oraz pacjentów, związanych z
refundacją produktu leczniczego Roswera® w profilaktyce chorób sercowo-
naczyniowych w ramach wykazu leków uzupełniających wydawanych za 30%
odpłatnością w perspektywie 3 kolejnych lat.

Perspektywa: płatnika (NFZ) i pacjenta.

Horyzont czasowy: 3 lata (2012-2014 r.).

Scenariusz aktualny: bez refundacji rozuwastatyn (w tym produktu leczniczego
Roswera®)
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Roswera®)
Scenariusz nowy: rozuwastatyna (wszystkie dostępne preparaty) zostanie
umieszczona w wykazach leków refundowanych, wydawanych z 30% odpłatnością
pacjenta w grupie limitowej statyn (atorwastatyna, symwastatyna, lowastatyna,
fluwastatyna).

Warianty scenariusza nowego: prawdopodobny (ROZ 30% udział w rynku
statyn), maksymalny (ROZ 27% udział w rynku statyn) i minimalny (ROZ 33%
udział w rynku statyn).

Autorzy analizy: HealthQuest 2011.

AOTM-OT-433-16 Roswera®



Analiza wpływu na bud Ŝet
Ocena wiarygodno ści
BIA załączona do wniosku podmiotu odpowiedzialnego nie spełnia wszystkich
wymagań Wytycznych HTA. NaleŜy mieć na uwadze, iŜ:

� w analizie przyjęto szereg arbitralnych załoŜeń m. in. załoŜenie dotyczące
docelowego poziomu sprzedaŜy ROZ, oraz załoŜeń scenariuszy skrajnych. Nie
przedstawiono argumentacji za wyborem takich właśnie załoŜeń ani nie powołano
się na inne danych na podstawie, których moŜna by je przyjąć.

� przyjęto załoŜenie Ŝe wszystkie preparaty ROZ będą równe cenie preparatu
Rosewra® i osiągną taki sam udział w rynku statyn.

� przedstawiona w analizie prognoza dotycząca ewentualnej zmiany limitu w grupie
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� przedstawiona w analizie prognoza dotycząca ewentualnej zmiany limitu w grupie
statyn nie spełnia załoŜeń określonych w ustawie o refundacji leków, środków
spoŜywczych specjalnego przeznaczenia Ŝywieniowego oraz wyrobów medycznych
(Dz. U. Nr 122 poz. 696).

� biorąc pod uwagę wyniki AE, która wskazuje, iŜ terapia ROZ jest bardziej opłacalna
z perspektywy płatnika oraz perspektywy wspólnej (przynosi oszczędności
względem innych terapii) i mając na uwadze załoŜenia BIA (wprowadzenie ROZ nie
wpłynie na całkowita liczbę osobolat terapii a przejęcie rynku ma odbywać się
kosztem innych statyn) zastanawiające są otrzymane wyniki wskazujące na fakt, Ŝe
po wprowadzeniu rozuwastatyny na rynek nastąpi wzrost wydatków właśnie po
stronie po stronie płatnika.

� w dniu 01.01.2012 r. weszły w Ŝycie nowe obwieszczenia MZ dotyczące wykazów
leków refundowanych.

AOTM-OT-433-16 Roswera®



Analiza wpływu na bud Ŝet [mln PLN] 
Rok Scenariusz ATO SYM ROZ Statyny

Perspektywa płatnika publicznego

2012
Scenariusz nowy 258,74 132,75 71,39 464,71

Scenariusz istniejący 280,99 145,83 0 428,80
Koszt inkrementalny -22,25 -13,08 71,39 35,91

2013
Scenariusz nowy 262,31 134,58 116,41 515,16

Scenariusz istniejący 311,67 161,75 0 475,61
Koszt inkrementalny -49,35 -27,17 116,41 39,54

2014
Scenariusz nowy 258,50 132,62 167,12 560,06

Scenariusz istniejący 339,02 175,94 0 517,36
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2014 Scenariusz istniejący 339,02 175,94 0 517,36
Koszt inkrementalny -80,52 -43,32 167,12 42,70

Perspektywa pacjenta

2012
Scenariusz nowy 223,30 203,42 39,74 474,74

Scenariusz istniejący 242,50 223,66 92,31 567,46
Koszt inkrementalny -19,20 -20,24 -52,57 -92,72

2013
Scenariusz nowy 226,39 206,23 64,80 505,80

Scenariusz istniejący 268,98 248,08 102,39 629,41
Koszt inkrementalny -42,59 -41,85 -37,58 -123,61

2014
Scenariusz nowy 223,09 203,23 93,03 527,61

Scenariusz istniejący 292,59 269,85 111,37 684,65
Koszt inkrementalny -69,49 -66,63 -18,34 -157,04



Rekomendacje
Kraj Organizacja

Rok 
wydania

Rodzaj 
rekomendacji

Uwagi

Rekomendacje kliniczne
Finlandia FMS 2011

pozytywna w hipercholesterolemii (łącznie z rodzinną)
Europa ESC/EAS 2011
Francja Prescrire 2004 negatywna „nic nowego”; wskazania rejestracyjne 

Rekomendacje dotycz ące finansowania ze środków publicznych produktu Crestor ®

• dla 5 mg – niefinansowanie (jako terapii 
nieefektywnej kosztowo);

• dla 10 mg – finansowanie kontynuowane 
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Szwecja TLV 2011
pozytywna z 

ograniczeniami

• dla 10 mg – finansowanie kontynuowane 
z ograniczeniem (gdy tańsze opcje 

terapeutyczne nie zapewniły osiągnięcia 
celu terapeutycznego);

• dla 20-40 mg – finansowanie 
ograniczone do pacjentów wymagających 

znacznego obniŜenia poziomu LDL-C.

Wielka 
Brytania 

ELMMB 2010 negatywna
ograniczenia dla 40 mg i wysokie koszty 

leku oryginalnego
Francja HAS 2009

pozytywna

w hipercholesterolemii
Australia PBAC 2006 w hipercholesterolemii (łącznie z rodzinną)
Holandia CVZ 2003

w hipercholesterolemii
Szkocja SMC 2003



Finansowanie w innych krajach

Zgodnie z informacjami dostarczonymi przez podmiot odpowiedzialny
produkt leczniczy Roswera® jest refundowany w Irlandii, na Łotwie,
Słowacji, Słowenii.

Państwo
Dopuszczenie do obrotu produktu Roswera ® i poziom refundacji

5 mg 10 mg 15 mg 20 mg 30 mg 40 mg
Irlandia

AOTM-OT-433-16 Roswera®
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Irlandia

Łotwa
 

  
 

 
  
 

 
  

 
Słowacja
Słowenia



Opinie ekspertów
Ekspert Stanowisko

 

  
+

Skuteczność statyn (w tym ROZ) u chorych z pierwotną hipercholesterolemią
została wykazana wielokrotnie. Z tego względu SIM i ATO są finansowane ze
środków publicznych.
We wskazaniu: rodzinna hipercholesterolemia (FH) oraz prewencja wtórna
choroby niedokrwiennej serca u pacjentów, którzy nie osiągnęli docelowych
poziomów cholesterolu LDL (< 70 mg/dl; 1,8 mmol/L) po innych statynach.
Silna statyna jaką jest ROZ w duŜej dawce, w monoterapii i ew. w połączeniu
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+

Silna statyna jaką jest ROZ w duŜej dawce, w monoterapii i ew. w połączeniu
z ezetymibem i/lub lekiem wiąŜącym kwas Ŝółciowe, umoŜliwia u pacjentów z
FH albo osiągnąć cel terapeutyczny dla cholesterolu LDL (LDL-C) < 100
mg/dl, albo bardzo zbliŜyć się do niego. Im niŜsze stęŜenie cholesterolu LDL,
tym mniejsze zagroŜenie epizodem sercowo-naczyniowym. Osiągnięcie
niskiego celu dla stęŜenia cholesterolu LDL u pacjentów z prewencji wtórnej
wiąŜe się ze zmniejszeniem ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych oraz z
zahamowaniem progresji zmian miaŜdŜycowych.

AOTM-OT-433-16 Roswera®*Ekspert zgłosił konflikt interesów.



Argumenty przeciwko finansowaniu

„Dla wszystkich pacjentów z hipercholesterolemią i mieszaną dyslipidemią. Ewentualnie 
moŜna zastosować kryteria podobne jak dla innych statyn.”.

Argumenty za finansowaniem

• inne leki z grupy statyn są finansowane ze środków publicznych;

• ROZ jest najsilniejszą statyną dostępną w Polsce;

• ROZ nie ustępuje innym statynom pod względem korzystnego wpływu na profil lipidowy,
niektóre badania (np. JUPITER) dowodzą jej większej skuteczności w redukcji ryzyka

Opinie ekspertów

niektóre badania (np. JUPITER) dowodzą jej większej skuteczności w redukcji ryzyka
sercowo-naczyniowego;

• „hipercholesterolemia jest (obok palenia papierosów) najpowaŜniejszym czynnikiem ryzyka
(modyfikowalnym) chorób układu krąŜenia. Nieleczona całkowicie „niweluje” korzystne
efekty kosztowych technik rewaskularyzacyjnych (CABG, PCI). Stanowi podstawowy cel
terapeutyczny w wtórnej i pierwotnej prewencji”.

�dla pacjentów z cięŜką hipercholesterolemią, w szczególnoś ci postacie genetycznie
uwarunkowane tj. rodzinna hipercholesterolemia i rodzinny defekt apolipoproteiny B z tego
względu. MoŜna rozwaŜyć: w prewencji wtórnej, gdy leczenie innymi statynami nie
umoŜliwia osiągnięcia celu dla stęŜenia cholesterolu LDL.

�
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W komentarzu podniesiono :
• bardzo niską cenę produktu leczniczego Roswera® w stosunku do innych

statyn,
• refundacja poprawi dostęp „do skutecznego leczenia dla najbardziej

potrzebujących pacjentów”
• wzrost wpływów wynika zdaniem podmiotu z wprowadzenia nowego produktu

oraz obniŜenia limitu refundacji.

Komentarz producenta

AOTM-OT-433-16 Roswera®
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oraz obniŜenia limitu refundacji.



Podsumowanie Roswera ® (podstawa prawna art. 31i ust  i 4

Efektywno ść kliniczna 
� Analiza podmiotu odpowiedzialnego nie wykazała róŜnic pomiędzy ROZ a PLC dla

punktów końcowych dotyczących zdarzeń sercowo-naczyniowych i zgonu dla populacji
pacjentów z łagodną lub umiarkowaną stenozą aortalną, niewydolnością serca, schyłkową
niewydolnością nerek.

� W badaniu JUPITER wykazano istotna statystycznie mniejszą szansa wystąpienie
zdarzeń sercowo-naczyniowych w grupie pacjentów otrzymujących ROZ vs PLC

Najczęściej występującymi zdarzeniami niepoŜądanymi były: cukrzyca, ból głowy,m zawroty
głowy, zaparcia, nudności, bóle brzucha, bóle mięśni, osłabienie.

Analiza ekonomicznaAnaliza ekonomiczna
Zgodnie z oszacowaniami podmiotu odpowiedzialnego z perspektywy płatnika najtańszą
terapią było leczenie ROZ, w perspektywie pacjenta najtańszą terapią było leczenie ATO. W
przypadku perspektywy wspólnej najtańszą opcją było leczenie ROZ.

Wpływ na budŜet
Autorzy BIA wykazali, Ŝe zastąpienie scenariusza istniejącego scenariuszem nowym wiąŜe
się z dodatkowymi kosztami z perspektywy płatnika publicznego wynoszącymi: 35,91
mln PLN w 1. roku, 39,54 mln PLN w 2. roku oraz 42,70 mln PLN 3. roku analizy oraz
oszcz ędnościami dla pacjenta : -92,72 mln PLN, -123,61 mln PLN oraz -157,04 mln PLN
odpowiednio w 1., 2. oraz 3. roku analizy.
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Dziękuję za uwagę
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Dziękuję za uwagę













Vimpat® (lakozamid)

leczenie padaczki w III rzucie

 

 

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 30 stycznia 2012 r.

1



Problem decyzyjny 

� Przygotowanie oceny raportu dot. wniosku refundacyjnego w
sprawie umieszczenia w wykazie leków refundowanych produktu
leczniczego dotychczas niefinansowanego ze środków
publicznych:

Vimpat®(lakozamid), 
wskazanie: „leczenie padaczki w III rzucie”.

Otrzymano następujące stanowiska eksperckie:

•         

•             

  

•          

     

•            

      

•         
Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 30 stycznia 2012 r.
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Problem decyzyjny 

• zlecenie Ministra Zdrowia z dnia 05.12.2011r., (znak:

MZ-PLE-460-8152-59/JM/11) dotyczące leku Vimpat®

(lakozamid) tabl. powl. 50 mg 14 tabl., 100 mg 56 tabl., 150

mg 56 tabl., 200 mg 56 tabl.;

• zlecenie Ministra Zdrowia z dnia 12.01.2012 r. (znak: MZ-PLE-

460-8152-73/JM/12) dotyczące leku Vimpat (lakozamid)

10mg/ml, roztwór do infuzji, op. 20ml;

• Obydwa zlecenia obejmują wskazanie: „leczenie padaczki w III

rzucie”

• Pismo z dnia 25.01.2012 r. (znak: MZ-PLE-460-7278-

53/JM/12) doprecyzowujące, iż powyższe zlecenia należy

rozpatrywać łącznie.
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Problem decyzyjny 
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Wskazanie refundacyjne Wskazanie zarejestrowane

leczenie padaczki w III rzucie

Vimpat jest wskazany w terapii
wspomagającej w leczeniu napadów
padaczkowych częściowych i częściowych
wtórnie uogólnionych u pacjentów w wieku
od 16 lat.

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 30 stycznia 2012 r.



Problem decyzyjny 

• zlecenie Ministra Zdrowia z dnia 06.03.2009r. w sprawie wydania rekomendacji 

odnośnie finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego Vimpat® 

(lakozamid) w terapii wspomagającej w leczeniu napadów padaczkowych 

częściowych i częściowych wtórnie uogólnionych u pacjentów w wieku od 16 lat

w ramach wykazu leków refundowanych (znak: MZ-PLE-460-8152-4/JM/09) za 

odpłatnością ryczałtową za opakowanie.

• Przeprowadzona została AW i temat przedstawiono na posiedzeniu RK.

• Stanowisko Rady Konsultacyjnej nr 46/14/2009 z dnia 6 lipca 2009 r. w sprawie 

finansowania ze środków publicznych lakozamidu (Vimpat®) w leczeniu padaczki 

lekoopornej.

• Rada Konsultacyjna rekomenduje niefinansowanie ze środków publicznych 

lakozamidu (Vimpat®) w leczeniu padaczki lekoopornej, w ramach wykazu leków 

refundowanych.

• Lakozamid jest nowym preparatem o swoistym, niedokładnie poznanym 

mechanizmie działania, którego efektywność kliniczna jest porównywalna z innymi 

lekami przeciwpadaczkowymi stosowanymi w leczeniu wspomagającym napadów 

częściowych i wtórnie uogólnionych u pacjentów w wieku powyżej 16 lat. Lek ten 

jest krótko na rynku i brak jest wiarygodnych danych na temat jego 

bezpieczeństwa przy długotrwałym stosowaniu. Jednocześnie, koszty leczenia 

lakozamidem są wysokie. Wobec tego brak jest obecnie podstaw do finansowania 

tego preparatu ze środków publicznych.
5
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Rekomendacje RK 

dotyczące przedmiotowego zagadnienia

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 30 stycznia 2012 r.

Stanowisko Treść rekomendacji
Stanowisko nr 46/14/2009 z dnia 6
lipca 2009 r. w sprawie finansowania
ze środków publicznych lakozamidu
(Vimpat®) w leczeniu padaczki
lekoopornej

RK rekomenduje niefinansowanie ze środków publicznych lakozamidu (Vimpat® ) w
leczeniu padaczki lekoopornej, w ramach wykazu leków refundowanych.

Stanowisko nr 61/17/2008 z dnia 17 
listopada 2008r. w sprawie 
finansowania zonisamidu
(Zonegran®) w leczeniu 
wspomagaj ącym u dorosłych 
pacjentów z padaczk ą lekooporn ą z 
napadami częś ciowymi 
przechodzą cymi lub 
nieprzechodzą cymi w napady 
uogólnione.

RK rekomenduje niefinansowanie ze środków publicznych zonisamidu (Zonegran®)
w leczeniu padaczki lekoopornej w ramach wykazu leków refundowanych.
Uzasadnienie:
Dostępne wyniki badań i przeglądów piśmiennictwa oraz opinie ekspertów wskazują, że
zonisamid wykazuje efektywność kliniczną podobną do innych leków
przeciwdrgawkowych stosowanych w skojarzonym leczeniu padaczki. Nie ma danych
wskazujących na istnienie grupy pacjentów, u których stosowanie zonisamidu byłoby
szczególnie skuteczne lub byłby on jedynym lekiem, który można zastosować. Wobec
tego nie ma podstaw do finansowania zonisamidu ze środków publicznych.

Rekomendacja Rady Konsultacyjnej
dotyczą ca finansowania pregabaliny
(Lyrica®) w leczeniu padaczki
lekoopornej (posiedzenie w dniu 8
listopada 2007r.)

RK nie rekomenduje finansowania ze środków publicznych leczenia pregabaliną
padaczki lekoopornej. 
Uzasadnienie: 
Analiza efektywności klinicznej przedstawiona przez wnioskodawcę jest mało
wiarygodna. Niepełny przegląd dostępnych dowodów klinicznych dotyczących
skuteczności i bezpieczeństwa stosowania pregabaliny w padaczce uniemożliwia
wyciągnięcie wiarygodnych wniosków. Dostarczona analiza ekonomiczna również ma
istotne wady czyniące ją mało wiarygodną. Wnioskodawca nie przedstawił dowodów
naukowych umożliwiających wyciągnięcie wiarygodnych wniosków na temat kosztów
efektywności stosowania pregabaliny w padaczce.

6



Interwencja
Interwencja Vimpat® (lakozamid)

Grupa
farmakoterapeutyczna 

(Kod ATC)

Leki przeciwdrgawkowe, inne
N03AX18

Mechanizm 

działania

Dokładny mechanizm działania przeciwpadaczkowego lakozamidu nie
został w pełni poznany. Badania elektrofizjologiczne in vitro wykazały,
że lakozamid wybiórczo nasila powolną inaktywację napięciowo-
zależnych kanałów sodowych, co prowadzi do stabilizacji nadmiernie
pobudliwych neuronalnych błon komórkowych.

Dawkowanie

Produkt Vimpat musi być przyjmowany dwa razy na dobę. Zalecana dawka 
początkowa wynosi 50 mg dwa razy na dobę. Po tygodniu leczenia należy 
zwiększyć dawkę do osiągnięcia wstępnej dawki terapeutycznej 100 mg dwa 
razy na dobę. W zależności od odpowiedzi na leczenie i tolerancji, dawka 
podtrzymująca może być następnie co tydzień zwiększana o 50 mg dwa razy 
na dobę, do osiągnięcia maksymalnej zalecanej dawki dobowej 400 mg (200 
mg dwa razy na dobę). 
Roztwór do infuzji podaje się przez 15 do 60 minut dwa razy na dobę. Należy 
zachować całkowitą dawkę dobową oraz podawanie dwa razy na dobę. 
Obecne doświadczenie kliniczne dotyczy stosowania infuzji produktu Vimpat 
dwa razy na dobę przez okres do 5 dni.

Rejestracja Data pierwszego dopuszczenia do obrotu: 29.08.2008 r.

7Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 30 stycznia 2012 r.



• Gabapentinum

• Lamotriginum

• Levetiracetamum

• Oxcarbazepinum

• Tiagabinum

• Topiramatum

• Vigabatrinum

Komparatory obecnie finansowane ze środków 

publicznych

8

Komparatory wykorzystane w analizach przedłożonych AOTM:

Dotychczasowe leczenie w skojarzeniu z placebo

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 30 stycznia 2012 r.



Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 30 stycznia 2012 r.

Stanowiska eksperckie

    
     

  

Pozytywne - lakozamid powinien by ć refundowany do leczenia
padaczki lekoopornej u chorych, u których leczenie co najmniej 3
lekami przeciwpadaczkowymi dobranymi odpowiednio do rodzaju
napadów okazało się nieskuteczne.
Lakozamid jest lekiem skutecznym i bezpiecznym. Lakozamid ma
nowy, unikalny mechanizm działania – selektywnie powoduje wzrost
wolnej aktywacji potencjało-zależnych kanałów sodowych.

Pozytywne - Lakozamid powinien by ć finansowany ze środków
publicznych jako terapia uzupełniająca padaczki ogniskowej,
stosowana po niepowodzeniu leczenia w politerapii.
Należy rozszerzyć listę leków do stosowania w padaczce nowo
zdiagnozowanej (w I rzucie) i stworzy ć kategori ę leków III-
rzutowych (nowych), dostępnych w padaczce szczególnie trudno
poddającej się leczeniu.
Kolejne leki przeciwdrgawkowe zwiększaj ą możliwo ść
indywidualizacji terapii .
Lakozamid blokuje kanały sodowe w mechanizmie odmiennym od
działania pozostałych leków.



Stanowiska eksperckie

     
 

Negatywne – lek drogi – znikoma korzyść terapeutyczna

    
  

Pozytywne - Lakozamid posiada odmienny od dotychczas
stosowanych leków przeciwpadaczkowych mechanizm działania.
Lek stwarza dodatkową szansę kontroli napadów dla chorych na
padaczkę leczonych nieskutecznie, zwykle w warunkach
polipragmazji.

  
  

 
  

  

Pozytywne - dostęp do nowych refundowanych leków jest nadal
poważnie utrudniony, tym bardziej, że środowisko chorych na
padaczkę należy do jednej z najuboższych grup społecznych w
Polsce.

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 30 stycznia 2012 r.
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Rekomendacje kliniczne

Polska
Nie odnaleziono polskich wytycznych wyróżniających 
lakozamid w leczeniu padaczki.

Wielka 
Brytania

NICE 
2012

Zgodnie z najnowszą wersją wytycznych (opublikowane w 
styczniu 2012) lakozamid uzyskał status alternatywnego leku 
dodanego. (III rzut)

USA

AAN
2004

Wytyczne wydane przed datą zarejestrowania leku – brak 
odniesienia do lakozamidu

Goldenberg
2010

W przypadku napadów częściowych prostych, złożonych oraz 
wtórnie uogólnionych, jako leki pierwszego rzutu można 
stosować karbamazepinę, fenytoinę, okskarbazepinę i kwas 
walproinowy. Terapią alternatywną może być jeden z 13 
innych leków, w tym lakozamid .

Francja
Revue

Prescrire
2009

Nie ma dowodów na to, że lakozamid przynosi jakikolwiek 
postęp terapeutyczny w stosunku do dostępnych leków 
przeciwpadaczkowych (stan na 2009 rok).

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 30 stycznia 2012 r.



Rekomendacje finansowe
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Nazwa Rekomendacja

PTAC
2010

pozytywna

W Nowej Zelandii rozpoczęto finansowanie leku Vimpat®(lakozamid) 1 maja 2011r.
Lakozamid finansowany jest dla osób, u których napady padaczkowe nie były
odpowiednio kontrolowane po zażyciu aktualnie dostępnych leków oraz dla osób u
których działania niepożądane dotychczasowych terapii były nie do
zaakceptowania.

SMC 
2009

pozytywna
Zastosowanie lakozamidu powinno być ograniczone do populacji pacjentów z
padaczką oporną na leczenie i powinno zostać rozpoczęte przez lekarza mającego
odpowiednie doświadczenie w leczeniu padaczki.

HAS 
2009

pozytywna
Komisja Przejrzystości rekomenduje umieszczenie produktu leczniczego Vimpat®
(lakozamid) na liście leków refundowanych dla ubezpieczonych.
Poziom refundacji: 65%

PBAC
2010

pozytywna

PBAC rekomenduje stosowanie leku do stosowania w terapii skojarzonej z dwoma
lub więcej lekami przeciwpadaczkowymi w leczeniu częściowych napadów
padaczkowych, u chorych nieskutecznie leczonych innych lekami
przeciwpadaczkowymi w wieku powyżej 16 r.ż. Stosowanie jest ograniczone do
chorych nieskutecznie leczonych lekiem pierwszego rzutu oraz co najmniej dwoma
lekami drugiego rzutu stosowanymi w terapii skojarzonej.

CADTH
2011

pozytywna

CEDAC rekomenduje finansowanie lakozamidu w terapii wspomagającej 
lekoopornej padaczki z napadami częściowymi u pacjentów, którzy spełniają 
następujące warunki:
znajdują się pod opieką lekarza doświadczonego w leczeniu padaczki, 
aktualnie przyjmują 2 lub więcej leków przeciwpadaczkowych oraz u których inne 
leki przeciwpadaczkowe okazały się nieskuteczne lub nieodpowiednie

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 30 stycznia 2012 r.



Finansowanie w innych krajach

Kraje UE lub EFTA, w których Vimpat® jest refundowany

Austria; Belgia; Bułgaria; Cypr; Czechy; Dania; Finlandia; Francja; 
Grecja; Hiszpania; Holandia; Irlandia; Islandia; Lichtenstein; Niemcy; 
Norwegia; Słowacja; Słowenia; Szwajcaria; Szwecja; Wielka 
Brytania; Włochy; 
Kraje UE lub EFTA, w których Vimpat® jest niedost ępny lub 
nierefundowany
Rumunia, Portugalia, Litwa, Łotwa, Estonia, Malta

Pozostałe kraje w których Vimpat® jest refundowany
Australia, Nowa Zelandia, Kanada

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 30 stycznia 2012 r.
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W celu określenia skuteczności (efektywności) klinicznej i bezpieczeństwa 
oceniono raport złożony wraz z wnioskiem o finansowanie ze środków 
publicznych:
•          

       

•           
    

•          
      

       
     

w tym wykonano wyszukiwania własne: w bazach PubMed, Embase, Cochrane
Library

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 30 stycznia 2012 r.
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Analiza efektywności klinicznej
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• Cel analizy: Celem analizy była ocena skuteczności klinicznej i 
bezpieczeństwa stosowania lakozamidu (Vimpat®, UCB Pharma) 
dodawanego do dotychczasowego leczenia w terapii napadów 
padaczkowych częściowych i częściowych wtórnie uogólnionych w 
bezpośrednim porównaniu ze stosowaniem innego aktywnego 
leczenia lub placebo oraz ocena długofalowych skutków leczenia 
lakozamidem u chorych od 16 lat. 

• Celem dodatkowym była analiza subpopulacji chorych, którzy mogą 
odnieść najwięcej korzyści z zastosowanego leczenia. Zdefiniowano 
poszczególne subpopulacje chorych w zależności od typu napadu 
padaczkowego oraz liczby i rodzaju przyjmowanych wcześniej 
leków.

• Populacja: osoby w wieku od 16 lat chore na lekooporną padaczkę
ogniskową z napadami częściowymi lub częściowymi wtórnie
uogólnionymi.

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 30 stycznia 2012 r.



Analiza efektywności klinicznej

Analiza jest niezgodna z Wytycznymi AOTM w poniższym zakresie: 
•Brak informacji na temat czy wyszukiwanie dot. publikacji co najmniej w języku 
angielskim, niemieckim i francuskim
•Nie przeprowadzono porównania efektywności eksperymentalnej z praktyczną, 
gdyż nie zidentyfikowano w ramach wyszukiwania badań na podst. których ocena 
ta byłaby możliwa

Ograniczenia:
•Ograniczeniem jest brak badań bezpośrednio porównujących lakozamid z 
aktywnym komparatorem (head-to-head). Wszystkie zidentyfikowane badania 
dotyczyły porównania lakozamidu z placebo, tj. z kontynuacją dotychczasowej 
terapii
•Analiza dla subpopulacji przeprowadzona zostało jako analiza post-hoc; 
dodatkowo nie wskazuje ona subpopulacji chorych, którzy szczególnie zyskaliby 
na leczeniu lakozamidem

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 30 stycznia 2012 r.
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Analiza efektywności klinicznej - wyniki

Punkt końcowy Dawka, 
mg

Liczba 
badań

WMD [95%CI] p

Zmiana częstości napadów padaczkowych w 
przeliczeniu na 28 dni

LCM 200 2 -2,97 [-13,20; 7,26] ns
LCM 400 3 -5,37 [-10,80; 0,07] 0,05

Procentowa zmiana częstości napadów 
padaczkowych w przeliczeniu na 28 dni

LCM 200 2 -7,62 [-19,18; 3,93] ns
LCM 400 3 -8,24 [-16,41; -0,07] 0,05

Poprawa oceny jakości życia 
(QOLIE-31).

LCM 200 2 0,42 [-1,84; 2,68] ns
LCM 400 3 0,41 [-1,54; 2,36] ns

Punkt końcowy Dawka, 
mg

Liczba 
badań

RR [95%CI] p NNT [95%CI]

50% redukcja napadów padaczkowych 
częściowych.

LCM 200 2 1,41 [1,07; 1,85] 0,01 11 [6; 48]
LCM 400 3 1,80 [1,43; 2,25] <0,001 6 [5; 9]

75% redukcja napadów padaczkowych 
częściowych.

LCM 200 2 1,39 [0,86; 2,25] ns -
LCM 400 3 2,09 [1,42; 3,07] <0,001 11 [7; 20]

100% redukcja częstości napadów 
padaczkowych.

LCM 200 2 1,92 [0,53; 6,95] ns -
LCM 400 3 3,15 [1,00; 9,96] 0,05 40 [21; 318]

Poprawa kliniczna – ocena lekarza (CGIC). LCM 200 2 1,03 [0,89; 1,20] ns -
LCM 400 3 1,26 [1,13; 1,42] <0,001 7 [5; 13]

Poprawa kliniczna – ocena chorego 
(PGIC).

LCM 200 1 1,00 [0,83; 1,22] ns -
LCM 400 2 1,25 [1,08; 1,44] 0,002 8 [5; 20]

Wyniki badań randomizowanych

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 30 stycznia 2012 r.
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Analiza efektywności klinicznej
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Subpopulacja
50% redukcja 

napadów
75% redukcja 

napadów
200 400 200 400

Populacja całkowita IS IS ns IS
Chorzy z napadami padaczkowymi częściowymi 
prostymi

ns IS ns ns

Chorzy z napadami padaczkowymi częściowymi 
złożonymi

IS IS ns IS

Chorzy z napadami padaczkowymi częściowymi 
wtórnie uogólnionymi

IS IS ns IS

Chorzy przyjmujący wcześniej 1-3 LPP ns ns ns ns

Chorzy przyjmujący wcześniej 4-6 LPP ns IS ns IS
Chorzy przyjmujący wcześniej 7 i więcej LPP IS IS ns IS
Chorzy stosujący dodatkowo 1 LPP ns ns ns ns

Chorzy stosujący dodatkowo 2 LPP IS IS ns IS
Chorzy stosujący dodatkowo 3 LPP ns ns IS ns

Subpopulacja mITT IS IS ns IS
Subpopulacja SCB(+) IS IS ns IS
Subpopulacja SCB(-) ns IS ns IS

Zestawienie wyników dotyczących skuteczności dla populacji całkowitej 

oraz poszczególnych subpopulacji 

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 30 stycznia 2012 r.
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Analiza efektywności klinicznej - wyniki

• Na podstawie wyników 12 badań klinicznych, w których lakozamid przyjmowało 1528 
pacjentów przez okres od 12 tygodni do 8 lat stwierdzono, że w zależności od 
długości okresu stosowania lakozamidu:

– mediana procentowej redukcji częstości napadów w pierwszych 3 miesiącach 
terapii wynosiła od 40,8% do 48,3%, 

– mediana procentowej redukcji częstości napadów w ostatnich 3 miesiącach 
terapii wynosiła od 40,7% do 69,8%, 

– ≥50% redukcję częstości napadów padaczkowych w pierwszych 3 miesiącach 
terapii stwierdzono u 44,2% do 47,7% chorych, 

– ≥50% redukcję częstości napadów padaczkowych w ostatnich 3 miesiącach 
terapii stwierdzono u 51,6% do 60,5% chorych,

– ≥75% redukcję napadów padaczkowych w pierwszych 3 miesiącach terapii 
stwierdzono u 18,6% do 20,4% pacjentów, 

– ≥75% redukcję napadów padaczkowych w ostatnich 3 miesiącach terapii 
stwierdzono u 29,5% do 37% pacjentów, 

– brak napadów padaczki stwierdzono u średnio 2,6% pacjentów. 
• Ponadto średni procentowy wzrost liczby dni wolnych od napadów po 12 miesiącach 

terapii wynosił 13,4% i zwiększał się wraz z wydłużaniem okresu interwencji 
osiągając 18,2% po 36 miesiącach, jednocześnie poziom satysfakcji z leczenia został 
oceniony jako wysoki przez 46,1% chorych.

Wyniki badań nierandomizowanych (Aneks nr 2 Analizy klinicznej)

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 30 stycznia 2012 r.



Postać - roztwór do infuzji.
Biton 2008

• Krauss 2010
Liczba pacjentów – 160 chorych,
Okres obserwacji – 2-5 dni (średnia: 3 dni),
Stosowana interwencja: wlew dożylny – 30, 15 oraz 10 minut.
Spośród 160 pacjentów uczestniczących w badaniu u 90 nie zaobserwowano 
napadów padaczkowych w trakcie trwania badania. Spośród 70 pacjentów, 
którzy zgłaszali napady po rozpoczęciu terapii dożylnej, rodzaj i częstość 
występowania napadów w ciągu dnia nie różnił się w porównaniu do momentu 
8 tygodni przed przystąpieniem do badania.

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 30 stycznia 2012 r.
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Analiza efektywności klinicznej - wyniki

Badanie Liczba 
pacjentów

Okres 
badania 

Liczba osób, u których wystąpiły napady padaczkowe w trakcie 
leczenia. 
Wlew 60 min. Wlew 30 min. LCM doustnie

Biton 2008 60 2 dni 1 2 3



Bezpieczeństwo - ChPL 
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Klasyfikacja układów narządowych Bardzo często Często Niezbyt często

Zaburzenia układu immunologicznego Nadwrażliwość na lek
Zaburzenia psychiczne Depresja; Stany splątania; Bezsenność Agresja; Pobudzenie; Nastrój euforyczny; 

Zaburzenia psychotyczne; Próby 
samobójcze; Myśli samobójcze

Zaburzenia układu nerwowego Zawroty głowy; 
Ból głowy

Zaburzenia równowagi; Zaburzenia 
koordynacji ruchowej; Zaburzenia 
pamięci; Zaburzenia poznawcze; 
Senność; Drżenie; Oczopląs; 
Hipestezja; Dyzartria; Zaburzenia 
uwagi

Zaburzenia oka Podwójne 
widzenie

Niewyraźne widzenie

Zaburzenia ucha i błędnika Uczucie wirowania; Szumy uszne
Zaburzenia serca Blok przesionkowokomorowy; Bradykardia; 

Migotanie przedsionków; Trzepotanie 
przedsionków

Zaburzenia żołądka i jelit Nudności Wymioty; Zaparcia; Wzdęcia; 
Niestrawność; Suchość w jamie; ustnej

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Nieprawidłowe wyniki badań czynności 
wątroby 

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Świąd; Wysypka; Ból i dyskomfort w 
miejscu podania (posta ć dożylna)

Obrzęk naczynioruchowy; Pokrzywka; 
Rumień (posta ć dożylna)

Zaburzenia mięśniowoszkieletowei 
tkanki łącznej

Bolesne skurcze mięśni

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu 
podania

Zaburzenia chodu; Osłabienie; 
Zmęczenie; Drażliwość

Urazy, zatrucia i powikłania po 
zabiegach

Upadki; Uszkodzenia skóry

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 30 stycznia 2012 r.



Bezpiecze ństwo
Analiza Liczba i rodzaj badań

        
    
      

14 badań RCT
(4 dotyczące leczenia padaczki, 5 – bólu 
neuropatycznego, 1 – objawów zespołu 
fibromialgii, 1 – migreny oraz 3 przeprowadzone na 
zdrowych uczestnikach)
1 - Badanie nierandomizowane z grupą kontrolną
21 – badań opisowych stosowania LCM w 
padaczce
5  - w bólu neuropatycznym
1  - w drżeniu samoistnym
39 doniesień konferencyjnych

      
     

    
    

    
      

12 – badań klinicznych

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 30 stycznia 2012 r.
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Bezpieczeństwo

23Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 30 stycznia 2012 r.

200 mg/d 400 mg/d 600 mg/d
Zdarzenia niepożądane-łącznie Zdarzenia niepożądane-łącznie Zdarzenia niepożądane-łącznie
Zawroty głowy z uczuciem 
wirowania

Zdarzenia niepożądane powodujące przerwanie 
leczenia

Zdarzenia niepożądane powodujące 
przerwanie leczenia

Zaburzenia oka -ogólnie Ciężkie zdarzenia niepożądane-łącznie Zaburzenia oka-ogólnie
Podwójne widzenie Zaburzenia ucha i błędnika-ogólnie Podwójne widzenie
Badania diagnostyczne Podwójne widzenie Niewyraźne widzenie
Zaburzenia układu nerwowego-
ogólnie

Niewyraźne widzenie Zawroty głowy z uczuciem wirowania

Zawroty głowy z zaburzeniem 
równowagi

Zawroty głowy z uczuciem wirowania Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej-ogólnie

Zaburzenia koordynacji Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej ogólnie Zaburzenia żołądka i jelit-ogólnie
Zaburzenia skóry i tkanki 
podskórnej-ogólnie

Zaburzenia żołądka i jelit-ogólnie Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania-
ogólnie

Wymioty Wymioty Wymioty
Nudności Nudności
Zmęczenie Zmęczenie
Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach-
ogólnie

Astenia

Badania diagnostyczne Zaburzenia pamięci
Zaburzenia układu nerwowego-ogólnie Badania diagnostyczne
Zawroty głowy z zaburzeniem równowagi Zaburzenia metabolizmu i odżywienia-ogólnie
Ból głowy Zaburzenia układu nerwowego - ogólnie
Senność Zawroty głowy z zaburzeniem równowagi
Zaburzenia koordynacji Drżenie
Zaburzenia układu oddechowego, klatki 
piersiowej i śródpiersia-ogólnie

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze-ogólnie

Zaburzenia koordynacji
Oczopląs
Zapalenie zatok

Wyniki metaanalizy randomizowanych badań klinicznych – różnica znamienna 

statystycznie



Bezpieczeństwo

• Na podstawie wyników 12 badań klinicznych, w których lakozamid przyjmowało 1528 
pacjentów przez okres od 12 tygodni do 8 lat stwierdzono, że:

– działania niepożądane ogółem występowały u 88,4% pacjentów,
– ciężkie działania niepożądane ogółem występowały u 15% pacjentów,
– u około 19,5% pacjentów działania niepożądane spowodowały utratę pacjentów 

z badania (najczęstszym działaniem niepożądanym będącym przyczyną utraty z 
badania wskazywano zawroty głowy 5,3% pacjentów), 

– poważne zawroty głowy odnotowano u 4,7% osób,
– 5 przypadków zgonów u pacjentów stosujących lakozamid (nagły nieoczekiwany 

zgon z powodu padaczki, samobójstwo, wypadek samochodowy, nadciśnienie 
wewnątrzczaszkowe, przerzutowy rak sutka).

Do najczęściej występujących działań niepożądanych można zaliczyć: ataksje, zawroty i 
bóle głowy, nudności, wymioty, zapalenie górnych dróg oddechowych, zapalenie zatok, 
zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zmęczenie, zaburzenia koordynacji, zaburzenia ostrości 
wzroku, podwójne widzenie, depresja, drżenia, senność, drgawki, urazy.

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 30 stycznia 2012 r.
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Wyniki badań o niższej jakości (Aneks nr 2 Analizy klinicznej).



Analiza ekonomiczna - założenia
Analiza jest niezgodna z Wytycznymi AOTM w poniższym zakresie:

•             
    

•             
     

•           
  

Uwzględnione koszty:

Technika analityczna:

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 30 stycznia 2012 r.
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Parametr Dane 2009 Dane 2011
Perspektywa         

  

Dyskontowanie      
  

  
   

Populacja     
 

     
         

  
     



Łączna perspektywa płatnika publicznego i chorego.
III linia leczenia

Analiza użyteczności kosztów

Analiza efektywności kosztów

26

Analiza ekonomiczna - wyniki

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 30 stycznia 2012 r.

Parametr Lakozamid 400 mg Placebo
Koszty całkowite, PLN
Lata życia skorygowane o jakość, QALY
Różnica kosztów, PLN
Różnica efektów, QALY
ICUR, PLN/QALY

Parametr Lakozamid 400 mg Placebo
Koszty całkowite, PLN     
Liczba napadów    
Różnica kosztów, PLN   
Różnica efektów*
ICER, PLN/napad

* liczba napadów padaczkowych, których udało się uniknąć dzięki leczeniu lakozamidem.



Łączna perspektywa płatnika publicznego i chorego.
II linia leczenia

Analiza użyteczności kosztów

Analiza efektywności kosztów

27

Analiza ekonomiczna - wyniki
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* liczba napadów padaczkowych, których udało się uniknąć dzięki leczeniu lakozamidem.

Parametr Lakozamid 400 mg Placebo
Koszty całkowite, PLN
Lata życia skorygowane o jakość, QALY
Różnica kosztów, PLN
Różnica efektów, QALY
ICUR, PLN/QALY

Parametr Lakozamid 400 mg Placebo
Koszty całkowite, PLN
Liczba napadów
Różnica kosztów, PLN
Różnica efektów*
ICER, PLN/napad



Perspektywa płatnika publicznego.
III linia leczenia

Analiza użyteczności kosztów

Analiza efektywności kosztów
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Analiza ekonomiczna - wyniki
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* liczba napadów padaczkowych, których udało się uniknąć dzięki leczeniu lakozamidem.

Parametr Lakozamid 400 mg Placebo
Koszty całkowite, PLN
Lata życia skorygowane o jakość, QALY
Różnica kosztów, PLN
Różnica efektów, QALY
ICUR, PLN/QALY

Parametr Lakozamid 400 mg Placebo
Koszty całkowite, PLN
Liczba napadów
Różnica kosztów, PLN
Różnica efektów*
ICER, PLN/napad



Perspektywa płatnika publicznego.
II linia leczenia

Analiza użyteczności kosztów

Analiza efektywności kosztów
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Analiza ekonomiczna - wyniki
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* liczba napadów padaczkowych, których udało się uniknąć dzięki leczeniu lakozamidem.

Parametr Lakozamid 400 mg Placebo
Koszty całkowite, PLN
Lata życia skorygowane o jakość, QALY
Różnica kosztów, PLN
Różnica efektów, QALY
ICUR, PLN/QALY

Parametr Lakozamid 400 mg Placebo
Koszty całkowite, PLN
Liczba napadów
Różnica kosztów, PLN
Różnica efektów*
ICER, PLN/napad



Analiza wpływu na budżet – założenia

Analiza jest niezgodna z Wytycznymi AOTM w poniższym zakresie: 
�            

          
           

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 30 stycznia 2012 r.
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Kryterium Charakterystyka
populacja              

         
       

interwencja  
perspektywa     

horyzont czasowy  
scenariusz 
istniejący 

     

scenariusz nowy            
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Analiza wpływu na budżet 

2012 2013 2014 Łącznie
Wpływ na budżet – perspektywa płatnika publicznego, scenariusz najbardziej 

prawdopodobny
Dodatkowe wydatki, 
PLN
Oszczędności, PLN
Wpływ na budżet, PLN
Wpływ na budżet (dane dla całego rynku leków stosowanych w padaczce lekoopornej) –

perspektywa płatnika publicznego, scenariusz najbardziej prawdopodobny
Scenariusz istniejący -
bez lakozamidu, PLN
Nowy scenariusz - z 
lakozamidem, PLN
Obciążenia 
budżetowe, PLN

Perspektywa płatnika publicznego
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Analiza wpływu na budżet 

Perspektywa pacjenta

2012 2013 2014 Łącznie
Wpływ na budżet – scenariusz najbardziej prawdopodobny

Dodatkowe wydatki, 
PLN
Oszczędności, PLN
Wpływ na budżet, PLN
Wpływ na budżet (dane dla całego rynku leków stosowanych w padaczce lekoopornej) –

scenariusz najbardziej prawdopodobny
Scenariusz istniejący -
bez lakozamidu, PLN
Nowy scenariusz - z 
lakozamidem, PLN
Obciążenia budżetowe, 
PLN



Komentarz producenta

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 30 stycznia 2012 r.
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„Brak informacji w ChPL odnośnie potrzeby zachowania środków

ostrożności u pacjentów z zespołem Lennoxa-Gastaut wynika z faktu, że

wskazana jednostka chorobowa znajduje się poza wskazaniem

rejestracyjnym. Zakres analizy bezpieczeństwa nie ograniczał się do

zarejestrowanego wskazania, a wyniki wskazują wszystkie możliwe ryzyka

związane ze stosowaniem leku.”
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Dziękuję za uwagę
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