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Protokół nr 1/2012  
z posiedzenia Rady Konsultacyjnej  

w dniu 16 stycznia 2012 roku 
w siedzibie Agencji Oceny Technologii Medycznych 

W posiedzeniu udział wzięli: 

Członkowie Rady Konsultacyjnej (Rada): 

       

       

            

        

       

         

Pracownicy Agencji Oceny Technologii Medycznych (AOTM): 

            
   

   (Dział Raportów i Oceny Raportów  w Wydziale Oceny Technologii Medycznych - OT) 

      

    (Dział Programów Zdrowotnych OT)   

  (Dział Obsługi Rady Konsultacyjnej RK) 

   (Dział Raportów i Oceny Raportów  OT) 

   (Dział Metodologii, Informacji Naukowej i Szkoleń RK) 

    (Dział Programów Zdrowotnych OT) 

       

   (Dział Rekomendacji w Biurze Prezesa - BP) 

   (Dział Metodologii, Informacji Naukowej i Szkoleń RK) 

   (Dział Metodologii, Informacji Naukowej i Szkoleń RK) 

           

   (Dział Programów Zdrowotnych OT) 

   (Dział Raportów i Oceny Raportów OT) 

   (Dział Rekomendacji BP) 
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Zaproszeni eksperci: 

         - uczestnictwo w formie 
połączenia telekonferencyjnego w zakresie pkt. 5 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 11:04 otworzył    .  

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

2. Omówienie spraw organizacyjno-administracyjnych. 

  przedstawił zasady prawne na jakich działa od 1 stycznia br. Rada Konsultacyjna 
w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych. 

Pracownik Biura Obsługi Rady Konsultacyjnej   objaśnił zasady działania i 
zapoznał członków Rady z działaniem nowego systemu nagłaśniającego  na sali posiedzeń. 

3. Omówienie konfliktu  interesów członków Rady. 

  zgłosił konflikt interesów dotyczący firmy GlaxoSmithKline, w wyniku czego, w 
drodze głosowania został wyłączony z dyskusji i głosowania nad tematem dotyczącym leku  
Retrovir. 

4. Omówienie tematów na kolejne posiedzenia Rady. 

Rada omówiła tematy mające być przedmiotem jej obrad na najbliższym posiedzeniu w dniu 23 
stycznia br. 

5. Przygotowanie stanowiska w sprawie zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia 
gwarantowanego lub jego usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych: Coaxil 
(Tianeptyna) we wskazaniu: leczenie zespołów depresyjnych. 

5.1. Przedstawienie tematu. 

W trakcie posiedzenia na podstawie prezentacji stanowiącej załącznik nr 2 do protokołu  
 przedstawiła  najistotniejsze informacje z Raportu (Nr AOTM-OT-0284). 

5.2. Przedstawienie stanowiska eksperckiego. 

  przedstawił w trakcie posiedzenia, poprzez połączenie telekonferencyjne, 
stanowisko dotyczące omawianego tematu. 

5.3. Przedstawienie stanowiska członka Rady.  

   najistotniejsze elementy stanowiska dotyczącego omawianego     
tematu, stanowiącego  załącznik nr 3 do protokołu. 

5.4. Dyskusja i ustalenia. 
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W wyniku pozyskanych informacji oraz dyskusji Rada, w drodze głosowania (4 głosy za, 2 
przeciw),  przyjęła uchwałę o następującej treści: 

• Rada Konsultacyjna uważa za niezasadne usunięcie świadczenia gwarantowanego 
„Coaxil” (Tianeptyna) we wskazaniu: leczenie zespołów depresyjnych  z wykazu 
świadczeń gwarantowanych. 

6. Przygotowanie stanowiska w sprawie zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia 
gwarantowanego lub jego usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych w ramach 
chemioterapii niestandardowej: „Podanie klofarabiny we wskazaniu leczenie ostrej białaczki 
limfoblastycznej (ALL) u dzieci i młodzieży z nawrotem lub oporną na leczenie chorobą po 
zastosowaniu przynajmniej dwóch wcześniejszych standardowych cykli i w przypadku, gdy 
brak innych opcji pozwalających na przewidywanie długotrwałej odpowiedzi”. 

6.1. Przedstawienie tematu. 

W trakcie posiedzenia na podstawie prezentacji stanowiącej załącznik nr 4 do protokołu 
  przedstawiła najistotniejsze informacje z Raportu (Nr AOTM-OT-431-8/2011). 

6.2. Przedstawienie stanowiska eksperckiego. 

  przedstawił w trakcie posiedzenia, poprzez połączenie telekonferencyjne, 
stanowisko dotyczące omawianego tematu, stanowiące załącznik nr 5 do protokołu. 

6.3. Przedstawienie stanowiska członka Rady.  

   najistotniejsze elementy stanowiska dotyczącego omawianego     
tematu, stanowiącego  załącznik nr 6 do protokołu. 

6.4. Dyskusja i ustalenia. 

W wyniku pozyskanych informacji oraz dyskusji Rada, w drodze głosowania (6 głosów za),  
przyjęła uchwałę o następującej treści: 

• Rada Konsultacyjna uważa za zasadne usunięcie świadczenia gwarantowanego 
„Podanie klofarabiny we wskazaniu leczenie ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) u 
dzieci i młodzieży z nawrotem lub oporną na leczenie chorobą po zastosowaniu 
przynajmniej dwóch wcześniejszych standardowych cykli i w przypadku, gdy brak 
innych opcji pozwalających na przewidywanie długotrwałej odpowiedzi” z „programu 
leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej” i finansowanie go w 
ramach katalogu substancji czynnych stosowanych w chemioterapii nowotworów, 
jedynie u chorych kwalifikujących się do przeszczepu macierzystych komórek 
krwiotwórczych. 

7. Przygotowanie opinii o programie zdrowotnym „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z 
wirusem HIV w Polsce na lata 2012-2016”. 

7.1. Przedstawienie tematu. 

W trakcie posiedzenia na podstawie prezentacji stanowiącej załącznik nr 7 do protokołu  
  przedstawiła najistotniejsze informacje z Raportu (Nr AOTM- OT-440-5/2011). 

7.2. Przedstawienie stanowiska członka Rady.  

   najistotniejsze elementy stanowiska dotyczącego omawianego 
tematu, stanowiącego  załącznik  nr 8 do protokołu. 

7.3. Dyskusja i ustalenia. 

W wyniku pozyskanych informacji oraz dyskusji Rada, w drodze głosowania (5 głosów za), 
przyjęła uchwałę o następującej treści:   

• Rada Konsultacyjna wyraża pozytywną opinię o programie zdrowotnym „Leczenie 
antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2012-2016”. 
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8. Zakończenie posiedzenia. 

   zakończył posiedzenie Rady o godzinie 14:30. 

 

 

 

 

Protokół zatwierdził: 

 

 

 
…………………………………………………………. 

       
   

Agencji Oceny Technologii Medycznych 

 

 

 

 

 

 

 

 









Tianeptinum (Coaxil®)

Leczenie zespołów depresyjnych 

   
    

 

Dział Raportów i Oceny Raportów, OT; Biuro 
Prezesa;

Agencja Oceny Technologii Medycznych;

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 16 stycznia 2012 r.



• Zlecenie MZ : przygotowanie rekomendacji Prezesa Agencji w sprawie usunięcia 
przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo 
zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, w odniesieniu do świadczenia 
gwarantowanego – leczenie zespołów depresyjnych przy wykorzystaniu produktu leczniczego 
tianeptinum (Coaxil®) na podstawie art. 31e ust. 1, art. 31f ust. 5 oraz art. 31h ustawy o 
świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na zlecenie Ministra 
Zdrowia z dnia 18 grudnia 2009 roku pismem znak MZ-PLE-460-8365-159/GB/09.  

• Wskazanie zgodne ze zleceniem : leczenie zespołów depresyjnych.

• Wskazanie rejestracyjne : leczenie zespołów depresyjnych.

• Cena (limit): 12,90 PLN (12,5 mg); 
Miesięczny koszt terapii dla pacjenta: 54 PLN

Dotychczasowe rekomendacje

• 2 rekomendacje pozytywne: leczenie elektrowstrząsami; chlorowodorek trazodonu (Trittico
CR®) z 21.09.2009 r.

• 5 rekomendacji negatywnych: citalopram (Citaxin®); duloksetyna (Cymbalta®) x 2; 
escytalopram (Mozarin®); chlorowodorek trazodonu (Trittico CR®) z 19.01.2009 r.

Rada Konsultacyjna nie wydała dotychczas opinii na temat produktu leczniczego tianeptinum
(Coaxil®).

Problem decyzyjny

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 16 stycznia 2012 r. 2



Depresja (F31, F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) naleŜy do tzw. 
zaburzeń afektywnych: zaburzenia afektywne jednobiegunowe (występuje 
tylko depresja) oraz zaburzenia afektywne dwubiegunowe (występują
epizody zarówno depresji, jak i manii). 

DSM-IV wśród zaburzeń depresyjnych wyodrębnia: 1) epizod duŜej depresji, 
pojedynczy, 2) epizod duŜej depresji, nawracający, 3) dodatkowo w ocenie 
powinno się uwzględniać: a) nasilenie (łagodne, umiarkowane, cięŜkie z 
objawami psychotycznymi), b) obraz kliniczny (depresja melancholiczna, 
katatoniczna, atypowa), c) czynnik spustowy (depresja poporodowa, 
depresja sezonowa), d) przebieg (przewlekły, z remisją całkowitą lub bez 
całkowitej remisji pomiędzy kolejnymi epizodami).

ICD-10 zaburzenia nastroju (afektywne) dzieli na: 1) zaburzenia depresyjne 
(łagodne, umiarkowane, cięŜkie, cięŜkie z objawami psychotycznymi), 2) 
zaburzenia depresyjne nawracające, 3) inne zaburzenia depresyjne 
(depresja atypowa, depresja maskowana), 4) inne nawracające zaburzenia 
nastroju (depresja krótkotrwała nawracająca).

Problem zdrowotny – definicja

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 16 stycznia 2012 r. 3



Oszacowania ekspertów klinicznych:

Epidemiologia – oszacowanie populacji

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 16 stycznia 2012 r. 4

Ekspert kliniczny Rodzaj depresji Chorobowość roczna Zapadalność

    
 

Wiek 25-45 45-80 25-45 45-80

Depresja niezaleŜna od 
przyczyny

6-12% 15-18% 2,5-7,7% 8,8-20%

Depresja w CHAD 0,4-1,5% 0,2-0,8%

Depresja w CHA 3-5% 5-15%

Depresja w chorobach 
somatycznych

7,3–18%

Depresja w chorobach 
OUN

15-50%

Depresja w oddziałach 
medycznych

3,6-23% 7,3-40%

Depresja w domach opieki 1-32%

    
Depresja

6-15%
w zaleŜności od płci

2,5%

Depresja wg WHO 4,4%



BIA podmiotu odpowiedzialnego: 
W Polsce w 2002 roku z powodu zaburzeń afektywnych w Poradniach Zdrowia 
Psychicznego leczonych było 230 813 chorych (603,7/100 tys. mieszkańców). 

Epidemiologia – oszacowanie populacji

Rok
Zapotrzebowanie na leki przeciwdepresyjne w 

Polsce  [osobolata w terapii; tys.]

Zapotrzebowanie na tianeptynę
w Polsce  [osobolata w terapii; 

tys.]

2011   

2012   

2013   

Aktualizacja BIA: 
•Zapotrzebowanie na leki przeciwdepresyjne w Polsce rośnie wolniej niŜ
przewidywano – rzeczywiste zapotrzebowanie w okresie październik 2010 –
wrzesień 2011 to    
•Realne zapotrzebowanie na tianeptynę     terapii w okresie 
październik 2010 – wrzesień 2011) jest niŜsze od prognozowanego pierwotnie 
(      terapii w latach 2011-2013) o   
Dane według GUS:
Przewlekła depresja w 2009 roku: ogółem 796,2 tys. pacjentów (2,5%) w tym 
276,1 tys. męŜczyzn oraz 520,2 tys. kobiet w wieku > 15 r.Ŝ., w tym najwięcej 
osób z tymi zaburzeniami w wieku 50-69 lat. Osoby > 15 r.Ŝ. zaŜywające leki na 
depresję: 738,5 tys. pacjentów.

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 16 stycznia 2012 r. 5



• Data I rejestracji w Polsce: 01.08.1995 r. (12,5 mg)
• Opis interwencji: Lek przeciwdepresyjny, pobudza aktywność elektryczną

komórek piramidowych w hipokampie oraz przyspiesza  odzyskanie przez nie 
aktywności po funkcjonalnym zahamowaniu, zwiększa wychwyt zwrotny 
serotoniny w neuronach kory mózgowej oraz hipokampa. U ludzi tianeptyna
wpływa na zaburzenia nastroju; pośrednie miejsce między lekami 
przeciwdepresyjnymi działającymi stymulująco a lekami przeciwdepresyjnymi 
działającymi uspokajająco; wyraźne działanie na zaburzenia somatyczne, 
zwłaszcza ze strony przewodu pokarmowego, związane z lękiem i zaburzeniami 
nastroju; nie wpływa na sen i czujność; nie działa na układ cholinergiczny.

• Inne technologie o podobnym wskazaniu klinicznym: 

� Komparatory w raporcie podmiotu odpowiedzialnego: leki antydepresyjne o 
największym udziale w rynku w Polsce – sertralina, fluoksetyna i paroksetyna
(leki z grupy SSRI)

� Według ekspertów klinicznych: inne leki z grupy SSRI (citalopram, 
escitalopram, fluwoksamina), leki z grupy SNRI (wenlafaksyna, duloksetyna
oraz IMAO- moklobamid). 

� Podmiot odpowiedzialny nie nadesłał źródła danych IMS, na podstawie 
którego moŜna zweryfikować przedstawiony wybór komparatorów. W związku 
z brakiem moŜliwości takiej weryfikacji nie  ma wiarygodnych danych, Ŝe 
wybór komparatora jest właściwy.

Interwencja
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Technologia powinna być finansowana ze środków publicznych, a 
finansowanie na poziomie refundacji w wysokości 50 % ceny leku jest 
optymalne. 
W praktyce klinicznej tianeptyna wykazuje umiarkowane działanie 
przeciwdepresyjne o nasileniu niewielkim. jest to lek przydatny w 
praktyce, ale jako lek kolejnego rzutu. W środowisku psychiatrycznym 
tianeptyna jest stosowana bardzo rzadko. 
Efektywność leczenia tianeptyną subiektywnym zdaniem eksperta 
mniejsza niŜ lekami z grupy SSRI czy SNRI.

Stanowiska polskich ekspertów 

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 16 stycznia 2012 r. 7



•     „Powinna być finansowana ze środków publicznych, bo to 
oznacza dostępność dla chorych.”

•    „Finansowanie wnioskowanej technologii na poziomie 
refundacji w wysokości 50 % ceny leku jest optymalne. Taki sposób finansowania jest 
w wielu krajach Europy.”

•       „(…) W praktyce klinicznej tianeptyna wykazuje 
umiarkowane działanie przeciwdepresyjne w róŜnych zespołach depresyjnych (takŜe 
alkohoIowych), raczej o nasileniu niewielkim. Jest więc stosowana w poradniach. W 
czasie stosowania tianeptyny obserwuje się niewiele objawów niepoŜądanych. Jest to 
jak sądzę, główna przyczyna stosowania w depresjach w chorobach somatycznych 
oraz przez lekarzy internistów i POZ. Przypomina to trochę dawne stosowanie 
opipramolu, który głównie zalecany był przez nie-psychiatrów z powodu dobrej 
tolerancji, niewielkich interakcji i słabego działania przeciwdepresyjnego. Stosowanie 
przez lekarzy nie-psychiatrów tianeptyny niewątpliwie jest pozytywne, poniewaŜ
unikają w ten sposób stosowania mocniej działających leków (na których się nie 
znają) i nie szkodzą chorym. Z drugiej strony, zastosowanie silniej działających leków 
moŜe przyczynić się do wyleczenia depresji, co nie zawsze dzieje się po 
zastosowaniu tianeptyny. UwaŜam, Ŝe jest to lek przydatny w praktyce, ale jako lek 
kolejnego rzutu. W środowisku psychiatrycznym (poradnia-oddział) tianeptyna jest 
stosowana bardzo rzadko, wskazana byłaby opinia lekarza internisty „

•      „Efektywność leczenia tianeptyną jest moim 
subiektywnym zdaniem mniejsza niŜ lekami z grupy SSRI czy SNRI.”

Stanowiska polskich ekspertów 
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• Polska, 2007
Postępowanie I rzutu w epizodzie depresyjnym o umiarkowanym lub głębokim nasileniu: 

dowolny lek przeciwdepresyjny w monoterapii .

Niedostateczna odpowiedź na leczenie po 4-6 tyg.: dołączenie drugiego leku 
przeciwdepresyjnego o odmiennym mechanizmie działania lub innego leku (np. lit, 
olanzapina, buspiron). 

Całkowity brak efektu lub nietolerancja leczenia: zmiana na lek przeciwdepresyjny o odmiennym 
mechanizmie działania lub zamianę jednego SSRI na inny SSRI. Lekooporność: zwiększenie 
dawki dobowej leku, dołączenie innego leku,  zamiana leku przeciwdepresyjnego na inny lek 
przeciwdepresyjny (na lek o innym mechanizmie działania np. SSRI na SNRI i odwrotnie lub 
na lek o szerokim profilu działania, tzw. dual action).

• CANMAT (Canadian Network for Mood and Anxiety Treatm ents), Kanada, 2009 zaleca 
tianeptinum w dawce 25–50 mg  w I linii leczenia depresji

• APP (American College of Physicians), USA 2008
Zalecenie stosowania leków antydepresyjnych II generacji oraz przeprowadzania oceny stanu

pacjenta, odpowiedzi na leczenie i oceny występowania działań niepoŜądanych regularnie, a 
w przypadku braku właściwej odpowiedzi w ciągu 6 – 8 tygodni od rozpoczęcia leczenia 
zalecenie zmiany terapii MDD

Zalecenie kontynuacji leczenia przez 4 – 9 miesięcy po uzyskaniu właściwej odpowiedzi 
u pacjentów z I epizodem MDD. Dla pacjentów z kolejnym epizodem depresji moŜe być
korzystna dłuŜsza terapia 

Dostępne dowody naukowe nie wskazują na klinicznie istotne róŜnice pomiędzy lekami z grup: 
SSRI, SNRI, SSNRI lub innymi lekami antydepresyjnymi II generacji 

Rekomendacje i wytyczne post ępowania klinicznego – Polska i świat
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• NICE (The National Institute for Health and Clinical Excellence), Wielka Brytania, 2009
Leki I wyboru : leki z grupy SSRI (a zwłaszcza preparaty generyczne) - podobna efektywność

w porównaniu do innych leków przeciwdepresyjnych przy jednoczesnym korzystniejszym 
współczynniku ryzyka i korzyści. NaleŜy jednocześnie brać pod uwagę zwiększone ryzyko 
krwawienia, zwłaszcza u osób starszych lub przyjmujących leki uszkadzające śluzówkę
przewodu pokarmowego lub wpływające na krzepnięcie.

• ICSI (Institute for Clinical Systems Improvement), USA 
Leki I rzutu: leki z grupy SSRI, podobnie jak wenlafaksyna, duloksetyna, deswenlafaksyna, 

mirtazapina i bupropion. Mają mniej działań niepoŜądanych w porównaniu do leków 
trójcyklicznych i powodują mniej problemów przy przedawkowaniu.

• British Association for Psychopharmacology, Wielka B rytania, 2008
Leczenie MDD - leki z grupy SSRI. NaleŜy mieć na uwadze przede wszystkim skuteczność oraz 

bezpieczeństwo. 
Leczenie I rzutu: leki mają porównywalną skuteczność u większości pacjentów. Wenlafaksyna i 

escitalopram nieznacznie lepszy w porównaniu do innych SSRI. W przypadku escitalopramu
dobowa dawka 20 mg bardziej istotna klinicznie dla cięŜej chorych pacjentów. 

Brak wystarczających dowodów na wskazanie konkretnego leku przeciwdepresyjnego.

Terapia lekami przeciwdepresyjnymi (włączając SSRI) nie związana ze zwiększonym ryzykiem 
skutecznych samobójstw oraz zwiększonym ryzykiem zachowań samobójczych u dorosłych. 

Zmiana leku przeciwdepresyjnego  - związana z szerokim zakresem odsetków odpowiedzi w 
róŜnych badaniach (od 12 do 70%). Jedyną strategią, dla której są pewne dowody, jest zmiana 
z SSRI na wenlafaksynę. U pacjentów z bardziej nasiloną chorobą lub w innych sytuacjach, 
gdzie nadrzędnym celem jest maksymalna skuteczność, zaleca się: wenlafaksyna(≥ 150 mg), 
escitalopram (20 mg) lub leki trójcykliczne w porównaniu do innych SSRI lub inhibitorów MAO.

Rekomendacje i wytyczne post ępowania klinicznego – Polska i świat



• HAS, 7 luty 2001 r. :
Wniosek dotyczący ponownej refundacji leku. Lek był objęty refundacją od 18 sierpnia 

2001r. 

Powód: Weryfikacja dotycząca utrzymania leku na liście refundacyjnej (we Francji po 
5 latach).

Wskazanie: Leczenie depresji uogólnionej. 

Dawkowanie: Zalecana dawka wynosi 1 tabl. po 12,5 mg 3 x dobę rano, po południu i 
wieczorem. U alkoholików z marskością wątroby, dostosowanie dawki nie jest 
konieczne. U osób powyŜej 70 lat oraz niewydolnością nerek, dawka powinna 
zostać zmniejszona do 2 tabl. dziennie.

Uzasadnienie: Przytoczone przez SMR (Komisji Usług Medycznych fr. Service
Médical Rendu) badania naukowe pozytywnie oceniają skuteczność kliniczną i 
bezpieczeństwo stosowania tianeptyny. Ministerstwo Zdrowia rekomenduje 
utrzymanie leku na liście leków refundowanych przy odpłatności na poziomie 65%. 

Rekomendacje dotycz ące finansowania ze środków publicznych
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Ograniczenia analizy podane przez podmiot odpowiedzialny
       

          
          
  

            
           

        
        
          

   

Ograniczenia wskazane przez analityka:
•Porównanie z trzema lekami jedynie z grupy SSRI, o największym udziale w rynku w Polsce –
sertraliną, fluoksetyną i paroksetyną (wg danych sprzedaŜowych IMS z okresu od lipca 2006 
do czerwca 2009). 

•Brak porównania z lekami z grup o innym mechanizmie działania, a wymienianych w 
rekomendacjach klinicznych oraz przez ekspertów klinicznych: TLP, SNRI, NDRI (bupropion), 
IMAO oraz mirtazapiną. 

•Brak źródła danych IMS (przesłano dane IMS dla innego okresu sprzedaŜowego), na 
podstawie którego moŜna zweryfikować przedstawiony wybór komparatorów. W związku z 
brakiem moŜliwości takiej weryfikacji nie  ma wiarygodnych danych, Ŝe wybór komparatora jest 
właściwy.
•Nie uwzględniono porównania skuteczności i bezpieczeństwa tianeptyny w porównaniu do 
placebo (kryterium włączenia to porównanie z sertraliną, fluoksetyną i paroksetyną).

Analiza efektywno ści klinicznej – uwagi analityka
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- Eksperci kliniczni określili leki z grupy SNRI (rekomendacje kliniczne 
zalecają wenlafaksynę oraz dulokestynę) i SSRI oraz mirtazapinę jako 
najbardziej skuteczną terapię w przedmiotowym wskazaniu. 

- Część ekspertów klinicznych uwaŜa, Ŝe terapia tianeptyną moŜe zostać
zastąpiona terapią lekami z grupy SNRI, SSRI lub IMAO, natomiast inna 
część ekspertów uwaŜa, Ŝe przedmiotowej technologii medycznej nie da się
zastąpić ze względu na zupełnie inny mechanizm działania i moŜliwość jej 
stosowania w przypadku nietolerancji leków z grupy SSRI oraz u osób w 
podeszłym wieku i ze schorzeniami somatycznymi, a porównanie z 
fluoksetyną, paroksetyną i sertraliną budzi wątpliwości. 

- Dodatkowo w przedmiotowym wskazaniu ekspert kliniczny wskazuje jako 
technologie rekomendowane leki normotymiczne (lamotrygina, 
waplroiniany, lit) oraz przeciwpsychotyczne o działaniu normotymicznym
(kwetiapina, olanzapina). 

Analiza efektywno ści klinicznej nie jest zgodna z wytycznymi AOTM w 
poni Ŝszym zakresie:

Nie zamieszczono pełnej wersji kwestionariusza FARD – wersja nie została 
odnaleziona przez badaczy;

Nie zamieszczono opisu oraz formularza skali AMDP-5.

Analiza efektywno ści klinicznej – uwagi analityka c.d.
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• Cel analizy: ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania tianeptyny
(Coaxil®) w leczeniu zespołów depresyjnych w porównaniu z 3 lekami 
antydepresyjnymi (grupa N06A) o największym udziale w rynku w Polsce –
sertraliną, fluoksetyną i paroksetyną (wg danych sprzedaŜowych IMS z okresu od 
lipca 2006 do czerwca 2009). 

Analiza efektywno ści klinicznej – metodyka

Cechy bada ń
Analiza Wnioskodawcy

vs flukosetyna vs paroksetyna vs sertralina

Liczba badań 4 4 2

Ocena w skali Jadad / NICE 3 2 lub 3 2 lub 3

Liczba pacj. w badaniach 190-387 36-327 44-206

Okres obserwacji 6 - ok. 12 tyg. (90dni) 6 – 36 tyg. 4 - 6 tyg.
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• Tianeptyna vs fluoksetyna
Analiza efektywno ści klinicznej – wyniki 

Punkt końcowy Badanie MD (95% CI) p

Nasilenie objawów 
depresji wg skali MADRS

Guelfi 1999 3,10 (0,98; 5,22) 0,011

Loo 1999 -0,08 (-2,29; 2,13) 0,944

Novotny 2002 1,80 (-4,34; 0,74) 0,17

Wynik metaanalizy 0,68 (-0,63; 1,99) bd

Nasilenie objawów 
choroby  wg skali HARD

Alby 1993 – dane bez podziału na 
subpopulacje 0,60 (0,32; 0,88) <0,0001

Alby 1993 – pacjenci z duŜą depresją - 0,05

Alby 1993 – pacjenci z dystymią - 0,004

Alby 1993 –subpopulacja 119 
pacjentów

- 0,0003

Nasilenie objawów 
choroby  wg skali FARD

Alby 1993 – dane bez podziału na 
subpopulacje

1,40 (1,09; 1,71) <0,0000
1

Alby 1993 – pacjenci z duŜą depresją - 0,0002

Alby 1993 – pacjenci z dystymią - 0,61

Alby 1993 –subpopulacja 119 
pacjentów

-
<0,0000

1



• Tianeptyna vs fluoksetyna

Analiza efektywno ści klinicznej – wyniki c.d

Punkt końcowy Badanie MD (95% CI) p

Nasilenie objawów choroby wg 
skali CGI-S

Loo 1999
0,04 (-0,25; 0,33) >0,05

Novotny 2002 0,30 (bd) 0,03

Poprawa objawów choroby wg 
skali CGI-I

Wynik metaanalizy -0,05 (-0,24;0,14) 0,59

Guelfi 1999
Przewaga 

fluoksetyny
0,01

Nasilenie objawów depresji wg 
skali GDS

Guelfi 1999
ok. 2 0,004

Punkt Końcowy Badanie RB/RD (95% CI) p

Remisja wg skali MADRS Guelfi 1999
RB 0,57 (0,40; 0,82) 

RD 0,21 (0,33; -0,08); 
0,002
0,001
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• Tianeptyna vs paroksetyna
Analiza efektywno ści klinicznej – wyniki 

Punkt końcowy Badanie RR (95% CI) p

Odpowiedź na leczenie wg skali MADRS Wynik metaanalizy 1,02 (0,81; 1,27) 0,89

Odsetek pacjentów z odpowiedzią na leczenie wg 
skali HAM-D

Wynik metaanalizy 1,02 (0,91; 1,14) 0,77

Remisja choroby wg skali HAM-D Nickel 2003 0,75 (0,31; 1,80) 0,52

Punkt końcowy Badanie MD/WMD (95% CI) p

Nasilenie objawów depresji wg skali MADRS
Wynik 

metaanalizy
WMD= 0,09 (-1,49; 1,67) 0,91

Nasilenie objawów depresji wg skali HAM-D
Wynik 

metaanalizy
WMD= 1,18 (-1,37; 3,73) 0,36

Nasilenie objawów choroby wg skali CGI-S Wynik 
metaanalizy

WMD= -0,09 (-0,43; 0,25) 0,60

Poprawa objawów choroby wg skali CGI-I
Wynik 

metaanalizy
WMD= -0,01 (-0,25; 0,23) 0,92

Nasilenie objawów depresji wg skali BDI Nickel 2003 MD= 1,70 (-5,54; 8,94) 0,65

Nasilenie objawów lęku wg skali HAM-A Lepine 2001 MD= 0,20 (-1,67; 2,07) 0,83

Nasilenie objawów lękowych wg skali BAS Lepine 2001 MD=-0,40 (-1,91; 1,11) 0,60



• Tianeptyna vs sertralina
Analiza efektywno ści klinicznej – wyniki 

Punkt końcowy Badanie RR (95% CI) p

Odpowiedź na leczenie wg skali MADRS Szadoczky 2002 0,99 (0,81; 1,19) 0,88

Odpowiedź na leczenie wg skali HAM-D Uzbekov 2006 0,97 (0,73; 1,29) 0,82

Odpowiedź na leczenie wg skali CGI-I Szadoczky 2002 1,02 (0,88; 1,19) 0,80

Znacząca poprawa wg skali CGI-C Szadoczky 2002 1,08 (0,84; 1,38) 0,56

Doraźna terapia lekami przeciwlękowymi Szadoczky 2002 0,98 (0,83; 1,16) 0,80

Punkt końcowy Badanie MD (95% CI) p

Nasilenie objawów depresji wg skali MADRS Szadoczky 2002 -1,00 (-3,71; 1,71) 0,47

Nasilenie objawów choroby wg skali CGI-S Szadoczky 2002 0,10 (-0,09; 0,29) 0,30

Nasilenie objawów lękowych wg skali COVI Szadoczky 2002 -0,20 (-0,86; 0,46) 0,55
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Wyniki opracowa ń wtórnych

•Cipriani 2005/2009 (4 badania kliniczne),  Cipriani 2008/2010 (1 badanie RCT) – brak  
statystycznie istotnej róŜnicy w skuteczności lub bezpieczeństwie pomiędzy tianeptyną a 
fluoksetyną w leczeniu ostrej depresji; Kasper 2002 (5 badań RCT) - tianeptyna co 
najmniej tak samo skuteczna fluoksetyna, paroksetyna i sertralina;

•Zalecenia CINP 2007 - skuteczność tianeptyny porównywalna ze skutecznością leków 
z grupy SSRI; tylko w jednym badaniu RCT przewaga fluoksetyny u chorych w podeszłym 
wieku.  Brak statystycznie istotnych róŜnic w skuteczności tianeptyny w porównaniu do 
amitryptyliny i mianseryny. Tianeptyna nie ma działania antycholinergicznego i nie 
powoduje cięŜkich działań niepoŜądanych ze strony układu sercowo-naczyniowego. 
Chorzy ze schorzeniami współistniejącymi (chorobą Parkinsona i chorobami układu 
krąŜenia) - korzyści zdrowotne z jej stosowania. Profil bezpieczeństwa w porównaniu 
z lekami z grupy SSRI - korzystny dla tianeptyny (szczególnie w porównaniu do 
paroksetyny). Brak znaczących róŜnic w porównaniu do fluoksetyny.

•HAS 2007 – udowodniona skuteczność tianeptyny w zapobieganiu nawrotom depresji 
względem placebo.  

Analiza efektywno ści klinicznej – wyniki 
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• Porównanie z placebo
Levkovitz 2011
- Terapia lekami przeciwdepresyjnymi statystycznie bardziej skuteczna niŜ terapia placebo w 

leczeniu dystymii (RR = 1,75; 95% CI: 1,49; 2,04; p<0,0001)
- Odpowiedź na leczenie w przypadku placebo w leczeniu dystymii statystycznie niŜsza niŜ w 

leczeniu duŜej depresji (odpowiednio 29,9% vs 37,9%; p = 0,042). 
- Skuteczność leków antydepresyjnych istotnie statystycznie wyŜsza niŜ skuteczność placebo 

tak samo w leczeniu dystymii (odpowiednio 52,4% vs 29,9%; p <0,001) jak i duŜej depresji 
(54,3% vs 37,9%; p = 0,007). 

- statystycznie istotna róŜnica w odpowiedzi na leczenie na korzyść leków antydepresyjnych w 
porównaniu z placebo w leczeniu duŜej depresji i dystymii (współczynnik -0,113; p= 0,007). 

Costa 1997 
Większa skuteczność tianeptyny:

- w skali MADRS  u pacjentów leczonych minimum 14 dni (TIA 21,7 +/- 12,3 vs PLC 16,2 +/-
12,3; p = 0,015)  oraz po pełnym leczeniu (TIA 21,9 +/- 12,3 vs PLC 16,4 +/-12,3; p = 
0,014), 

- w skali CGI – dla zaawansowania choroby i ogólnej poprawy (dla analizy ITT: TIA p = 0,015 
vs PLC p= 0,042; po 14 dniach leczenia: TIA p=0,012 vs PLC p=0,042). 

Analiza efektywno ści klinicznej – wyniki 
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• Porównanie z placebo

Dalery 1997 
- Pomiędzy 42 dniem i 18 miesiącem leczenia (analiza ITT), częstość nawrotów depresji (ang. 

relapse, recurrence )  statystycznie istotnie większa w grupie przyjmującej placebo (36%) w 
porównaniu z grupą tianeptyny (16%) (p=0,002). 

- Stosunek liczby pacjentów bez nawrotów w porównywanych grupach terapeutycznych po 18 
miesiącach leczenia obserwacji statystycznie nieistotny (p=0,067), róŜnica istotna dla analizy 
PP (p=0,036). 

- Nawroty depresji były 2 do 3 razy mniej częste u pacjentów przyjmujących tianeptynę niŜ
placebo

Kamoun 1994
- Odpowiedź na leczenie w początkowych wynikach skali MADRS - wśród 32,3 % osób z 

grupy placebo, 55,6% pacjentów leczonych tianeptyną i 48,4% osób z grupy imipraminy. -
Częstość odpowiedzi na leczenie znamiennie większa w grupie tianeptyny w porównaniu z 
placebo (p =0,009), 

- Nie odnotowano natomiast statystycznie istotnych róŜnic pomiędzy tianeptyną a imipraminą
(p=0,067). Podobne wyniki uzyskano przy ocenie skuteczności w skali CGI

Analiza efektywno ści klinicznej – wyniki
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• Tianeptyna vs fluoksetyna

Analiza bezpiecze ństwa – informacje z analizy wnioskodawcy

Punkt końcowy RR (95%CI) p Punkt końcowy RR (95%CI) p

Zdarzenie 
niepoŜądane związane 

z leczeniem n ≥ 1
0,73 (0,24; 2,22) 0,58

Zdarzenia 
niepoŜądane n ≥ 1

0,83 (0,70;0,99)

0,04
wg 

kalkulat
ora 

CEMB 
0,089

CięŜkie zdarzenie 
niepoŜądane związane 

z leczeniem n ≥ 1
0,29 (0,06; 1,38) 1,12

PowaŜne zdarzenie 
niepoŜądane n ≥ 1

0,77 (0,32; 1,83) 0,55

Zgon 0,35 (0,04; 3,33) 0,36

PowaŜne zdarzenia 
niepoŜądane 
skutkujące 

hospitalizacją lub 
jej przedłuŜeniem

1,05 (0,38; 2,91) 0,92

Próby samobójcze i 
plany samobójcze

1,04 (0,21; 5,08) >0,05 CięŜkie zdarzenie 
niepoŜądane n ≥ 1

1,17 (0,46; 2,96) 
(Guelfi 1999)

0,74

- (Loo 1999) -

0,35 (0,01; 8,43) >0,05
Wycofanie z 

badania ze względu 
na zdarzenia 
niepoŜądane

0,32 (0,13;0,78) 0,01
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• Tianeptyna vs fluoksetyna
Brak statystycznie istotnych róŜnic pomiędzy tianeptyną a fluoksetyną w odniesieniu 

do następujących punktów końcowych (równieŜ działań niepoŜądanych 
określonych jako związanych z leczeniem): jedno cięŜkie zdarzenie niepoŜądane 
związane z leczeniem, nudności, wymioty, ból głowy, zawroty głowy, suchość w 
jamie ustnej, bezsenność/trudności w zasypianiu, drgawki, zaparcia, duszność, 
nadmierna potliwość, napięcie, draŜliwość, pobudzenie, niepokój, obniŜenie 
popędu płciowego, osłabienie, senność, wysypka, zaburzenia układu 
trawiennego (wzdęcia, biegunka, zgaga, ból Ŝołądka, bulimia, utrata apetytu), złe 
samopoczucie, zwiększenia masy ciała, artralgia, ból stawów, parestezje, 
pogorszenie depresji, świąd, upadek, zaburzenia koncentracji, zaburzenia 
widzenia, zastój moczu, zmiany odczuwania smaku, zwiększona wraŜliwość na 
zapachy.

Analiza bezpiecze ństwa – informacje z analizy wnioskodawcy
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Punkt końcowy RR (95%CI) p

Zdarzenie niepoŜądane n≥1 0,80 (0,65; 0,98) 0,03

Bezsenność/trudności w zasypianiu 0,20 (0,05; 0,92) 0,04

Nudności

Lepine 2001 0,47 (0,24; 0,92) <0,005

Lepine 2001 wg skali AMDP-5 0,45 (0,23; 0,88) 0,02

Waintraub 2002 0,25 (0,07; 0,88) <0,05

• Tianeptyna vs paroksetyna

Analiza bezpiecze ństwa – informacje z analizy wnioskodawcy
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Nie wykazano statystycznie istotnych róŜnic pomiędzy tianeptyną a paroksetyną w odniesieniu 
do następujących punktów końcowych (równieŜ działań niepoŜądanych określonych jako 
związanych z leczeniem): powaŜne/cięŜkie zdarzenie niepoŜądane, wycofanie z badania ze 
względu na zdarzenia niepoŜądane, próby samobójcze, wymioty, biegunka, bóle głowy, zawroty 
głowy, suchość w jamie ustnej, drgawki, bóle brzucha, zaparcia, nadmierna potliwość, obniŜenie 
popędu płciowego, osłabienie, senność, wysypka, złe samopoczucie, wzrost masy ciała, bóle, 
bradykardia, czkawka, depersonalizacja, jadłowstręt, lęk, nadpobudliwość/nerwowość, 
opóźnienie ejakulacji, niewyraźne widzenie, szum w uszach, uderzenia gorąca, uzaleŜnienie od 
alkoholu, zaburzenia impulsywne, zapalenie migdałków, ziewanie.



• Tianeptyna vs sertralina

Analiza bezpiecze ństwa – informacje z analizy wnioskodawc y

Nie wykazano Ŝadnych statystycznie istotnych róŜnic pomiędzy tianeptyną a sertraliną w 
odniesieniu do następujących punktów końcowych (równieŜ działań niepoŜądanych 
określonych jako związanych z leczeniem): jedno zdarzenie niepoŜądane, jedno działanie 
niepoŜądane o cięŜkim/umiarkowanym/łagodnym/nieokreślonym stopniu nasilenia, nudności, 
biegunka, ból głowy, suchość w jamie ustnej, drgawki, ból brzucha, duszność, zaburzenia 
układu trawiennego (wymioty, bóle brzucha i zaparcia), wysypka, bolesne miesiączkowanie, 
hipotonia mięśniowa.

Informacje z innych źródeł : w wyniku wyszukiwania odnaleziono równieŜ trzy badania 
porównujące skuteczność tianeptyny względem placebo oraz jeden przegląd systematyczny.   
Bezpieczeństwo tianeptyny nie róŜniło się od placebo. W jednym z badań stwierdzono wyŜszą
częstość występowania bólów głowy w przypadku stosowania tianeptyny w porównaniu do 
placebo. 



Ograniczenia analizy podane przez podmiot odpowiedzialny:
         

          
         

    
            

         
  

•Analiza ekonomiczna jest zgodna z wytycznymi AOTM.

Analiza ekonomiczna – uwagi analityka
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Uwagi analityka (listopad 2011 r.) :

•Obecnie limit dla preparatu Coaxil - 9,13 zł, cena detaliczna -identyczna z ceną przyjętą w 
analizie producenta, dopłata NFZ do 1 opakowania - 4,57 zł. Obecnie koszty refundacji 
tianeptyny są znacznie niŜsze i analiza minimalizacji kosztów z perspektywy płatnika publicznego 
prowadziłaby do innych wyników 

•Obecnie koszt DDD tianeptyny dla pacjenta wynosi 2,47 zł, co oznacza, Ŝe NFZ płaci   
  DDD tianeptyny, za 6 tygodniową terapię tianeptyną NFZ płaci     

•W dniu 28 listopada producent przekazał aktualizację analiz minimalizacji kosztów i wpływu na 
budŜet
•W przypadku analizy minimalizacji kosztów warto przeprowadzić porównanie z perspektywy 
pacjenta i łącznej płatnika i pacjenta. Porównanie rzeczywistych kosztów terapii poszczególnymi 
preparatami, przy zakładanym braku róŜnic klinicznych, odzwierciedlałoby kosztową efektywność
ocenianych interwencji. 
Uwagi analityka do aktualizacji analizy ekonomicznej :
Na dzień 3 stycznia 2011 r. limit dla preparatu Coaxil ustalony jest na poziomie 12,90 zł, cena 
detaliczna wynosi 26,99 zł, a dopłata NFZ do 1 opakowania - 9,03 zł;

•Obecnie koszty refundacji tianeptyny są niŜsze (poziom refundacji preparatu wzrósł z 50% do 
70% przy jednoczesnym obniŜeniu limitu w porównaniu do danych kosztowych uwzględnionych w 
analizie producenta) i analiza minimalizacji kosztów z perspektywy płatnika publicznego 
przeprowadzona z załoŜeniem obecnego stanu refundacji porównywanych produktów 
prowadziłaby do innych wyników zaktualizowanej analizy minimalizacji kosztów; 
•Obecnie koszt DDD tianeptyny dla pacjenta wynosi 1,80 zł, co oznacza, Ŝe NFZ płaci   

 za DDD tianeptyny, a za 6 tygodniową terapię tianeptyną NFZ płaci    w 
porównaniu do danych kosztowych uwzględnionych w analizie producenta.

Analiza ekonomiczna – uwagi analityka
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• Cel analizy ekonomiczne j: porównanie kosztów stosowania tianeptyny (Coaxil®, 
Servier) z sertraliną, fluoksetyną i paroksetyną w leczeniu zespołów depresyjnych. 
Przeprowadzono analizę minimalizacji kosztów, w której komparatorami są leki 
antydepresyjne (grupa N06A) o największym udziale w rynku w Polsce 
(fluoksetyna, sertralina i paroksetyna są trzema produktami leczniczymi w grupie 
N06A o największym udziale w rynku wg danych sprzedaŜowych IMS z okresu od 
czerwca 2005 do maja 2010). Komparatory załoŜone w analizie są spójne z 
analizą kliniczną producenta 

• Technika analityczna : analiza minimalizacji kosztów.

• Perspektywa: perspektywy płatnika publicznego tj. Narodowego Funduszu 
Zdrowia (NFZ).

• Horyzont czasowy : 6 tygodni - równy średniemu okresowi obserwacji w 
badaniach klinicznych (stanowiących podstawę przeglądu systematycznego na 
podstawie którego wnioskowano o porównywalnej efektywności klinicznej 
tianeptyny, sertraliny, fluoksetyny i paroksetyny). 

Analiza ekonomiczna – metodyka
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Analiza ekonomiczna - wyniki
Dane kosztowe uwzgl ędnione w analizie producenta
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Analiza ekonomiczna – wyniki

Wyniki analizy minimalizacji kosztów:
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Analiza ekonomiczna – wyniki oszacowane z uwzgl ędnieniem 
limitów refundacyjnych z wykazu leków refundowanych z dnia 
16.11.2011.
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Analiza jest niezgodna z wytycznymi AOTM w następujących punktach:

•Brak scenariusza przedstawiającego „istniejącą praktykę” i „scenariusza nowego”. 

Ocena zasadności utrzymania obecnego sposobu refundacji - naleŜy rozwaŜyć porównanie 
dwóch scenariuszy: scenariusza, w którym utrzymuje się obecny stan finansowania danej 
technologii oraz scenariusza, w którym zakłada się brak finansowania tej technologii (lub jej 
finansowanie na innym poziomie). 

Analiza przeprowadzona w raporcie uwzględnia jedynie przyszłe wydatki refundacyjne i 
pacjentów stosowania tianeptyny oraz łączne wydatki na wszystkie leki antydepresyjne, a nie 
odzwierciedla wpływu na budŜet decyzji o utrzymaniu dotychczasowego sposobu 
finansowania. 
Prognozowane wydatki na tianeptynę w latach 2011-2013 nie odzwierciedlają dodatkowych 
wydatków płatnika publicznego związanych z dalszą refundacją tianeptyny: zaprzestanie 
refundacji lub zmiana sposobu finansowania tianeptyny wiąŜe się z przejęciem rynku tego 
preparatu przez inne leki antydepresyjne. 
•Brak analizy scenariuszy alternatywnych: minimalnego, maksymalnego i najbardziej 
prawdopodobnego dla płatnika publicznego i pacjenta. Nie jest prawdą, Ŝe prognozy oparte na 
trendzie liniowym obliczone na podstawie danych historycznych nie są obarczone 
niepewnością
•Brak oszacowań inkrementalnych zmian wydatków publicznych w zakresie ochrony zdrowia w 
wyniku podjęcia decyzji dotyczącej rozwaŜanej technologii

•Brak zarówno całkowitego, jak i inkrementalnego wpływu na budŜet (zmiana wydatków) dla 
kaŜdego roku w badanym horyzoncie

Analiza wpływu na bud Ŝet – metodyka
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• Cel analizy: ocena wpływu na system ochrony zdrowia, w tym budŜet Narodowego 
Funduszu Zdrowia (NFZ), stosowania tianeptyny (Coaxil®) w leczeniu zespołów 
depresyjnych w perspektywie 3 kolejnych lat, przy utrzymaniu dotychczasowego 
sposobu finansowania ze środków publicznych. W ramach analizy oszacowano 
jedynie przyszłe wydatki refundacyjne stosowania tianeptyny i łączne wydatki na 
wszystkie leki antydepresyjne (grupa N06A), nie zdefiniowano porównywanych 
scenariuszy.

• ZałoŜenia
– Horyzont czasowy: 3 - letni
– Perspektywa: płatnika publicznego. Dodatkowo ze względu na 

współpłacenie, wyniki przedstawiono z perspektywy pacjenta.
– Wielkość populacji: zapotrzebowanie na tianeptynę dla 3-letniego horyzontu 

czasowego w osobolatach terapii (pacjenci wymagający terapii dostępnymi w 
Polsce lekami przeciwdepresyjnymi; grupa N06A):      

       

Analiza wpływu na bud Ŝet – metodyka

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 16 stycznia 2012 r. 33



Analiza wpływu na bud Ŝet – wyniki

Uwzględniając obecny stan finansowania tianeptyny:
        

  
    
   

Przewidywane obciąŜenia budŜetowe związane z refundacją
tianeptyny w latach 2011-2013 z perspektywy płatnika i pacjenta
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Analiza wpływu na bud Ŝet – wyniki dla zaktualizowanej analizy
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Podsumowanie
Skuteczno ść:
•TIA vs FLU - róŜnice IS na korzyść FLU (nasilenie objawów wg skali MADRS, HARD, FARD, 
GDS, CGI-I), róŜnice IS na korzyść TIA tylko w 1 badaniu (nasilenie objawów wg skali CGI-S), 
•TIA vs PAR - brak IS  róŜnic, 
•TIA vs SER - brak IS  róŜnic.
Bezpieczeń stwo : 
•TIA vs FLU – róŜnice IS na korzyść TIA (zdarzenia niepoŜądane n≥1 i wycofanie z badania) 
•TIA vs PAR - róŜnice istotne statystycznie na korzyść TIA (zdarzenia niepoŜądane n≥1, 
nudności, bezsenność); 
•TIA vs SER - brak statystycznie IS róŜnic. 
Analiza minimalizacji kosztów

            
           

         
          

         
          

                
          
       
   

           
  

          



Dziękuję za uwagę
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Evoltra ® (klofarabina)
w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) 

u dzieci i młodzie ży z nawrotem lub oporn ą na leczenie 
chorob ą po zastosowaniu przynajmniej dwóch 

wcześniejszych standardowych cykli 
i w przypadku gdy brak innych opcji pozwalaj ących na 

przewidywanie długotrwałej odpowiedzi

Karolina Szewczyk , Tymoteusz Iwańczuk, 
Anna Kostrzewa, Magdalena Miszczak

Dział Raportów i Oceny Raportów, OT
Agencja Oceny Technologii Medycznych
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• Zlecenie MZ na podstawie art. 31 e ust. 1a Ustawy o świadczeniach
finansowanych ze środków publicznych (pismo z dnia 03.03.2011 r., znak:
MZ-PLE-460-8365-393/GB/11):
usuni ęcie lub zmiana sposobu finansowania świadczenia opieki zdrowotnej
realizowanego w ramach programu chemioterapii niestandardowej

Problem decyzyjny (1)

• Wskazanie zgodne ze zleceniem MZ: leczenie ostrej białaczki 
limfoblastycznej (ALL) u dzieci i młodzie ży z nawrotem lub oporn ą na 
leczenie chorob ą po zastosowaniu przynajmniej dwóch wcze śniejszych 
standardowych cykli i w przypadku, gdy brak innych o pcji pozwalaj ących 
na przewidywanie długotrwałej odpowiedzi
Wskazanie zarejestrowane: jw.; pacjenci ≤ 21 podczas pierwszej diagnozy
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• Dotychczasowe postępowanie w AOTM:

Stanowisko RK nr 41/12/2009 z dn. 08.06.2009 r.

Evoltra® w leczeniu ALL u dzieci i młodzieży.
Rekomendowane niefinansowanie ze środków publicznych klofarabiny w leczeniu
ALL, w ramach katalogu substancji czynnych stosowanych w chemioterapii.

Uzasadnienie

Problem decyzyjny (2)

Uzasadnienie
Dostępne wyniki badań wskazują, że klofarabina umożliwia uzyskanie remisji
i przeprowadzenie przeszczepu szpiku kostnego u kilkunastu procent pacjentów
z ALL oporną na inne leki. Jest to jednak lek o bardzo wysokiej toksyczności
i powinien być stosowany wyłącznie przez bardzo doświadczone zespoły, w ściśle
określonych wskazaniach i sytuacjach klinicznych. Efektywność kosztowa
klofarabiny jest trudna do oszacowania, ale dostępne dane wskazują, że koszty
uzyskania efektów zdrowotnych są dużo wyższe od rekomendowanych przez WHO.
Zasadne mogłoby być rozważenie utworzenia TPZ leczenia III rzutu ALL, który
mógłby obejmować klofarabinę.

Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. 16 stycznia 2012 r. 3



• Klofarabina w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej (ICD-10: C91.0) jest finansowana ze 
środków publicznych w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego „Program leczenia  
w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej” (kod programu: 03.0000.087.02).

Cena preparatu Evoltra 20 mg, na podst. informacji d ostarczonych przez firm ę Genzyme.

Problem decyzyjny (3)

Preparat Kategoria cenowa Wartość [PLN] Komentarz
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Preparat Kategoria cenowa Wartość [PLN] Komentarz

Evoltra 
20 mg

Cena ex-factory   
Dotyczy nabywania produktu 
przez hurtownie od Genzyme.

Cena zakupu dla aptek  
Cena zawiera 0,5% marżę 

stosowaną przez dystrybutorów.

Cena dla pacjenta   Cena zawiera 8% VAT.



• Ostre białaczki limfoblastyczne (ALL) - heterogenna grupa złośliwych
nowotworowych chorób krwi, które bez leczenia prowadzą do śmierci chorego
w ci ągu kilku tygodni .

•Stanowią około 80% wszystkich zachorowa ń na białaczki w populacji
poni żej 18. roku życia .

• W limfoblastach dochodzi do zmian genetycznych, które sprawiają, że

Problem zdrowotny

• W limfoblastach dochodzi do zmian genetycznych, które sprawiają, że
komórki te nie mogą dojrzewać lecz namnażają się nadmiernie i gromadzą w
szpiku oraz w innych narządach.

•Leczenie ALL polega na stosowaniu chemioterapii. Wszystkie nowoczesne
protokoły lecznicze zawierają fazy: indukcji remisji, wczesnej konsolidacji,
późnej intensyfikacji remisji, profilaktyki zmian w o środkowym układzie
nerwowym i post ępowania podtrzymuj ącego remisj ę.
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• Nowe przypadki ALL: ok. 35 chorych/1 mln dzieci rocznie. 

• Wg Centrum Onkologii: C91 - Białaczka limfatyczna w latach 2007, 2008, 2009 
w przedziale wiekowym 0-19: 192, 235, 226.

• Wg NFZ: w 2009 r., 2010 r. i  I-X.2011 r. preparatem Evoltra® leczonych było 
6,12 i 2 pacjentów ; ogółem w latach 2009, 2010, I-X.2011 substancjami 

Epidemiologia – oszacowanie populacji

6,12 i 2 pacjentów ; ogółem w latach 2009, 2010, I-X.2011 substancjami 
czynnymi we wskazaniu C91.0 (ALL) w ramach świadczenia chemioterapia 
niestandardowa leczonych było odpowiednio: 97, 112 i 99 pacjentów.

• Wg ekspertów liczba dzieci z nawrotow ą/oporn ą na leczenie ALL 
kwalifikuj ących si ę do leczenia klofarabin ą wynosi od 20 do 90 osób rocznie.
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• 29 maja 2006 r. : lek dopuszczony do obrotu na terenie UE.

• 5 lutego 2002 r. : Evoltra® otrzymała status leku sierocego .

• Antymetabolit nukleozydu puryn. 
• Mechanizmy aktywności przeciwnowotworowej klofarabiny :

− zahamowanie polimerazy DNA α powodujące zatrzymanie wydłużania 
łańcucha DNA i (lub) syntezy/naprawy DNA,

− zahamowanie reduktazy rybonukleotydowej wraz z obniżeniem puli 

Interwencja: klofarabina (Evoltra ®)

komórkowych trifosforanów deoksyrybonukleozydowych (dNTP),
− przerwanie integralności błony mitochondriów z uwolnieniem cytochromu C   

i innych czynników proapoptotycznych prowadząc do zaprogramowanej 
śmierci komórek nawet w przypadku limfocytów nie dzielących się.

• Dawkowanie: 52 mg/m2 pc., we wlewie dożylnym, 2 godziny dziennie przez 5 
kolejnych dni; cykle leczenia należy powtarzać co 2 do 6 tygodni (licząc od 
pierwszego dnia poprzedniego cyklu) po nastąpieniu poprawy do normalnej 
hematopoezy i powrotu do czynności wyjściowych narządów; możliwe jest 
zmniejszenie dawki o 25% u pacjentów, u których występuje duża toksyczność. 
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ARGUMENTY ZA
FINANSOWANIEM

Jeden z niewielu wysoce aktywnych 
leków, zarówno w monoterapii, jak i 

chemioterapii wielolekowej 
umożliwiających uzyskanie 

całkowitych lub prawie całkowitych 
remisji o długim czasie trwania (w 

znaczącym odsetku chorych). 

Lek wykazuje skuteczność u części 
pacjentów, którzy przestali reagować na 
wcześniej stosowane leki. U pacjentów z 
nawrotową/ oporną postacią choroby lek 

daje szansę na uzyskanie remisji, co 
często pozwala na przeprowadzenie 

Stanowiska ekspertów

znaczącym odsetku chorych). 
Umieszczenie leku w katalogu 

substancji czynnych.

często pozwala na przeprowadzenie 
HSCT.

ARGUMENTY 
PRZECIW

FINANSOWANIU
Brak. Wysoki koszt leku.

STANOWISKO 
WŁASNE

KLOF powinna być dostępna do 
leczenia ratunkowego dzieci i 

młodzieży z nawrotem lub opornością 
ALL, także jako postępowanie 

pomostowe do allotransplantacji
szpiku jako jedynej metody rokującej 

wyleczenie w tej sytuacji.

Terapia KLOF powinna być prowadzona 
wyłącznie w wysokospecjalistycznych 

ośrodkach onkologii/ hematologii 
dziecięcej. Powinna być zapewniona 

dostępność szybkiego przeprowadzenia 
HSCT u tych pacjentów bezpośrednio po 

terapii KLOF.



Rekomendacje 

Kraj / region Organizacja Rok wydania
Rodzaj 

rekomendacji
Uwagi

Polska PUO 2009 -
Brak rekomendacji dla 

klofarabiny.Światowa Organizacja 
Zdrowia (WHO) 

2011 -

Francja Prescrire 2007 pozytywna
Działania niepożądane częste 

i niekiedy poważne.
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USA NCI 2011 pozytywna

Francja HAS 2006 pozytywna

Wielka 
Brytania

Szkocja SMC 2006
pozytywna 

z ograniczeniami
Finansowanie ściśle wg 

wskazań rejestracyjnych w 
grupie pacjentów, którzy 

oczekują na HSCT oraz są 
leczeni wyłącznie przez 

hemato-onkologów.
Walia AWMSG 2007

pozytywna 
z ograniczeniami



Analiza efektywno ści klinicznej – metodyka
    

• Cel: ocena skuteczności klinicznej i bezpieczeństwa stosowania KLOF(Evoltra®)    
w leczeniu ALL u dzieci i młodzieży z nawrotem lub oporną na leczenie chorobą 
po zastosowaniu przynajmniej dwóch wcześniejszych cykli terapii oraz w 
przypadku, gdy brak innych opcji pozwalających na przewidywanie długotrwałej 
odpowiedzi.

• Kryteria wł ączenia bada ń do przegl ądu:
populacja: dzieci i młodzież z ALL z nawrotem lub oporną na leczenie;
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interwencja: zastosowanie KLOF (Evoltra®) w leczeniu ALL z nawrotem lub 
oporną na leczenie chorobą po zastosowaniu przynajmniej dwóch 
wcześniejszych standardowych cykli leczenia, oraz w przypadku, gdy brak innych 
opcji pozwalających na przewidywanie długotrwałej odpowiedzi;
komparatory: placebo (brak leczenia przyczynowego), najlepsza dostępna 
opieka paliatywna (T-ALL i B-ALL) lub zastosowanie NEL w ww. wskazaniu      
(T-ALL);
punkty ko ńcowe: m.in. czas przeżycia całkowitego, całkowity odsetek 
odpowiedzi na leczenie, czas pozostawania w stanie remisji, czas do wystąpienia 
progresji choroby, profil bezpieczeństwa.



Analiza efektywno ści klinicznej – wł ączone badania
Evoltra ® w monoterapii

Publikacja Jeha 2006 Kearns 2007

Typ badania
II fazy, otwarte, 

bez grupy kontrolnej 
II fazy , otwarte,

bez grupy kontrolnej 

KLOF 52 mg/m2 na dobę, KLOF 52 mg/m2 na dobę, 
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Interwencje

KLOF 52 mg/m na dobę, 
dożylnie przez 5 dni, co 2 do 
6 tyg. przez maksymalnie 12 

cykli chemioterapii.

KLOF 52 mg/m na dobę, 
dożylnie, przez 5 dni, 

podawana co 28-42 dni (4-6 
tyg.).

Liczba pacjentów N=61 N=65



Publikacja Locatelli 2009 Hijiya 2009 Gidwani 2008

Typ badania
II fazy, otwarte, 

bez grupy kontrolnej 
I fazy, otwarte, 

bez grupy kontrolnej 
Opis przypadku.

KLOF 40 mg/m 2 pc. 
na dob ę dożylnie

+
cyklofosfamid 400 

KLOF pocz ątkowa 
dawka: 20 mg/m 2 pc. 

na dob ę dożylnie, 
później 40 mg/m 2 

pc./dobę

I cykl: CYT + MTX
+ WIN + PRE

II cykl: WIN + CYKL + 
ETO + PEG-asparaginaza

Analiza efektywno ści klinicznej – wł ączone badania
Evoltra ® w terapii skojarzonej

Interwencje

cyklofosfamid 400 
mg/m2 na dobę 

dożylnie
+

etopozyd 150 mg/m2

na dobę dożylnie
przez 5 dni.

pc./dobę
+

cyklofosfamid 340 
mg/m2 na dobę dożylnie

+
etopozyd 75 mg/m2 na 

dobę dożylnie
przez 5 dni

co 2-6 tygodni

ETO + PEG-asparaginaza
deksametazon + MTX
+ 6-merkaptopuryna

+ CYT +  dooponowy MTX
III cykl: taki jak II

IV i V cykl: KLOF 40 
mg/m 2 + CYT 1 g/m2

VI cykl: KLOF 40 mg/m 2

Liczba 
pacjentów

N=25
N=25

(ALL: N =20, ALM: N=5)
N=1
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• Zidentyfikowane badania kliniczne były badaniami o niższej wiarygodności, fazy 
I i II, niezaślepione, bez grupy kontrolnej.

• Brak badań klinicznych bezpośrednio porównujących skuteczność kliniczną 
oraz profil bezpieczeństwa stosowania KLOF w odniesieniu do placebo (braku 
leczenia przyczynowego) lub najlepszej dostępnej opieki paliatywnej lub 
nelarabiny, stosowanych w leczeniu  ALL u dzieci i młodzieży z nawrotem lub 

Analiza efektywno ści klinicznej – uwagi 

nelarabiny, stosowanych w leczeniu  ALL u dzieci i młodzieży z nawrotem lub 
oporną na leczenie chorobą po zastosowaniu przynajmniej dwóch 
wcześniejszych standardowych cykli oraz w przypadku, gdy brak innych opcji 
pozwalających na przewidywanie długotrwałej odpowiedzi.

• Brak przeprowadzonego porównania z uwzględnieniem schematu Ida-FLAG 
(idarubicyna, fludarabina, cytarabina, czynnik stymulujący tworzenie kolonii 
granulocytów (G-CSF)), najczęściej stosowanego programu w leczeniu 
nawrotowej/opornej ALL u dzieci jako III linia, rekomendowanego przez PUO, a 
także wymienianego przez KK w dziedzinie onkologii dziecięcej jako 
najskuteczniejszej interwencji stosowanej w przedmiotowej chorobie, stanie 
zdrowia i wskazaniu w Polsce.
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Kategoria
odpowiedzi

Pacjenci
(N = 61)

Mediana czasu
trwania remisji
(tyg.) [95% CI]

Mediana czasu do 
wyst ąpienia 

objawów (tyg.) 
[95% CI]

Mediana 
ogólnego

przeżycia (tyg.)
[95% CI]

Ogólna remisja (CR + CRp)
12

(20%)
32,0

[9,7 do 47,9]
38,2

[15,4 do 56,1]
69,5

[58,6 do -]

Całkowita remisja (CR)
7

(12%)
47,9

[6,1 do -]
56,1

[13,7 do -]
72,4

[66,6 do -]
Całkowita remisja bez 

pełnej regeneracji płytek 
krwi (CRp)

5
(8%)

28,6
[4,6 do 38,3]

37,0
[9,1 do 42]

53,7
[9,1 to -]

Analiza efektywno ści klinicznej – wyniki (monoterapia*)

Częściowa remisja (PR)
6

(10%)
11,0

[5,0 do -]
14,4

[7,0 do -]
33,0

[18,1 do -]

CR + CRp + PR
18

(30%)
21,5

[7,6 do 47,9]
28,7

[13,7 do 56,1]
66,6

[42,0 do -]
Brak poprawy w

związku z leczeniem
33

(54%)
nd

4,0
[3,4 do 5,1]

7,6
[6,7 do 12,6]

Brak mo żliwo ści oceny
10

(16%)
nd

Wszyscy pacjenci
61

(100%)
nd

5,4
[4,0 do 6,1]

12,9
[7,9 do 18,1]

*wyniki badania Jeha 2006, na podstawie ChPL; 

W badaniu Kearns 2007 całkowity odsetek odpowiedzi na leczenie wystąpił u 28% chorych (CR-11%, CRp-
12%, PR-5%) po 1 cyklu leczenia i u 31% chorych (CR-9%, CRp- 12%, PR-5%) po 2 cyklach leczenia.



Parametr

Locatelli 2009 Hijiya 2009

Liczba (%) pacjentów

Wszyscy 
pacjenci 

z ALL
N=25

Pacjenci 
z oporn ą 
chorob ą 

w 
ostatnich 
terapiach 

N=17

Pacjenci 
z 

nawroto
wą 

chorob ą 
N=8

Mediana 
czasu 

trwania 
remisji 

choroby 
(w m-
cach)
N=14

Mediana 
przeżycia 
całkowite

go
(w m-
cach)
N=11

Wszyscy 
pacjenci 

z ALL
N=20

Mediana 
czasu 

trwania 
remisji 
(w tyg.)
N=11

Mediana 
przeżycia 
całkowite

go 
(w tyg.)
N=11

Analiza efektywno ści klinicznej – wyniki (terapia skojarzona)
KLOF+CYKL+ETOP

N=17
N=14

N=11

OR 14 (56%) - - - - 11 (55%)
22,6

[6,6 do 
105,1+]

42,9
[16,6 do 
109+]

CR 13 (52%)
8 (47%)

6 (75%)
6

[3 do 8,5]
- 9 (45%)

31,4
[7,6 

do105,1+]

42,9
[18,3 do 
109+]

PR 2 (8%) - -
3

[1 do 7]
- - -

CRp 1 (4%) - -
6

[3 do 8,5]
- 2 (10%)

10,8
[6,6 do 
15,0]

34,8
[16,6 do 

52,9]

Brak 
odpowiedzi 

9 (36%) - - -
3

[1 do 7]
- - -



• ChPL: zdarzenia niepożądane uznane za związane ze stosowaniem  KLOF 
występujące   w badaniach klinicznych oraz zgłaszane w raportach po wprowadzeniu 
produktu do obrotu :

bardzo cz ęsto: gorączka neutropeniaczna, wymioty, biegunka, nudności, zapalenie 
błon śluzowych, ból głowy, świąd, zespół erytrodezestezji dłoniopodeszwowej. 
często: neutropenia, wysięk osierdziowy, krwioplucie, niewydolność wielonarządowa, 
żółtaczka, choroba żylno-okluzyjna wątroby, zwiększenie aktywności 
aminotransferazy alaninowej i asparaginowej, hiperbilirubinemia, wstrząs septyczny, 

Analiza bezpiecze ństwa – ChPL, FDA

aminotransferazy alaninowej i asparaginowej, hiperbilirubinemia, wstrząs septyczny, 
bakteriemia, posocznica, zespół rozpadu guza, neuropatia obwodowa, krwiomocz, 
niedociśnienie tętnicze.

• FDA 2011: najczęstsze działania niepożądane, na podstawie wyników badań 
dotyczących stosowania KLOF w terapii skojarzonej z ETOP i CYKL: neutropenia, 
gorączka, hipotensja, sepsa, zapalenie płuc; leczenie przerwano u 2% pacjentów w 
związku z występowaniem działań niepożądanych w tym hiperbilirubinemii 4 stopnia. 
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KLOF w monoterapii:
• w badaniu Jeha 2006 u wszystkich pacjentów wystąpiło przynajmniej jedno działanie

niepożądane KLOF; u ok. 80% pacjentów wystąpiło przynajmniej 1 poważne działanie
niepożądane; u ok. 50% pacjentów wystąpiło działanie niepożądane o ≥3 stopnia;
najczęściej raportowane działanie niepożądane: neutropenia z gorączką, nadciśnienie,
nudności;

• w badaniu Kearns 2007 najczęściej raportowanymi działaniami niepożądanymi były:
neutropenia z gorączką, wzrost bilirubiny i aktywności aminotransferazy alaninowej i

Analiza bezpiecze ństwa – informacje z bada ń

neutropenia z gorączką, wzrost bilirubiny i aktywności aminotransferazy alaninowej i
asparaginowej, zaburzenia funkcji nerek.

KLOF w terapii skojarzonej:
• najczęściej raportowane działania niepożądane 3 stopnia w badaniu Locatelli 2009

związane z leczeniem dotyczyły: wątroby, płuc, OUN, infekcji, zaburzeń
metabolicznych/parametrów laboratoryjnych, zapalenia śluzówki;

• najczęściej raportowane działania niepożądane w badaniu Hijiya 2009 (obserwowane u
>20% pacjentów): nudności, wymioty, infekcje, neutropenia z gorączką, anoreksja.



• Technika analityczna: analiza kosztów-efektywności oraz kosztów-użyteczności 
dla dwóch opcji:

− Evoltra® w monoterapii w dawce 51,14 mg na m2 vs najlepsza dostępna opieka 
paliatywna (opcja1);

− Evoltra® w dawce 40 mg na m2 w skojarzeniu z chemioterapią (cyklofosfamid + 
etopozyd) vs najlepsza dostępna opieka paliatywna (opcja 2);

• Miara efektywno ści: LYG, QALY.
• Perspektywa: NFZ + pacjent.

Analiza ekonomiczna – metodyka
    

• Perspektywa: NFZ + pacjent.
• Horyzont czasowy: 67 lat (oczekiwane dalsze trwanie życia pacjentów, którzy po 

leczeniu KLOF wejdą w stabilną remisję i zostaną poddani HSCT).
• Komparator: placebo lub najlepsza dostępna opieka paliatywna. 
• Koszty :

− koszty KLOF, chemioterapii CYKL i ETOP, środków przeciwwymiotnych, podawania 
farmakoterapii; 

− koszty HSCT oraz powikłań z nim związanych;
− koszty leczenia działań niepożądanych trzeciego rzutu leczenia ALL;
− koszty monitorowania stanu pacjenta po stosowaniu KLOF;
− koszty najlepszej dostępnej opieki paliatywnej.



• Brak przeprowadzonego porównania pośredniego z uwzględnieniem 
badań dotyczących stosowania nelarabiny (T-ALL). 

• Brak uwzględnienia w modelu kosztów długoterminowych, 
tj. po drugim roku od przeszczepu HSCT. 

• Założono, że oczekiwane dalsze trwanie życia pacjenta po 
przeszczepie HSCT, który przeżył 2 lata będzie na poziomie osoby 

Analiza ekonomiczna – uwagi 

przeszczepie HSCT, który przeżył 2 lata będzie na poziomie osoby 
ze zdrowej populacji. 

• Pacjenci poddani najlepszej dostępnej opiece paliatywnej 
doświadczają powikłań takich jak pacjenci poddawani leczeniu 
KLOF w monoterapii lub leczeniu skojarzonym z chemioterapią, ale 
z prawdopodobieństwem mniejszym o 50% niż ci, którym podawano 
KLOF.
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Współczynniki 
kosztowej-efektywno ści 

i kosztowej-
użyteczno ści

Opcja 1.
Monoterapia:

Evoltra ® 

vs BSC 

Opcja 2.
Terapia skojarzona: 

Evoltra ® + 
chemioterapia 
(CYKL i ETOP) 

Analiza ekonomiczna – wyniki 

użyteczno ści vs BSC (CYKL i ETOP) 
vs BSC 

ICER [PLN/LYG]     

ICUR [PLN/QALY]     
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• Perspektywa: płatnika publicznego (NFZ) i pacjenta.
• Horyzont czasowy: 3 lata. 
• Wielko ść populacji:  liczebność populacji pacjentów z ALL, kwalifikujących 

się do leczenia KLOF oszacowano na 25 osób w 1, 2 i 3 roku (na podstawie 
wyników badania kwestionariuszowego przeprowadzonego wśród 4 
ekspertów klinicznych). 

• Porównywane scenariusze:  

Analiza wpływu na bud żet – metodyka
    

• Porównywane scenariusze:  
− istniej ący obejmuje finansowanie KLOF poprzez  „Program leczenia w 

ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej” oraz stosowanie 
najlepszej dostępnej opieki paliatywnej u pacjentów w III rzucie terapii 
ALL u dzieci i młodzieży z nawrotem lub oporną na leczenie chorobą; 

− nowy zakłada finansowanie KLOF ze środków publicznych w ramach 
Katalogu substancji czynnych stosowanych w chemioterapii 
nowotworów.
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• Przyjmując finansowanie KLOF ze środków publicznych w „Programie 
leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej” w 
scenariuszu istniejącym założono, że płatnik publiczny ponosi koszt 
rzeczywiście zużytych miligramów oraz koszt utylizacji niewykorzystanych 
miligramów (niewykorzystane miligramy z fiolki stanowią koszt dla płatnika 
publicznego).

Analiza wpływu na bud żet – uwagi 

publicznego).
• Przyjęto tą samą populację w scenariuszu aktualnym gdzie KLOF jest 

finansowana poprzez program leczenia w ramach świadczenia 
chemioterapii niestandardowej jak i w scenariuszu nowym gdzie KLOF 
finansowana jest w ramach katalogu chemioterapii. Sami autorzy stwierdzili 
że finansowanie w ramach katalogu chemioterapii zwiększy dostępność dla 
populacji pacjentów ALL.
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Rok

Perspektywa NFZ [PLN] Perspektywa pacjenta [PLN]

Scenariusz 
istniej ący

Scenariusz  
nowy

Koszt 
inkrementalny

Scenariusz 
istniej ący

Scenariusz  
nowy

Koszt 
inkrementalny

Analiza wpływu na bud żet - wyniki

1      

2      

3      

scenariusz istniejący - Program leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej
scenariusz nowy - Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii nowotworów
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Dziękuję za uwagę
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„Leczenie antyretrowirusowe osób 

żyjących z wirusem HIV w Polsce  

na lata 2012–2016” 

     
    

Dział Programów Zdrowotnych, WOT 

Agencja Oceny Technologii Medycznych 

 

Warszawa, 16.01.2012 r. 



          

Program MZ - problem decyzyjny 

Nr programu, 

wnioskodawca 

Ust. 

termin 

wyd. 

opinii 

Zakres programu 

(populacja, interwencja) 

P486, Minister 

Zdrowia 

16.03.12 P: osoby dorosłe (w tym przebywające w ośrodkach 

penitencjarnych), kobiety ciężarne, noworodki, dzieci, 

młodzież oraz osoby, które uległy ekspozycji 

pozazawodowej wypadkowej (np. gwałt, zakłucie igłą 

zanieczyszczoną materiałem potencjalnie zakaźnym, 

zranienia odniesione w trakcie napaści i bójki itp.).  

I:  

 objęcie leczeniem antyretrowirusowym pacjentów 

spełniających kryteria medyczne i kontynuacja terapii 

u pacjentów leczonych w 2011 r.,  

 monitorowanie prowadzonej terapii (badanie 

ilościowe oznaczania ładunku wirusowego HIV RNA, 

liczby limfocytów CD4/CD8 oraz jednorazowe 

oznaczanie alleli układu HLA B*57; u pewnej grupy 

pacjentów konieczne jest również wykonywanie 

testów oporności na leki ARV i tropizmu CCR5),  

 zakup szczepionek dla dzieci urodzonych z matek 

zakażonych HIV.  
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Problem zdrowotny 

 wirusy HIV: HIV-1 oraz HIV-2, posiadają w 40–60% homologiczne 

sekwencje aminokwasów. Należą do rodziny Retroviridae; 

 na podstawie analizy filogenetycznej wśród izolatów HIV-1 - 3 grupy: M, 

O i N. Większość szczepów HIV-1 odpowiedzialnych za pandemię - 

grupa M. Badania sekwencji genomu HIV-1 w tej grupie ujawniły istnienie 

podtypów/genotypów oznaczonych A, B, C, D, F, G, H, J oraz K;  

 występowanie podtypów umożliwia śledzenie dróg rozprzestrzeniania się 

zakażenia. W Europie Środkowej i Wschodniej występują podtypy A i B, 

w Zachodniej – B, w Ameryce Północnej – B, a największe zróżnicowanie 

dotyczy obszarów Afryki Subsaharyjskiej: A, C, D, F, G, H, J, K. W skali 

globalnej dominuje podtyp C (około 60%).  

 Zakażenia HIV-2 występują głównie w Afryce Zach.; infekcyjność 5-8 razy 

mniejsza w porównaniu z HIV-1; rzadko przenosi się wertykalnie; 

mniejsza wiremia i wolniejsza dynamika zmniejszania się liczby CD4+;  

o wiele wolniej doprowadza do rozwoju AIDS; nie wykazuje wrażliwości 

na NNRTI i może mieć wiele mutacji powodujących oporność na PI. 
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Problem zdrowotny 

 AIDS - zespół chorobowy, powstający w wyniku spadku odporności 

organizmu. Obejmuje wiele schorzeń zakaźnych i nowotworowych. 

Rozwijają się na skutek postępującego uszkodzenia systemu odporności 

człowieka. Czynnikiem wywołującym AIDS jest ludzki wirus upośledzenia 

odporności (ang. Human Immunodeficiency Virus). 

 Przyjmuje się, że u ponad 95% zakażonych HIV ostatecznie rozwiną się 

choroby towarzyszące HIV oraz AIDS.  

 Zakażenia oportunistyczne pojawiają się u niektórych pacjentów we 

wczesnej fazie zakażenia objawowego. Przy wyższych wartościach CD4 

- kandydoza jamy ustnej lub pochwy, leukoplakia włochata i inne 

zakażenia Herpesviridae, oraz infekcje bakteryjne.  

 Odsetek chorych na zapalenie płuc wywoływane przez Streptococcus 

pneumoniae wśród zakażonych HIV wynosi 50%, w grupie kontrolnej 

mniej niż 15%. 

 Częściej występują nawracające salmonelozy (o etiologii S. Enteritidis  

i S. Typhimurium) o ciężkich, durowatych przebiegach, wymagające 

leczenia chemioterapeutykami. 
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Problem zdrowotny 

 Liczba zakażeń, ciężki przebieg chorób, nawroty oraz oporność na terapię 

wzrastają, kiedy liczba limfocytów CD4 zbliża się do 200/μl. W ciągu roku 

od obniżenia się liczby CD4 do 200/μl ryzyko wystąpienia choroby 

wskaźnikowej przekracza 20%, a rok później 60%. 

 Dzieci z HIV częściej zapadają na choroby wieku dziecięcego.  

U zakażonych niemowląt objawy częste w przebiegu chorób wieku 

dziecięcego (gorączka, biegunka, zmiany skórne) trwają dłużej i mają 

bardziej nasilony przebieg. U większości dzieci-powiększenie węzłów 

chłonnych, wątroby, śledziony, ślinianek, zaburzenia neurologiczne 

(wynikające m.in. z zajęcia przez HIV UN), małopłytkowość, anemia, 

opóźnienie rozwoju psychoruchowego. W miarę postępującego 

upośledzenia układu odpornościowego, pojawiają się zakażenia 

oportunistyczne i inne choroby związane z HIV.  

 



          

Epidemiologia 
Zakażenia HIV, zachorowania na AIDS i zgony chorych na AIDS w latach 1986-2010, 

dane wg stanu w dniu 28.06.2011 r. (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – 

Państwowy Zakład Higieny)  

 



          

Epidemiologia 
Zachorowania na AIDS rozpoznane w latach 2006-2010, według grupy ryzyka, dane 

wg stanu w dniu 28.06.2011 r. (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy 

Zakład Higieny)  
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Epidemiologia 
Średnia roczna liczba nowo wykrywanych zakażeń HIV w latach 2006-2010, według 

województw, dane wg stanu w dniu 28.06.2011 r. (Narodowy Instytut Zdrowia 

Publicznego – Państwowy Zakład Higieny)  
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Epidemiologia 

Średnia zapadalność na AIDS w latach 2006-2010, według województw, dane wg 

stanu w dniu 28.06.2011 r. (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy 

Zakład Higieny)  
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Epidemiologia 

Liczba osób leczonych antyretrowirusowo w Polsce  

w 2010 (raport WHO 2011) 
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Aktualny stan finansowania/aktualna 

praktyka 

• Rezolucja Sejmu RP z dnia 6 stycznia 1995 r.- na Radę Ministrów został 

nałożony obowiązek przygotowania krajowego programu zwalczania i 

zapobiegania zakażeniom wirusem HIV. 

• Pierwszy Krajowy Program był realizowany w latach 1996–1998.   

• Od 1999 r. „Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV, Opieki nad 

Żyjącymi z HIV i Chorymi na AIDS na lata 1999-2003; 2004-2006; 2007-2011”.  

• Następnie podstawą prawną działań było m. in. rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 13 września 2005 r. w sprawie Krajowego Programu Zwalczania AIDS i 

Zapobiegania Zakażeniom HIV (Dz. U. Nr 189, poz. 1590). Zadania 

realizowane były zgodnie z Harmonogramem realizacji Krajowego Programu 

Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV opracowanym na lata 2007-

2011, zaakceptowanym przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 31 

października 2006 r. 

• W chwili obecnej podstawę prawną działań stanowi rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie Krajowego Programu 

Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (Dz. U. Nr 44, poz. 227). 
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Aktualny stan finansowania/aktualna 

praktyka 

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570. Z 2009 r. Nr 76, poz 641 oraz z 

2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 257, poz. 1723) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 

lutego 2011 roku w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania 

AIDS zarządzono ustalenie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania 

AIDS. Program jest realizowany w 5 obszarach:  

1. Zapobieganie zakażeniom wśród ogółu społeczeństwa,  

2. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań 

ryzykownych,  

3. Wsparcie i opieka zdrowotna dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS (przeciwdziałanie 

stygmatyzacji i dyskryminacji, podtrzymywanie i rozwijanie motywacji oraz umiejętności 

niezbędnych do samodzielnego, aktywnego życia, organizowanie w środowisku 

społecznym wsparcia, zapewnienie powszechnego dostępu do diagnostyki, zapewnienie 

powszechnego dostępu do leczenia antyretrowirusowego prowadzonego i 

finansowanego na podstawie programu zdrowotnego ustalanego przez ministra 

właściwego do spraw zdrowia na zasadach określonych w przepisach o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

przeciwdziałanie postępowi choroby, zapobieganie skutkom choroby, zwiększenie 

świadomości chorego w zakresie zdrowia i choroby.)  

4. Współpraca międzynarodowa,  

5. Monitoring.  
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Aktualny stan finansowania/aktualna 

praktyka 

 Koordynatorem realizacji Programu jest Krajowe Centrum do Spraw AIDS, 

które opracowuje Harmonogram realizacji Programu. 

 Harmonogram ustala się na 5 lat oraz przedkładany jest ministrowi właściwemu 

ds. zdrowia do 30 czerwca roku poprzedzającego rozpoczęcia zadań w nim 

przewidzianych. 

 Minister przedkłada Harmonogram do zatwierdzenia Radzie Ministrów. 

 Harmonogram został przekazany do uzgodnień zewnętrznych i konsultacji 

społecznych  w dniu 13 grudnia 2011 roku. 

• Po zakończeniu 5-letniej edycji Harmonogramu, podmioty obowiązane do 

realizacji Programu przedstawiają ministrowi właściwemu ds. zdrowia, do dnia 

15 kwietnia roku następnego, sprawozdanie z wykonania zadań objętych 

Harmonogramem wraz z podsumowaniem tego okresu. 

• Koordynator sporządza w formie zbiorczej sprawozdanie z wykonania zadań 

objętych Harmonogramem wraz z podsumowaniem tego okresu i przedkłada je 

ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, w terminie do dnia 15 maja roku 

następnego.  

• Przedmiotowe Sprawozdanie minister właściwy do spraw zdrowia przedkłada 

do zatwierdzenia Radzie Ministrów. 
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Możliwość oceny metodami HTA 

Z uwagi na prośbę Ministra Zdrowia potraktowania w sposób priorytetowy zlecenia 

zaopiniowania PZ pn. „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w 

Polsce na lata 2012–2016” oraz krótki termin jego realizacji (Program wpłynął do 

Agencji 16.12.11) niemożliwa była ocena ww. programu pod kątem wszystkich 

kryteriów ustawowych (art. 31a ust. 1) w sposób systematyczny.  

Nie mniej jednak analitycy biorący udział w pracach dołożyli wszelkich starań, aby te 

informacje, które udało się odnaleźć były jak najbardziej wiarygodne i pozwalały na 

rzetelną ocenę programu.   

Analiza została oparta na: 

 rekomendacjach klinicznych (polskich i zagranicznych) z okresu 2010-2011 

 opiniach ekspertów       

           

         

   

W opracowaniu skupiono się na dokonaniu zestawienia leków stosowanych w 

projekcie z tymi, na które wskazują odnalezione zalecenia i sprawdzono, czy 

wnioskowane leki są rekomendowane przez organizacje wyznaczające standardy 

leczenia HIV/AIDS.  
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Podsumowanie wytycznych klinicznych 

Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS 2011 

British HIV Association BHIVA 2010 

Department of Health and Human Services  DHHS 2011 

World Health Organization 2010 

Konieczność wdrożenia ART, gdy liczba CD4 mniejsza niż 350 kom/mm3; u wszystkich 

dzieci poniżej 12 m.ż., 12-24 m.ż. niezależnie od poziomu CD4; 24-59 m.ż. CD4≤750; 

powyżej 5 r.ż. jak u dorosłych. 

Decyzja o rozpoczęciu ART powinna być podjęta wspólnie przez pacjenta i lekarza 

doświadczonego w prowadzeniu takiego leczenia. Poinformowanie pacjenta, że 

leczenie powinno być kontynuowane do końca życia. 

Wybór schematu powinien być zindywidualizowany, oparty na wirologicznej 

skuteczności, toksyczności, częstotliwości podaży leku, potencjalnych interakcji i 

lekooporności.  

Zmiana raz ustalonej ART następuje tylko, gdy jest niezbędnie konieczna. 

 Badanie wiremii RNA HIV co najmniej 2 razy/rok u pacjentów nieleczonych oraz 

leczonych, częstsze badanie u dzieci, pacjentów źle tolerujących leczenie; wiremia 

>50 kopii/mL stwierdzona w 2 kolejnych badaniach-wirusowe niepowodzenie 

leczenia. 

 Oznaczanie lekooporności u osób z noworozpoznanym zakażeniem i gdy nie 

planuje się rozpoczęcia leczenia. 
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Podsumowanie wytycznych klinicznych 

cd. 

 Oznaczanie subtypu, 

 Oznaczanie tropizmu-wprowadzenie marawiroku MVC (lek z nowej grupy 

koreceptorów-koreceptora CCR5), 

 Analiza profilu genetycznego pacjenta co najmniej alleli układu HLA (HLA 

B*5701)-przed włączeniem abakawiru w celu zmniejszenia występowania 

reakcji nadwrażliwości. 

 Badanie CD4-przed ART, w momencie rozpoczęcia, w trakcie  

i w przypadku niepowodzenia klinicznego. 



          

Podsumowanie wytycznych klinicznych 

PTN AIDS 2011 WHO 2010 

 

Department od 

Health and Human 

Services DHHS 2011 

Ogólne 

zalecenia 

2 NRTI+1NNRTI 

2 NRTI+1PI 

2 NRTI (AZT, 

TDF)+1NNRTI 

2NRTI+1NNRTI lub 

1PI lub 1II lub 

antagonista CCR5 

II rzut 2NRTI (AZT, 

TDF)+1PI (ATV, LPV)  

III rzut II, NNRTI i PI drugiej 

generacji 

NRTI PI NNRTI Inhibitor 

fuzji 

Bloker 

CCR5 

Inhibitor 

integrazy 

ABC-Abacavir 

FTC-Emtricitabine 

3TC-Lamivudina 

d4T-Stavudine 

TDF-Tenofovir 

AZT-Zidovudine 

  

 

ATV-Atazanavir 

Darunavir 

Fosamprenavir  

IDV-Indinavir  

LPV-Lopinavir  

NFV-Nelfinavir  

RTV-Ritonavir  

TPV-Tipranavir 

EFV-Efavirenz 

Etravirine  

NVP-Nevirapine  

Rilpivirine 

  

 

T-20-

Enfuvirtide 

  

 

MVC-

Maraviroc 

  

RAL-

Raltegravir 
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Podsumowanie wytycznych klinicznych 

British HIV Association BHIVA 2010 

Leczenie antyretrowirusowe osób zakażonych HIV-2:  

• nie powinno się stosować leków NNRTI; 

• nie zaleca się stosowania inhibitorów fuzji (ang. fusion inhibitors); 

• nie rekomenduje się stosowania kombinacji potrójnych leków 

nukleozydowych; 

• zaleca się stosowanie inhibitorów integrazy (ang. Integrase 

inhibitors)- raletagravir;  

• nie wszystkie leki z grupy inhibitorów proteazy można stosować-

nelfinavir, amprenavir nie są rekomendowane, tipranavir i atazanavir 

powinny być stosowane z ostrożnością;  

• brak jednoznacznych dowodów do stosowania antagonistów CCR5. 
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Podsumowanie wytycznych klinicznych 

DHHS 2011, British HIV Association BHIVA 2010, WHO 2010 

Postępowanie z zakażeniem HIV u kobiet ciężarnych: 

• Wszystkie kobiety powinny mieć wykonywany test w kierunku zakażenia HIV na 

wczesnym etapie ciąży;  

• Należy zbalansować ryzyko transmisji wirusa HIV z toksycznością terapii;  

• Zydowudyna AZT stosowana w monoterapii, która powinna być podawana od 

28 tygodnia pozostaje aktualną opcją dla kobiet: z HIV RNA <10 000/mL, 

zakażonych dzikim typem wirusa, nie wymagających HAART dla zdrowia matki, 

nie chcących otrzymywać HAART w trakcie trwania ciąży, chcących urodzić 

poprzez cięcie cesarskie; 

• Nie należy przepisywać terapii zawierającej 2 leki NRTI;  

• Należy przepisać skuteczną terapię, tzn. składającą się z 3 lub więcej leków: 

jeśli zgodnie z wytycznymi dla dorosłych jest wskazana ze względu na stan 

zdrowia matki; rozpoczynając podawanie leczenia po ukończeniu I trymestru; 

jeśli poziom matczynej wiremii jest wyższy niż 10 000 mL i nie ma wskazań do 

stosowania HAART; zaczynając od 20-28 tygodnia, jako alternatywa do AZT  

i cięcia cesarskiego; jeśli wykryto oporność genotypową lub fenotypową;  
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Podsumowanie wytycznych klinicznych 

cd. 

DHHS 2011, British HIV Association BHIVA 2010, WHO 2010 

Postępowanie z zakażeniem HIV u kobiet ciężarnych cd.: 

• Krótkoterminowa ART (START) stosowana jako prewencja transmisji wirusa 

z matki na dziecko powinna: zostać przerwana po porodzie, idealnie kiedy 

poziom wiremii będzie niższy niż 50 kopii/mL; zostać przerwana  

z ostrożnym uwzględnieniem okresu półtrwania każdego z komponentów, 

aby uniknąć nieplanowanej monoterapii po zaprzestaniu leczenia,  

w szczególności dla leków, na które łatwo powstaje oporność;  

• HAART rozpoczęta przed poczęciem, powinna być zazwyczaj 

kontynuowana przez całą ciążę; dla ciężarnych należy stosować takie same 

dawki jak dla dorosłych.  
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Podsumowanie wytycznych klinicznych 

PTN AIDS 2011, BHIVA 2010, WHO 2010 

Profilaktyka zakażeń HIV u noworodków: 

• zydowudyna ZDV jest podstawowym lekiem z grupy NRTI, który powinien 

być zastosowany u ciężarnej HIV(+) w sytuacji, gdy ART ma zostać 

zastosowana z powodu profilaktyki zakażenia płodu i noworodka;   

• w ciągu 4h od urodzenia rozpocząć profilaktyczne podawanie leków ARV; 

• jeśli kobieta była leczona ART i w 34-36 t.c. miała wiremię ˂50 kopii/mL, nie 

miała głębokiego niedoboru odporności, to noworodek powinien otrzymać 

tylko ZDV przez 4 tyg. 

• jeśli rozpoznanie HIV u matki postawiono w momencie porodu lub tuż po, 

brakuje informacji o VL HIV i CD4 z 34–36 tygodnia ciąży u matki, lub 

pomimo ART utrzymuje się stale wykrywalna wiremia – VL HIV >50 

kopii/mL, noworodek powinien otrzymać 3 leki-ZDV (4 tyg.) + lamiwudyna 

3TC (4 tyg.) + newirapina NVP (2 tyg.);  

• do wykluczenia zakażenia konieczne są 2 wyniki badań wykonanych 

powyżej 30 dnia życia, jeśli są wątpliwości, że matka mogła karmić piersią, 

ostatnie badanie należy wykonać w wieku 6 miesięcy. Badanie z okresu 

noworodkowego nie jest podstawą do wykluczenia zakażenia.  
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Podsumowanie wytycznych klinicznych 

PTN AIDS 2011, BHIVA 2011 

Leczenie dzieci: 

• dzieci wertykalnie zakażone HIV powinny otrzymać leczenie ARV przed 

ukończeniem wieku 3 miesięcy;  

• przed rozpoczęciem terapii należy oznaczyć oporność na leki ARV oraz 

allele HLA B5701. Jeśli doszło do zakażenia HIV pomimo profilaktyki 

transmisji wertykalnej i jednym z leków była newirapina, to w terapii dziecka 

nie należy stosować NNRTI;  

• u dzieci w wieku poniżej 3 lat w I schemacie z wyboru pozostają: 2NRTI + 

LPV/r (PI) (lopinavir/ritonavir) lub 2NRTI + NVP (NNRTI);  

• powyżej 3 lat lekiem z wyboru z NNRTI jest EFV (nie u dziewcząt ≥4 

stopnia dojrzałości płciowej wg Tannera);  

• dzieci powyżej 6 lat: 2NRTI+EFV (NNRTI) lub 2NRTI+LPV/r (PI); 

• u nastolatków (od 4 stopnia dojrzałości płciowej wg Tannera): TDF 

(tenofowir) (NRTI) + 3TC (lamiwudyna) (NRTI) lub FTC (emtricitabine) 

(NRTI).  
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Podsumowanie wytycznych klinicznych 

PTN AIDS 2011 

Szczepienia ochronne dzieci zakażonych HIV:   

Specjalny kalendarz szczepień opracowany przez ośrodek referencyjny 

leczenia dzieci zakażonych HIV i chorych na AIDS  (rekomend. PTN AIDS), 

znajdujący się przy Klinice Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego UM  

w Warszawie.  

Szczepionki żywe, których nie powinno się stosować ze względu na chorobę 

dziecka lub/i opiekunów: przeciwko gruźlicy i żywa szczepionka przeciwko 

poliomyelitis. Inne żywe (odra, świnka, różyczka, ospa wietrzna) mogą być 

podawane w zależności od stanu immunologicznego dziecka. Zdrowe dzieci 

matek HIV(+) są szczepione przeciwko TB dopiero po wykluczeniu zakażenia 

HIV tj. około 4‐6 m.ż. Terminy szczepień ustalane są indywidualnie przez 

lekarza prowadzącego ART. U dzieci, u których rozpoznano zakażenie HIV na 

etapie AIDS i/lub z głębokim niedoborem odporności, szczepienia należy 

odroczyć do uzyskania stabilnej poprawy immunologicznej. Szczepionki 

nieżywe: przeciwko zakażeniom HAV, HBV, błonicy, tężcowi, krztuścowi, 

poliomyelitis (IPV), zakażeniom Haemophilus influenzae typ b, S. pneumoniae, 

N.meningitidis C, grypie, HPV.   

  

  

 



          

Podsumowanie wytycznych klinicznych 

Schemat szczepień ochronnych u dzieci zakażonych HIV-PTN AIDS 2011 
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Podsumowanie opinii ekspertów 

W toku prac występowano o opinię do następujących ekspertów:  

•           

       

  

•           

    

•             

•           

   

•           

    

•           
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Podsumowanie opinii ekspertów 

• eksperci zgodnie uważają, że PZ terapii antyretrowirusowej jest niezbędny 

• niezgodność między środkami finansowymi zaplanowanymi w programie, a liczbą 

pacjentów. W związku z tym istnieje obawa, że leczenie antyretrowirusowe nie 

będzie dostępne dla wszystkich tego wymagających. Koniecznym jest 

zabezpieczenie leczenia ARV każdemu kolejnemu zakażonemu HIV zgodnie  

z przyjętymi rekomendacjami na świecie i w Polsce. 

• większość ekspertów zwraca uwagę na konieczność kontynuowania terapii i na 

fakt, że raz rozpoczętej nie można już przerwać. Każda przerwa w dostawie, 

podawaniu leków stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia pacjentów z HIV/AIDS. 

• eksperci uważają, że terapia antyretrowirusowa jest efektywna ekonomicznie.  

•    zauważa, że wśród realizatorów programu nie ma 

ośrodków prowadzących leczenie dzieci (powinny zostać wymienione). W kryteriach 

wymaganych wymieniono: co najmniej 3-letnie doświadczenie i prowadzenie 

przynajmniej 20 pacjentów dorosłych. 

•    uważa, że leczenie antyretrowirusowe, także profilaktyka 

poekzpozycyjna, wymagają od lekarzy dużej, stale uaktualnianej wiedzy dotyczącej 

m.in. działania leków, interakcji między lekami ARV, interakcji z innymi lekami i ten 

element również powinien być częścią PZ. 
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Wpływ na budżet systemu ochrony 

zdrowia 

• Program finansowany będzie z budżetu ministra właściwego do spraw 

zdrowia z części 46 – Zdrowie, dział 851 – Ochrona Zdrowia, rozdział 

85 149 – Programy Polityki zdrowotnej. 

 

• Wydatki na realizację Programu w latach 2012–2016 zostały oszacowane 

na kwotę 1 030 390 841,00 zł. W roku 2012 wydatki wyniosą 191 000 000 

zł, jednak w pozostałych latach mogą ulec zmianie, gdyż budżet na 

programy zdrowotne z rozdziału 85149 – Programy Polityki zdrowotnej 

planowany jest na okres jednego roku i ostateczna wysokość środków 

finansowych uzależniona jest corocznych decyzji Kierownictwa Ministerstwa 

Zdrowia. 

 



          

Program MZ – czas, populacja, koszty 

Program Czas 

realizacji 

Populacja (liczebność, 

przewidywane objęcie 

populacji docelowej) 

Budżet projektu, koszt/osobę 

P486, 

Minister 

Zdrowia 

 

2012-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarz 

PZ 

realizowany 

jest od 1999 

roku 

Beneficjentami programu 

będą osoby zakażone HIV  

i chore na AIDS, osoby po 

ekspozycji pozazawodowej 

oraz dzieci z matek HIV+ 

(szczepienia): 

2012: 4547 osób 

(przewidywana ok. 6300) 

2013: 4720 osób 

(przewidywana ok. 7100) 

2014: 4899 osób 

(przewidywana ok. 8000) 

2015: 5085 osób 

(przewidywana ok. 9000) 

2016: 5279 osób 

(przewidywana ok. 10 200) 

Budżet programu w kolejnych latach: 

2012: 191 000 000 zł (leki, testy, 

szczepionki-190 903 000 zł, 

wynagrodzenia-45 000 zł, obsługa 

admin.- 52 000 zł) 

2013: 198 528 000 zł 

2014: 205 791 804 zł 

2015: 213 611 893 zł 

2016: 221 729 144 zł 

Koszt miesięcznej terapii dla 1 os. 

ok. 3500 zł (42 000 zł/rok) 

Koszt oznaczenia wiremii ok. 80,00 

zł  

Koszt badania liczebności limfocytów 

CD4 ok. 70,00 zł  

Rocznie koszt diagnostyki 1 pacjenta 

ok. 300 zł.  

Koszt badania lekooporności ok. 500 

zł (powinna być wykonywana u 

ok.10% pacjentów/rok)  
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Program MZ – czas, populacja, koszty 
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Dziękuję za uwagę 








