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Wykaz skrótów i akronimów 

BIA analiza wpływu na budżet (ang. budget impact analysis) 

NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia 

PLN polski złoty 

RSS mechanizm dzielenia ryzyka (ang. risk sharing scheme) 
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1 Założenia analizy  
Analiza racjonalizacyjna przedkładana jest w przypadku, gdy analiza wpływu na budżet 
podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń ze środków publicznych wykazuje 
wzrost kosztów refundacji. Analiza ta powinna przedstawiać rozwiązania dotyczące refun-
dacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów me-
dycznych, których wprowadzenie spowoduje uwolnienie środków publicznych w wielkości 
odpowiadającej co najmniej wzrostowi kosztów wynikającemu z analizy wpływu na budżet. 

Problemem związanym z wykonaniem analizy racjonalizacyjnej jest ograniczona wielkość 
rynku, z którego można uwalniać środki publiczne, zarówno w aspekcie całkowitego rynku 
leków, jak i w aspekcie rynku poszczególnych grup terapeutycznych. W przypadku braku 
identyfikacji możliwości uwolnienia środków w obrębie rynku dla wskazania, w którym 
składany jest wniosek refundacyjny, należy zidentyfikować oszczędności w obrębie rynku 
innych grup terapeutycznych [Ustawa refundacyjna 2011]. 
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2 Przedmiot analizy  
Przedmiotem analizy jest identyfikacja mechanizmu, którego wprowadzenie spowoduje 
uwolnienie środków publicznych w wielkości odpowiadającej co najmniej wzrostowi kosz-
tów płatnika publicznego związanego z finansowaniem w ramach nowo utworzonego pro-
gramu lekowego pt. „Leczenia Tętniczego Nadciśnienia Płucnego riocyguatem w monotera-
pii i riocyguatem w skojarzeniu z bosentanem (TNP) (ICD-10: I27, I27.0)” preparatu Adem-
pas® (riocyguat) w leczeniu dorosłych pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym 
o etiologii idiopatycznej, dziedzicznej lub związanej z chorobą tkanki łącznej (klasa czyn-
nościowa II-III wg WHO) po niepowodzeniu leczenia pierwszego rzutu w programie lekowym 
leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego.  
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