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1.1.1 Analiza podstawowa 

1.1.1.1 Analiza z uwzględnieniem instrumentu dzielenia ryzyka (RSS) 

1.1.1.1.1 Perspektywa wspólna płatnika publicznego (NFZ) i świadczeniobiorcy 

Strategia leczenia Koszty całkowi-
te [zł] 

Efekty 
[QALY] 

Różnica kosztów  
Abirateron vs 

BSC [zł] 

Różnica efektów  
Abirateron vs BSC 

[QALY] 

ICUR 
[zł/QALY

] 

Cena progowa 
Zytiga [zł] 

 
   

    

   

 

 

 

 

1.1.1.1.2 Perspektywa płatnika publicznego (NFZ) 

Tabela 1. Wyniki analizy kosztów-użyteczności abirateronu w porównaniu z wyłącznym leczeniem 
objawowym (perspektywa płatnika publicznego, uwzględnienie RSS). 

Strategia leczenia Koszty całkowite 
[zł] 

Efekty 
[QALY] 

Różnica kosztów  
Abirateron vs 

BSC [zł] 

Różnica efektów  
Abirateron vs 

BSC [QALY] 

ICUR 
[zł/QALY] 

Cena 
progowa 
Zytiga [zł] 
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1.1.1.2 Analiza bez uwzględnienia instrumentu dzielenia ryzyka (RSS) 

1.1.1.2.1 Perspektywa wspólna płatnika publicznego (NFZ) i świadczeniobiorcy 

Tabela 2. Wyniki analizy kosztów-użyteczności abirateronu w porównaniu z BSC (perspektywa wspól-
na płatnika publicznego i świadczeniobiorcy, nieuwzględnienie RSS). 

Strategia leczenia Koszty całkowite 
[zł] 

Efekty 
[QALY] 

Różnica kosz-
tów  

Abirateron vs 
BSC [zł] 

Różnica efektów  
Abirateron vs 

BSC [QALY] 

ICUR 
[zł/QALY] 

Cena progo-
wa Zytiga [zł] 

 
   

    

   

 

 

 

 

1.1.1.2.2 Perspektywa płatnika publicznego (NFZ) 

Tabela 3. Wyniki analizy kosztów-użyteczności abirateronu w porównaniu z wyłącznym leczeniem 
objawowym (perspektywa płatnika publicznego, nieuwzględnienie RSS). 

Strategia leczenia Koszty całkowite 
[zł] 

Efekty 
[QALY] 

Różnica kosztów  
Abirateron vs 

BSC [zł] 

Różnica efektów  
Abirateron vs 

BSC [QALY] 

ICUR 
[zł/QALY] 

Cena progo-
wa Zytiga [zł] 
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1.1.2 Analiza wrażliwości 

1.1.2.1 Analiza z uwzględnieniem instrumentu dzielenia ryzyka (RSS) 

1.1.2.1.1 Perspektywa wspólna płatnika publicznego (NFZ) i świadczeniobiorcy 

Tabela 4. Wyniki jednokierunkowej analizy wrażliwości dla porównania abirateronu z BSC (perspektywa wspólna płatnika publicznego i świadczeniobiorcy, 
uwzględnienie RSS). 

Wariant analizy wrażliwości 
Koszty –  

abirateron [zł] 
Koszty –  
BSC [zł] 

Różnica  
kosztów [zł] 

Efekty –  
abirateron [QA-

LY] 

Efekty –  
BSC [QALY] 

Różnica efek-
tów 

[QALY] 

ICUR 
[zł/QALY] 

Zmiana 
ICUR [%] 

Cena 
progowa 

[zł] * 
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Wariant analizy wrażliwości 
Koszty –  

abirateron [zł] 
Koszty –  
BSC [zł] 

Różnica  
kosztów [zł] 

Efekty –  
abirateron [QA-

LY] 

Efekty –  
BSC [QALY] 

Różnica efek-
tów 

[QALY] 

ICUR 
[zł/QALY] 

Zmiana 
ICUR [%] 

Cena 
progowa 

[zł] * 
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1.1.2.1.2 Perspektywa płatnika publicznego (NFZ) 

Tabela 5. Wyniki jednokierunkowej analizy wrażliwości dla porównania abirateronu z BSC (perspektywa płatnika publicznego, uwzględnienie RSS). 

Wariant analizy wrażliwości 
Koszty –  

abirateron [zł] 
Koszty –  
BSC [zł] 

Różnica  
kosztów [zł] 

Efekty –  
abirateron [QA-

LY] 

Efekty –  
BSC [QALY] 

Różnica efek-
tów 

[QALY] 

ICUR 
[zł/QALY] 

Zmiana 
ICUR [%] 

Cena 
progowa 

[zł] * 
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Wariant analizy wrażliwości 
Koszty –  

abirateron [zł] 
Koszty –  
BSC [zł] 

Różnica  
kosztów [zł] 

Efekty –  
abirateron [QA-

LY] 

Efekty –  
BSC [QALY] 

Różnica efek-
tów 

[QALY] 

ICUR 
[zł/QALY] 

Zmiana 
ICUR [%] 

Cena 
progowa 

[zł] * 
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1.1.2.2 Analiza bez uwzględnienia instrumentu dzielenia ryzyka (RSS) 

1.1.2.2.1 Perspektywa wspólna płatnika publicznego (NFZ) i świadczeniobiorcy 

Tabela 6. Wyniki jednokierunkowej analizy wrażliwości dla porównania abirateronu z BSC (perspektywa wspólna płatnika publicznego i świadczeniobiorcy, 
nieuwzględnienie RSS). 

Wariant analizy wrażliwości 
Koszty –  

abirateron [zł] 
Koszty –  
BSC [zł] 

Różnica  
kosztów [zł] 

Efekty –  
abirateron [QA-

LY] 

Efekty –  
BSC [QALY] 

Różnica efek-
tów 

[QALY] 

ICUR 
[zł/QALY] 

Zmiana 
ICUR [%] 

Cena 
progowa 

[zł] * 
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Wariant analizy wrażliwości 
Koszty –  

abirateron [zł] 
Koszty –  
BSC [zł] 

Różnica  
kosztów [zł] 

Efekty –  
abirateron [QA-

LY] 

Efekty –  
BSC [QALY] 

Różnica efek-
tów 

[QALY] 

ICUR 
[zł/QALY] 

Zmiana 
ICUR [%] 

Cena 
progowa 

[zł] * 
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1.1.2.2.2 Perspektywa płatnika publicznego (NFZ) 

Tabela 7. Wyniki jednokierunkowej analizy wrażliwości dla porównania abirateronu z BSC (perspektywa płatnika publicznego, nieuwzględnienie RSS). 

Wariant analizy wrażliwości 
Koszty –  

abirateron [zł] 
Koszty –  
BSC [zł] 

Różnica  
kosztów [zł] 

Efekty –  
abirateron [QA-

LY] 

Efekty –  
BSC [QALY] 

Różnica efek-
tów 

[QALY] 

ICUR 
[zł/QALY] 

Zmiana 
ICUR [%] 

Cena 
progowa 

[zł] * 
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