
  

Agencja Oceny Technologii Medycznych 
 
www.aotm.gov.pl 

 

 
 

Agencja Oceny Technologii Medycznych   
ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa tel. +48 22 56 67 200  fax +48 22 56 67 202   

NIP 525-23-47-183  REGON 140278400 
 e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl   

www.aotm.gov.pl     
 
 

Rekomendacja nr 118/2014 

z dnia 12 maja 2014 r. 

Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych 
w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Botox, toxinum 

botulinicum typum A ad iniectabile, proszek do sporządzania 
roztworu do wstrzykiwań, 100 jednostek Allergan kompleksu 

neurotoksyny Clostridum botulinum typu A/fiolkę, fiolka 
z proszkiem, we wskazaniu leczenie spastyczności kończyny górnej 

po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A (ICD-10: 
I61; I63; I69) w ramach programu lekowego 

 
Prezes Agencji rekomenduje objęcie refundacją produktu leczniczego Botox, toxinum 
botulinicum typum A ad iniectabile, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 100 
jednostek Allergan kompleksu neurotoksyny Clostridum botulinum typu A/fiolkę, fiolka 
z proszkiem, EAN 5909990674817; we wskazaniu leczenie spastyczności kończyny górnej 
po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A (ICD-10: I61; I63; I69) w ramach 
programu lekowego. 

Uzasadnienie rekomendacji 

Prezes Agencji, przychylając się do stanowiska Rady Przejrzystości, uważa za zasadne objęcie 
refundacją produktu leczniczego Botox (toksyna botulinowa typu A do wstrzykiwań), proszek 
do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 100 jednostek Allergan kompleksu neurotoksyny 
Clostridum botulinum typu A/fiolkę, fiolka z proszkiem, kod EAN 5909990674817 
we wskazaniu: program lekowy „Leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu 
(ICD-10: I63; I61; I69)”, w ramach istniejącej grupy limitowej.  

Toksyna botulinowa typu A posiada udowodnioną skuteczność terapeutyczną 
i bezpieczeństwo stosowania.   

Międzynarodowe wytyczne kliniczne obejmujące wnioskowane wskazanie dopuszczają 
toksynę botulinową, jako opcję terapeutyczną, u prawidłowo kwalifikowanych do leczenia 
pacjentów z poudarową spastycznością kończyny górnej, u których poprawia ona 
funkcjonalność zadaniową oraz jakość życia w zakresie funkcjonowania poprzez zmniejszenie 
napięcia mięśniowego i poprawę czynnej i biernej ruchomości kończyny górnej. 

W ocenie Prezesa proponowany instrument dzielenia ryzyka jest akceptowalny. 

Program powinien być realizowany pod kontrolą specjalisty rehabilitacji medycznej. 
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Przedmiot wniosku 

Wnioskodawca, we wniosku o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu produktu 
leczniczego Botox (toksyna botulinowa typu A), proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 
100 jednostek Allergan kompleksu neurotoksyny Clostridium botulinum typu A/fiolkę, fiolka 
z proszkiem, kod EAN: 5909990674817, w ramach programu lekowego „Leczenie spastyczności 
kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A (ICD-10: I61, I63, I69)”, 
wnosi o kategorię dostępności refundacyjnej - lek stosowany w ramach programu lekowego 
z deklarowanym poziomem odpłatności: bezpłatnie dla pacjenta w ramach programu lekowego; 
w ramach istniejącej grupy limitowej „1055.2 Toksyny botulinowe – 2”. 

            

Problem zdrowotny 

Spastyczność cechuje się wzrostem napięcia mięśniowego zależnym od rozciągania mięśnia w wyniku 
utraty kontroli czuciowo-ruchowej napięcia mięśniowego w przebiegu uszkodzenia górnego neuronu 
ruchowego. Spastyczność przyczynia się do: utrudnienia rehabilitacji i odzyskania sprawności 
ruchowej, bólu, utrudnienia higieny i samoobsługi, wycofania się z życia towarzyskiego i społecznego, 
gorszej samooceny, pogorszenia nastroju i jakości życia. Sprzyja ona także powstawaniu trwałych 
przykurczów, deformacji stawowych, odleżyn, zakrzepicy żylnej oraz infekcji. 

Udar mózgu – nagłe ogniskowe lub uogólnione zaburzenia czynności mózgu, utrzymujące się >24 
godzin (o ile wcześniej nie spowodują zgonu albo nie wycofają się po leczeniu trombolitycznym), 
bez innej przyczyny niż naczyniowa. 

Opis wnioskowanego świadczenia 

Toksyna botulinowa typu A hamuje uwalnianie acetylocholiny w presynaptycznych zakończeniach 
nerwów poprzez rozszczepianie struktury SNAP-25, białka koniecznego dla skutecznego łączenia 
i uwalniania form acetylocholiny z pęcherzyków znajdujących się w zakończeniach nerwów.  
Po wstrzyknięciu, następuje szybkie wiązanie ze specyficznymi powierzchniowymi receptorami 
komórkowymi o wysokim powinowactwie do toksyny. Następnie toksyna jest przenoszona poprzez 
błonę komórkową z udziałem receptorów pośredniczących. Ostatecznie, toksyna jest uwalniana 
do cytozolu. Procesowi temu towarzyszy postępujące hamowanie uwalniania acetylocholiny, 
kliniczne objawy pojawiają się w ciągu 2-3 dni. Maksymalny efekt terapeutyczny uzyskuje się w 5 – 6 
tygodniu po wstrzyknięciu. Działanie toksyny botulinowej ustępuje zwykle w ciągu 12 tygodni po 
wstrzyknięciu, gdy ponownie będzie utworzone połączenie pomiędzy zakończeniami nerwowymi 
a płytką mięśniową.  
Po wstrzyknięciu do mięśnia wypieracza wpływa na neurony dróg eferentnych odpowiedzialnych 
za czynność mięśnia wypieracza poprzez zahamowanie uwalniania acetylocholiny. Ponadto może 
hamować czynność neurotransmiterów aferentnych i dróg czuciowych. 

Toksyna botulinowa typu A jest zarejestrowana do stosowania w następujących wskazaniach: 
- kurcz powiek (blefarospazm), połowiczy kurcz twarzy i związane z nim ogniskowe dystonie; 
- idiopatyczny kręcz karku (dystonia szyjna); 
- ogniskowe przykurcze (spastyczność): nadgarstka i dłoni u pacjentów dorosłych po udarze; związane 
z dynamiczną deformacją stopy końsko-szpotawej spowodowanej spastycznością (przykurczami) 
u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, w wieku dwóch lat i starszych;  
- leczenie zmarszczek gładzizny czoła spowodowanych nadmiernym kurczeniem się mięśnia 
marszczącego brwi oraz mięśnia podłużnego nosa; 
- uporczywa, ciężka, pierwotna nadpotliwość pach, przeszkadzająca w codziennych czynnościach 
i oporna na leczenie miejscowe. 
- profilaktyka bólów głowy u pacjentów dorosłych cierpiących na przewlekłą migrenę (bóle głowy 
występujące 15 dni w miesiącu lub częściej) 
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- idiopatyczna nadreaktywność pęcherza moczowego z objawami nietrzymania moczu, parciem 
naglącym lub częstomoczem, u pacjentów dorosłych, z niewystarczającą odpowiedzią lub 
z nadwrażliwością na leki antycholinergiczne. 

Wnioskowane wskazanie obejmuje ogniskowe przykurcze (spastyczność): związane z dynamiczną 
deformacją stopy końsko-szpotawej spowodowanej spastycznością (przykurczami) u dzieci 
z mózgowym porażeniem dziecięcym, w wieku dwóch lat i starszych;  nadgarstka i dłoni u pacjentów 
dorosłych po udarze. 

          
               

            
     

a)      
b)            

          
c)           

              
 

           
          

          

Alternatywna technologia medyczna 

W analizach wnioskodawcy jako komparator dla preparatu Botox w populacji ze spastycznością 
kończyny górnej po udarze mózgu (ICD-10: I61; I63: I69) wskazano rehabilitację (rozumianą jako 
postępowanie podstawowe, wspomagane lub nie farmakoterapią doustnymi lekami zmniejszającymi 
napięcie mięśni),            

Rehabilitacja stanowi aktualny standard leczenia w świetle rekomendacji klinicznych i opinii 
ekspertów ankietowanych w toku prac nad analizą weryfikacyjną Agencji.  

           
            

  

          

Skuteczność kliniczna 

Komparatory w analizie klinicznej wnioskodawcy, według kryteriów włączenia do przeglądu, 
stanowiła rehabilitacja, jako postępowanie podstawowe zalecane u wszystkich pacjentów 
z poudarową spastycznością kończyny górnej        

         
Do przeglądu systematycznego wnioskodawcy włączono     

           
           

           
           

              
           

           
    

Główne ograniczenia analizy klinicznej wnioskodawcy dotyczą między innymi małej liczebności 
badanych grup, co wydaje się nieproporcjonalne w zestawieniu z epidemiologią spastyczności 
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kończyny górnej w przebiegu udarów w Polsce i na świecie; sposobu prezentacji części wyników 
uniemożliwiający ich analizę (np. dane przedstawione jedynie na wykresie); heterogeniczności 
ocenianych punktów końcowych; zróżnicowane dawkowanie preparatów Botox; dowolność 
w odniesieniu do standardowej opieki.  

W analizie klinicznej wnioskodawcy przedstawiono wyniki dotyczące skuteczności toksyny 
botulinowej typu A (Botox) w dawkach nieprzekraczających maksymalnej dawki wg proponowanego 
projektu programu lekowego w porównaniu z placebo (dopuszczając prowadzenie rehabilitacji). 
W związku z brakiem badań bezpośrednio porównujących Botox   oraz Botox  , 
przeprowadzono porównanie pośrednie w celu porównania ich skuteczności i bezpieczeństwa.  
Wyniki przeprowadzonej metaanalizy wskazują na istotnie statystycznie większą skuteczność 
produktu leczniczego Botox w porównaniu z placebo w odniesieniu do: 

• napięcia mięśni wyrażonego w skali Ashworth (AS) i zmodyfikowanej skali Ashworth (MAS) 
dla zginaczy nadgarstka w 4.-6. oraz 12.-16. tygodniu obserwacji:    

            
            

                
           

             
               
 , 

• napięcia mięśni wyrażonego w skali Ashworth (AS) i zmodyfikowanej skali Ashworth (MAS) 
dla mięśnia dwugłowego w 4.-6. tygodniu obserwacji:      

            
             

 napięcia mięśni wyrażonego w skali Ashworth (AS) i zmodyfikowanej skali Ashworth (MAS) 
dla zginaczy palców w 4.-6. oraz 12.-16. tygodniu obserwacji:    

            
             

            
             

         
 napięcia mięśni wyrażonego w skali Ashworth (AS) i zmodyfikowanej skali Ashworth (MAS) 

dla zginacza i przywodziciela kciuka w 12.-16. tygodniu obserwacji:    
          

              
    

 stopnia niesprawności wyrażonego w skali DAS w 4.-6. oraz w 12.-16. tygodniu po iniekcji: 
           

             
            

            
            

• całościowej oceny skuteczności terapii/osiągnięcia celu terapeutycznego wykonanej przez 
chorego/opiekuna i lekarza (GAS) po 4.-6. oraz 12.-16. tygodniach obserwacji:   
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Dodatkowo w wyniku przeprowadzonej metaanalizy wykazano nieistotną statystycznie większą 
skuteczność preparatu Botox w porównaniu z placebo w odniesieniu do następujących punktów 
końcowych: napięcie mięśni wyrażone w skali Ashworth (AS) i zmodyfikowanej skali Ashworth (MAS) 
w odniesieniu do mięśnia dwugłowego w 12.-16. tygodniu obserwacji oraz napięcie mięśni wyrażone 
w skali Ashworth (AS) i zmodyfikowanej skali Ashworth (MAS) dla zginacza i przywodziciela kciuka 
w 4.-6. tygodniu obserwacji . 

Dla przeprowadzonego porównania pośredniego  Botox   uwzględniono 
następujące punkty końcowe, dla których oszacowano wartość MD: napięcie mięśnia dwugłowego 
ocenione w skali MAS/AS w 4.-6. tygodniu obserwacji      , napięcie 
mięśnia dwugłowego ocenione w skali MAS/AS w 12.-16. tygodniu obserwacji      

  oraz zakres ruchu aktywnego AROM w 4.-6. tygodniu obserwacji     
 Wyniki porównania sugerują, iż preparat Botox     

    dla punktu końcowego odnoszącego się do redukcji 
napięcia mięśni wg MAS/AS w 4.-6. oraz 12.-16. tygodniu obserwacji     

 w ocenie poprawy zakresu ruchu aktywnego nadgarstka AROM w 4-6-tyg. obserwacji. 
Należy zaznaczyć, że wyniki przeprowadzonego porównania pośredniego należy interpretować 
z należytą ostrożnością. 

Skuteczność praktyczna 

Wnioskodawca, w analizach dołączonych do wniosku, nie przedstawił informacji odnośnie 
skuteczności praktycznej wnioskowanej technologii.  

Bezpieczeństwo stosowania 

Metaanaliza             
 raportowano zdarzenia niepożądane związane z leczeniem w grupie pacjentów leczonych 

preparatem Botox w porównaniu z placebo w 12-tygodniowym okresie obserwacji. W odniesieniu 
do poważnych zdarzeń niepożądanych obserwowanych w okresie 12. tygodni, metaanaliza   
porównujących Botox z placebo          ) 

     raportowano poważne zdarzenia niepożądane w grupie 
pacjentów leczonych preparatem Botox. Analiza wyników badania   dostarcza 
informacji o    wstępowaniu następujących zdarzeń niepożądanych 
wśród pacjentów leczonych preparatem Botox w porównaniu z placebo:     

     oraz o    występowaniu  
      w grupie pacjentów leczonych 

preparatem Botox w porównaniu z placebo.  
Analiza wyników porównania pośredniego preparatu Botox z   sugeruje, 
iż    w grupie pacjentów leczonych preparatem Botox występują 
zdarzenia niepożądane ogółem w 12.-24. tygodniu obserwacji w porównaniu z pacjentami leczonymi 

 , natomiast w odniesieniu do bólu ramienia oraz infekcji   
 zdarzenia te obserwowano w grupie pacjentów leczonych    

Informacje dodatkowe informacje na temat bezpieczeństwa preparatu Botox opublikowane przez 
Agencję Żywności i Leków (FDA, ang. Food and Drug Administration) oraz Urząd Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL), nie donoszą 
o innych działaniach niepożądanych niż te uwzględnione w Charakterystyce Produktu Leczniczego 
Botox.  

Zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego Botox (data zatwierdzenia lub częściowej zmiany 
tekstu ChPL – 8 lipca 2013) do najczęściej występujących działań niepożądanych wśród pacjentów 
leczonych z powodu ogniskowej spastyczności dłoni i nadgarstka po udarze należą: bardzo często 
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(>1/10) – nie wyszczególniono, często (>1/100, <1/10) – wzmożone napięcie, wybroczyny, plamica, 
ból kończyny i osłabienie mięśni, krwawienie i podrażnienie w miejscu podania. 

Propozycje instrumentów dzielenia ryzyka 

            
            
          

             
               
               

              
          
           

           
          

             
            
           

          
          

          
               

             
          

             
     

Stosunek kosztów do uzyskiwanych efektów zdrowotnych 

Celem analizy według wnioskodawcy była ocena ekonomiczna zastosowania preparatu Botox 
(toksyna botulinowa typu A)         w leczeniu 
poudarowej spastyczności kończyny górnej u dorosłych pacjentów w ramach proponowanego 
programu lekowego. 

         
          

          
           

             
             

     

          
             

          
          

           
     . 

Z uwagi na brak współpłacenia pacjenta w proponowanej kategorii dostępności refundacyjnej – 
program lekowy, w obliczeniach przyjęto jedynie perspektywę płatnika publicznego (NFZ), także 12-
tygodniowy horyzont czasowy. 
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W przedstawionej analizie ekonomicznej uwzględniono koszty leków, które będą rozliczane 
w programie lekowym dla spastyczności poudarowej kończyny górnej. W analizie minimalizacji 
kosztów nie uwzględniono kosztów podania leczenia oraz monitorowania leczenia ponieważ 
w związku z definicją będą takie same dla wszystkich analizowanych leków. Koszty te uwzględniono 
w analizie ilorazu kosztu i efektu.  

Do głównych ograniczeń prezentowanej analizy należy brak wiarygodnych danych pozwalających na 
oszacowanie przeciętnych dawek toksyn botulinowych stosowanych w populacji pacjentów 
z poudarową spastycznością kończyny górnej. Należy podkreślić, że prezentowane ograniczenie 
starano się uwzględnić w analizie scenariuszowej. 

    
        

            
              

              
               

            
              

             
               
                 

          
          

          
             

              
               
              

           
                

              
                 
            

    

Wskazanie czy zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 12 
maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. nr 122, poz.696 z późn. zm.)  
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Wpływ na budżet płatnika publicznego 

Wnioskodawca przedstawił analizę wpływu na budżet płatnika publicznego związanego 
z zastosowaniem preparatu Botox (toksyna botulinowa typu A) w leczeniu poudarowej spastyczności 
kończyny górnej u dorosłych pacjentów w ramach proponowanego programu lekowego: „Leczenie 
spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A (ICD-10: I63; 
I61; I69)”.  
Wnioskodawca proponuje kwalifikację ocenianej technologii do istniejącej grupy limitowej – 1055.2, 
toksyny botulinowe - 2, w której jest obecnie jedyną refundowaną substancją w ramach programów 
lekowych: B.28 „Leczenie dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzy (ICD-10 G 24.3, G 24.5, 
G 24.4, G 51.3, G 24.8, G 24.4)” oraz B.30 „Leczenie spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym 
(ICD-10 G 80)”. 
W analizie wnioskodawcy, analiza scenariuszowa objęła scenariusz obecny, w którym przedstawiono 
koszty związane z rehabilitacją populacji ze spastycznością kończyny górnej, oraz scenariusze nowe 
(najbardziej prawdopodobny, minimalny i maksymalny), w których przedstawiono oszacowania 
wpływu na budżet związane z refundacją produktu leczniczego Botox. 

          
         

      
W analizie uwzględniono następujące koszty, które związane są z realizacją wnioskowanego 
programu lekowego: 

• zakup leków (uwzględniono tylko preparat Botox) 
- koszt refundacji preparatu Botox       
       

- uwzględniono         
- przyjęto konserwatywne założenie dotyczące dawkowania preparatu Botox i ze względu na brak 
danych pozwalających na realne oszacowanie wielkości każdorazowej dawki, założono, 
że w ramach leczenia obstrzykiwane są wszystkie grupy mięśni w obrębie kończyny górnej, które 
zostały ujęte w proponowanym projekcie programu lekowego 
- w analizie scenariuszowej przyjęto założenie, że pacjenci otrzymują minimalną, średnią lub 
maksymalną zdefiniowaną dawkę leku     
- zgodnie z projektem programu lekowego przyjęto założenie,    

               
 

• podanie leków 
- koszt podania leczenia szacowano w oparciu o założenie, że     

  w warunkach ambulatoryjnych lub alternatywnie, w scenariuszu maksymalnym, 
przyjęto założenie, że podawane są w warunkach szpitalnych (szczegóły uwzględnionych 
parametrów, ich wartości oraz źródła pozyskania przedstawiono w tabeli poniżej) 

• monitorowanie leczenia w programie lekowym 
- koszty monitorowania leczenia we wnioskowanym programie lekowym oparto na wycenie 
procedury NFZ dla obowiązujących na dzień złożenia wniosku programów lekowych, w których 
stosowane są toksyny botulinowe typu A w leczeniu spastyczności,     

            
         

    
• aktualne roczne wydatki NFZ ponoszone na leczenie pacjentów w stanie klinicznym 

wskazanym we wniosku 
- w analizie wnioskodawcy wyniki uzyskano mnożąc szacowaną liczebność populacji docelowej 
wskazanej we wniosku przez sumę iloczynu średniego czasu pobytu na oddziale rehabilitacji 
neurologicznej (dane NFZ z 2012 roku),        
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Uwagi do proponowanego instrumentu dzielenia ryzyka 

  

Uwagi do zapisów programu lekowego 

Brak uwag. 

Omówienie rozwiązań proponowanych w analizie racjonalizacyjnej 

          
             

           
  

             
                    

             
      

          
             

           
           

          
            

          
 

          
               

 

Omówienie rekomendacji wydawanych w innych krajach w odniesieniu do ocenianej 
technologii  

Do przeglądu rekomendacji klinicznych dotyczących stosowania toksyny botulinowej typu A 
w przedmiotowym wskazaniu włączono dodatkowo 8 publikacji opracowanych przez Deutsche 
Gesellschaft für Neurologie (Niemcy, 2012 rok), Isle of Man Government (Wielka Brytania, 2012 rok), 
Europejską Grupę Ekspertów (Europa, 2009 rok), Royal Collage of Physicians (Wielka Brytania, 2009 
rok), American Academy of Neurology (USA, 2008 rok), Presicrire (Francja, 2007 rok), Neurotoxin 
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Spasticity Consensus Group (USA, 2006 rok) oraz Interdyscyplinarną Grupę Ekspertów (Polska, 2004 
rok). We wszystkich rekomendacjach dopuszcza się toksynę botulinową jako opcję terapeutyczną u 
pacjentów z poudarową spastycznością kończyny górnej. Europejska Grupa Ekspertów, Royal Collage 
of Physicians, Neurotoxin Spasticity Consensus Group oraz Polska Interdyscyplinarna Grupa 
Ekspertów podkreślają, iż leczenie toksyną botulinową jest częścią zintegrowanego programu, więc 
nie powinna być ona podawana w monoterapii, lecz w skojarzeniu z rehabilitacją. W analizowanych 
dokumentach podkreślano również potrzebę zachowania odpowiednich środków ostrożności 
w związku z prawdopodobieństwem wystąpienia poważnych działań niepożądanych związanych 
z rozległym rozprzestrzenianiem się produktów toksyny botulinowej typu A. Równocześnie informuje 
się o dobrym profilu bezpieczeństwa preparatu Botox, podkreślając że wykazano różnice w profilach 
bezpieczeństwa różnych preparatów toksyny botulinowej, a wyniki podawane przez praktyków 
wskazują na umiarkowane i przemijające działania niepożądane. W rekomendacji Neurotoxin 
Spasticity Consensus Group stwierdza się, że podczas leczenia toksyną botulinową nie odnotowano 
żadnych poważnych działań niepożądanych. W cytowanych rekomendacjach klinicznych dotyczących 
przedmiotowego wskazania oraz toksyny botulinowej typu A w wielu przypadkach autorzy 
nie odnoszą się bezpośrednio do wybranego preparatu. Niemniej w rekomendacji SIGN 2010 oraz 
Neurotoxin Spasticity Consensus Group odniesiono się do preparatu Botox, a w opracowaniu Prescrire 
zawarto informację, iż ilość i jakość dokumentów dostarczonych przez firmy świadczy o tym, 
że w momencie dokonywania wyboru dla pacjentów wcześniej nieleczonych, częściej przychylano się 
do preparatu Botox. W rekomendacji opracowanej przez Deutsche Gesellschaft für Neurologie 
wymienia się obok produktu leczniczego Botox również inne preparaty toksyny botulinowej typu A: 
Dysport i Xeomin, natomiast autorzy wytycznych opracowanych przez Europejską Grupę Ekspertów, 
informują że do mementu wydania rekomendacji udowodniono skuteczność w przedmiotowym 
wskazaniu dla preparatu Botox i Dysport.  
Wszystkie rekomendacje refundacyjne dotyczące produktu leczniczego Botox włączone do niniejszej 
analizy, które zostały opracowane przez The Scottish Medicines Consortium, SMC (Szkocja, 2011 rok), 
Pharmaceutical Benefits Advisory Committee, PBAC (Australia, 2008 rok) oraz Haute Autorite de 
Sante, HAS (Francja, 2006 rok) opowiadają się za finansowaniem produktu leczniczego Botox 
w przedmiotowym wskazaniu, przy czym rekomenduje się skojarzenie z rehabilitacją.  

            
             

            
   

               
             

                 
        

Podstawa przygotowania rekomendacji  

Rekomendacja została przygotowana na podstawie zlecenia z dnia 24.02.2014 r. Ministra Zdrowia (znak pisma: 
MZ-PLA-460-15149-296/BRB/14), odnośnie przygotowania rekomendacji Prezesa w sprawie objęcia refundacją 
i ustalenia urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego Botox, toxinum botulinicum typum A ad iniectabile, 
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 100 jednostek Allergan kompleksu neurotoksyny Clostridum 
botulinum typu A/fiolkę, fiolka z proszkiem, EAN 5909990674817; leczenie spastyczności kończyny górnej po 
udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A (ICD-10: I61; I63; I69), na podstawie art. 35 ust 1. Ustawy 
z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.), po uzyskaniu stanowiska Rady Przejrzystości 
nr 132/2014 z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie oceny leku Botox (toksyna botulinowa typu A) (kod EAN: 
5909990674817) we wskazaniu: program lekowy „Leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu 
(ICD-10: I63; I61; I69)”. 
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Piśmiennictwo 

1. Stanowisko Rady Przejrzystości nr 132/2014 z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie oceny leku Botox 
(toksyna botulinowa typu A) (kod EAN: 5909990674817) we wskazaniu: program lekowy 
„Leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu (ICD-10: I63; I61; I69)”. 

2. Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego Botox (toksyna 
botulinowa typu A) w ramach programu lekowego: „Leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze 
mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A (ICD-10: I61; I63; I69)”. Analiza weryfikacyjna Nr AOTM-
OT-4351-3/2014. 

 


