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STRESZCZENIE 

 Cel 

Celem analizy jest wskazanie oszczędności pozwalających na pokrycie wydatków związanych z poszerzeniem 

populacji objętej terapią trójlekową zawierającą boceprewir (BOC), peginterferon α (PegIFNα) i rybawirynę (RBV) 

w stosunku do obecnie obowiązującego programu lekowego o osoby z przewlekłym wirusowym zapaleniem 

wątroby typu C (WZW C), którego czynnikiem etiologicznym choroby jest wirus HCV (hepatitis C virus) o 

genotypie 1. Analizowana populacja obejmuje: 

 pacjentów dorosłych, wcześniej nieleczonych przeciwwirusowo (TN, treatment naive) ze zwłóknieniem wątroby 

w stopniu przynajmniej 2. w skali Scheuera o genotypie rs 12979860 IL 28 C/T, lub  

 po niepowodzeniu wcześniejszej terapii (TE, treatment experienced) o 0 lub 1. stopniu zwłóknienia wątroby w 

skali Scheuera 

 Proponowane źródła oszczędności płatnika publicznego 

Główne źródła oszczędności pozwalające na pokrycie wydatków związanych z poszerzeniem kryteriów 

kwalifikacji do leczenia boceprewiem stanowić będą: 

  

  

  

 

 Wyniki 

Łączne dodatkowe wydatki (wydatki inkrementalne) płatnika publicznego związane z finansowaniem preparatu 

Victrelis wyniosą  obydwu latach finansowania. Mogą one zostać pokryte z oszczędności płatnika 

związanych z przyjęciem , który 

wygeneruje oszczędności na poziomie około  dla obydwu lat analizy oraz  

 

wygeneruje oszczędności dla NFZ w wysokości 

 zł dla obydwu lat prognozy. 

 Wnioski 

Dodatkowe wydatki płatnika publicznego związanie z refundacją Victrelis pokryte mogą zostać w całości z 

oszczędności płatnika        

 

 

 

 

 

 . 
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1. CEL ANALIZY 

Celem analizy jest wskazanie oszczędności pozwalających na pokrycie wydatków związanych 

z poszerzeniem populacji objętej terapią trójlekową zawierającą boceprewir (BOC), peginterferon α 

(PegIFNα) i rybawirynę (RBV) w stosunku do obecnie obowiązującego programu lekowego o osoby z 

przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C (WZW C), którego czynnikiem etiologicznym 

choroby jest wirus HCV (hepatitis C virus) o genotypie 1. Analizowana populacja obejmuje: 

 pacjentów dorosłych, wcześniej nieleczonych przeciwwirusowo (TN, treatment naive) ze 

zwłóknieniem wątroby w stopniu przynajmniej 2. w skali Scheuera o genotypie rs 12979860 IL 

28 C/T, lub  

 po niepowodzeniu wcześniejszej terapii (TE, treatment experienced) o 0 lub 1. stopniu 

zwłóknienia wątroby w skali Scheuera. 

2. WYDATKI PŁATNIKA ZWIĄZANE Z REFUNDACJĄ VICTRELIS ® 

Victrelis dostępny jest w postaci kapsułek. Opakowanie handlowe zawiera 336 kapsułek o dawce 

200 mg. Obecnie preparat refundowany jest w ramach programu lekowego „Leczenie przewlekłego 

WZW typu C”. Analiza wpływu na budżet płatnika zakłada, że w porównaniu do obecnego programu 

lekowego, populacja osób objętych leczeniem boceprewirem zostanie poszerzona o osoby 

dotychczas nieleczone ze stwierdzonym włóknieniem wątroby w stopniu co najmniej 2 w skali 

Scheuer’a, z genotypem rs 12979860 IL 28-B 28 C/T oraz o pacjentów uprzednio leczonych 

nieskutecznie przeciw WZW C ze stopniem włóknienia wątroby 0 i 1 — ta grupa chorych stanowi 

populację docelową niniejszej analizy. 

Cenę zbytu netto preparatu Victrelis dla scenariusza prognozowanego uzyskano od Podmiotu 

Odpowiedzialnego, natomiast dla scenariusza aktualnego z serwisu IKAR pro [1] (cena zgodna z 

obwieszczeniem Ministra Zdrowia obowiązującym od lipca 2014). Szczegółowe parametry cenowe 

przedstawiono w tabeli poniżej (Tabela 1).  
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