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Niniejszy dokument stanowi aneks do raportu HTA dla produktów Nutramigen LGG® Complete 

w związku z uwagami zawartymi w piśmie OT.4330.4.2020.ML.2, OT.4330.5.2020.ML.2, 

OT.4330.6.2020.ML.2. Aneks zawiera wyniki analizy wpływu na system ochrony zdrowia 

zaktualizowane o Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie wykazu 

refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobów medycznych na 1 marca 2020 r. 

Ceny poszczególnych prezentacji uwzględnianych w analizie 

Tabela 1. 
Ceny śsspm w grupie limitowej 217.8 (PLN) 

Prezentacje 
Cena zbytu 

netto 
Urzędowa 
cena zbytu 

Cena 
hurtowa 
brutto 

Cena 
detaliczna 

Wysokość dopłaty 
świadczeniobiorcy 

Nutramigen 1 
LGG® 35,00 37,80 39,69 44,40 30,60 

Nutramigen 2 
LGG® 

36,00 38,88 40,82 48,06 20,89 

Nutramigen 3 
LGG® 

35,00 37,80 39,69 47,36 17,76 

Bebilon pepti 1 
DHA® 

25,02 27,02 28,37 33,08 19,28 

Bebilon pepti 2 
DHA® 

28,46 30,74 32,28 39,62 11,89 

Bebilon pepti 1 
Syneo® 

33,00 35,64 37,42 42,06 28,54 

Bebilon pepti 2 
Syneo® 

35,50 38,34 40,26 47,60 11,89 

 

W grupie limitowej 217.8 względem złożonej pierwotnie wersji analizy pojawiły się nowe 

produkty, tj. Bebilon pepti Syneo®. Te produkty znajdują się na liście refundacyjnej od 

01.01.2020 r., zatem nie ma wystarczających danych pozwalających na prognozę udziałów 

tych produktów w długookresowym przedziale czasu. Dodatkowo, produkty te nie były 

dostępne w większości przeszukiwanych źródeł. Ostatecznie, w niniejszym aneksie 

uwzględniono udziały i prognozy wielkości refundacji zgodne z oszacowaniami 

przedstawionymi w pierwotnej wersji raportu. 
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Tabela 2. 
Ceny Nutramigen LGG® Complete uwzględnione w analizie (PLN) 

'''''''''''''''''''''''''' 
'''''''''' '''''''''''' 

''''''''''' 
'''''''''''''''''''''' 
'''''''''' ''''''''''' 

''''''''''' 
'''''''''''''''''' 

'''''''''''' 

''''''''''' 
'''''''''''''''''''' 

''''''''''''''''''''' '''''''''''''' 
''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

''''''''''''''''''''''' ''' 
''''''''''''' '''''''''''''''''''' 

''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''''' 

'''''''''''''''''''''''''' ''' 
'''''''''''' ''''''''''''''''''' 

'''''''''''''' '''''''''''' ''''''''''''' '''''''''''' ''''''''''''' 

'''''''''''''''''''''' ''' 
'''''''''''' '''''''''''''''''' 

'''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''''' ''''''''''''' 

 

Prognozowane wydatki budżetowe 

Wyniki analizy przedstawiono w uwzględnianym horyzoncie czasowym, z perspektywy 

płatnika publicznego i wspólnej. Dodatkowo wyniki przedstawiono w wariantach (minimalny, 

prawdopodobny, maksymalny).  
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Tabela 3. 
Wyniki analizy wpływu na budżet z perspektywy płatnika publicznego 

''''''''''''''' 
'''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''' 

''' ''''''' ''' ''''''' ''' '''''''' '' ''''''' ''' ''''''' ''' ''''''' 

''''''''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''''''' 

'''''''''''''''''''' '''''' '''''''''' '''''''''' '''''' '''''''' ''''''''' ''''''''' ''''''''' ''''''''' '''''''''' ''''''''' ''''''''' '''''' ''''''' '''''''' '''''' ''''''' '''''''' 

''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''' ''''''''' ''''''''' ''''''' ''''''''' '''''''''' ''''''''' ''''''''' ''''''''' '''''''''' ''''''''' '''''''''' '''''' '''''''' '''''''' ''''' '''''''' ''''''' 

''''''''''''''''''''''''''' ''''''''' ''''''''' ''''''''' ''''''''' '''''''''' '''''''''' '''''''' ''''''''' '''''''''' ''''''''' ''''''''' ''''''''' ''''' '''''''' '''''''' ''''' ''''''' '''''''' 

'''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''''''''''''' 

'''''''''''''''''''''' ''' ''' '''''' '''''''''' ''''''''' '''''' ''''''''' '''''''' ''''' ''''''' ''''''' ''''' ''''''' ''''''' 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''' ''' '''''' ''''''''' ''''''''' '''''' '''''''''' ''''''''' ''''' ''''''' ''''''' ''''' '''''''' ''''''' 

'''''''''''''''''''''''' ''' ''' ''''''' ''''''''' ''''''''' '''''' '''''''''' ''''''''' ''''' ''''''' ''''''' ''''' ''''''' '''''''' 

* biorąc pod uwagę kategorie kosztowe we wszystkich uwzględnianych zakresach świadczeń 

Tabela 4. 
Wyniki analizy wpływu na budżet z perspektywy wspólnej 

'''''''''''''' 
''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' '''''''''' '''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''' 

''' ''''''' ''' ''''''' ''' ''''''' ''' '''''' ''' ''''''' ''' ''''''' 

'''''''''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''''''' 

'''''''''''''''''''''' ''''''''' ''''''''' '''''''' ''''''''' '''''''''' '''''''' '''''''''' '''''''' ''''''''' '''''''' ''''''''' '''''''''' '''''' ''''''' ''''''' ''''' '''''''' '''''''' 

'''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''' ''''''''' '''''''''' '''''''' ''''''''' ''''''''' ''''''''' ''''''''' ''''''''' ''''''''' ''''''''' '''''''''' '''''' '''''''' '''''''' ''''' ''''''' ''''''' 

''''''''''''''''''''''''' ''''''''' '''''''''' ''''''''' '''''''''' '''''''' ''''''''' ''''''''' '''''''''' '''''''' ''''''''' ''''''''' '''''''' ''''' ''''''' ''''''' ''''' ''''''' '''''''' 

'''''''''''' ''''''''''''''''''''''' '''''''''''' ''''''''''''''''''''' 

'''''''''''''''''''''' ''' ''' '''''' '''''''' ''''''''' ''''''' ''''''''' '''''''''' '''''' '''''''' '''''''' ''''' ''''''' '''''''' 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''' ''' '''''' ''''''''' '''''''' '''''' ''''''''' ''''''''' ''''' ''''''' ''''''' ''''' '''''''' '''''''' 

'''''''''''''''''''''''''''' ''' ''' '''''' ''''''''' ''''''''' ''''''' ''''''''' ''''''''' ''''' ''''''' ''''''' '''''' '''''''' ''''''' 

* biorąc pod uwagę kategorie kosztowe we wszystkich uwzględnianych zakresach świadczeń 
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Podsumowanie i wnioski końcowe 

Podsumowując, aktualizacja cen zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 

2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 marca 2020 r., nie wpływa na 

zmianę wnioskowania względem pierwotnie złożonej analizy wpływu na system ochrony 

zdrowia. 

 

 


