


Analiza racjonalizacyjna. Toksyna botulinowa typu A (Botox®) w profilaktyce przewlekłej migreny. 

 HTA Consulting 2021 (www hta pl) Strona 2 

HTA Consulting Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 

ul. Starowiślna 17/3 
31-038 Kraków 
Tel.: +48 (0) 12 421-88-32; 
Faks: +48 (0) 12 395-38-32 
www.hta.pl 

 

Projekt zakończono:  11 grudnia 2020 

 

 

 

 

    

 

         

 
 

Zgodnie z procedurami firmy HTA Consulting analizę poddano wewnętrznej kontroli jakości 
w następujących obszarach: 

 

     

     

    

 

 

Powielanie tego dokumentu w całości, w częściach, jak również wykorzystywanie całości tekstu lub 
jego fragmentów wymaga zgody właściciela praw majątkowych oraz podania źródła. 

 

 

Analiza została sfinansowana i przeprowadzona na zlecenie: 

Allergan sp. z o. o. 

ul. Marynarska 15 
02-674 Warszawa 

 

  

    



Analiza racjonalizacyjna. Toksyna botulinowa typu A (Botox®) w profilaktyce przewlekłej migreny. 

 HTA Consulting 2021 (www hta pl) Strona 3 

Spis treści 

1. CEL ANALIZY ..................................................................................................................... 5 

2. WYDATKI PŁATNIKA ZWIĄZANE Z REFUNDACJĄ PRODUKTU BOTOX® ..................................... 5 

3. OSZCZĘDNOŚCI PŁATNIKA POZWALAJĄCE NA POKRYCIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH 

Z REFUNDACJĄ PRODUKTU BOTOX® ................................................................................... 6 

4. PODSUMOWANIE ............................................................................................................... 8 

5. WNIOSKI ........................................................................................................................... 8 

6. BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................... 9 

7. SPIS ELEMENTÓW ............................................................................................................ 10 

8. ZESTAWIENIE WERYFIKACYJNE ANALIZY ZE WZGLĘDU NA MINIMALNE WYMAGANIA 

MINISTERSTWA ZDROWIA .................................................................................................. 11 



Analiza racjonalizacyjna. Toksyna botulinowa typu A (Botox®) w profilaktyce przewlekłej migreny. 

 HTA Consulting 2021 (www hta pl) Strona 4 

 Streszczenie 

 Cel 

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

pozytywnej decyzji o finansowaniu ze środków publicznych toksyny botulinowej typu A (Botox®) u dorosłych 

pacjentów z przewlekłą migreną, poddanych uprzednio 3 liniom leczenia profilaktycznego (kwas walproinowy, 

topiramat, amitryptylina) lub z udokumentowaną nietolerancją lub przeciwwskazaniami do ich stosowania, 

zgodnie z kryteriami proponowanego programu lekowego. 

 Proponowane źródła oszczędności płatnika publicznego 

Proponowanym źródłem oszczędności pozwalającym na pokrycie wydatków związanych z finansowaniem 

produktu leczniczego Botox® w ramach programu lekowego jest obniżenie limitu finansowania spowodowane 

upływem okresu wyłączności rynkowej.  

 Wyniki 

Całkowite wydatki inkrementalne płatnika publicznego związane z finansowaniem preparatu Botox® wyniosą 

               . Mogą one zostać pokryte ze wskazanego 

źródła oszczędności tj. obniżenia limitu finansowania w przedstawionej w niniejszej analizie grupie limitowej, 

spowodowanego upływem wyłączności rynkowej. Oszacowane oszczędności dla NFZ      

            

 Wnioski końcowe 
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