
ERRATA 

do raportu nr: OT.4231.36.2022 

Analiza weryfikacyjna: Wniosek o objęcie refundacją leku Xeljanz (tofacytynib) w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych z aktywną postacią 

zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK) (ICD-10: M45)” – zlecenie nr 76/2022 w BIP Agencji. 

Zmiany wyróżniono szarym tłem i pogrubieniem. 

Rozdział, strona, 
nr wiersza 

(nie licząc nagłówka) 
Jest Powinno być 

Rozdz. 3.3., str. 13 
Tab.6, wiersz 1, 

kolumna 3 

Dr hab. n. med. Joanna Markowska, prof. UM 
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie reumatologii 

Dr hab. n. med. Joanna Makowska, prof. UM 
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie reumatologii 

Rozdz. 3.4.2., str. 17 
Tab.8, wiersz 1, 

kolumna 3 

Dr hab. n. med. Joanna Markowska, prof. UM 
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie reumatologii 

Dr hab. n. med. Joanna Makowska, prof. UM 
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie reumatologii 

Rozdz. 5.1.2.., str. 48 
Tab.36, wiersz 2, 

kolumna 1 
UPA TOF 

Rozdz. 5.2.1, str. 54, 
wiersz 9 

Jednocześnie tofacytynib w porównaniu z UPA będzie    
      

Jednocześnie tofacytynib w porównaniu z UPA będzie    
      

Rozdz. 5.2.2, str. 54, 
wiersz 32 

W wariancie uwzględniającym RSS ceny progowe są niższe od ceny 
proponowanej dla porównań z: adalimumabem, etanerceptem, certolizumabem, 
infl ksimabem, sekukinumabem i wyższe od proponowanej ceny dla porównań z: 

golimumabem, iksekizumabem,      
         

    

W wariancie uwzględniającym RSS ceny progowe są niższe od ceny 
proponowanej dla porównań z: adalimumabem, etanerceptem, certolizumabem, 
infliksimabem, sekukinumabem i wyższe od proponowanej ceny dla porównań z: 

golimumabem, ksekizumabem,      
         

    

Rozdz. 11, str. 74, 
wiersz 20 

Jednocześnie tofacytynib porównaniu z UPA będzie terapią   
      

Jednocześnie tofacytyn b porównaniu z UPA będzie terapią   
      



Rozdział, strona, 
nr wiersza 

(nie licząc nagłówka) 
Jest Powinno być 

Rozdz. 11, str. 74, 
wiersz 37 

W wariancie uwzględniającym RSS ceny progowe są niższe od ceny 
proponowanej dla porównań z adalimumabem, etanerceptem, certolizumabem, 

infl ksimabem, sekukinumabem i wyższe od proponowanej ceny dla porównań z: 
golimumabem, iksekizumabem,      

  ) oraz nowszymi lekami (komparator uśredniony). 

W wariancie uwzględniającym RSS ceny progowe są niższe od ceny 
proponowanej dla porównań z adalimumabem, etanerceptem, certolizumabem, 

infliksimabem, sekukinumabem i wyższe od proponowanej ceny dla porównań z: 
golimumabem, ksekizumabem,      

  ) oraz nowszymi lekami (komparator uśredniony). 

 

Powyższe zmiany nie wpływają na wnioskowanie z analizy weryfikacyjnej. 


