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1. Wyniki analizy ekonomicznej (analiza 

podstawowa) 

1.1. Analiza kosztów-użyteczności  

Tabela 1.  
Wyniki analizy kosztów-użyteczności, w perspektywie płatnika publicznego z 
uwzględnieniem RSS 

Kategoria wynikowa 

Inkrementalny wynik zdrowotny 

Inkrementalna całkowita wartość QALY  

Inkrementalne lata życia 

Inkrementalna całkowita wartość LY  

Koszty inkrementalne (PLN) 

Inkrementalny całkowity koszt różniący porównywanych terapii 

ICUR (PLN/QALY) 

ICUR 

ICER (PLN/LYG) 

ICER 

Cena progowa leku LIBTAYO® (PLN) 

Progowa CZN 

Tabela 2.  
Wyniki analizy kosztów-użyteczności, w perspektywie płatnika publicznego bez 
uwzględnienia RSS 

Kategoria wynikowa 

Inkrementalny wynik zdrowotny 

Inkrementalna całkowita wartość QALY  

Inkrementalne lata życia 

Inkrementalna całkowita wartość LY  

Koszty inkrementalne (PLN) 

Inkrementalny całkowity koszt różniący porównywanych terapii 

ICUR (PLN/QALY) 

ICUR 

ICER (PLN/LYG) 

ICER 

Cena progowa leku LIBTAYO® (PLN) 
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Kategoria wynikowa 

Progowa CZN 

Tabela 3.  
Wyniki analizy kosztów-użyteczności, w perspektywie wspólnej z uwzględnieniem RSS 

Kategoria wynikowa 

Inkrementalny wynik zdrowotny 

Inkrementalna całkowita wartość QALY  

Inkrementalne lata życia 

Inkrementalna całkowita wartość LY  

Koszty inkrementalne (PLN) 

Inkrementalny całkowity koszt różniący porównywanych terapii 

ICUR (PLN/QALY) 

ICUR 

ICER (PLN/LYG) 

ICER 

Cena progowa leku LIBTAYO® (PLN) 

Progowa CZN 

Tabela 4.  
Wyniki analizy kosztów-użyteczności, w perspektywie wspólnej bez uwzględnienia RSS 

Kategoria wynikowa 

Inkrementalny wynik zdrowotny 

Inkrementalna całkowita wartość QALY  

Inkrementalne lata życia 

Inkrementalna całkowita wartość LY  

Koszty inkrementalne (PLN) 

Inkrementalny całkowity koszt różniący porównywanych terapii 

ICUR (PLN/QALY) 

ICUR 

ICER (PLN/LYG) 

ICER 

Cena progowa leku LIBTAYO® (PLN) 

Progowa CZN 
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1.2. Analiza CUR 

Tabela 5. 

Wyniki analizy CUR – wersja z RSS 

Parametr CEM BAT 

Perspektywa płatnika publicznego 

Całkowity koszt różniący (PLN) 

Koszt leku LIBTAYO® (PLN) 

QALY 

CUR 

Cena opakowania leku LIBTAYO® zgodna z art. 13 (PLN) 

Perspektywa wspólna 

Całkowity koszt różniący (PLN) 

Koszt leku LIBTAYO® (PLN) 

QALY 

CUR (PLN/QALY) 

Cena opakowania leku LIBTAYO® wynikająca z art. 13 (PLN) 

Tabela 6. 
Wyniki analizy CUR – wersja bez RSS 

Parametr CEM BAT 

Perspektywa płatnika publicznego 

Całkowity koszt różniący (PLN) 

Koszt leku LIBTAYO® (PLN) 

QALY 

CUR (PLN/QALY) 

Cena opakowania leku LIBTAYO® zgodna z art. 13 (PLN) 

Perspektywa wspólna 

Całkowity koszt różniący (PLN) 

Koszt leku LIBTAYO® (PLN) 

QALY 

CUR (PLN/QALY) 

Cena opakowania leku LIBTAYO® wynikająca z art. 13 (PLN) 
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2. Wyniki analizy wpływu na budżet (analiza podstawowa) 

Tabela 7. 
Wyniki analizy wpływu na budżet z perspektywy płatnika publicznego z uwzględnieniem RSS 

Wariant 
Scenariusz istniejący Scenariusz nowy Wydatki inkrementalne 

1 rok 2 rok 1 rok 2 rok 1 rok 2 rok 

Całkowite koszty różniące* 

minimalny 

prawdopodobny 

maksymalny 

Koszt cemiplimabu (LIBTAYO®) 

minimalny 

prawdopodobny 

maksymalny 

* biorąc pod uwagę kategorie kosztowe we wszystkich uwzględnianych zakresach świadczeń 

Tabela 8. 
Wyniki analizy wpływu na budżet z perspektywy płatnika publicznego bez uwzględnienia RSS 

Wariant 
Scenariusz istniejący Scenariusz nowy Wydatki inkrementalne 

1 rok 2 rok 1 rok 2 rok 1 rok 2 rok 

Całkowite koszty różniące* 

minimalny 

prawdopodobny 

maksymalny 

Koszt cemiplimabu (LIBTAYO®) 
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Wariant 
Scenariusz istniejący Scenariusz nowy Wydatki inkrementalne 

1 rok 2 rok 1 rok 2 rok 1 rok 2 rok 

minimalny 

prawdopodobny 

maksymalny 

* biorąc pod uwagę kategorie kosztowe we wszystkich uwzględnianych zakresach świadczeń 

Tabela 9. 
Wyniki analizy wpływu na budżet z perspektywy wspólnej z uwzględnieniem RSS 

Wariant 
Scenariusz istniejący Scenariusz nowy Wydatki inkrementalne 

1 rok 2 rok 1 rok 2 rok 1 rok 2 rok 

Całkowite koszty różniące* 

minimalny 

prawdopodobny 

maksymalny 

Koszt cemiplimabu (LIBTAYO®) 

minimalny 

prawdopodobny 

maksymalny 

* biorąc pod uwagę kategorie kosztowe we wszystkich uwzględnianych zakresach świadczeń 

Tabela 10. 
Wyniki analizy wpływu na budżet z perspektywy wspólnej bez uwzględnienia RSS 

Wariant 
Scenariusz istniejący Scenariusz nowy Wydatki inkrementalne 

1 rok 2 rok 1 rok 2 rok 1 rok 2 rok 

Całkowite koszty różniące* 
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Wariant 
Scenariusz istniejący Scenariusz nowy Wydatki inkrementalne 

1 rok 2 rok 1 rok 2 rok 1 rok 2 rok 

minimalny 

prawdopodobny 

maksymalny 

Koszt cemiplimabu (LIBTAYO®) 

minimalny 

prawdopodobny 

maksymalny 

* biorąc pod uwagę kategorie kosztowe we wszystkich uwzględnianych zakresach świadczeń 
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