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Streszczenie

Choroby układu sercowo naczyniowego, w  tym choroba sercowo-naczyniowa o  podło-

żu miażdżycowym (ASCVD), odpowiadają za nawet  40,5% wszystkich zgonów w Polsce. 

Jednym z najistotniejszych czynników ryzyka rozwoju miażdżycy są zaburzenia lipidowe, 

w tym szczególnie dotyczące stężenia lipoprotein o małej gęstości (LDL-C). Jedną z manife-

stacji ASCVD jest zawał mięśnia sercowego, który jest rozpoznawany każdego roku u blisko 

80 tys. Polaków. Pacjenci, u  których wystąpił zawał mięśnia sercowego należą do gru-

py pacjentów z bardzo wysokim lub ekstremalnie wysokim ryzykiem sercowo-naczynio-

wym i wytyczne kliniczne zalecają u tych pacjentów redukcję poziomu LDL-C  do wartości 

<55 mg/dl (1,4 mmol/l) lub nawet <40 mg/dl (1,0 mmol/l) w przypadku występowania do-

datkowych czynników ryzyka.

Mimo dostępności bardzo skutecznych leków redukujących stężenie LDL-C (statyny, 

ezetymib), u  części pacjentów obniżenie stężenia LDL-C do zalecanych w  wytycznych 

poziomów wymaga zastosowania dodatkowych leków. Wytyczne kliniczne, u pacjentów, 

u których nie udaje się uzyskać docelowych poziomów LDL-C z wykorzystaniem statyn 

i ezetymibu, zalecają leczenie inhibitorami PCSK9 zgodnie z zasadą im niżej tym lepiej 

na dłużej, ale także im szybciej tym lepiej. Leczenie to jest również zalecane u chorych, 

u których nie można zastosować statyn z powodu ich nietolerancji lub przeciwwskazań.

Leczenie inhibitorami PCSK9 jest realizowane w Polsce od listopada 2018 w ramach pro-

gramu lekowego B.101. Program ten obejmuje pacjentów z heterozygotyczną hiperchole-

sterolemią rodzinną (HeFH) oraz od listopada 2020 roku również wybranych pacjentów 

po zawale mięśnia sercowego. Wobec stosunkowo małej liczby pacjentów włączonych do 

tego programu (w 2020 roku leczonych w programie lekowym było 118 pacjentów z HeFH 

przy potrzebach szacowanych na blisko 3 tys. pacjentów z HeFH), we wrześniu 2021 roku 

Ministerstwo Zdrowia obniżyło poziom LDL-C kwalifikujący do leczenia inhibitorami 

PCSK9 dla pacjentów z HeFH z >160 mg/dl do >100 mg/dl. Podobny poziom wyjściowy 

LDL-C (>100 mg/dl), kwalifikujący pacjentów do terapii inhibitorami PCSK9, obowiązuje 



2

również w przypadku pacjentów z zawałem mięśnia sercowego. Mając na uwadze, że po-

pulacja ta należy do bardzo wysokiego lub ekstremalnego poziomu ryzyka zgonu z przy-

czyn sercowo-naczyniowych, w którym zalecane jest obniżenie stężenia LDL-C do po-

ziomu odpowiednio <55 mg/dl i 40 mg/dl, część pacjentów wymagających intensyfikacji 

leczenia hipolipemizującego jest w dalszym ciągu pozbawiona dostępu do terapii inhibi-

torami PCSK9. Tymczasem dostępne piśmiennictwo jednoznacznie wskazuje, że dla tych 

pacjentów leczenie skojarzone, w tym trzylekowe, zapewnia nawet w 95% uzyskanie celu 

terapeutycznego LDL-C <55 mg/dl.

W niniejszym raporcie przedstawiono szacunki wydatków NFZ na refundację inhibitorów 

PCSK9 w przypadku zmiany kryteriów włączenia pacjentów do programu lekowego B.101. 

Proponowane zmiany dotyczą:

1. obniżenia wymaganego wyjściowego stężenia LDL-C dla pacjentów leczonych w ra-

mach prewencji wtórnej do >70 mg/dl lub >55 mg/dl;

2. wydłużenia czasu od ostatniego zawału do włączenia chorego do programu z obecnych 

12 miesięcy do 24 miesięcy;

3. zniesienia kryterium wcześniejszego zawału dla choroby wielonaczyniowej tj. włącze-

nie profilaktyki wtórej iPCSK9 u pacjentów z chorobą wielonaczyniową już po pierw-

szym zawale mięśnia sercowego oraz u wszystkich pacjentów z drugim i kolejnym za-

wałem mięśnia sercowego;

4. włączenia do programu lekowego pacjentów z  nietolerancją statyn rozpoznaną na 

podstawie jasnej definicji.

Niezależnie od analizowanych w niniejszym dokumencie propozycji zmian kryteriów włą-

czenia do programu lekowego B.101, należałoby także rozważyć uproszczenie kryteriów 

programu pod kątem definicji pacjentów po zawale serca z dodatkowymi czynnikami ry-

zyka (np. uproszczenie rozpoznania pacjentów z chorobą naczyń obwodowych). Ponad-

to, skorelowanie programu KOS-Zawał z programem B.101, co pozwoliłoby na włączenie 

większej liczby pacjentów po ostrym zawale serca już włączonych do programu KOS-Za-

wał do jednoczesnego leczenia inhibitorem PCSK9 ~ jeżeli spełniają kryteria włączenia do 
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programu B.101.

Proponowane zmiany są zgodne z zaleceniami opublikowanymi w krajowych i europej-

skich wytycznych klinicznych.

Analizę wpływu na budżet NFZ przeprowadzono w 4-letnim horyzoncie obserwacji (lata 

2022-2025). Szacunki oparto na danych epidemiologicznych, które odniesiono do danych 

opisujących dotychczasową realizację programu lekowego B.101. Koszt terapii oszacowa-

no w oparciu o realne dane kosztowe z 2021 roku.

Analiza wykazała, że wzrost wydatków płatnika publicznego związany ze zmianą poszcze-

gólnych kryteriów włączenia do programu lekowego B.101 w pierwszym roku obowiązy-

wania nowych zapisów wyniesie:

• 1,3 mln zł w przypadku obniżenia wymaganego wyjściowego stężenia LDL-C dla pa-

cjentów leczonych w ramach prewencji wtórnej do >70 mg/dl;

• 2,6 mln zł w przypadku obniżenia wymaganego wyjściowego stężenia LDL-C dla pa-

cjentów leczonych w ramach prewencji wtórnej do >55 mg/dl;

• 804 tys. zł w przypadku wydłużenia czasu od ostatniego zawału do włączenia chorego 

do programu z obecnych 12 miesięcy do 24 miesięcy;

• 2,4 mln zł w przypadku rozdzielenia kryterium kolejnego zawału i choroby wielona-

czyniowej dla pacjentów leczonych w ramach prewencji wtórnej;

• 311 tys. zł w  przypadku umożliwienia włączenia do programu lekowego pacjentów 

z nietolerancją statyn.

Całkowity wzrost kosztów refundacji leczenia w  PL B.101 związany z  wprowadzeniem 

wszystkich proponowanych zmian będzie wynosić około 11,4-17,0 mln zł w  pierwszym 

roku obowiązywania zmodyfikowanych kryteriów oraz, z uwagi na wzrost skumulowanej 

liczby chorych leczonych w programie lekowym, około 116,3-176,0 mln zł w 4. roku obo-

wiązywania zmodyfikowanych kryteriów. 
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Wstęp

Choroby układu sercowo naczyniowego (CVD), których główną składową jest choroba ser-

cowo-naczyniowa o podłożu miażdżycowym (ASCVD), są odpowiedzialne za ponad 4 mi-

liony zgonów w Europie każdego roku. 2  W Polsce choroby układu krążenia odpowiadają 

za 40,5% ogółu zgonów. 2  Kluczowym czynnikiem inicjującym miażdżycę jest odkładanie 

się w ścianie tętnic cholesterolu frakcji lipoprotein o małej gęstości (LDL-C) oraz innych 

lipoprotein obejmujących apolipoproteiny (apo) B o dużej zawartości cholesterolu. 1

Badania diagnostyczne krwi pozwalają rozróżnić trzy postacie hiperlipidemii:

• hipercholesterolemię  - podwyższony poziom cholesterolu całkowitego i  lipoprotein 

LDL,

• hipertriglicerydemię - podwyższony poziom triglicerydów i lipoprotein VLDL,

• hiperlipidemię mieszaną - podwyższone stężenie cholesterolu całkowitego i triglice-

rydów LDL i VLDL. 3

Wśród hipercholesterolemii można wyróżnić hipercholesterolemię wtórną oraz pierwot-

ną, która dzieli się na postać rodzinną (monogenową; FH) oraz wielogenową. W hiper-

lipidemii pierwotnej rodzinnej można wyodrębnić rzadką (1/160 tys. - 1/300 tys.) postać 

homozygotyczną (HoFH) oraz znacznie bardziej powszechną (1/200 - 1/300) postać hete-

rozygotyczną (HeFH). 4

Osoby z HeFH mają podwyższony poziom LDL-C od najmłodszych lat. Narażenie na pod-

wyższone stężenie LDL-C przez całe życie skutkuje wysokim skumulowanym ryzykiem 

wystąpienia choroby niedokrwiennej serca (ChNS) i związanych z nią powikłań. 1 Choro-

ba wieńcowa jest główną przyczyną zgonu w populacji chorych na hipercholesterolemię 

rodzinną.  Szacuje się, że u osób z potwierdzoną lub prawdopodobną HeFH ryzyko CHD 

jest zwiększone co najmniej 10-krotnie. Wczesna diagnoza i odpowiednie leczenie mogą 

jednak istotnie zmniejszyć ryzyko choroby wieńcowej. 1
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Prewencję choroby sercowo-naczyniowej definiuje się jako skoordynowany zestaw dzia-

łań, które podejmuje się zarówno na poziomie populacji, jak i poszczególnych jednostek, 

w celu wyeliminowania lub zminimalizowania wpływu CVD i związanej z nią niepełno-

sprawności. Innymi słowy, prewencja ma doprowadzić do braku wystąpienia CVD lub 

opóźnienia jej wystąpienia, łącznie z jej powikłaniami. Znaczenie prewencji zarówno pier-

wotnej, jak i wtórnej OZW pozostaje niekwestionowane, szczególnie, że pierwsze zdarze-

nie sercowo-naczyniowe przeżywa coraz więcej osób, które są narażone na duże ryzyko 

wystąpienia kolejnych zdarzeń. Ponadto, zwiększa się częstość występowania niektórych 

czynników ryzyka CVD, w  szczególności cukrzycy i  otyłości. Prewencję choroby serco-

wo-naczyniowej powinno się realizować na poziomie populacji ogólnej, poprzez promo-

wanie zdrowego stylu życia oraz na poziomie indywidualnym, poprzez przeciwdziałanie 

niezdrowemu stylowi życia oraz redukcję obciążenia czynnikami ryzyka CVD, takimi jak 

m.in. otyłość, cukrzyca, zwiększone stężenie cholesterolu LDL lub podwyższone wartości 

ciśnienia tętniczego. 1
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Leczenie zaburzeń lipidowych 
w wybranych sytuacjach klinicznych

Najważniejszym celem leczenia hipolipemizującego u  chorych na hipercholesterolemię 

rodzinną (FH) jest zmniejszenie śmiertelności ogólnej związanej z  chorobą wieńcową 

i udarem mózgu, a także obniżenie częstości zawałów serca i konieczności wykonania za-

biegów rewaskularyzacji naczyń wieńcowych (PTCA, CABG) poprzez obniżenie LDL-C. 5

Wytyczne kliniczne i zalecenia towarzystw i stowarzyszeń naukowych zarówno polskich, 

jak i europejskich skupionych wokół zapobiegania chorobom układu sercowo-naczynio-

wego regularnie podają zalecane docelowe poziomy LDL-C dla poszczególnych grup ryzy-

ka sercowo-naczyniowego, jak również prezentują definicje tych grup (Tabela 1). Klasyfik-

acja pacjenta do poszczególnych grup ryzyka zależy od kwestii, takich jak: występowanie 

czynników ryzyka, przebyty incydent sercowo-naczyniowy, zaawansowanie miażdżycy 

czy rozpoznanie zespołów wieńcowych. 
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Tabela 1. Kategorie ryzyka sercowo-naczyniowego na podstawie wytycznych PTL/KLRWP/

PTK/PTDL/PTD/PTNT.

Kategoria 
ryzyka

Stan chorobowy, występowanie czynników ryzyka lub 10-letnie
ryzyko w skali Pol-SCORE

Ekstremalnie 
wysokie

• w prewencji pierwotnej Pol-SCORE>20%,
• stan po ostrym zespole wieńcowym (OZW) oraz

• innym incydencie naczyniowym w ciągu ostatnich 2 lat w wywiadzie;

• występowanie choroby naczyń obwodowych lub choroby wielołożyskowej (miażdżycy 
wielopoziomowej);

• współistniejąca wielonaczyniowa choroba wieńcowa;

• rodzinna hipercholesterolemia;

• u pacjenta z cukrzycą i co najmniej jednym dodatkowym czynnikiem ryzyka 
(podwyższone Lp(a) > 50 mg/dL lub hsCRP > 3 mg/L lub przewlekła choroba nerek 
[eGFR<60ml/min/1,73m2]).

Bardzo
wysokie

• udokumentowana klinicznie lub w badaniach obrazowych choroba sercowo-naczyniowa;

• cukrzyca typu 2 z uszkodzeniem narządowym lub innymi dużymi czynnikami ryzyka

• cukrzyca typu 1 o wczesnym początku trwająca >20 lat; 

• przewlekła choroba nerek z eGFR <30 ml/min/1,73 m²; 

• hipercholesterolemia rodzinna z chorobą sercowo-naczyniową lub innym dużym czynnikiem 
ryzyka;

• ryzyko ≥10% i ≤20% wg skali Pol-SCORE.

Wysokie

• znacznie nasilony pojedynczy czynnik ryzyka, szczególnie TC >8 mmol/l (>310 mg/dl), 
LDL-C >4.9 mmol/l (>190 mg/dl), lub ciśnienie tętnicze krwi ≥180/110 mmHg;

• hipercholesterolemia rodzinna bez innych czynników ryzyka;

• cukrzyca bez uszkodzenia narządowego (bez względu na czas trwania);

• przewlekła choroba nerek z eGFR 30-59 ml/min/1,73 m²;

• ryzyko ≥5% i <10% wg skali Pol-SCORE.

U  pacjentów z  FH i  współwystępującą ASCVD należących do grupy bardzo wysokiego 

ryzyka, jako cel leczenia zaleca się zmniejszenie stężenia LDL-C o ≥50% w stosunku do 

wartości wyjściowej oraz docelowe stężenie LDL-C <1,4 mmol/l (<55 mg/dl). Leczenie pa-

cjentów z HeFH powinno rozpoczynać się od farmakoterapii statyną. Jeżeli nie uda się 

osiągnąć celów leczenia, zaleca się terapię skojarzoną z ezetymibem. Zaleca się stosowa-

nie inhibitora PCSK9 u pacjentów z FH należących do grupy bardzo wysokiego ryzyka, 
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jeżeli nie osiągnięto celów leczenia, mimo stosowania statyny w największej tolerowanej 

dawce w skojarzeniu z ezetymibem. 1 Najnowsze wytyczne, w tym wytyczne polskie, suge-

rują także konieczność rozpoczęcia u tych pacjentów od leczenia skojarzonego, dwu- lub 

nawet trójlekowego, ponieważ tylko taka terapia zapewnia osiągnięcie docelowego stęże-

nia cholesterolu LDL-C u większości pacjentów. 1,6
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Sytuacja pacjentów z zaburzeniami 
lipidowymi w Polsce

Leczenie statynami i ezetymibem

Zgodnie z zaleceniami, lekami pierwszego rzutu u pacjentów z hipercholesterolemią są 

statyny. Statyny powodują zmniejszenie stężenia LDL-C o  18-55%, wzrost stężenia HDL 

o 5-15% oraz zmniejszenie poziomu TG o 7-30%. Stężenie LDL-C zmniejsza się wykładni-

czo w zależności od dawki statyny, zatem każde jej podwojenie skutkuje zmniejszeniem 

LDL-C o około 6%. 5

Ezetymib stosowany w monoterapii obniża poziom LDL o około 15-25%. Dołączenie ezety-

mibu do statyny powoduje dodatkowe zmniejszenie LDL-C o 15-20%. Terapia skojarzona 

jest wskazana u pacjentów, u których nie osiąga się docelowego obniżenia poziomu LDL-C 

przy stosowaniu maksymalnej dawki statyny, lub gdy dawki statyny nie można zwiększyć 

bardziej ze względu na działania niepożądane oraz gdy rozważono zmianę terapii na inną 

statynę. 1

Zgodnie z  aktualnym Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z  dnia 21 października 2021 r. 

w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznacze-

nia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 listopada 2021 r., zarówno statyny, jak 

i ezetymib są refundowane w ramach refundacji aptecznej.

Program lekowy leczenia inhibitorami PCSK9

Nowymi, niezwykle skutecznymi w  terapii zaburzeń lipidowych lekami są inhibitory 

PCSK9 (alirokumab i  ewolokumab). Inhibitory PCSK9 są ludzkimi przeciwciałami mo-

noklonalnym klasy IgG1 skierowanymi przeciw białku PCSK9 (proproteinowa konwertaza 

subtylizyny/keksyny typu 9). Białko to wiąże się z receptorami lipoprotein o małej gęstości 

(LDLR) na powierzchni hepatocytów, co stymuluje degradację receptorów LDLR w wątro-

bie. Zahamowanie wiązania się PCSK9 z receptorami LDLR powoduje zwiększenie liczby 
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dostępnych receptorów LDLR usuwających cholesterol LDL, przez co zmniejsza się stęże-

nie LDL-C. Leki te są wskazane w leczeniu pacjentów z hipercholesterolemią pierwotną 

lub z dyslipidemią mieszaną oraz pacjentów z rozpoznaną miażdżycową chorobą układu 

sercowo-naczyniowego w  celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia chorób układu serco-

wo-naczyniowego. 7,8

W  listopadzie 2018 roku polscy pacjenci zyskali dostęp do refundowanej terapii aliro-

kumabem w ramach programu lekowego B.101 Leczenie hipercholesterolemii rodzinnej 

(ICD-10 E78.01). 

W kolejnym roku opcje terapeutyczne refundowane w ramach programu poszerzyły się 

o  leczenie ewolokumabem (od listopada 2019 r.). W  tamtym czasie program obejmował 

jedynie leczenie pacjentów, u których stwierdzono heterozygotyczną hipercholesterole-

mię rodzinną. Był to duży krok na drodze do poprawy rokowania pacjentów nieskutecznie 

leczonych statynami oraz ezetymibem, szczególnie, jeśli weźmie się pod uwagę wysoki 

koszt leczenia inhibitorami PCSK9, który w ramach refundacji w programie lekowym po-

krywa Narodowy Fundusz Zdrowia.

W listopadzie 2020 roku program B.101 został poszerzony o możliwość leczenia populacji 

pacjentów z bardzo wysokim ryzykiem chorób układu sercowo-naczyniowego po zawale 

serca. Równocześnie program zyskał nową nazwę: Leczenie inhibitorami PCSK9 pacjen-

tów z zaburzeniami lipidowymi (ICD-10 E78.01, I21, I22, I25).

Od września 2021 roku kryteria włączenia pacjentów do terapii heterozygotycznej hiper-

cholesterolemii rodzinnej zostały złagodzone poprzez obniżenie wymaganego poziomu 

stężenia cholesterolu LDL do 100 mg/dl (wcześniej 160 mg/dl). Równocześnie skrócono 

czas, przez jaki chory musiał nieskutecznie przyjmować statyny i ezetymib zanim mógł 

zostać włączony do programu lekowego (z  6 do 3 miesięcy). Są to dwie zmiany, które 

umożliwiły nie tylko leczenie kolejnej grupy pacjentów, ale także wcześniejsze rozpoczę-

cie leczenia.
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Inne terapie

Do innych, znacznie rzadziej stosowanych leków w  terapii zaburzeń lipidowych na-

leżą m.in.: żywice jonowymienne, kwas nikotynowy (niedostępny w  Polsce), fibra-

ty, nutraceutyki o  udowodnionych właściwościach obniżających poziom cholesterolu 

LDL oraz wspomagająco - w postaci dodatków do margaryn, jogurtów i soków - stanole 

i sterole. 1,5 Znaczenie tych substancji w terapii zaburzeń lipidowych jest znacznie mniej-

sze niż wymienionych wyżej statyn, ezetymibu oraz inhibitorów PCSK9. Dopuszczone są 

do stosowania także nowe leki - kwas bempediowy oraz inklisiran, ale nie są one wciąż 

ogólnie dostępne ani refundowane. 1
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Propozycja optymalizacji zapisów 
programu lekowego B.101

Obniżenie wymaganego stężenia LDL-C do 70 mg/dl lub 55 mg/dl dla 
pacjentów leczonych w ramach prewencji wtórnej

Istotnym krokiem w dążeniu do powstania programu, który byłby zgodny z europejskimi 

wytycznymi leczenia pacjentów w ramach prewencji wtórnej, powinno być obniżenie wy-

maganego stężenia LDL-C dla chorych z bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczynio-

wym do poziomu 70 mg/dl lub optymalnie nawet do 55 mg/dl. Wytyczne ESC/EAS 2019 oraz 

PTL/KLRWP/PTK/PTDL/PTD/PTNT wskazują, że w grupie chorych bardzo wysokiego ry-

zyka zaleca się schemat terapeutyczny, który pozwala zmniejszyć stężenie LDL-C o ≥50% 

w stosunku do wartości wyjściowej i osiągnąć jako wartość docelową stężenie LDL-C <55 

mg/dl. 1 Już u  pacjentów z  wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym zalecanym celem 

terapeutycznym jest LDL-C <70 mg/dl, co wskazuje na fakt, że chorzy bardzo wysokiego 

ryzyka z takim stężeniem LDL-C powinni mieć możliwość leczenia inhibitorami PCSK9.

Należy podkreślić, że dostęp do leczenia tą grupą leków zwiększa się systematycznie, co 

daje szansę na skorzystanie z innowacyjnego leczenia coraz to większej grupie chorych, 

jednak jest ona wciąż ograniczona. Zarówno kryteria dotyczące pacjentów z heterozygo-

tyczną hipercholesterolemią rodzinną, jak i chorych z bardzo wysokim ryzykiem chorób 

układu sercowo-naczyniowego po zawale serca, są zawężone w stosunku do wytycznych 

polskich i europejskich, jak i zarejestrowanych wskazań PCSK9. 1,7,8

Konieczność dalszego poszerzania zapisów jest również widoczna w danych dotyczących 

realizacji programu B.101. Zgodnie z  informacjami zawartymi w  okresowych sprawoz-

daniach z  działalności Narodowego Funduszu Zdrowia, w  ramach programu lekowego 

B.101, dotyczącego leczenia pacjentów z zaburzeniami lipidowymi przy użyciu inhibitorów 

PCSK9, w 2019 roku leczonych było 87 pacjentów, w 2020 roku - 118 pacjentów, a w I po-

łowie 2021 roku - 153 pacjentów. 10  W zestawieniu z epidemiologią (ok. 127 tys. pacjen-
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tów z samą hipercholesterolemią rodzinną, a nawet 140-150 tys. wg innych opracowań), 

wskazuje to na wciąż niezaspokojoną potrzebę medyczną wśród pacjentów z zaburzenia-

mi gospodarki lipidowej. 1,11  Zmiany wprowadzone we wrześniu 2021 roku odblokują do-

stęp do leczenia dla kolejnej grupy pacjentów (blisko 3-krotny wzrost liczby pacjentów 

z HeFH kwalifikowanych do leczenia w programie lekowym). Aby jednak również leczenie 

pacjentów z bardzo wysokim ryzykiem sercowo naczyniowym było zgodne z aktualnymi 

wytycznymi europejskimi, należy obniżyć wymagany poziom stężenia cholesterolu LDL-C 

do >70 mg/dl lub nawet >55 mg/dl. 12

Wydłużenie czasu od ostatniego zawału do włączenia chorego do pro-
gramu

Zgodnie z zapisami aktualnie obowiązującego programu lekowego, jednym z kryteriów, 

jakie musi spełnić pacjent, aby mógł zostać włączony do leczenia w części programu do-

tyczącej chorych z bardzo wysokim ryzykiem chorób układu sercowo-naczyniowego, jest 

przebyty zawał serca diagnozowany inwazyjnie, który wystąpił do 12 miesięcy przed włą-

czeniem do programu lekowego.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi ESC Prevention 2021, przy definiowa-

niu celów terapeutycznych dla poszczególnych kategorii ryzyka sercowo-naczyniowego 

bierze się pod uwagę kryterium wystąpienia zdarzenia sercowo-naczyniowego w ciągu 

2 lat od poprzedniego (niekoniecznie tego samego typu, co pierwsze). W związku z po-

wyższym, wydaje się, że należałoby ujednolicić zapisy programu lekowego z aktualnie 

obowiązującymi wytycznymi w tym zakresie.

Rozdzielenie kryterium kolejnego zawału i choroby wielonaczyniowej 

Włączenie profilaktyki wtórej u  pacjentów z  chorobą wielonaczyniową po pierwszym 

zawale mięśnia sercowego  oraz u wszystkich pacjentów z drugim i kolejnym zawałem 

mięśnia sercowego tj. rozdzielenie kryterium kolejnego zawału i choroby wielonaczynio-

wej, znajdowało się w pierwotnej definicji skierowanej do płatnika. Tak zdefiniowane kry-

terium odpowiada obowiązującym wytycznym klinicznym w tym zakresie. 1
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Pacjenci z nietolerancją statyn

Szczególną grupą pacjentów, która nie jest uwzględniona w zapisach programu lekowego 

są chorzy z nietolerancją statyn. Zgodnie z najnowszymi, opublikowanymi w 2021 roku, 

wytycznymi towarzystw naukowych PTL/KLRWP/PTK/PTDL/PTD/PTNT dotyczącymi dia-

gnostyki i  leczenia zaburzeń lipidowych, całkowita nietolerancja statyn jest definiowa-

na jako brak tolerancji co najmniej 2 statyn, w  tym jednej w najniższej dawce, a terapia 

łącznie powinna trwać przez okres co najmniej 3 miesięcy. 1  Jedynie w przypadku części 

programu dotyczącej leczenia chorych z bardzo wysokim ryzykiem chorób układu serco-

wo-naczyniowego uwzględnia się chorych, u których występuje podejrzenie rabdomiolizy 

związanej z podawaniem statyn. W takim przypadku lekarz prowadzący ustala, jak długo 

pacjent musi przyjmować terapię statynami, aby móc go włączyć do programu lekowego.  

Wytyczne te w sposób jednoznaczny także podkreślają, że w przypadku stwierdzenia cał-

kowitej nietolerancji statyn, szczególnie w przypadku pacjentów bardzo wysokiego ryzy-

ka sercowo-naczyniowego, należy po odstawieniu statyn natychmiast rozpocząć leczenie 

ezetymibem, w połączeniu z inhibitorem PCSK9, jeśli warunki refundacji na to pozwalają 

(nie czekając na próbę ponownego włączenia statyn po okresie 2-6 tyg.). 1

Interdyscyplinarne stanowisko grupy ekspertów, wsparte przez Sekcję Farmakoterapii 

Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (IV Deklaracja Sopocka), 

wskazuje, że pacjenci charakteryzujący się bardzo wysokim całkowitym ryzykiem serco-

wo-naczyniowym, osoby z HeFH (i niektóre z homozygotyczną hipercholesterolemią ro-

dzinną), które nie tolerują statyn, z  utrzymującymi się wysokimi stężeniami LDL-C, to 

kandydaci do stosowania inhibitorów PCSK9. 14 

Wskazania rejestracyjne ewolokumabu oraz alirokumabu stanowią, że substancje te mogą 

być stosowane w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami hipolipemizującymi u pa-

cjentów nietolerujących statyn, albo u których stosowanie statyn jest przeciwwskazane. 7,8

Obecne zapisy programu lekowego, zarówno dla pacjentów z HeFH, jak i dla pacjentów 

z  zawałem (definiujące nietolerancje statyn jako ryzyko wystąpienia rabdomiolizy), są 

dalece nieprecyzyjne, co powoduje, że wielu pacjentów nietolerujących statyn nie jest 
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włączanych do programu. Umożliwienie leczenia pacjentów z  nietolerancją statyn in-

hibitorami PCSK9 w  ramach programu lekowego stanowiłoby znaczącą zmianę dla tej 

grupy chorych, dla której w chwili obecnej w praktyce nie ma skutecznego leczenia hipo-

lipemizującego. Jednocześnie, należy podkreślić, że grupa takich pacjentów, z pełną nie-

tolerancją statyn, nie jest duża. Najnowsze dane przedstawiane na Kongresie ESC 2021, 

na podstawie próby 4 mln pacjentów, wskazują, że nietolerancja (całkowita i częściowa) 

rozpoznawana na podstawie obowiązujących definicji to tylko mniej niż 7% pacjentów, co 

oznacza, ze aż >93% pacjentów może być skutecznie leczonych statynami.  Warto jednak 

podkreślić, zgodnie z obserwacjami opisanymi w publikacji Bytyci 2021 odsetek pacjentów 

nietolerujących statyn jest w populacji pacjentów po OZW wyższy niż w populacji ogólnej 

i wynosi 13%. 15 
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Założenia i metodologia analizy

W ramach analizy oszacowano poziom wydatków płatnika publicznego po wprowadzeniu 

zmian w  programie lekowym B.101 Leczenie inhibitorami PCSK9 pacjentów 

z zaburzeniami lipidowymi (ICD-10 E78.01, I21, I22, I25), obejmujących:

1. obniżenie wymaganego stężenia LDL-C dla pacjentów z  bardzo wysokim lub 

ekstremalnie wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym, leczonych w  prewencji 

wtórnej, do poziomu >70 mg/dl lub >55 mg/dl;

2. wydłużenie okresu od przebytego zawału serca diagnozowanego inwazyjnie do 

24 miesięcy przed włączeniem do programu lekowego;

3. włączenie profilaktyki wtórej u pacjentów z chorobą wielonaczyniową po pierwszym 

zawale mięśnia sercowego oraz u wszystkich pacjentów z drugim i kolejnym zawałem 

mięśnia sercowego;

4. możliwość leczenia pacjentów z nietolerancją statyn, rozpoznaną na podstawie jasnej 

definicji.

Obliczenia dla każdej proponowanej zmiany przeprowadzono w 4-letnim horyzoncie cza-

sowym (lata 2022-2025). Analizowano dwa scenariusze: 

• aktualny, w którym szacowano koszty programu lekowego B.101 zgodnie z zapisami 

obowiązującymi od 1 września 2021 roku;

• nowy, w którym szacowano koszty programu lekowego B.101 dla proponowanej roz-

szerzonej populacji pacjentów.

Założono, że pacjenci są leczeni zgodnie z  zapisami programu lekowego, tj. otrzymują 

alirokumab 150 mg podawany co 2 tygodnie lub ewolokumab 140 mg podawany co 2 tygo-

dnie.
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Szacowanie populacji docelowej

Szacowanie populacji docelowej w analizie przeprowadzono w oparciu o dane epidemio-

logiczne dotyczące populacji zdefiniowanej zapisami pierwotnego PL B.101 (teoretycz-

na populacja z HeFH), na które nałożono historyczne dane NFZ dotyczące wykonania PL 

(populacja z HeFH w PL w latach 2019-2020). Następnie wyliczony iloraz populacji w PL 

w latach 2019-2020 i teoretycznej populacji z HeFH spełniającej kryteria włączenia do PL 

odniesiono do oszacowanych w oparciu o dane epidemiologiczne i dane z piśmiennictwa 

liczebności populacji dla obecnie realizowanego PL B.101 oraz liczebności populacji w PL 

B.101 po implementacji zaproponowanych w niniejszej analizie zmian kryteriów włączenia 

do programu lekowego.

Liczba pacjentów z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną

Oszacowana w oparciu o dane epidemiologiczne (patrz Aneks 1) liczebność populacji pa-

cjentów spełniających kryteria włączenia do programu lekowego B.101 obowiązującego do 

września 2021 roku wynosi 2720. W 2019 i 2020 roku w programie lekowym B.101 leczonych 

było odpowiednio 87 i 118 pacjentów, co stanowi odpowiednio 3,2% i 4,3% populacji doce-

lowej. W pierwszej połowie 2021 roku w rozszerzonym o populację pacjentów z zawałem 

mięśnia sercowego programie lekowym leczonych było 153 pacjentów. Zakładając, że dane 

z 2020 oraz 2021 roku są zaburzone w związku z sytuacją epidemiologiczną (COVID-19),  

można szacować, że rocznie do B.101 powinno być włączanych około 60 pacjentów HeFH. 

Zmiana kryteriów włączenia do PL B.101 z września 2021 roku powoduje, że populacja do-

celowa pacjentów z HeFH ulegnie prawie 3-krotnemu zwiększeniu (wzrost o około 188%). 

Można zatem szacować, że liczba pacjentów włączanych rocznie do PL wyniesie około 173 

pacjentów, przy czym w 2021 roku przyjęto, że ze względu na pandemię COVID leczonych 

będzie jedynie 150 pacjentów. Proponowane zmiany dla populacji z HeFH dotyczą umoż-

liwienia włączania pacjentów z nietolerancją statyn w oparciu o  jednolitą definicję. Po-

pulacja ta stanowi około 6,7% (zgodnie z definicją ILEP, International Lipid Expert Panel) 

wszystkich chorych leczonych statynami w terapii skojarzonej z ezetymibem lub w mo-

noterapii. ¹5  Można zatem szacować, że rozszerzenie populacji z HeFH leczonych w PL 

B.101 o pacjentów z nietolerancją statyn (zgodnie z definicją ILEP) będzie dotyczyć około 
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12 pacjentów (6,7% z 173 pacjentów z HeFH rocznie włączanych do PL B.101).

Liczbę pacjentów z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym

Oszacowana w oparciu o dane epidemiologiczne (patrz Aneks 2) liczebność populacji pa-

cjentów spełniających kryteria włączenia do obowiązującego od września 2021 roku pro-

gramu lekowego wynosi  5099. Szacuje się, że w 2021 roku, ze względu na sytuację zwią-

zaną z pandemią COVID-19, do PL B.101 zostanie włączonych nie więcej niż 60 pacjentów 

po zawale serca (wg danych NFZ w 1. połowie 2021 do programu lekowego B.101 włączono 

35 pacjentów z HeFH lub ASCVD). Ze względu na trudność w precyzyjnym oszacowaniu 

liczebności pacjentów po zawale mięśnia sercowego kwalifikowanych do terapii inhibito-

rami PCSK9, przyjęto założenie, że realizacja programu lekowego w tej grupie pacjentów 

będzie zbliżona do realizacji tego programu w populacji z HeFH. Na rysunku 1 przedsta-

wiono symulację rozwoju liczebności populacji z HeFH (w wartościach wyrażonych jako 

odsetek populacji całkowitej spełniającej kryteria włączenia do PL) leczonej w programie 

lekowym B.101 dla pierwotnych zapisów tego programu (obowiązujących do września 2021 

roku). Dane te nałożono na liczebność populacji pacjentów spełniających kryteria włącze-

nia do obowiązującego programu lekowego i oszacowano, że liczba pacjentów z zawałem 

włączanych rocznie do PL wyniesie około 163 w 2022 roku i około 276, 388 i 501  odpowied-

nio w kolejnych latach.

W  przypadku proponowanej zmiany dla populacji z  zawałem, dotyczącej umożliwienia 

włączania pacjentów z  wyjściowym poziomem LDL-C >70 mg/dl (wzrost o  około 86% 

w stosunku do obecnej populacji - patrz Aneks 2), można szacować, że liczba pacjentów 

z zawałem włączanych rocznie do PL wyniesie około 303 w 2022 roku i około 512, 722 i 931 

odpowiednio w kolejnych latach.

W  przypadku proponowanej zmiany dla populacji z  zawałem dotyczącej umożliwienia 

włączania pacjentów z  wyjściowym poziomem LDL-C >55 mg/dl (wzrost o  około 169% 

w stosunku do obecnej populacji - patrz Aneks 2), można szacować, że liczba pacjentów 

z zawałem włączanych rocznie do PL wyniesie około 440 w 2022 roku i około 743, 1046 i 1349 

odpowiednio w kolejnych latach.
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Rys. 1. Prognoza objęcia leczeniem w ramach PL B.101 pacjentów z wysokim ryzykiem ser-

cowo-naczyniowym.

W przypadku proponowanej zmiany dla populacji z zawałem dotyczącej wydłużenia okre-

su od przebytego zawału serca diagnozowanego inwazyjnie do 24 miesięcy przed włą-

czeniem do programu lekowego (wzrost o  około 93% w  stosunku do obecnej populacji 

w 1. roku - patrz Aneks 2), można szacować, że liczba pacjentów z zawałem włączanych 

rocznie do PL wyniesie około  248  w  2022 roku. W  kolejnych latach należy oczekiwać 

spadku dynamiki wzrostu liczby pacjentów w programie lekowym, co wynika z faktu, że 

proponowana zmiana zapisu programu lekowego w  największym stopniu będzie doty-

czyć pacjentów w 1. roku obowiązywania nowego PL (w kolejnych latach liczebność po-

pulacji nieobjętej leczeniem inhibitorami PCSK9, u których do zawału serca minęło od 12 

do 24 miesięcy ulegnie redukcji, ponieważ pacjenci ci będą w większości leczeni w ciągu 

pierwszych 12 miesięcy od wystąpienia zawału mięśnia sercowego). W analizie założono, 

że wzrost o około 93% w stosunku do obecnej populacji w kolejnych latach dotyczyć będzie 

przyrostu liczby pacjentów w roku poprzedzającym obliczenia. Tym samym liczba pacjen-

tów z zawałem włączanych rocznie do PL wyniesie w tym wariancie obliczeń  361,  466 i 571 

odpowiednio w 2023, 2024 i 2025 roku.



20

Dla proponowanej zmiany dotyczącej włączenie profilaktyki wtórej iPCSK9 u pacjentów 

z chorobą wielonaczyniową po pierwszym zawale mięśnia sercowego oraz u wszystkich 

pacjentów z drugim i kolejnym zawałem mięśnia sercowego, w oparciu o dane epidemio-

logiczne (patrz Aneks 2), można  szacować, że liczba pacjentów z  zawałem włączanych 

rocznie do PL wyniesie około  411 w 2022 roku i około  695, 979 i 1263  odpowiednio w ko-

lejnych latach.

W  przypadku proponowanej zmiany dla populacji z  zawałem dotyczącej umożliwienia 

włączania pacjentów z  nietolerancją statyn, przyjęto założenie zgodne z  obserwacjami 

opisanymi w publikacji Bytyci 2021, że odsetek pacjentów nietolerujących statyn jest w tej 

populacji wyższy niż w populacji ogólnej i wynosi 13%. 15 Można zatem szacować, że  roz-

szerzenie populacji w tym zakresie dotyczyć będzie od 21 pacjentów w 2022 roku do 65 

pacjentów w 2025 roku.

Dane kosztowe

Koszty substancji czynnych stosowanych w ramach programu lekowego przyjęto na pod-

stawie dostępnych danych z przetargów szpitalnych z 2021 roku - Tabela 2.

Koszty podania ewolokumabu oraz alirokumabu w ramach programu lekowego oszacow-

ano na podstawie Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania 

i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe - Tabela 2. 16
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Tabela 2. Dane kosztowe uwzględnione w analizie

Parametr Koszt Źródło

Koszt ewolokumabu (koszt jednego 
podania) 599,69 zł Dane z przetargów szpitalnych 2021

Koszt alirokumabu (koszt jednego 
podania) 590,00 zł Dane z przetargów szpitalnych 2021

Koszt podania ewolokumabu/aliro-
kumabu

108,16 zł

Załącznik 1k do Zarządzenia Prezesa 
NFZ 102/2021/DGL z  dnia 10.06.2021 
zmieniającego zarządzenie w sprawie 
określenia warunków zawierania 
i  realizacji umów w  rodzaju leczenie 
szpitalne w zakresie programy lekowe

W scenariuszu nowym dla uproszczenia założono równy udział w rynku obu substancji 

czynnych. Przyjęte założenie nie wpływa znacząco na ostateczne wyniki analizy.
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Wpływ proponowanych zmian 
w programie lekowym na liczbę 
leczonych pacjentów

Scenariusz obecny

Prognozowana liczba pacjentów z  HeFH leczonych w  ramach programu lekowego 

obowiązującego od września 2021 roku wyniesie od 150 do 841 chorych odpowiednio 

dla lat 2021 i  2025 (Rys 2.). Natomiast prognozowana liczba chorych z  bardzo wysokim 

ryzykiem chorób układu sercowo-naczyniowego leczonych w ramach prewencji wtórnej 

w  programie lekowym obowiązującym od września 2021 roku wyniesie od 60 do 1388 

chorych odpowiednio dla lat 2 021 i 2025 (Rys. 2).

Rys. 2. Prognozowana liczba pacjentów leczonych w  ramach PL zgodnie z  kryteriami 

obowiązującymi od września 2021.
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Scenariusze nowe

Obniżenie wymaganego stężenia LDL-C do >70 mg/dl dla pacjentów leczonych w ramach 

prewencji wtórnej

Obniżenie wymaganego stężenia LDL-C dla pacjenta wysokiego ryzyka sercowo-naczy-

niowego leczonego w ramach prewencji wtórnej do poziomu >70 mg/dl będzie wiązać się 

ze zwiększeniem populacji chorych leczonych w programie o 140-1140 pacjentów w la-

tach 2022-2025 (Rys. 3).

Rys. 3. Prognozowana liczba pacjentów leczonych w ramach PL przy założeniu obniżenia 

wymaganego stężenia LDL-C w prewencji wtórnej OZW do >70 mg/dl.
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Obniżenie wymaganego stężenia LDL-C do >55 mg/dl dla pacjentów leczonych w  ra-

mach prewencji wtórnej

Obniżenie wymaganego stężenia LDL-C dla pacjenta wysokiego ryzyka sercowo-naczy-

niowego leczonego w ramach prewencji wtórnej do poziomu >55 mg/dl będzie wiązać się 

ze zwiększeniem populacji chorych leczonych w programie o 276-2250 pacjentów w la-

tach 2022-2025 (Rys. 4).

Rys. 4. Prognozowana liczba pacjentów leczonych w ramach PL przy założeniu obniżenia 

wymaganego stężenia LDL-C w prewencji wtórnej OZW do >55 mg/dl.
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Wydłużenie czasu od ostatniego zawału do włączenia chorego do pro-
gramu

Wydłużenie czasu (z 12 miesięcy do 24 miesięcy), jaki musi upłynąć od ostatniego zawału, 

aby pacjent mógł być włączony do PL w części obejmującej prewencję wtórną OZW, będzie 

wiązać się ze zwiększeniem populacji od 85 do 318 chorych w latach 2022-2025 (Rys. 5).

Rys. 5. Prognozowana liczba pacjentów leczonych w ramach PL przy założeniu wydłużenia 

czasu od ostatniego zawału z 12 do 24 miesięcy.
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Rozdzielenie kryterium kolejnego zawału i choroby wielonaczyniowej

Włączenie profilaktyki wtórej iPCSK9 u pacjentów z chorobą wielonaczyniową po pierw-

szym zawale mięśnia sercowego oraz u  wszystkich pacjentów z  drugim i  kolejnym za-

wałem mięśnia sercowego będzie wiązać się ze zwiększeniem populacji od 248 do 2020 

chorych w latach 2022-2025 (Rys. 6).

Rys. 6. Prognozowana liczba pacjentów leczonych w ramach PL przy założeniu rozdziele-

nia kryterium kolejnego zawału i choroby wielonaczyniowej.
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Pacjenci z nietolerancją statyn

Proponowane zmiany dotyczące umożliwienia włączenia do programu chorych z nieto-

lerancją statyn będą wiązać się ze zwiększeniem populacji leczonej w programie w la-

tach 2022-2025 o 12-46 chorych (Rys. 7) w części programu dotyczącej leczenia chorych 

z HeFH oraz 21-173 pacjentów w części programu obejmującej leczenie chorych w ra-

mach prewencji wtórnej OZW (Rys. 8).

Rys. 7. Prognozowana liczba pacjentów leczonych w ramach PL przy założeniu włączenia 

pacjentów z nietolerancją statyn (HeFH).
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Rys. 8. Prognozowana liczba pacjentów leczonych w ramach PL przy założeniu włączenia 

pacjentów z nietolerancją statyn (prewencja wtórna OZW).
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Wpływ proponowanych zmian 
w programie lekowym na budżet 
płatnika

Obniżenie wymaganego stężenia LDL-C do >70 mg/dl dla pacjentów 
leczonych w ramach prewencji wtórnej

Obniżenie wymaganego stężenia LDL-C, dla pacjenta wysokiego ryzyka sercowo-naczy-

niowego leczonego w ramach prewencji wtórnej, do poziomu >70 mg/dl będzie się wiązać 

ze zwiększeniem wydatków płatnika publicznego o od około 1,3 mln zł w 2022 roku do 

około 17,1 mln zł w 2025 roku (Tab. 3), co oznacza wzrost wydatków o 50-81% w 4-letnim 

horyzoncie analizy (Rys. 9).

Tabela 3. Wpływ włączenia do PL chorych z LDL-C >70 mg/dl na budżet płatnika publicz-

nego.

Rok 2022 2023 2024 2025

Scenariusz istniejący 2 645 030 zł 6 694 855 zł 12 801 233 zł 20 964 162 zł

Scenariusz nowy 3 974 737 zł 11 502 519 zł 22 853 002 zł 38 026 187 zł

Różnica 1 329 707 zł 4 807 663 zł 10 051 769 zł 17 062 025 zł
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Rys. 9. Wzrost wydatków płatnika publicznego na PL B.101 związany z włączeniem do PL 

chorych z LDL-C >70 mg/dl.

Obniżenie wymaganego stężenia LDL-C do >55 mg/dl dla pacjentów 
leczonych w ramach prewencji wtórnej

Obniżenie wymaganego stężenia LDL-C dla pacjenta wysokiego ryzyka sercowo-naczy-

niowego leczonego w ramach prewencji wtórnej do poziomu >55 mg/dl będzie się wiązać 

ze zwiększeniem wydatków płatnika publicznego o od około 2,6 mln zł w 2022 roku do 

około 33,7 mln zł w 2025 roku (Tab. 4), co oznacza wzrost wydatków o 99-161% w 4-letnim 

horyzoncie analizy (Rys. 10).
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Tabela 4. Wpływ włączenia do PL chorych z LDL-C >55 mg/dl na budżet płatnika publicz-

nego.

Rok 2022 2023 2024 2025

Scenariusz istniejący 2 645 030 zł 6 694 855 zł 12 801 233 zł 20 964 162 zł

Scenariusz nowy 5 268 683 zł 16 180 885 zł 32 634 440 zł 54 629 347 zł

Różnica 2 623 653 zł 9 486 030 zł 19 833 207 zł 33 665 185 zł

Rys. 10. Wzrost wydatków płatnika publicznego na PL B.101 związany z włączeniem do PL 

chorych z LDL-C >55 mg/dl.

Wydłużenie czasu od ostatniego zawału do włączenia chorego do pro-
gramu

Wydłużenie czasu, jaki musi upłynąć od ostatniego zawału, aby pacjent mógł być włączony 

do PL w części obejmującej prewencję wtórną, z 12 miesięcy do 24 miesięcy będzie wiązać 

się ze zwiększeniem wydatków płatnika publicznego o od około 804 tys. zł w 2022 roku 

do około 5,2 mln zł w 2025 roku (Tab. 5), co oznacza wzrost wydatków o 25-35% w 4-letnim 
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horyzoncie analizy (Rys. 11).

Tabela 5. Wpływ zmiany kryterium czasu od ostatniego zawału z  12 na 24 miesiące na 

budżet płatnika publicznego.

Rok 2022 2023 2024 2025

Scenariusz istniejący 2 645 030 zł 6 694 855 zł 12 801 233 zł 20 964 162 zł

Scenariusz nowy 3 448 826 zł 9 055 461 zł 16 652 767 zł 26 164 122 zł

Różnica 803 796 zł 2 360 606 zł 3 851 534 zł 5 199 960 zł

Rys. 11. Wzrost wydatków płatnika publicznego na PL B.101 związany ze zmianą kryterium 

czasu od ostatniego zawału z 12 na 24 miesiące.

Rozdzielenie kryterium kolejnego zawału i choroby wielonaczyniowej

Włączenie profilaktyki wtórej iPCSK9 u  pacjentów z  chorobą wielonaczyniową po 

pierwszym zawale mięśnia sercowego oraz u wszystkich pacjentów z drugim i kolejnym 

zawałem mięśnia sercowego będzie wiązać się ze zwiększeniem wydatków płatnika 

publicznego o od około 2,4 mln zł w 2022 roku do około 30,2 mln zł w 2025 roku (Tab. 6), 
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co oznacza wzrost wydatków o 89-144% w 4-letnim horyzoncie analizy (Rys. 12).

Tabela 6. Wpływ rozdzielenia kryterium kolejnego zawału i choroby wielonaczyniowej na 

budżet płatnika publicznego.

Rok 2022 2023 2024 2025

Scenariusz istniejący 2 645 030 zł 6 694 855 zł 12 801 233 zł 20 964 162 zł

Scenariusz nowy 5 001 001 zł 15 213 061 zł 30 610 932 zł 51 194 614 zł

Różnica 2 355 971 zł 8 518 206 zł 17 809 699 zł 30 230 453 zł

Rys. 12. Wzrost wydatków płatnika publicznego na PL B.101 związany z rozdzieleniem kry-

terium kolejnego zawału i choroby wielonaczyniowej.
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Pacjenci z nietolerancją statyn

Dodatkowy wpływ na budżet płatnika związany z włączeniem do programu leczenia pac-

jentów z nietolerancją statyn będzie wynosił od 311 tys. zł w 2022 roku do 3,3 mln zł w 2025 

roku (Tab. 7), co oznacza wzrost wydatków o 3,2-8,9% w 4-letnim horyzoncie analizy (Rys. 

13). Szczegółowe dane w podziale na część programu obejmującą leczenie chorych z HeFH 

oraz prewencję wtórną zamieszczono w Aneksie 3.

Tabela 7. Wpływ włączenia do PL pacjentów z nietolerancją statyn na budżet płatnika pub-

licznego.

Rok 2022 2023 2024 2025

Scenariusz istniejący 9 757 797 zł 16 964 742 zł 26 228 240 zł 37 548 289 zł

Scenariusz nowy 10 068 914 zł 18 013 863 zł 28 282 716 zł 40 875 473 zł

Różnica 311 116 zł 1 049 121 zł 2 054 477 zł 3 327 185 zł

Rys. 13. Wzrost wydatków płatnika publicznego na PL B.101 związany z włączeniem do PL 

pacjentów z nietolerancją statyn.
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Podsumowanie wpływu wszystkich proponowanych zmian na wydatki 
płatnika

Wszystkie proponowane zmiany w zapisach programu lekowego B.101, obejmujące lecze-

nie chorych z nietolerancją statyn, włączenie pacjentów z wysokim ryzykiem sercowo-na-

czyniowym do leczenia w ramach prewencji wtórnej w przypadku wystąpienia zawału do 

24 miesięcy przed włączeniem do programu lekowego oraz z poziomem LDL-C >70 mg/

dl, a także rozdzielenia kryterium kolejnego zawału i choroby wielonaczyniowej dla pa-

cjentów leczonych w ramach prewencji wtórnej będą wiązały ze zwiększeniem wydatków 

płatnika publicznego o od około 11,4 mln zł w 2022 roku do około 116,3 mln zł w 2025 

roku (Tabela 8), co oznacza wzrost wydatków o 117-310% w 4-letnim horyzoncie analizy 

(Rys. 14).

Tabela 8. Podsumowanie wpływu proponowanych zmian w PL na wydatki płatnika (wa-

riant z obniżeniem poziomu LDL-C do >70 mg/dl).

Rok 2022 2023 2024 2025

Scenariusz istniejący 9 757 797 zł 16 964 742 zł 26 228 240 zł 37 548 289 zł

Scenariusz nowy 21 166 270 zł 54 979 352 zł 99 335 951 zł 153 830 249 zł

Różnica 11 408 473 zł 38 014 610 zł 73 107 711 zł 116 281 961 zł
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Rys. 14. Wzrost wydatków płatnika publicznego na PL B.101 - podsumowanie wpływu pro-

ponowanych zmian w PL (wariant z obniżeniem poziomu LDL-C do >70 mg/dl).

W  wariancie analizy, który zakłada włączenie do programu lekowego pacjentów z wysokim 

ryzykiem sercowo-naczyniowym i poziomem LDL-C >55 mg/dl, wszystkie proponowane 

zmiany w  zapisach programu lekowego B.101 będą wiązały ze zwiększeniem wydatków 

płatnika publicznego o od około 17,0 mln zł w 2022 roku do około 176,0 mln zł w 2025 

roku (Tabela 9), co oznacza wzrost wydatków o 174-469% w 4-letnim horyzoncie analizy 

(Rys. 15).
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Tabela 9. Podsumowanie wpływu proponowanych zmian w PL na wydatki płatnika (wa-

riant z obniżeniem poziomu LDL-C do >55 mg/dl).

Rok 2022 2023 2024 2025

Scenariusz istniejący 9 757 797 zł 16 964 742 zł 26 228 240 zł 37 548 289 zł

Scenariusz nowy 26 767 290 zł 73 931 127 zł 136 378 747 zł 213 521 883 zł

Różnica 17 009 493 zł 56 966 384 zł 110 150 507 zł 175 973 595 zł

Rys. 15. Wzrost wydatków płatnika publicznego na PL B.101 - podsumowanie wpływu pro-

ponowanych zmian w PL (wariant z obniżeniem poziomu LDL-C do >55 mg/dl).
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Podsumowanie

Wzrost wydatków płatnika publicznego związany ze zmianą kryteriów włączenia do pro-

gramu lekowego B.101 w pierwszym roku obowiązywania nowych zapisów będzie wynosił:

• 1,3 mln zł w przypadku obniżenia wymaganego wyjściowego stężenia LDL-C dla 
pacjentów leczonych w ramach prewencji wtórnej do >70 mg/dl;

• 2,6 mln zł w przypadku obniżenia wymaganego wyjściowego stężenia LDL-C dla 
pacjentów leczonych w ramach prewencji wtórnej do >55 mg/dl;

• 804 tys. zł w przypadku wydłużenia czasu od ostatniego zawału do włączenia chore-
go do programu z obecnych 12 miesięcy do 24 miesięcy;

• 2,4 mln zł w przypadku rozdzielenia kryterium kolejnego zawału i choroby 
wielonaczyniowej dla pacjentów leczonych w ramach prewencji wtórnej;

• 311 tys. zł w przypadku umożliwienia włączenia do programu lekowego pacjentów 

z nietolerancją statyn.

Całkowity wzrost kosztów refundacji leczenia w PL B.101 związany z wprowadzeniem 

wszystkich proponowanych zmian będzie wynosić około 11,4-17,0 mln zł w pierwszym 

roku obowiązywania zmodyfikowanych kryteriów oraz, z uwagi na wzrost skumulowanej 

liczby chorych leczonych w programie lekowym, około 116,3-176,0 mln zł w 4. roku obow-

iązywania zmodyfikowanych kryteriów.

Należy zaznaczyć, że proponowane zmiany w programie są zgodne z aktualnie obow-

iązującymi wytycznymi europejskich oraz polskich towarzystw naukowych. Objęcie lec-

zeniem nowych subpopulacji jest szczególnie istotne ze względu na specyfikę jednost-

ki chorobowej. W Polsce choroby układu krążenia odpowiadają za 40,5% ogółu zgonów.2 

Oznacza to, że zmiany bezpośrednio wpłyną na zapobieganie przedwczesnej umieralności 

kolejnej grupy chorych. Dodatkowo, z perspektywy Narodowego Funduszu Zdrowia oraz 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, rozszerzenie kryteriów włączenia będzie się wiązać ze 

zmniejszeniem kosztów pośrednich związanych z chorobą. Warto również pamiętać, że 

incydenty sercowo-naczyniowe w dużej mierze dotyczą osób w średnim wieku. Są to oso-
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by często aktywne zawodowo, mające rodziny. Taki incydent wpływa nie tylko bezpośred-

nio na osobę chorą, ale również na jej najbliższych.
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Aneks 1. Szacowanie populacji docelowej możliwej do leczenia w czę-
ści programu lekowego dotyczącej HeFH

W Polsce rozpowszechnienie HeFH szacuje się na około 127 tys. (od około 77 tys. do 169 

tys.) - patrz Tabela 10.

Tabela 10. Szacowanie liczebności populacji z potencjalną FH.

Badanie Potencjalna FH

Rozpowszechnienie Liczba osób

POL-MONICA Kraków 0,45% 140 381

POL-MONICA Warszawa 0,50% 157 692

WOBASZ 0,25% 77 430

Pilot HAPIEE 0,54% 169 338

HAPIEE 0,23% 72 708

NATPOL 2011 0,23% 72 708

Łącznie (Pająk 2016) 0,40% 127 161

Na użytek szacunków liczebności populacji docelowej przyjęto dane z  cytowanej wyżej 

publikacji Pająk 2016. Biorąc pod uwagę dane z badania NATPOL dotyczące odsetka pa-

cjentów świadomych swojej choroby, którzy stosowali leczenie, ale było one nieskuteczne 

(8,1%), można szacować, że około 10 300 pacjentów z HeFH jest leczonych w Polsce nie-

skutecznie. ¹7  Pierwotna populacja docelowa pacjentów w  PL.101 (PL obowiązujący do 

września 2021 roku) dotyczyła pacjentów, u których poziom LDL-C wynosi >160 mg/dl. 

W oparciu o dane z rejestru PLANET można szacować, że populacja pacjentów z LDL>160 

mg/dl stanowi około 26,4% całej populacji - patrz Rys. 16. ¹8 Tym samym, można szaco-

wać, że liczebności populacji docelowej dla obowiązujących w latach 2019-2020 zapisów 

PL B.101 dotyczących pacjentów z HeFH wynosiła 2720 pacjentów ~ patrz Rys. 17. Obecna 

populacja docelowa pacjentów w PL.101 dotyczy pacjentów, u których poziom LDL wynosi 

>100 mg/dl. W oparciu o cytowane wcześniej dane z rejestru PLANET można szacować, 

że populacja pacjentów z LDL>100 mg/dl stanowi około 76% całej populacji - patrz Rys. 

16. Tym samym, można szacować, że liczebność populacji docelowej dla obecnie obowią-
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zujących zapisów PL B.101 dotyczących pacjentów z HeFH wynosi około 7830 pacjentów ~ 

patrz Rys. 18.

Rys. 16. Rozkład populacji z HeFH wg poziomu LDL-C.

Rys. 17. Szacowanie populacji chorych z HeFH kwalifikujących się do programu lekowego 

obowiązującego do września 2021 roku.
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Rys. 18. Szacowanie populacji chorych z HeFH kwalifikujących się do programu lekowego 

obowiązującego od września 2021 roku.
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Aneks 2. Szacowanie populacji docelowej możliwej do leczenia w czę-
ści programu lekowego dotyczącej pacjentów z  wysokim ryzykiem 
sercowo-naczyniowym

Liczebność populacji pacjentów z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym oszacowano 

w oparciu o dane NFZ (statystyki świadczeń JGP) dotyczące liczby OZW diagnozowanych 

lub leczonych przy użyciu procedur inwazyjnych - patrz Tabela 11. Ze względu na epide-

mię COVID w analizie wykorzystano dane z 2019 roku. ¹9

Tabela 11. Procedury inwazyjne w OZW - liczba pacjentów leczonych w 2019 roku.

Procedura JGP Liczba pacjentów

E10 OZW - Diagnostyka inwazyjna 12 250

E11 OZW - Leczenie inwazyjne dwuetapowe > 3 dni 11 029

E12G OZW - Leczenie inwazyjne 44 451

E15 OZW - Leczenie inwazyjne  > 7 dni z PW 3 608

E16 OZW > 69. r.ż. lub z PW 11 160

Razem 82 498
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W oparciu o przytoczone wyżej dane NFZ (Tabela 10), śmiertelność szpitalną oraz w 1. roku 

po OZW (dane rejestru AMI-PL) oraz odsetek pacjentów po OZW przyjmujących statyny 

w wysokich dawkach w monoterapii lub w skojarzeniu z ezetymibem (dane rejestru KOS-

-Zawał Lipidy) oszacowano liczbę pacjentów w 1. i 2. roku po OZW otrzymujących duże 

dawki statyn - patrz Tabela 12. 20

W oparciu o dane z badania TERCET oraz dane udostępnione przez eksperta kliniczne-

go - Prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior oszacowano liczebność populacji spełniającej 

jedno z trzech kryteriów włączenia do PL B.101, tj. zawał w wywiadzie i choroba wielo-

naczyniowa, choroba tętnic obwodowych (PAD) oraz choroba tętnic mózgowych - patrz 

Tabela 13. 21 Program lekowy obejmuje pacjentów, u których poziom LDL-C wynosił >100 

mg/dl. W  oparciu o  dane z  rejestru KOS-Zawał Lipidy prowadzonego w  SCCS Zabrze 

i GCM Katowice (dane udostępnione przez eksperta klinicznego ~ Prof. dr hab. n. med. 

Mariusz Gąsior), można szacować, że populacja pacjentów z LDL-C >100 mg/dl stanowi 

około 27,4% populacji pacjentów po zawale mięśnia sercowego - patrz Rysunek 19. W ana-

lizie przyjęto dane dotyczące rozkładu stężenia LDL-C po roku terapii (przyjęto założenie, 

że skuteczność leczenia po 3 miesiącach terapii utrzymywana jest przez cały czas leczenia 

wysokimi dawkami statyn w monoterapii lub w skojarzeniu z ezetymibem). Oszacowana 

liczebność populacji docelowej dla obecnych warunków PL B.101 wyniosła 5099. W oparciu 

o te dane oszacowano również populację w przypadku poszerzenia kryteriów włączenia 

do PL B.101 w zakresie wyjściowego poziomu LDL-C - patrz Tabela 13.

W analogiczny sposób (w oparciu o dane z badania TERCET i rejestru KOS-Zawał Lipidy) 

oszacowano liczebność populacji spełniającej jedno z 4 kryteriów włączenia do zmody-

fikowanego PL B.101, w którym rozdzielono kryterium kolejnego zawału i choroby wie-

lonaczyniowej - patrz Tabela 14. Ponieważ choroba wielonaczyniowa występuje u około 

48% pacjentów a wcześniejsza zawał serca u 31,7%, przyjęto, że choroby te współwystępują 

z częstością opisaną w tabeli 13 (iloczyn ww. odsetków tj. 15,2%). Tym samym na użytek 

oszacowania populacji docelowej wyróżniono 4 kategorie pacjentów: zawał w wywiadzie,  

choroba wielonaczyniowa bez zawału w  wywiadzie, choroba tętnic obwodowych (PAD) 

oraz choroba tętnic mózgowych - patrz Tabela 14. Oszacowana liczebność populacji do-

celowej dla nowych warunków PL B.101 jest o 2,5-krotnie wyższa od tej oszacowanej dla 
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obecnego PL B.101.

Rys. 19. Rozkład populacji po zawale mięśnia sercowego wg poziomu LDL-C.

Tabela 12. Szacowanie populacji po zawale serca otrzymującej duże dawki statyn.

Kod Opis Liczba Źródło

A OZW 82 498 NFZ 19                                              

B Śmiertelność szpitalna OZW 6,2% AMI-PL 20

C Liczba pacjentów z OZW w pomniejszona 
o śmiertelność szpitalną 77 383 A*(1-B)

D Śmiertelność w 1. roku po OZW 6,5% AMI-PL 20

E
Liczba pacjentów z OZW w pomniejszona 
o śmiertelność szpitalną i śmiertelność 
pozaszpitalna w 1. roku

72 021 A*(1-B-D)

F Duże dawki statyn po OZW 74,3% Rejestr KOS

H Liczba pacjentów w 1. roku po OZW otrzymująca 
duże dawki statyn 57 496 C*F

I Liczba pacjentów w 2. roku po OZW otrzymująca 
duże dawki statyn 53 512 E*F

J RAZEM 111 007 H+I
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Tabela 13. Szacowanie liczebności populacji docelowej  - leczenie pacjentów z  bardzo 

wysokim ryzykiem chorób układu sercowo-naczyniowego.

Kod Opis Liczba
1. rok od 

OZW
2. rok od 

OZW
Razem Źródło

A
Liczba pacjentów po OZW 
otrzymująca duże dawki 
statyn

57 496 53 512 111 007 Tabela 12

B Zawał w wywiadzie i choroba 
wielonaczyniowa 15,20%  8 739  8 134  16 873 

Szacunki 
oparte na 

danych 
z badania 
TERCET 

oraz dane 
udostępnione 
przez Prof. dr 
hab. n. med. 

Mariusza 
Gąsiora [A*B]

C Udar 4,30%  2 472  2 301  4 773 TERCET ²¹ 
[A*C]

D PAD 12,90%  7 417  6 903  14 320 TERCET ²¹ 
[A*D]

E RAZEM 32,40%  18 629  17 338  35 966 B+C+D

F LDL>100 mg/dl 27,4%  5 099  4 746  9 845 Rejestr KOS

G LDL 70-100 mg/dl 23,5%  4 379  4 076  8 455 Rejestr KOS

H LDL 55-70 mg/dl 22,9%  4 261  3 966  8 227 Rejestr KOS
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Tabela 14. Szacowanie liczebności populacji docelowej – leczenie pacjentów z bardzo 

wysokim ryzykiem chorób układu sercowo-naczyniowego dla wariantu rozdzielenie kry-

terium kolejnego zawału i choroby wielonaczyniowej.

Kod Opis Liczba
1. rok od 

OZW
2. rok od 

OZW
Razem Źródło

A
Liczba pacjentów po OZW 
otrzymująca duże dawki 
statyn

57 496 53 512 111 007 Tabela 12

B Zawał w wywiadzie 31,7%  18 226  16 963  35 189 TERCET 21 
[A*B]

C Choroba wielonaczyniowa 
bez zawału w wywiadzie 32,8%*  18 859  17 552  36 410 

Szacunki 
oparte na 
danych z 
badania 

TERCET21 
oraz dane 

udostępnione 
przez Prof. dr 
hab. n. med. 

Mariusza 
Gąsiora [A*B]

D Udar 4,3%  2 472  2 301  4 773 TERCET 21 
[A*D]

E PAD 12,9%  7 417  6 903  14 320 TERCET 21 
[A*E]

F RAZEM 81,7%  46 974  43 719  90 693 B+D+E+F

G LDL>100 mg/dl 27,4%  12 858  11 967  24 825 Rejestr KOS

* różnica między odsetkiem pacjentów z chorobą wielonaczyniową (48% - dane udostępnione 
przez Prof. dr hab. n. med. Mariusza Gąsiora) i odsetkiem pacjentów u których współwystepuje 
zawał mięśnia sercowego w wywiadzie i choroba wielonaczyniowa (15,2% - patrz tabela 13)
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Aneks 3. Szczegółowe dane dot. wpływu na budżet płatnika związanego 
z włączeniem populacji nietolerującej statyn w podziale na wskazania.

Rok 2022 2023 2024 2025

Heterozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna

Scenariusz istniejący 7 112 767 zł 10 269 887 zł 13 427 007 zł 16 584 127 zł

Scenariusz nowy 7 222 598 zł 10 591 245 zł 13 959 892 zł 17 328 539 zł

Różnica 109 831 zł 321 358 zł 532 885 zł 744 412 zł

Prewencja wtórna u pacjentów z bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym

Scenariusz istniejący 2 645 030 zł 6 694 855 zł 12 801 233 zł 20 964 162 zł

Scenariusz nowy 2 846 315 zł 7 422 618 zł 14 322 824 zł 23 546 934 zł

Różnica 201 285 zł 727 762 zł 1 521 591 zł 2 582 772 zł
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