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Pani

Małgorzata Pacholec

Prezes

Retina AMD Polska

Szanowna Pani Prezes,

w odpowiedzi na zapytanie z 7 kwietnia 2021 r. dotyczące możliwości objęcia refundacją 

w terapii AMD leku Beovu (brolucizumab), Minister Zdrowia uprzejmie informuje.  

W oparciu o zapisy ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523) 

procedura objęcia leku refundacją  i ustalenia jego urzędowej ceny rozpoczynana jest 

złożeniem wniosku do Ministra Zdrowia przez podmiot odpowiedzialny, jego 

przedstawiciela lub podmiot uprawniony do importu wraz z kompletną dokumentacją 

wymaganą przepisami prawa. 

W przypadku wpłynięcia takiego wniosku jest on procedowany zgodnie z zapisami 

przedmiotowej ustawy, co obejmuje dla leku zawierającego nową substancję czynną 

(np. brolucizumab), przygotowanie analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii 

Medycznych i Taryfikacji (dalej AOTMiT), stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji 

Prezesa Agencji. Wydanie rekomendacji, stanowiącej efekt oceny skuteczności, 

bezpieczeństwa oraz efektywności kosztowej leku, przez Prezesa AOTMiT dla nowego 

produktu leczniczego umożliwia przekazanie wniosku do Komisji Ekonomicznej celem 

przeprowadzenia negocjacji warunków objęcia refundacją.
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Po otrzymaniu wymaganych dokumentów z Agencji, zgodnie z art. 12. ustawy                       

o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

oraz wyrobów medycznych, uwzględniając m.in. stanowisko Komisji Ekonomicznej             

i rekomendację Prezesa Agencji, minister właściwy do spraw zdrowia wydaje decyzję 

administracyjną (pozytywną bądź negatywną) w przedmiocie objęcia refundacją                   

i ustaleniu urzędowej ceny zbytu dla wnioskowanego produktu leczniczego.

Minister Zdrowia informuje, iż 7 maja 2020 r. do Organu wpłynął wniosek podmiotu 

odpowiedzialnego (Novartis Poland Sp. z o.o.) o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej 

ceny leku Beovu (brolucizumab) w ramach programu lekowego Leczenie 

neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) 

(ICD-10 H35.3). 

Zgodnie z opisaną powyżej procedurą 14 września 2020 r. Minister Zdrowia zlecił 

Prezesowi Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji  przygotowanie analizy 

weryfikacyjnej dla przedmiotowego leku oraz przygotowanie na jej podstawie stanowiska 

Rady Przejrzystości i rekomendacji Prezesa Agencji.

W związku z zakończoną oceną 4 grudnia 2020 r. Prezes Agencji wydał rekomendację 

nr 86/2020, w której zarekomendował objęcie refundacją produktu leczniczego Beovu 

(brolucizumab) w ramach programu lekowego Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) 

postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) (ICD-10 H35.3)  i wydawanie 

bezpłatnie w ramach nowej grupy limitowej, pod warunkiem obniżenia kosztu jednego 

podania leku do kosztu jednego podania komparatora. Przedstawiona w analizie 

klinicznej metaanaliza wyników badań wykazała, że brolucizumab charakteryzuje się 

zbliżoną skutecznością do afliberceptu w odniesieniu do parametrów funkcjonalnych 

(ostrości wzroku). Terapia brolucizumabem przyczyniała się natomiast do uzyskania 

istotnej statystycznie przewagi nad afliberceptem odnoszącej się do parametrów 

anatomicznych oka świadczących o aktywności choroby. Brak jest natomiast 

znamiennych statystycznie różnic pomiędzy BRO i AFL w odniesieniu do wielkości 

zmiany neowaskularyzacji naczyniówkowej (CNV) i do jakości życia ocenianej na 

podstawie kwestionariusza NEI VFQ-25 Analiza bezpieczeństwa nie wykazała 

znamiennych statystycznie różnic pomiędzy brolucizumabem i afliberceptem                       

w odniesieniu do ryzyka wystąpienia zdarzeń niepożądanych i ciężkich zdarzeń 

niepożądanych ogółem. Brolicizumab w porównaniu z afliberceptem w istotny 

statystycznie sposób zwiększał natomiast ryzyko ciężkich okulistycznych zdarzeń 

niepożądanych, jednocześnie zmniejszając ryzyko wystąpienia ciężkich zdarzeń                

o charakterze nieokulistycznym. Jednocześnie Minister Zdrowia pragnie zwrócić uwagę 
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na fakt, wskazany w rekomendacji Prezesa Agencji, iż zmniejszenie liczby podań leku 

Beovu w stosunku do komparatorów nie jest cechą pewną co może skutkować brakiem 

pozytywnego wpływu na wydatki płatnika publicznego. Jednocześnie w rekomendacji 

wskazano, iż w związku z brakiem dowodów w postaci randomizowanych badań 

klinicznych wykazujących wyższość wnioskowanej interwencji nad refundowanym 

komparatorem zachodzą okoliczności art. 13 ust. 3 ustawy, a zatem koszt terapii 

rozważanym lekiem nie powinien być wyższy niż afliberceptem. 

Minister Zdrowia uprzejmie informuje, iż w lutym 2021 r. został zakończony etap 

negocjacji cenowych przed Komisją Ekonomiczną działającą przy Ministrze Zdrowia. 

Jednocześnie Minister Zdrowia, w ślad za informacjami zawartymi w rekomendacji, 

pragnie zwrócić uwagę na fakt, iż aktualnie pacjenci z AMD mogą być leczeni                       

z zastosowaniem dwóch innych technologii lekowych dedykowanych leczeniu tej 

jednostki chorobowej zaś rozważany brolucizumab należy do tej samej grupy 

terapeutycznej co stosowane aktualnie leki. 

Biorąc powyższe pod uwagę Minister Zdrowia informuje, iż ostateczna decyzja                    

w przedmiotowym zakresie zostanie podjęta z uwzględnieniem zarówno kwestii 

porównywalnej skuteczności ocenianej technologii jak i jej efektywności kosztowej              

w stosunku do dostępnych i refundowanych komparatorów.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Maciej Miłkowski

Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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