SIŪLOMO ĮRAŠYTI Į KOMPENSAVIMO SĄRAŠUS VAISTINIO PREPARATO
FARMAKOEKONOMINĖS VERTĖS NUSTATYMO
PROTOKOLAS
________2020-03-26_________
(data)
Vilnius
(sudarymo vieta)
Vertinimas
pirminis
patikslintas
____________________________________________________________
Paskutinio vertinimo protokolo, kuris tikslinamas, data ir Nr.

I.
1.1
1.2
1.3

DUOMENYS APIE PARAIŠKĄ

Paraiškos registracijos data ir numeris
Pareiškėjas
Vaistinio preparato gamintojas

Ipsen Pharma SAS Lietuvos filialas
IPSEN PHARMA (Prancūzija)

II. DUOMENYS APIE VAISTINĮ PREPARATĄ
2.1
2.2
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3

Vaistinio preparato bendrinis pavadinimas
Cabozantinibas
Vaistinio preparato ATC kodas
L01XE26
Vaistinio preparato pavadinimas
Cabometyx
Vaistinio preparato forma
Vaistinio preparato stiprumas
Plėvele dengtos tabletės
Plėvele dengtos tabletės
Plėvele dengtos tabletės

20 mg
40 mg
60 mg

Vaistinio preparato dozuočių
skaičius pakuotėje
N30
N30
N30

III. DUOMENYS APIE KOMPENSAVIMO SĄLYGAS
3.1

Kompensavimas

3.2

Kompensavimo lygmuo

3.3

Prašomos kompensuoti
indikacijos pavadinimas*
Inkstų ląstelių karcinoma

3.3.1

Ligų ir kompensuojamųjų vaistinių preparatų joms gydyti
sąrašas (A sąrašas)
Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų sąrašas
100 proc.
80 proc.
Indikacijos pagal TLK-10-AM kodas ir
pavadinimas
C64
Inksto, išskyrus inksto
geldelę, piktybinis navikas

3.3.2
3.3.3
*Duomenys pagal paraišką įrašyti vaistinį preparatą į kompensavimo sąrašus

90 proc.
50 proc.
Papildomi apribojimai ir sąlygos
Prieš tai negydytiems
suaugusiesiems, esant vidutinei ar
blogai ligos prognozei
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VI. FARMAKOEKONOMINĖS NAUDOS ĮVERTINIMAS BALAIS
(Pildoma kiekvienai indikacijai atskirai)

Pareiškėjo pateikta farmakoekonominė analizė neturi trūkumų
Pareiškėjo pateikta farmakoekonominė analizė turi trūkumų
Farmakoekonominė nauda nustatoma tik tuo atveju, jei farmakoekonominė analizė neturi
esminių trūkumų. Esminiais trūkumais laikomi 6.2, 6.3.1 ir 6.3.2 papunkčiuose nurodyti
farmakoekonominės analizės trūkumai.
Farmakoekonominės analizės aprašymas
6.1

Indikacija

6.2

Gydymo rezultatų pagrįstumas ir
šaltiniai

Inkstų ląstelių karcinomos gydymas prieš tai negydytiems
suaugusiesiems, esant vidutinei ar blogai ligos prognozei.
CABOSUN (2017) ir CABOSUN (2018) klinikinio tyrimo
duomenys.
_______________________________________________________
(Nurodyti argumentus)

Tinkamai
6.3
6.3.1

Netinkamai

Ekonominio modelio prielaidos ir pradiniai duomenys
Pasirinkta farmakoekonominės analizės Kaštų minimizavimas
rūšis
Kaštų efektyvumas
Kaštų naudingumas
Analizės tipas parinktas teisingai, siekiant įrodyti vaistinio preparato
pranašumą prieš alternatyvas.
(Nurodyti argumentus)

6.3.2

Pasirinktos lyginamosios alternatyvos

Tinkamai
Netinkamai
________________________________________________________
________________________________________________________
Sunitinibum, šis vaistas parinktas, kaip dažniausiai skiriamas
pasirinkimas.
________________________________________________________
(Nurodyti argumentus)

6.3.3

Pasirinktų alternatyvų gydymo dozė,
paslaugos, trukmė ir kainos

Tinkamai
Netinkamai
Dozės ir gydymo trukmės atitinka rekomenduojamas dozes ir
trukmes. Kainų skaičiavimui naudotos bazinės kainos ir
kompensuojamų vaistų kainyno duomenys.
________________________________________________________
(Nurodyti argumentus)

6.4

Gydymo rezultatai

Tinkamai
Netinkamai
Pakankamas vertinimo laikotarpis
Vaistų ar gydymo paslaugų kaina
Vaistų dozavimas ir trukmė
Gydymo paslaugų apimtys ir trukmė
Kiti kaštai
Pacientų skaičius
Pirminis vertinimo rodiklis buvo išgyvenamumas be ligos
progresavimo. Taip pat vertinta, bendras išgyvenamumas,
nepageidaujamų poveikių dažnis.
_________________________________________
(Pasirinktas vertinimo rodiklis, jo atitiktis terapijos tikslams)

6.5

Kaštai

Tinkamai
Netinkamai
Įvertinti kaštai patiriami įsigyjant vaistinius preparatus, vizitai pas
specialistus, nepageidaujamų reiškinių gydymo kaštai.
___________________________
Įvertinti
Neįvertinti
Medikamentinio gydymo
Nemedikamentinio gydymo
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Nemedicininiai kaštai
Patiriami kaštų vertinami:
(Nurodyti argumentus)

6.6

Gydymo rezultatų ir kaštų ryšys (ar
įvertinami visi kaštai gydymo
rezultatams pasiekti)

Tinkamai
Netinkamai
Remiantis gydymo rezultatais apskaičiuoti sukuriami QALY ir LYG.
Šie matmenys, rekomenduojami ir plačiai taikomi farmaekonominių
skaičiavimų praktikoje.
________________________________________________________
(Nurodyti argumentus)

6.7

Tinkamai
Netinkamai
Analizė yra pakartojama..
________________________________________________________

Analizės pakartojamumas

(Nurodyti argumentus)

6.8

Galimas
Negalimas
Analizė tinkama vertinti.
________________________________________________________
________________________________________________________

Analizės tinkamumas vertinti

(Nurodyti argumentus)

6.9

Analizės rezultatai

6.10

Analizės rezultatų vertinimas ir išvada

Tinkamai
Netinkamai
Apskaičiuota, kad, vertinant deterministinius rezultatus, skiriant
pirmos eilės inkstų ląstelių karcinomos gydymui Cabozantinibum
buvo gaunami 3,046 gyvenimo metai (1,768 pilnaverčio gyvenimo
metai) ir skiriant Sunitinibum – 2,354 gyvenimo metai (1,164
pilnaverčio gyvenimo metai), skirtumas 0,692 gyvenimo metai
(LYG)( skirtumas 0,603 pilnaverčio gyvenimo metai (QALY)); ir
vertinant tikimybinius rezultatus skiriant pirmos eilės inkstų ląstelių
karcinomos gydymui Cabozantinibum buvo gaunami 2,976 gyvenimo
metai (1,563 QALY) ir skiriant Sunitinibum – 2,316 gyvenimo metai
(1,055 QALY), skirtumas 0,660 gyvenimo metai (LYG) (0,509
QALY).
Įvertinus inkrementinio kaštų naudingumo koeficientą (ICER)
gaunama suma viršija Europos šalių praktikoje taikomus slenkstinius
dydžius. Remiantis tuo, galima daryti išvadą, jog vaistinio preparato
sukuriama nauda nepateisina jai reikiamų papildomų išlaidų.
(Analizės rezultato / rodiklio kokybinis vertinimas ir palyginimas su ribinėmis
vertėmis)

Įrodyta didesnė farmakoekonominė nauda negu alternatyvaus gydymo (nesant alternatyvaus
gydymo – lyginant su gydymo netaikymu) ir farmakoekonominė analizė neturi trūkumų arba
turi neesminius trūkumus – 4,5 balo;
farmakoekonominė nauda panaši kaip ir alternatyvaus gydymo (nesant alternatyvaus gydymo
– lyginant su gydymo netaikymu) ir farmakoekonominė analizė turi neesminius trūkumus –
3 balai;
neįrodyta didesnė ar panaši farmakoekonominė nauda ir farmakoekonominė analizė turi
neesminių trūkumų – 1,5 balo.
VII. PAPILDOMA INFORMACIJA, SUSIJUSI SU FARMAKOEKONOMINĖS NAUDOS
VERTINIMU
Užsienio šalių sveikatos apsaugos technologijų vertinimo agentūrų rekomendacijos
7.1.1

Informacijos šaltinis ir
nuoroda
NICE, 2018 spalis

7.1.2

SMC, 2019 vasaris

7.1

Išvada
Rekomenduojamas, su sąlyga, kad kompanija pasirašys prieinamumo gerinimo
sutartį.
Nerekomenduojamas
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VIII. FARMAKOEKONOMINĖS VERTĖS NUSTATYMO IŠVADA
Farmakoekonominė vertė balais – 2,5
Komentaras
Šiuo metu siūloma kaina, remiantis naujausiais duomenimis viršija trijų mažiausių kainų vidurkį.
Reikia patikslinti kainą.

____________
(pareigos)

____________________
(parašas)

________________
(vardas, pavardė)

