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VALSTYBINĖ LIGONIŲ KASA PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

PROGNOZUOJAMŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO IŠLAIDŲ VAISTINIAM
PREPARATUI FREMANEZUMAB (AJOVY), SIŪLOMAM ĮRAŠYTI Į KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠUS,
APSKAIČIAVIMO PROTOKOLAS
1. Duomenys apie vaistinį preparatą:
Fremanezumab
N02CX09
Ajovy 225 mg N1
Injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte

Vaistinio preparato bendrinis pavadinimas
ATC kodas
Prekinis vaistinio preparato pavadinimas
Farmacinė forma

ambulatoriniam gydymui [X]
Skirtas

stacionariniam gydymui [ ]
gydymui dienos stacionare [ ]

2. Siūlomos indikacijos, apribojimai
Indikacijos pavadinimas
Ligos kodas
Siūlomi apribojimai

Migrena
G43
Migrenos profilaktikai suaugusiesiems, kuriems migrena pasireiškia bent 4
dienas per mėnesį.

Siūlomas kompensavimo būdas:
A sąrašas [X];
apmokėti centralizuotai [].
3. Kuo dabar gydoma liga ar sindromas, nuo kurių būtų skiriamas naujas vaistinis preparatas, siūlomas įtraukti į Ligų ir
kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (toliau – A sąrašas arba atitinkamas sąrašas) arba į Centralizuotai iš Privalomojo
sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašą (toliau –
Centralizuotai apmokamų vaistų sąrašas arba atitinkamas sąrašas):
Kompensuojamųjų arba centralizuotai apmokamų vaistų
nuo ligos arba sindromo, kuriems gydyti siūloma į
atitinkamą sąrašą įrašyti naują vaistą, bendrinis
pavadinimas
Sumatriptanum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto
atpalaidavimo
Naratriptanum 1 mg, geriamieji, kieti, paprasto
atpalaidavimo
Zolmitriptanum 1 mg, geriamieji, kieti, paprasto
atpalaidavimo
Rizatriptanum 10 mg, geriamieji, skysti
4. Statistinis gyventojų skaičius Lietuvoje (2019 m.)

ATC kodas

2019 m. Privalomojo
sveikatos draudimo
fondo (PSDF) biudžeto
išlaidos (Eur)

2019 m. pacientų
skaičius

N02CC01

142 908

3 679

N02CC02

46 035

442

N02CC03

32 327

243

N02CC04

54 090

507

2 794 184

Pastabos
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9. Prognozuojamos PSDF biudžeto išlaidos (Eur) jau kompensuojamiems ar centralizuotai apmokamiems
vaistiniams preparatams, jei siūlomas vaistinis preparatas nebūtų įrašytas į atitinkamą sąrašą:
Kompensuojamųjų arba
centralizuotai apmokamų
vaistų nuo ligos arba
sindromo, kuriems gydyti
siūloma į atitinkamą sąrašą
įrašyti naują vaistą, bendrinis
pavadinimas

Triptanai

Pirmieji
metai

275 360

Antrieji
metai

275 360

Tretieji
metai

275 360

Ketvirtieji
metai

275 360

Penktieji
metai

275 360

Pastabos

Teikiamos 2019 m.
PSDF biudžeto
išlaidos vaistams
nuo migrenos (TLK10-AM kodas G43).

10. Prognozuojamų PSDF biudžeto išlaidų pokytis (Eur), jei vaistinis preparatas būtų įrašytas į atitinkamą
Į atitinkamą sąrašą įrašomo
vaisto bendrinis pavadinimas

Fremanezumabas

Pirmieji
metai

-104 176

Antrieji
metai

-140 178

Tretieji
metai

-183 840

Ketvirtieji
metai

-238 226

Penktieji
metai

Pastabos

-304 485

PSDF biudžeto
išlaidų pokytis (Eur)
prognozuotas
vertinant gydymo
išlaidas vaistams
Fremanezumabui
(Ajovy) ir
Erenumabui
(Aimovig).

