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Nieprzestrzeganie zaleceń lekarskich 

Gdy uznamy za kryterium przestrzegania zaleceń przyjęcie co najmniej 80 proc. zaleconych dawek, 
to  w przypadku wielu chorób przewlekłych ponad 50 proc. pacjentów nie przestrzega zaleceń. 
Spośród osób chorujących na nadciśnienie do nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych przyznaje 
się średnio 44 proc. 

 

Żródło: „Nieprzestrzeganie zalecenterapeutycznych – od przyczyn do praktycznych rozwiązań” , Z. Gaciong, P. Kardas  
http://www.polpharma.pl/upload/2016/01/podr-fund.pdf 
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Rozpowszechnienie nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych (w %) 
w przypadku terapii nadciśnienia w wybranych krajach europejskich Czynniki wpływające na przestrzeganie zaleceń terapeutycznych 



Kopreskrypcje w nadciśnieniu tętniczym 

Analiza dostępnych danych dotyczących sprzedaży leków stosowanych w nadciśnieniu tętniczym 
w Polsce wskazuje, że ponad połowa (53% - 75%) prowadzonych terapii lekami hipotensyjnymi jest 
leczeniem obejmującym więcej niż jeden lek z tej grupy terapeutycznej.  

 

Źródło: RECEPTOmetr Sequence dane za MAT 6/2015 
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% op. leków  hipotensyjnych z danej grupy terapeutycznej występujących w kopreskrypcji z innymi lekami
hipotensyjnymi

Analiza kopreskrypcji hipotensyjnych preparatów jednomolekułowych z innymi lekami hipotensyjnymi jednomolekułowymi  



Wpływ leków złożonych na adherencję 

Obserwowana w populacyjnych badaniach epidemiologicznych poprawa wskaźników kontroli 
nadciśnienia tętniczego, jest jednoznacznie wiązana przez ekspertów klinicznych z wprowadzeniem 
do praktyki klinicznej leków złożonych 
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Żródło: „Nieprzestrzeganie zalecenterapeutycznych – od przyczyn do praktycznych rozwiązań” , Z. Gaciong, P. Kardas  
http://www.polpharma.pl/upload/2016/01/podr-fund.pdf 

Wpływ zamiany leków przyjmowanych w pojedynczych tabletkach (■) na gotowe połączenie (■) na stopień współpracy wyrażony odsetkiem 
realizowanych recept. Analiza w odniesieniu do liczby innych przyjmowanych leków hipotensyjnych  
(na podstawie: Wang i wsp., Hypertension 2014; 63: 958) 



Ograniczenia w stosowaniu leków złożonych 

Zmiany prawne wprowadzone tzw. ustawą refundacyjną w 2012 roku istotnie ograniczyły 
możliwość stosowania leków złożonych 
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Stan przed wejściem ustawy refundacyjnej: 

• Minister Zdrowia publikował wykaz leków podstawowych i uzupełniających. Co istotne zarówno w wykazie 
leków podstawowych, jak i uzupełniających wydawanych w obu odpłatnościach – 30% i 50% ceny leku – nie 
był wskazany konkretny zakres wskazań refundacyjnych. Tym samym lekarz stosując lek zawarty w jednym 
z w/w wykazów mógł opierać się zarówno na wskazaniach zawartych w Charakterystyce Produktu 
Leczniczego, jak również na dowodach naukowych wskazujących na zasadność stosowania danego leku w 
konkretnym stanie terapeutycznym. W ten sposób charakterystyka danego leku miała w zasadzie 
pomocniczy charakter. 

Stan po wejściu ustawy refundacyjnej: 

• Leki, które otrzymuje pacjent są przypisane do kategorii dostępności refundacyjnej: leki, środki spożywcze 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne dostępne w aptece na receptę. W ramach 
tej kategorii dostępności ustawodawca wskazał na dwa zakresy refundowanych wskazań: 
• cały zakres wskazań zarejestrowanych na dzień wydania danej decyzji refundacyjnej oraz 
• wskazanie określone stanem klinicznym.  
W ten sposób obowiązujące przepisy dookreśliły zakres refundowanych wskazań opierając je na 
wskazaniach rejestracyjnych, czyli charakterystyka danego leku stała się głównym wyznacznikiem 
zakresu refundacji. 
 
Minister Zdrowia ma również możliwość objęcia danego leku refundacją we wskazaniu pozarejestracyjnym 
po spełnieniu przesłanek wskazanych w przepisach. 
 



Przepływy między produktami 

Poszerzenie wskazań refundacyjnych poza ChPL dla leków złożonych umożliwiłoby szerszą ich 
refundację  w leczeniu hipotensyjnym poprzez zastąpienie leczenia kombinacją preparatów prostych. 
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Charakterystyka Produktu Leczniczego 

 

Stosowanie produktu XXXX jest wskazane jako 

leczenie substytucyjne w terapii nadciśnienia 

tętniczego samoistnego i (lub) stabilnej choroby 

wieńcowej u pacjentów, którzy już stosują 

peryndopryl i amlodypinę w takich samych 

dawkach 

Stosowana terapia 

amlodipine 

perindopril 

amlodipine + 
perindopril 

Analiza szczegółowych danych receptowych („koszyki zakupowe” pacjentów) wykazała, że zmiana 
terapii w nadciśnieniu opierających się na kilku preparatach „mono” na ich odpowiedniki „combo” 
pozwoliłaby płatnikowi uzyskać istotne oszczędności finansowe 



Korzyści dla pacjenta 

Korzyści wynikające ze zmiany prowadzonych politerapii produktami jednomolekułowymi 
na ekwiwalentne do nich produkty złożone dostępne w refundacji są istotne z punktu widzenia 
pacjenta… 
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Oszczędności w kieszeni pacjenta - 
ok 31,5 mln PLN rocznie 

Spadek ilości zażywanych tabletek o 
ponad 210 mln rozcznie 

Pozytywny 
wpływ na 

adherencję 

Osiągnięcie 
celów terapii  

Lepszy stan 
zdrowia 
pacjenta 

Źródło: analiza własna Sequence 



Korzyści dla płatnika 

… jak i płatnika. 
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Oszczędności w budżecie 
płatnika - ok 42 mln PLN 

rocznie 

Istotne zwiększenie 
adherencji 

Pozytywny wpływ 
na adherencję 

Wygenerowanie 
dodatkowych 

efektów 
zdrowotnych  

Redukcja kosztów 
leczenia powikłań 

nadciśnienia 
tętniczego 

Źródło: analiza własna Sequence 
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© 

Niniejsze opracowanie zostało przygotowane przez firmę Sequence HC Partners  
Sp. z o.o. Sequence HC Partners Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje, 
jakie zostaną podjęte na podstawie niniejszego opracowania oraz ich skutki.  

 

Opracowanie jest chronione prawami autorskimi Sequence HC Partners sp. z o.o.  
i przeznaczone jest wyłącznie do użytku wewnętrznego Klienta (nabywcy). 
Klient nie ma prawa przekazywania bądź jakiegokolwiek innego udostępniania 
opracowania osobie trzeciej (w tym jego publikacji), jak również nie ma prawa 
ujawniania opracowania lub wynikających z niego danych czy informacji. 
Powyższe dotyczy zarówno całości, jak i fragmentów opracowania. 
Jakiekolwiek cytowanie (w tym w zakresie tzw. dozwolonego użytku) opracowania, 
jego fragmentów czy pochodzących z niego danych możliwe jest wyłącznie 
po uzyskaniu pisemnej zgody Sequence HC Partners Sp. z o.o., 
wskazującej cel i zakres dozwolonego cytatu. 
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