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End-of-life treatment 

Technologie stosowane w schyłkowej fazie życia 
(tzw. end-of-life treatment).  

 

End-of-life treatment (EoL) to terapia aktywna, 
która wydłuża życie, a nie tylko łagodzi objawy 
choroby.  



Utylitaryzm, a egalitaryzm  
w podejmowaniu decyzji refundacyjnych 

UTYLITARYZM – filozofia „zdrowego rozsądku”. 
Celem wszelkiego działania powinno być 
„największe szczęście największej liczby ludzi” 

 

EGALITARYZM, uznaje zasadę całkowitej 
równości warunków życia oraz praw ludzi za 
podstawę sprawiedliwego ustroju społecznego.  

 
Landa K et. All. 2009. "PRICING. Ceny leków 

refundowanych, negocjacje i podział ryzyka" 



Nie tylko istotna jest ocena 
chorobowości w populacji 

W przypadku „end-of-life treatment” 
dodatkowo należy zdawać sobie sprawę  
i uwzględniać ograniczenia oceny stanu 

zdrowia za pomocą QALY. 

 

QALY = Rok życia skorygowany o jakość  



Zalety QALY 

• uwzględnia występowanie wielorakich skutków 
interwencji  wpływających na długość i jakość 
życia 

• w sposób bezpośredni odwołuje się do własnego 
osądu pacjentów na temat efektów zdrowotnych 

• umożliwia modelowanie korzyści i kosztów w 
czasie  

• może stanowić bezpośrednie uzasadnienie 
podjętej decyzji 



Wady QALY 

• Niektóre kluczowe założenia QALY (np. CPT) 
wyraźnie nie wytrzymały próby czasu.  

• Różne sposoby pomiaru (ocena preferencji 
związanych z danym stanem zdrowia) skutkują 
różnymi wynikami. Różne �generyczne� 
narzędzia dają różne oszacowania zyskanych 
QALY 



QALY 

Lata życia skorygowane o jakość szczególnie dobrze 
nadają się do oceny długookresowych wyników 

zdrowotnych 

 

M.L. Berger, K. Bingefors i In. PTF, Koszty, jakość i wyniki w ochronie zdrowia – 

leksykon podstawowych pojęć ISPOR,, Warszawa 2009. 



Jakość życia w stanach 
terminalnych 

• Pacjenci z krótszą oczekiwaną długością życia mają zwykle 
niższe QALY odnoszące się do pozostałej oczekiwanej 
długości życia 

 

‘indifference to health quality at short duration’ 

• Osoby z oczekiwaną długością życia poniżej 1 roku nie 
oddałyby by żadnej części swojego przewidywanego życia, 
aby poprawić jego jakość. 

Garau at all. 2011. Using QALYs in Cancer. A 

Review of the Methodical Limitations 

Harris J. 2005a. It’s not NICE to discriminate. Journal of 

Medical Ethics 31, 373.  



Constant proportional trade-off 
(CPT) 

• Jednym z podstawowych założeń QALY jest 
„constant proportional trade-off (CPT)” 

• CPT – zakłada, że jednostki są skłonne do 
oddania stałej części ich oczekiwanej długości 
życia w celu uzyskania proporcjonalnej poprawy 
HR-QOL, niezależnie od liczby lat życia, które im 
pozostały. 

Garau at all. 2011. Using QALYs in Cancer. A Review of 

the Methodical Limitations 



Dla pacjentów onkologicznych  
założenie CPT ≠ CONSTANT 

Oczekiwane dalsze trwanie życia 
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obojętność na 

jakość życia 

EoL 



• QALY, ze względu na swoją konstrukcję, nie 
doszacowuje korzyści zdrowotnych w stanach 
terminalnych – nie uwzględnia też niektórych 
korzyści uznawanych, przez pacjentów chorych na 
raka, za ważne. 
 

• Główne problemy z użyciem QALY w przypadku 
chorób nowotworowych odnoszą się do technik 
używanych do opisu i względnej oceny stanów 
zdrowia 

QALY w onkologii 

Garau at all. 2011. Using QALYs in Cancer. A Review of the Methodical Limitations 



 

Kwestionariusz EQ-5D 

Nie  bada takich obszarów jak witalność, czy 
zmęczenie 

Garau at all. 2011. Using QALYs in Cancer. A Review of the Methodical Limitations 



Jak sobie radzą z takimi 
problemami na  świecie? 



NICE Supplementary Guidance for ‘End 
of Life’ Therapies 2009 

NICE przewiduje szczególne podejście do oceny leczenia 
stosowanego w schyłkowej fazie życia (“end-of-life 
treatment”), gdy spełnia ona łącznie następujące 
warunki: 

• leczenie jest przeznaczone dla pacjentów z przewidywaną 
długością życia poniżej 24 miesięcy,  

• udowodniono, że technologia medyczna przedłuża życie o co 
najmniej 3 dodatkowe miesiące,  

• nie ma obecnie refundowanej technologii medycznej, która 
dawałaby podobne korzyści, 

• terapia jest zarejestrowana i/lub jest stosowana w małej 
liczebnie populacji pacjentów. 



Kiedy warunki „end of life treatment” 
są spełnione Komitet Oceniający NICE 

rozważy: 

• Wpływ nadania większej wagi QALY zyskanego w 
późniejszych stadiach chorób terminalnych, stosując 
założenie , że wydłużenie okresu przeżycia następuje 
w pełnym zdrowiu przewidywanym dla zdrowej 
osoby w tym samym wieku, oraz 

• Wielkość dodatkowej wagi, która musi zostać 
przypisana do zyskanych QALY w tej grupie 
pacjentów, aby koszt uzyskania dodatkowego QALY 
mieścił się w ramach bieżącego progu opłacalności 
(w UK £20 000 – £ 30 000 per QALY) 



Jak wygląda sytuacja w Polsce? 



Ustawa refundacyjna 

Niestety w nowej ustawie refundacyjnej nie 
przewidziano oddzielnego trybu ani dla 
technologii stosowanych w fazie schyłkowej 
życia, ani dla terapii stosowanych w chorobach 
rzadkich – takie czynniki nie są w Polskim prawie 
zupełnie brane pod uwagę. 

 



Rozporządzenie Ministra Zdrowia  
z dn. 2 kwietnia 2012 r. w sprawie 

minimalnych wymagań 

• Analiza ekonomiczna musi 
zawierać oszacowanie kosztu 
uzyskania dodatkowego roku życia 
skorygowanego o jakość (QALY),  

• a dopiero w przypadku braku 
możliwości wyznaczenia tego 
kosztu, uwzględnienie kosztu 
uzyskania dodatkowego roku życia 
(LYG).  



W Polsce chorzy onkologicznie są i będą 
szczególnie pokrzywdzeni dopóty, dopóki w 

ustawie refundacyjnej nie zostanie zapewnione 
podejście egalitarne dla szczególnych świadczeń 

zdrowotnych.  
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