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Kraj / 

organizacja 

Choroba rzadka – 

rozpowszechnienie na 100 000 
Źródło definicji 

USA 

~ 70 

<153 

The Orphan Drug Act 1983 

UE 

<502 

<61 

Rozporządzenie 141/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady 

WHO 65 
Orphan diseases. In: Priority Medicines for Europe and the World, 

2004 

Japonia 40 Orphan Drug Act 1993 

Australia 11 Orphan Drug Program 1997 

Szwecja 10 Szwedzka Krajowa Rada Zdrowia i Opieki Społecznej 



Nowotwory rzadkie 

• Zgodnie z rekomendacjami AOTM – około 30% rekomendacji 
stanowiły nowotwory rzadkie 

 

• Projekt RARECARE dostarczył informacji, że w rzeczywistości 22% 
wszystkich nowotworów rozpoznawanych każdego roku w 27 
krajach Unii  Europejskiej stanowią właśnie nowotwory określane 
jako rzadkie.  

 

• W analizie RARECARE poza wykazaniem stosunkowo dużej liczby 
zachorowań na rzadkie nowotwory złośliwe, uzyskano także dane, 
ze wskaźniki przeżywalności są gorsze w porównaniu z 
nowotworami innymi.  



Wątpliwości wokół oceny leków sierocych i leczenia 
chorób rzadkich 

Czy niezaspokojona potrzeba zdrowotna jest rzeczywiście 
precyzyjnie zdefiniowana?  

Czy 1 000 osób to już tłok? 

Ile jesteśmy w stanie zapłacić za terapię niezaspokojonej potrzeby 
zdrowotnej?  

Czy maksymalny koszt jest wyrazem rozsądku, czy 
niesprawiedliwości? 

Czy dysponowanie publicznymi środkami nie zobowiązuje do 
zapytania na co chcemy aby wydawane były środki z ubezpieczenia 
zdrowotnego? 



Australia 

Leczenie stosowane musi być w chorobie rzadkiej, która jest 
zdefiniowana za pomocą dokładnych kryteriów klinicznych i lek 
jest zarejestrowany w leczeniu tej choroby 

Choroba diagnozowana jest za pomocą obiektywnych metod 

Nieleczona choroba prowadzi do istotnego skrócenia czasu 
trwania życia 

PBAC (Pharmaceutical Benfit Advisory Committee) pozytywnie 
opiniuje tylko te produkty, które w znaczący sposób wpływają na 
wydłużenie życia pacjenta 



Australia – finansowane terapie 

Terapia Wskazanie 

imigluceraza, 
miglustat 

Choroba Gauchera 

agalzydaza alfa 
agalzydaza beta 

Choroba Fabry’ego 

laronidaza Mukopolisacharydoza typu I 

idursulfaza Mukopolisacharydoza typu II 

galsulfaza Mukopolisacharydoza typu VI 

alglukozydaza alfa Wczesna choroba Pompego  

ekulizumab Nocna napadowa hemoglobinuria 



Alberta&Ontario, Kanada 

• Choroba rzadka: 1/100 000 do 1/150 000 
mieszkańców 

• Ocena definicji na podstawie danych o 
chorobowości 

• Oszacowana spodziewana skuteczność terapii 
przy wykorzystaniu najlepszych dowodów 
naukowych 

• Oszacowanie całkowitego budżetu 

• Dane z rejestrów/obserwacji pacjentów 

• Oceniona wartość społeczna (social value) 
produktu 

 

 



Hiszpania 

Choroba 
rzadka 

Nie więcej niż 5 przypadków na 10 000 
mieszkańców* 

Polityka 
cenowa 

Warunki ustalane przez MZ w porozumieniu z 
płatnikiem 

Polityka 
refundacyjna 

Brak specyficznych kryteriów, decyzja o refundacji 
połączona z decyzją cenową. Możliwość 
finansowania w ramach refundacji otwartej 
(preskrypcja przez specjalistów) 
Ale ich zużycie ściśle monitorowane przez płatnika 

Refundowane leki sieroce: 57 produktów całkowicie refundowanych, 6 nowych 

decyzji w 2011 r. 



Słowenia 

Choroba 
rzadka 

Nie więcej niż 5 przypadków na 10 000 
mieszkańców* 

Polityka 
cenowa 

Kryteria identyczne jak dla leków powszechnie 
stosowanych 
Cena porównywalna z innymi krajami (Niemcy, 
Austria, Francja) 

Polityka 
refundacyjna 

Szczególnie istotne i brane pod uwagę w przypadku 
leków sierocych są aspekty etyczne, dotyczące 
zapewnienia pacjentom dostępu do leków 
stosowanych w chorobach rzadkich 

Refundowane leki sieroce: Afinitor, Busilvex, Cystadane, Diacomit, Elaprase, 

Evoltra, Exjade, Fabrazyme, Glivec, Kuvan, Litak, Lysodren, Mozobil, 

Myozyme, Naglazyme, Nexavar, Nplate, Replagal, Revatio, Revlimid, 

Revolade, Savene, Somavert, Sprycel, Sutent, Tasigna, Tepadina, 

Thalidomide, Torisel, Tracleer, Ventavis, Vidaza, Volibris, Wilzin, Xyrem, 

Zavesca.  



Szwecja 

Choroba 
rzadka 

Choroba rozlegle upośledzająca, występująca nie 
częściej niż 1 przypadek na 10 000 mieszkańców 

Lek sierocy 
Stosowany nie częściej niż 5 przypadków na 10 000 
mieszkańców 

Polityka 
cenowa 

Warunki ustalane przez MZ w porozumieniu z 
płatnikiem 

Polityka 
refundacyjna 

Brak specyficznych kryteriów, decyzja o refundacji 
połączona z decyzją cenową. Możliwość 
finansowania w ramach refundacji otwartej 
(preskrypcja przez specjalistów) 
Ale ich zastosowanie ściśle monitorowane przez 
płatnika 

Aktualnie jest refundowancyh 31 leków:. m.in. Afinitor, Aldurazyme, Cabaglu, 

Ceplene, Cystadane, Diacomit, Duodopa, Exjade, Fabrazyme, Firazyr, Glivec, 

Increlex, Inovelon, Lysodren, Nexavar, Nplate, Orfadin, Prialt, Replagal… 

Revatio, Revlimid, Revolade, Somavert, Sprycel, Tasigna, Thalidomide 

Celgene, Tracleer, Ventavis, Volibris, Wilzin, Xagrid and Zavesca. Duopdopa, 

Revlimid and Volibris , ale kilka leków bez typowej refundacji 



Polska 

Choroba 
rzadka 

Nie więcej niż 5 przypadków na 10 000 
mieszkańców = 1,9 mln Polaków* 

Polityka 
cenowa 

Porównanie z cenami leku w innych krajach oraz z 
min/maks ceną leku w kraju 

Polityka 
refundacyjna 

Wymagana jest pełna ocena leku wg wszystkich 
kryteriów oceny technologii medycznych 

Budżet 
Nie ma odrębnego budżetu na refundację leków 

sierocych i leków stosowanych w chorobach rzadkich 
i ultra rzadkich 



Porównanie krajów UE 

Belgia Francja Włochy Holandia Szwecja 
Wielka 

Brytania 
Polska 

DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

Definicja choroby rzadkiej 
5 na 10 000 
mieszkańcó

w 

5 na 10 000 
mieszkańcó

w 

5 na 10 000 
mieszkańcó

w 

5 na 10 000 
mieszkańcó

w 

5 na 10 000 
przypadków 
Ale też 1 na 

10 tys. 
mieszkańcó

w 

Mniej niż 
500 

przypadków 
w UK 

5 na 10 000 
mieszkańcó

w 

Krajowa procedura dopuszczenia 
do obrotu 

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie 

Krajowa procedura 
compassionate use dla  leków 
sierocych 

Tak Tak Tak Tak Nie Tak Nie 

Procedura stosowania leków 
sierocych off-label 

Nie Nie Tak Tak Nie Tak Nie 



Porównanie krajów UE 

Belgia Francja Włochy Holandia Szwecja 
Wielka 

Brytania 
Polska 

DECYZJE CENOWE 

Cena jest ustalana po negocjacjach 

między regulatorem a producentem 

(„free price system”) 

nd nd nd nd 

Tak  

(poziom 

powiatów) 

Tak Tak 

Cena jest ustalana wyłącznie przez 

regulatora („fixed price system”) 
Tak Tak Tak Tak nd nd nd 

Wyznaczony próg efektywności 

kosztowej dla leków stosowanych 

w chorobach powszechnych 

(koszt/QALY) 

Nie Nie Nie Nie Nie 

Tak 
20-30 tys. 

GBP 

Tak 
3 X PKB per 

capita 
(99 543 zł) 

Wyznaczony odrębny próg 

efektywności kosztowej dla leków 

sierocych 

Nie Nie Nie Nie Nie 

Nie, 

ale nie zaleca 

się 

stosowania 

sztywnego 

progu 

i skłonność 

do 

akceptowani

a wyższych 

wartości w 

chorobach 

ultrarzadkich 

Nie 



Porównanie krajów UE 

Belgia Francja Włochy Holandia Szwecja 
Wielka 

Brytania 
Polska 

REFUNDACJA 

Refundacja na podstawie: 

Wyjątkowo traktowanie pierwsza 

technologia w danym wskazaniu 

przy ocenie  

Sprawdzana 

obecność 

innych 

terapii 

Tak, możliwa 

przyspieszona 

refundacja 

Tak 

Tak, bez 

oceny 

farmakoeko

n. 

Bd 
Innovation 

pass 

Efektywność kliniczna  Tak Tak Tak Tak bd Tak Tak 

Efektywności kosztowej Nie Tak Tak Czasami Tak Czasami Tak 

Wpływu na budżet Tak Tak Tak Tak Nie Tak Tak 



Podsumowanie 

• Na poziomie unijnym decyzje refundacyjno-cenowe leżą w 
gestii poszczególnych państw członkowskich, a system 
ustalania cen w większości omawianych krajów powiązany 
jest ze ścieżką refundacyjną. Krajowe systemy ustalania 
cen i refundacji leków sierocych są takie same, jak te dla 
leków stosowanych w chorobach powszechnych.  

• Wskaźnik kosztów-efektywności jest także brany pod uwagę w 
wielu krajach, lecz często z łagodniejszym traktowaniem pierwszej 
terapii 

• Najistotniejsze znaczenie mają jednak przy ocenie 

– Istotność stanu klinicznego 

– Skuteczność kliniczna – efekt terapeutyczny 

– Koszty terapii dla pacjenta 

– Gwarancja równego dostępu do świadczeń 

– Aspekty etyczne 

• Zróżnicowane podejście wyraża się w różnym dostępie do 
świadczeń 


