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Rejestracja ≠ REFUNDACJA 

„…30 out of 100 (rare diease’s) patients across Europe, do not have access to 
drugs that have…been designated and given market authorisation at the 

European level…” 
Yann Le Cam, EURORDIS’ CEO  

http://www.eurordis.org  dostęp 8 kwietnia 2013 



  Stosowanie poza wskazaniami 

Bez rejestracji (dopuszczenia do obrotu) można stosować produkt 

farmaceutyczny jedynie w wyjątkowych sytuacjach: 

1. Badania klinicznego 

2. Sytuacji zagrożenia zdrowia publicznego (compassionate use)  

3. Indywidualnych przypadkach na podstawie ordynacji lekarskiej (off 

label) 

3 



Off label 

Ordynacja terapii dla pacjenta pomimo braku rejestracji w 

danym wskazaniu  

1. Istnieją twarde dowody na skuteczność 

2. Istnieją jedynie miękkie dowody na skuteczność („szara strefa” EBM) 

3. Brak dowód na skuteczność 

 

4 Casali P. The off-label use of drugs in oncology: a position paper by the European Society for Medical Oncology (ESMO) Ann 
Oncol (2007) 18 (12): 1923-1925 
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W USA w sześciu głównych obszarach terapeutycznych, 
rzeciętnie 35% recept dotyczy off label  

Randall S. Stafford, M.D Regulating Off-Label Drug Use — Rethinking the Role of the FDA?. N Engl J Med 358;14 –  April 3, 2008 , Adverse 
drug reactions and off-label drug use in paediatric outpatients.  Benjamin Horen, Jean-Louis Montastruc & Maryse Lapeyre-Mestre. Br J 
Clin Pharmacol,54, 665–670 - 2002  
 
 
 

Off label 



Off label 

Jest możliwe dzięki 
– Deklaracji Helsińskiej z 1964 r 

– art. 4 ustawy o zawodzie lekarza i dentysty  

– art. 6 Kodeksu Etyki Lekarza 

– Art. 40 ustawy refundacyjnej  

 

…ale w niektórych krajach 
– Kary do 50 000 EUR w Niemczech 

– Nagrody dla zgłaszających niedozwolone praktyki w Stanach 
Zjednoczonych 

– Zawieszenie prawa wykonywania zawodu w Chinach 

6 Fairbairn D. Promotion And Use Of Off-label Pharmaceuticals In Europe, The US And China, Financier Worldwide grudzień 2011 
 
 



Leki sieroce 

• 5 na 10 000 przypadków (USA -  7.5 na 10 000), w Polsce ok. 

19 tys. pacjentów 

• 10 letniego okresu wyłączności na sprzedaż (USA- 7 lat) 

• Zachęty dla producentów (bezpłatne  porady EMEA, 

zwolnienia podatkowe) 
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Choroby rzadkie 

 

Szacuje się, iż jest 7000 chorób rzadkich, zgodnie ze 

wskazaniami rejestracyjnymi jedynie 200 (3%) może być 

poddana leczeniu pozostawiając  6800 (97%) bez opcji 

terapeutycznych. 

 

Off label to reguła a nie wyjątek w chorobach rzadkich 

8 www.rarediseases.org 



Off label a choroby rzadkie 
 

„Fundusz odmówił refundacji, bo w rejestracji leku nie ma 
wskazań, dotyczących leczenia….. - Choroba jest rzadka, dlatego 
trudno przeprowadzić badania kliniczne na dużej grupie, żeby 
taką rejestrację leku przeprowadzić… „  

 

Przykłady stosowania off label w chorobach rzadkich: 

 rituximab w chorobach autoimunologicznych 

 autoimuneImmunoglobuliny dożylne w polineuropatii 

 ambroksol w chorobie Gauchera  

9 
http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/526812,nfz-nie-placi-za-lek-na-polineuropatie-zagrozone-jest-zycie,id,t.html 
Maegawa GHB, Tropak MB, Buttner JD, Rigat BA, Fuller M, et al. Identification and characterization of ambroxol as an enzyme  
enhancement agent for Gaucher disease. J Biol Chem. 2009;284:23502-23516. 
 



• 6 na 10 leków sierocych ma więcej niż jedno wskazanie 

• Wzrost rynku leków sierocych w okresie 2001-2010 o  25.8%  

(innych leków tylko 20.1%) 

• Analiza preskrypcji czterech najpopularniejszych leków 

sierocych wykazała, iż trzy z nich były częściej ordynowane  off 

label niż zgodnie ze wskazaniami (lidocaine, modafinil oraz 

cinacalcet) 

2013-04-15 www.korektorzdrowia.pl  10 Kesselheim AS, Myers JA, Solomon DH, Winkelmayer WC, Levin R, et al. (2012) The Prevalence and Cost of Unapproved Uses of Top-Selling Orphan 
Drugs. PLoS ONE 7(2): e31894. doi:10.1371/journal.pone.0031894 Source:http://www.specialtypharmacytimes.com 
 
 

Off label a choroby rzadkie 
 



• Nowe przepisy dot. monitorowania działań niepożądanych leków 

(PASS studies)  

• Potrzebna koordynacja działań i regulacji na poziomie EU 

 „….EU must respect the responsibilities of the Member States … the responsibilities of the 

Member States shall include the management of health services and medical care…” 

• Standardy postępowania 

w 80% przypadków lekarz rekomenduje stosowanie off label w chorobach rzadkich 

• Formularze świadomej zgody 

• Instrumenty wsparcia  

poprawa dostępu do informacji poprzez  line itp 

 

 11 Treaty of the Functioning of the EU, OJ, 30 March 2010, C 83, 47-199, EURORDIS pilot survey to explore off-label use of medicines 
for rare diseases (250) 
 
 

Off label a choroby rzadkie 
 


