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Epidemiologia – 

parametry 
Dla kogo nowe terapie? 



„Koszt rocznej terapii interferonami lub octanem glatirameru w 
ramach ww. programu, według danych Narodowego Funduszu 
Zdrowia, wynosi około 39 tys. zł.  

Sfinansowanie leczenia wszystkich pacjentów z rozpoznaniem 
stwardnienia rozsianego, zakładając 60-tysięczną populację 
chorych oraz przyjmując za fakt zasadność stosowania terapii 
immunomodulującej w leczeniu wszystkich postaci stwardnienia 
rozsianego, wymagałoby nakładów finansowych 3-krotnie 
przekraczających roczny budżet na wszystkie terapeutyczne 
programy zdrowotne.”  

 

 

Odpowiedź  - Podsekretarza stanu Marka Habera na interpelację sprawie leczenia 
immunomodulującego osób chorych na stwardnienie rozsiane  5 sierpnia 2009 r 

 
 



 

 

 

 

Chorobowość SM  

? 



 

  Kraje zgłaszające największą chorobowość  

  Węgry – 176/100 000 

  Słowenia – 150/100 000 

  Niemcy – 145/100 000 

  USA – 135/100 000 

  Kanada – 132.5/100 000 

  Czechy – 130/100 000 

  Norwegia – 125/100 000 

  Dania – 122/100 000 

  Polska – 120/100 000 

  Cypr – 110/100 000  

 

? 

Chorobowość SM  



 ROK     AUTOR    REGION   N/100 000 

 1954          Cendrowski    Bydgoszcz        43 

 1954   Cendrowski    Krosno        37 

 1965   Wender i wsp.    Wielkopolska        65 

 1981   Wender i wsp.    Wielkopolska        45 

 1993   Potemkowski    Szczecińskie        55 

1995   Fryze    Tczew        75 

 2001   Łobińska i wsp.    Lublin        57 

 2005   Potemkowski  i wsp.    Szczecińskie        59 

2009   Szpernalowska    Szczecineckie        91 

 

 

 
 

Chorobowość w Polsce 



Podstawowe pytanie 

Ilu mamy chorych w 
Polsce?  

Jak dużą grupę 
obejmują problemy? 



 

 

 Polska  10% populacji i 10% powierzchni kraju 

 60 000 chorych? Chorobowość 150/100 000 

 W Atlasie – 120/100 000 – 48 000 SM 
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Chorobowość SM  

 28-32 000 

60% - RRSM – oni 

wymagają terapii DMD 

15 – 18 000 RRSM 

Zadaniem dla nas jest 

dokładne określenie 

liczby potrzebujących 



 Globalna zachorowalność – 2.5/100 000 

 Europa – 3.8/100 000 

Zachorowalność SM  



Starania o poprawę dostępności do 
obecnie stosowanych metod DM 
należałoby oprzeć nie na całkowitej liczbie 
chorych na SM w Polsce a na 
zachorowalności! 

Propozycja   
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Starania o poprawę dostępności do 
obecnie stosowanych metod DM 
należałoby oprzeć nie na całkowitej liczbie 
chorych na SM w Polsce a na 
zachorowalności! 

Zachorowalność w Polsce to ok. 1200 – 
1700 ( 1 400 ) nowych chorych 

Licząc RRSM - ok. 1 000 – 1 200 terapii/rok 

Wspólne stanowisko.    

Propozycja   



Starania o poprawę dostępności do 
obecnie stosowanych metod DM 
należałoby oprzeć nie na całkowitej liczbie 
chorych na SM w Polsce a na 
zachorowalności! 

Zachorowalność w Polsce to ok. 1200 – 
1700 ( 1 400 ) nowych chorych 

Należy uruchomić Krajowy Rejestr SM 
rozpoczynając rejestrację nowych zachorowań z 
początkiem 2013 roku ( 15 krajowych rejestrów ) 

Propozycja   



 

 

 

 

Rejestry SM  
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Nierówna dostępność do leczenia   

   Znalezienie odpowiedzi. 

   Zniwelowanie dysproporcji. 



     Zgodnie ze standardami zawartymi w Kodzie Dobrej 

Praktyki (European Code of Good Practice in MS) 

leczenie powinno być kontynuowane tak długo, jak 

wykazuje swoją skuteczność, to znaczy jeśli  stan jest  

w miarę stabilny, choroba zwolniła, jest mniej rzutów,    

a objawy niepożądane nie są uciążliwe. 

Dostępność do możliwości terapeutycznych  



     Marzec 2011 – decyzja o przedłużeniu leczenia z 

2 do 5 lat… 

Dostępność do możliwości terapeutycznych 



     Marzec 2011 – decyzja o przedłużeniu leczenia z 

2 do 5 lat… 

     Prawdopodobne konsekwencje – nowi chorzy 

będą czekać na zakończenie 5-letnich terapii. 

Dostępność do możliwości terapeutycznych 



      

Dostępność terapii w Polsce 
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Dostępność terapii w Polsce 



 
Leki imunomodulacyjne  I rzutu: 
• codziennie s.c.– Octan glatirameru 
• co drugi dzień s.c.- Interferon β 1 B 
• 1x tyg. i.m. – Interferon β 1 A 
• 3x tyg. s.c. – Interveron β 1 A 
 

Dostępność do możliwości terapeutycznych 



Świadomość trudności związanych z dostaniem się 

do programu terapeutycznego: 

• Jest załamujące i demotywujące (1 – zdecydowanie 

się nie zgadzam; 5 – zdecydowanie się zgadzam) 

Średnia 3,44 Mediana 4 Odchylenie std  1,43 

14,29% 14,3% 15,87%

23,81%

31,75%

 1             2            3            4              5  
Zdecydowanie się  

zgadzam 

(5) 

Zdecydowanie się  

nie zgadzam 

(1) 

N=63 



      

Dostępność do możliwości terapeutycznych 

Leki drugiego rzutu: 

-  Natalizumab 

-   Fingolimod 



      

Dostępność do możliwości terapeutycznych 

Leki drugiego rzutu: 

-  Natalizumab 

-   Fingolimod 

 

Refundacja natalizumabu > 60 krajów. 

 

Refundacja fingolimodu:  

Francja, Niemcy, Hiszpania, Włochy, Dania, Szwecja,  

Belgia, Szwajcaria, Holandia, Norwegia, Grecja, Austria, 

Słowacja, od września Finlandia.  



      

Dostępność do możliwości terapeutycznych 

Leki drugiego rzutu: 

-  Natalizumab  

-   Fingolimod   

Nadchodzą:  

-  alemtuzumab 

-  rituximab 

-  daclizumab 



      

Dostępność do terapii II rzutu w Polsce 



      

Przyczyny niskiej 

oceny Polski: 

Dostępność do terapii II rzutu w Polsce 
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Przyczyny niskiej 

oceny Polski: 

- leki zatwierdzone 

przez EMEA nie są 

automatycznie 

refundowane 

Dostępność do terapii II rzutu w Polsce 



      

Przyczyny niskiej 

oceny Polski: 

- leki zatwierdzone 

przez EMEA nie są 

automatycznie 

refundowane 

- długie procesy 

decyzyjne związane z 

refundacją 

Dostępność do terapii II rzutu w Polsce 



      

Natalizumab 

Zarejestrowany w ponad 60 krajach.  

W USA - zatwierdzony do stosowania w leczeniu 

nawracających postaci SM, a przede wszystkim u 

pacjentów, u których stwierdzono niewystarczającą 

odpowiedź na inne leki przeciwko SM lub brak na nie 

tolerancji.  

W UE -  zatwierdzony do leczenia nawracająco – 

remisyjnej postaci SM u osób dorosłych, u których nie 

stwierdzono odpowiedzi na interferon beta lub u 

których stwierdza się szybko postępującą ciężką 

postać RRMS. 



       

Dostępność do możliwości terapeutycznych 

AFFIRM ( New England Journal of Medicine), po dwóch 
latach terapii natalizumabem stwierdzono: 

-  68-procentową redukcję względną (p<0.001) odsetka 
rzutów w ujęciu rocznym w porównaniu z placebo,  

-  zmniejszenie względnego ryzyka progresji 
niepełnosprawności o 42-54 procent (p<0.001). 



       

Dostępność do możliwości terapeutycznych 

Natalizumab - zwiększa ryzyko postępującej, 

wieloogniskowej leukoencefalopatii (PML) – oportunistycznej 

infekcji wirusowej mózgu.  

Inne poważne działania niepożądane obserwowane u 

pacjentów przyjmujących lek to reakcje nadwrażliwości (np. 

anafilaksja), infekcje oportunistyczne oraz uszkodzenia 

wątroby.  

Często występujące zdarzenia niepożądane u pacjentów 

przyjmujących preparat to ból głowy, osłabienie, reakcje 

uczuleniowe, infekcje dróg moczowych, bóle stawów i 

kończyn oraz wysypka. 

 



      

Natalizumab 

ryzyko 

niezastosowania 

leczenia, które 

mogłoby pomóc 

ryzyko PML bądź 

innych objawów 



      

Natalizumab 

ryzyko 

niezastosowania 

leczenia, które 

mogłoby pomóc 

ryzyko PML bądź 

innych objawów 

wypracowanie bezpiecznych dla chorego 

i zgodnych z GCP schematów 

postępowania związanych z włączeniem 

leczenia natalizumabem 



      

                Kraj         02.2012 

Natalizumab 

60 krajów 
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Natalizumab 



  

Dostępność do możliwości terapeutycznych w 

Polsce 

Stratyfikacja ryzyka u osób stosujących natalizumab 

 W ramach analizy oceniono ryzyko wystąpienia postępującej 
wieloogniskowej leukoencefalopatii (PML) u pacjentów 
chorych na SM w oparciu o trzy czynniki ryzyka: 

 czas trwania leczenia natalizumabem; 

 wcześniejsze stosowanie leków immunosupresyjnych (IS); 

 obecności przeciwciał anty-JCV. 

 



  

Dostępność do możliwości terapeutycznych w 

Polsce 

Na podstawie statusu przeciwciał anty-JCV połączonego z 
wcześniejszym stosowaniem leków immunosupresyjnych i 
czasem trwania leczenia natalizumabem -  grupy niższego i 
wyższego ryzyka wystąpienia PML: 

 pacjenci, u których status przeciwciał anty-JCV jest ujemny, 
są w grupie najniższego ryzyka (≤ 0,11 przypadków na 1000 
leczonych pacjentów, w oparciu o jeden hipotetyczny 
przypadek PML z ujemnym statusem przeciwciał anty-JCV); 

  pacjenci, u których stwierdza się wszystkie trzy czynniki 
ryzyka, są w grupie najwyższego ryzyka (≈8 przypadków na 
1000 leczonych pacjentów). 

 



      

Natalizumab 



      

Natalizumab 



      

Fingolimod 

W USA -  dla każdego chorego z postacią rzutową SM 

(nie tylko rzutowo-remisyjną), w dodatku jako leczenie 

pierwszego wyboru.  

 

W UE -  dopuszczony jest do stosowania u pacjentów z 

rzutowo-remisyjną postacią SM, utrzymującą się 

pomimo leczenia interferonem beta lub pacjentów z 

ciężką, rzutowo-remisyjną postacią SM o wysokiej 

aktywności. 



      

Fingolimod 

       Nie zaleca się stosowania u pacjentóww następujących stanach klinicznych: 

Blok drugiego stopnia typu Mobitz II lub blok przedsionkowo komorowy wyższego 

stopnia, choroba węzła zatokowego (zespół chorej zatoki - SSS), lub blok 

zatokowo-przedsionkowy; 

Istotne wydłużenie QT (QTc >470 milisekund u kobiet lub >450 milisekund u 

mężczyzn); 

U pacjentów z wywiadem objawowej bradykardii lub nawracających omdleń, z 

rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca, chorobą naczyń mózgowych, 

wywiadem zawału serca, zastoinową niewydolnością krążenia, wywiadem 

zatrzymania krążenia, niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym lub ciężkim 

zespołem bezdechu sennego. 

       przyjmujących następujące leki przeciwarytmiczne lub zwalniające rytm serca: 

Leki antyarytmiczne klasy la (np. chinidyna lub dyzopiramid) lub III (np. amiodaron, 

sotalol); 

Leki beta-adrenolityczne; 

Antagoniści kanału wapniowego zwalniający akcję serca (np. werapamil, diltiazem 

czy iwabradyna); 

Inne substancje mogące zwalniać akcję serca (np. digoksyna, antagoniści 

cholinesterazy czy pilokarpina). 
 

Ostrożność kardiologiczna 



      

Fingolimod 

USA –           20 000 

Inne kraje – 12 000 



      

Fingolimod 

USA –           20 000 

Inne kraje – 12 000 

Badania kliniczne: 

FREEDOMS –        824 

FREEDOMS II –     728 

TRANSFORMS –   857 

FIRST -                2 417 



      Czytaj też. Sądowa walka o lek nierefundowany, to ryzykowna 

gra  

 

Dorota Zielińska od 9 lat choruje na stwardnienie rozsiane. 

Wcześniej była leczona m.in. interferonem, który znajduje się 

na liście terapii refundowanych przez NFZ. Ten specyfik 

mogła przyjmować w domu. Później lek przestał jej pomagać, 

a postępująca choroba sprawiła, że mogła się poruszać już 

tylko na wózku 

Data: 25-04-2012 

Sąd Apelacyjny: szpital nie musi leczyć pacjentki z SM lekiem 

Gilenya 

Wrocławski Sąd Apelacyjny zmienił w środę (25 kwietnia) 

postanowienie Sądu Okręgowego, który nakazał szpitalowi 

leczenie pacjentki chorej na stwardnienie rozsiane lekiem 

Gilenya  

 

http://www.rynekzdrowia.pl/Serwis-Onkologia/Sadowa-walka-o-lek-nierefundowany-to-ryzykowna-gra,118259,1013.html
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Czy starając się o dostęp do terapii pacjenci 

muszą odwoływać się do sądów?! 
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Interpelacja nr 3831do ministra zdrowia 
w sprawie refundacji leków nowej generacji (natalizumab i fingolimod) dla chorych na 
stwardnienie rozsiane 

Szanowny Panie Ministrze! W polskim programie terapeutycznym dla chorych na 
stwardnienie rozsiane nie zostały ujęte leki nowej generacji, tj. natalizumab czy 
fingolimod. Leków tych potrzebują chorzy, którym interferony lub octan glatirameru 
nie pomagają. Niestety preparaty te nie są refundowane, a w związku z ich wysoką 
ceną tylko nieliczne osoby mogą pozwolić sobie na ich zakup.  

   Niezwykle cenne byłoby wprowadzenie refundacji wspomnianych leków, nawet 
przy bardzo rygorystycznych kryteriach.  

   Czy Ministerstwo Zdrowia rozważa poszerzenie listy leków refundowanych dla 
chorych na stwardnienie rozsiane o leki nowej generacji - natalizumab bądź 
fingolimod?  

  Poseł Anna Grodzka  

                                                                                         Piaseczno, dnia 10 kwietnia 2012 r.  

 

Dostępność do możliwości terapeutycznych  



Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia - z upoważnienia ministra -  

na interpelację nr 2792  

w sprawie refundacji leków Fingolimod oraz Fampyra  

   Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na interpelację złożoną przez panią 

poseł Ligię Krajewską, przesłaną przy piśmie z dnia 15 marca 2012 r. (SPS-023-

2792/12), w sprawie objęcia refundacją leków Gilenya (fingolimod) oraz Fampyra 

(famprydyna) w leczeniu stwardniania rozsianego proszę o przyjęcie następujących 

informacji.  

   Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 

(Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.) tryb podejmowania decyzji w sprawie 

refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

i wyrobów medycznych określa art. 24 ust. 1 pkt 1, zgodnie z którym wnioskodawca 

może złożyć do ministra właściwego do spraw zdrowia wniosek o objęcie 

refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego.  

   

Dostępność do możliwości terapeutycznych w 

Polsce 



   W przypadku produktu Gilenya (fingolimod) podmiot odpowiedzialny na  

 

Na podstawie art. 31 ust. 12 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, 

środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych zwrócił się o wydanie wstępnej opinii dotyczącej projektu programu 

lekowego. Wystąpienie o uzgodnienie treści programu lekowego pozwoliło na 

rozpoczęcie prac zmierzających do utworzenia programu lekowego. Projekt 

złożonego programu został skonsultowany z konsultantem krajowym w dziedzinie 

neurologii prof. Danutą Ryglewicz. Ocenione zapisy programu przez panią prof. 

Ryglewicz zostały przekazane do Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w dniu 

23 marca 2012 r. Uzgodniona treść programu została przekazana do podmiotu 

odpowiedzialnego. W oparciu o uzgodnioną treść programu podmiot 

odpowiedzialny posiada możliwość złożenia wniosku w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 

1, co pozwoli przekazać program lekowy do Agencji Oceny Technologii 

Medycznych w celu wydania rekomendacji prezesa Agencji Oceny Technologii 

Medycznych.  

Sekretarz stanu  

   Jakub Szulc  

   Warszawa, dnia 5 kwietnia 2012 r.  

 

 

Dostępność do możliwości terapeutycznych w 

Polsce 



 

 

Dostępność do możliwości terapeutycznych  

Poprawa dostępności do rehabilitacji 



Borne Sulinowo 

 



KOMR w Dąbku 



 

 

Dostępność do możliwości terapeutycznych  

W celu poprawy dostępności do możliwości 

terapeutycznych w SM niezbędne są: 



 

 

Dostępność do możliwości terapeutycznych  

W celu poprawy dostępności do możliwości 

terapeutycznych w SM niezbędne są: 

1. Precyzyjne określenie grup chorych wymagających 

leczenia ( Rejestr Chorych na SM ) 



 

 

Dostępność do możliwości terapeutycznych  

W celu poprawy dostępności do możliwości 

terapeutycznych w SM niezbędne są: 

1. Precyzyjne określenie grup chorych wymagających   

    leczenia ( Rejestr Chorych na SM ) 

2. Opracowanie kryteriów włączenia do leczenia dla leków  

    II rzutu  



 

 

Dostępność do możliwości terapeutycznych  

W celu poprawy dostępności do możliwości 

terapeutycznych w SM niezbędne są: 

1. Precyzyjne określenie grup chorych wymagających   

    leczenia ( Rejestr Chorych na SM ) 

2. Opracowanie kryteriów włączenia do leczenia dla leków  

    II rzutu  

3. Opracowanie opartego na dokładnych danych  

    wieloletniego programu poprawy dostępności do  

    nowoczesnych metod leczenia SM 



 

 

Dostępność do możliwości terapeutycznych  

W celu poprawy dostępności do możliwości 

terapeutycznych w SM niezbędne są: 

4. Ścisła współpraca ze środowiskami chorych na SM,  

    lokalnymi oddziałami PTSR – działania opiniotwórcze 



 

 

Dostępność do możliwości terapeutycznych  

W celu poprawy dostępności do możliwości 

terapeutycznych w SM niezbędne są: 

4. Ścisła współpraca ze środowiskami chorych na SM,  

    lokalnymi oddziałami PTSR - działania opiniotwórcze 

5. Zabezpieczenie dla chorych sprawnie działających   

    Poradni Leczenia SR ( dostęp do psychologa, łatwa  

    rejestracja ) 



Dziękuję za uwagę 



Farmakoekonomika DMD 

 Model Markova – grupy -  EDSS 

 QALY – Quolity Adjusted Life Year – odzwierciedla 

zachowanie pełnego zdrowia w ciągu roku  

 Koszt DMD – 25 – 30% wszystkich kosztów 

leczenia i opieki 



Farmakoekonomika DMD 

 Niemcy – 10 012 euro – 37 356 euro – 26,80% 

 Koszt wcześniejszej renty: 

                  -  14 494 euro – 37 356 euro – 38,58% 
                                                                           Kobelt,Eur  J Helth Econom, 2004 

 Zalecenia WHO – akceptacja społeczna przy 

cenie QALY = 3 x dochód narodowy 

 Akceptacja zasadności DMD wynika jasno!!! 



Farmakoekonomika DMD 

 Polska – 8 000 – 10 000 euro 

 Koszt opieki – 6 500 – 10 000 euro 

                                     Orlewska i wsp. Eur J Neurol, 2005 

 Koszt - poniżej 20 000 euro i nie ma akceptacji!!! 

 Jest całkowicie niezrozumiałe podnoszenie z 

uporem argumentów o nieopłacalności leczenia 


