
Poprawić 
jakość opieki
Najważniejsze jest, aby faktycznie popra-
wić jakość opieki — i o to występujemy 
razem z pacjentami chorymi na choroby 
rzadkie. Doświadczenia nie tylko nasze, 
ale z całej Europy, wskazują że potrzeba 
rozwiązań systemowych. Takie nadzieje 
daje nam narodowa strategia, oczywi-
ście o ile w końcu zostanie uchwalona. 

W pracy z pacjentami występuje bar-
dzo wiele utrudnień, poczynając od braku 
wystarczającej liczby specjalistów. Braku-
je nam właściwego finansowania zarów-
no diagnostyki, jak i terapii. Mamy także 
bardzo ograniczone możliwosci prowa-
dzenia badań naukowych, a akurat w tej 
dziedzinie badania są niesłychanie waż-
ne, ponieważ twarzają możliwości popra-
wienia opieki i rozwijania nowych opcji 
terapeutycznych.

Choroby rzadkie  
diagnostyka i leki dedykowane ich terapii  

Wyzwania dla Polski 2020

Oceniajmy inaczej!
Badanie ORPH-VAL PL wstępnie udowodniło, że leki na choroby rzadkie  
należy oceniać inaczej

Choroby rzadkie są jednym 
z najważniejszych współ-
czesnych wyzwań dla sy-
stemów ochrony zdrowia 
w Europie. Leki dedykowa-
ne ich terapii, ze względu na 
swoją specyfikę, nie wpisują 
się w schematy tradycyj-
nych rozwiązań w proce-
sach refundacyjnych w pań-
stwach członkowskich UE. 

Kategoria leków stoso-
wanych w terapii chorób 
rzadkich jest ściśle powią-
zana z samą definicją cho-
rób rzadkich, przyjmującą 
jedyne kryterium chorobo-
wości na poziomie nie wyż-
szym niż 5 przypadków na 
10.000 osób. W konsekwen-
cji, leki te, często ratujące życie i będące 
jedyną opcją terapeutyczną dla chorych, 
stają się dostępne z dużym opóźnieniem, 
stanowiąc jednocześnie duże obciążenie 
finansów publicznych. Stąd tak ważne 
jest opracowanie efektywnego rozwiąza-
nia w tym zakresie. 

Celem projektu jest określenie zna-
czenia dla Polski opracowanych nie-

dawno w Europie Zasad 
Oceny Wartości i Finan-
sowania Leków w Cho-
robach Rzadkich 
(ORPH-VAL), a co za tym 
idzie wypracowania 
najlepszych rozwiązań 
z punktu widzenia do-
stępności leków stoso-
wanych terapii chorób 
rzadkich z uwzględnie-
niem preferencji i ogra-
niczeń różnych udzia-
łowców systemu. Bada-
niem objęto kluczowych 
interesariuszy systemu 
— klinicystów, decyden-
tów, płatników, przed-
stawicieli stowarzyszeń 
pacjentów, chorych na 

choroby rzadkie i ich rodziny. 
Celem projektu było zebranie 

danych na temat preferencji i opinii 
w tym zakresie. Ankieta w Internecie 
składająca się z 9 pytań problemo-
wych z podpunktami oraz jednego 
pytania obejmującego ranking głów-
nych problemów dystrybuowana 
była przez Stowarzyszenie Orphan 

i Medexpress. Ankieta jest anonimo-
wa, a odpowiedzi w formie zagrego-
wanej będą używane w komunikacji 
naukowej oraz jako podstawa zmian 
rozwiązań systemowych. Badanie 
jest nadal otwarte, a ankieta dostęp-
na pod linkiem:
https://www.medexpress.pl/ankieta-
-zasady-oceny-lekow-stosowanych-w-
-terapii-chorob-rzadkich/75458

Wstępna analiza części wyników 
wykazuje, że środowisko osób związa-
nych z chorobami rzadkimi w Polsce 
w pełni podziela europejskie poglądy 
związane z podejściem do refundacji 
leków stosowanych w tych choro-
bach. Respondenci popierają koniecz-
ność odmiennego traktowania tych 
leków w procesach podejmowania 
decyzji dotyczących ich refundacji 
w Polsce. Uczestnicy badania zgodnie 
podkreślają znaczenie analizy wielo-
kryterialnej w procesie podejmowania 
decyzji. Ważne okazały się: wartość 
samego leku, rejestry monitorują-
ce skuteczność terapii, perspektywa 
społeczna z uwzględnieniem opinii 
chorych, ich opiekunów i lekarzy oraz 
współpraca międzynarodowa.

Marcin Czech

Uczestnicy sześciu debat w czasie konferencji 
„Choroby rzadkie — diagnostyka, leki i wyroby 
medyczne dedykowane ich terapii. Wyzwania 
dla Polski 2020” rozmawiali o oczekiwaniu 
na Narodowy Plan dla Choród Rzadkich, 
nowoczesnych metodach diagnostyki 
i leczenia, technologiach lekowych 
i ich ocenie oraz refundacji. Przedstawiono 
innowacyjne rozwiązania wykorzystujące 
algorytmy sztucznej inteligencji oraz analizę 
wielokryterialną. Uczestnicy konferencji wzięli 
udział w wypracowaniu najważniejszych 
wniosków i rekomendacji dotyczących chorób 
rzadkich w Polsce A.D. 2020.
Otwierając konferencję Mirosław Zieliński, 
prezes Krajowego Forum Orphan, wyraził 
nadzieję wszystkich pacjentów z chorobami 
rzadkimi, że rok 2020 okaże się długo 
oczekiwanym przełomem. Stanie się tak, jeśli 
dojdzie do uchwalenia rządowej strategii oraz 
zacznie się jej wdrażanie, czyli przede wszystkim 
tworzenie sieci ośrodków referencyjnych 
i rejestrów medycznych. Najlepiej będzie, jeśli 
Narodowy Plan zostanie uchwalony najpóźniej 
do 29 lutego 2020 roku, kiedy obchodzony 
jest Światowy Dzień Chorób Rzadkich 
— w ten sposób prezes Orphan wyraził nadzieje 
wszystkich pacjentów i ich rodzin.

Rekomendacje:
 ● Choroby rzadkie powinny być jednym z priorytetów zdrowotnych państwa
 ● Należy jak najszybciej uchwalić Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich (NPCR), 
jako podstawę dla kolejnych działań i opracowania planów operacyjnych

 ● Nowelizacja ustawy refundacyjnej powinna wprowadzić model analizy 
wielokryterialnej do oceny leków na choroby rzadkie

 ● W pierwszym roku obowiązywania NPCR i pierwszego planu operacyjnego należy 
rozpocząć tworzenie rejestrów poszczególnych chorób w kształcie umożliwiającym 
utworzenie wielofunkcyjnego krajowego rejestru chorób rzadkich.

 ● Należy powiązać sposób refundacji leków z uzyskiwanym efektem zdrowotnym. 

Jolanta Sykut-Cegielska

Marcin Czech
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Nadaj stopień ważności zagadnień, którą w pierwszej 
kolejności powinien ulegulować pierwszy dwuletni 
Plan Operacyjny dla chorób rzadkich 2020-2021  n = 67

Refundacja leków stosowanych w chorobach rzadkich w ramach 
procedury RDTL finansowana z budżetu refundacyjnego NFZ, a nie budżetu szpitala

Refundacja zgód wydanych dla importu docelowego 
leków stosowanych w chorobach rzadkich

Orzechnictwo o niepełnosprawności dla pacjentów z chorobami rzadkimi

Przyjęcie odrębnych kryteriów oceny HTA dla leków stosowanych 
w chorobach rzadkich – w tym usunięcie wymogu stosowania QALY

Paszport Pacjenta z Chorobą Rzadką

Kryteria referenyjności i Sieć Centrów Referencyjnych dla Chorób Rzadkich

Krajowy Rejestr Chorób Rzadkich
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W trakcie konferencji przeprowadzono badanie 
oparte o metodologię Mentimeter (www.mentimeter.
com). W badaniu wzięło udział ok. 60 uczestników 
konferencji. Wnioski z przeprowadzonego badania 
zostały zebrane poniżej.

 ●Według większości respondentów choroby rzadkie powinny być 
priorytetem w Polsce.
 ●W ocenie respondentów najwięcej działań na rzecz pacjentów 
z chorobami rzadkimi zrealizował w swojej kadencji Minister 
Zdrowia Łukasz Szumowski.
 ●Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich wymaga wprowadzenia 
najpóźniej do marca 2020 roku.
 ●W ramach dwuletniego Planu Operacyjnego dla Chorób Rzadkich 
na lata 2020-2021 powinny być zmienione zasady refundacji leków 
stosowanych w chorobach rzadkich w ramach procedury RTDL 
(w kierunku finansowania z budżetu refundacyjnego NFZ, a nie 
budżetu szpitala) oraz odrębne kryteria oceny HTA dla leków 
stosowanych w chorobach rzadkich, w tym eliminacja wymogu 
stosowania QALY.
 ●Z uwagi na utworzenie Krajowej Rady Chorób Rzadkich zgodnie 
z założeniami Narodowego Planu Chorób Rzadkich, należy 
ustanowić Departament Chorób Rzadkich w Ministerstwie Zdrowia.
 ●Kryteria referencyjności dla ośrodków klinicznych powinny być 
związane z daną chorobą rzadką lub grupą chorób rzadkich.
 ●Stawka kapitacyjna wynosząca minimum 1,2 powinna mieć 
zastosowania do świadczeń wykonywanych przez ośrodek 
referencyjny, jeżeli świadczenia te są związane z leczeniem 
określonej choroby.
 ●Ośrodki referencyjne w chorobach rzadkich powinny być 
skupione w sieciach krajowych oraz należeć do Europejskich Sieci 
Referencyjnych.
 ●Wśród głównych zakresów zadań ośrodków referencyjnych 
w chorobach rzadkich wymienia się: działalność usługowo-
leczniczą, szkoleniowo-edukacyjną, naukową oraz doradczą 
i opiniotwórczą.
 ●Ośrodki referencyjne powinny być powoływane oddolnie  — przez 
podmioty lecznicze w których mają funkcjonować, według 
zdefiniowanych kryteriów.
 ●Sztuczna inteligencja w ocenie respondentów powinna stanowić 
narzędzie dodatkowe, głównie w celu potwierdzenia diagnozy 
choroby rzadkiej.
 ●Wśród najważniejszych założeń prowadzenia rejestru pacjentów 
z chorobami rzadkimi wymienia się kompletność i wysoką jakość 
danych.
 ●Rejestry pacjentów z chorobami rzadkimi stanowią wartościowe 
narzędzie zarządcze w kontekście oceny zapotrzebowania na 
świadczenia medyczne i ich kosztochłonności, a także wartość 
epidemiologiczną i naukową prowadzenia rejestrów.
 ●Rejestr Chorób Rzadkich powinien zawierać moduł sztucznej 
inteligencji.
 ●Nowelizacja ustawy refundacyjnej w kontekście uwzględnienia 
odrębnego traktowania oceny leków stosowanych w chorobach 
rzadkich powinna w szczególności polegać na wprowadzeniu 
Wielokryterialnej Analizy Decyzyjnej (MCDA) dla leków 
dedykowanych chorobom rzadkim i  ograniczenie wymogu QALY.
 ●Polska powinna zwiększyć dostęp pacjentów do leków 
dedykowanych w chorobach rzadkich względem średniej unijnej (tj. 
250 leków na 340 zarejestrowanych).
 ●Koszty pośrednie chorób rzadkich powinny być elementem 
składowym procesu refundacyjnego.
 ●W składzie Komisji Ekonomicznej powinien znaleźć się reprezentant 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 ●Wielokryterialna Analiza Decyzyjna (MCDA) powinna znaleźć 
zastosowanie dla oceny leków dedykowanych chorobom rzadkim.
 ●Ustawa refundacyjna wymaga nowelizacji w perspektywie 
dopuszczenia instrumentów dzielenia ryzyka opartych na kupowaniu 
lat w zdrowiu, między innymi dla kosztochłonnych terapii genowych.

W prowadzeniu rejestru pacjentów z chorobami 
rzadkimi w Polsce są ważne (określ wagę) (n = 36)

Prowadzenie rejestru przez ekspertów w danej dziedzinie

Niski koszt prowadzenia rejestru

Wysoka jakość danych

Kompletność danych
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Badanie preferencji uczestników konferencji 
przeprowadzone zostało za pomocą 
technologii Mentimeter® i posłużyło do 
sformułowania wniosków i rekomendacji 
dla dalszej polityki państwa w zakresie 
chorób rzadkich. Mentimeter® jest 
narzędziem multimedialnym, pozwalającym 
na tworzenie wszelkiego rodzaju 
interaktywnych ankiet i badań społeczno-
naukowych w każdych okolicznościach. 
Pomiar preferencji odbywa się na zasadzie 
głosowania lub wyrażenia opinii słuchaczy 
w rzeczywistym czasie trwania prezentacji, 
zatem odzew, a co za tym idzie wnioski 
są dostępne zarówno dla prowadzących 
jak i słuchaczy natychmiastowo oraz 
przejrzyście. Pomiar przeprowadzili: Jakub 
Okraska i Michał Wierzchucki.Michał Wierzchucki

Jakub Okraska
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Długa historia obietnic
Stanisław Maćkowiak z Federacji Pacjen-
tów Polskich przypomniał długą historię 
opracowywania narodowej strategii dla 
chorób rzadkich. Pierwsze prace rozpo-
częły się jedenaście lat temu, a pierw-
sze propozycje zmian przedstawiono 
28 lutego 2011 roku. Ówczesna minister 
zdrowia Ewa Kopacz zapowiedziała, że 
Narodowy Plan ruszy do końca tego sa-
mego roku. W kolejnym, 2012 roku mini-
ster Bartosz Arłukowicz złożył podobną 
deklarację. Rok później miał już w rę-
kach dokument z projektem Narodowe-
go Planu, nadal zapowiadał i obiecywał. 
28 lutego 2014 roku minister Arłukowicz 
nie dotarł na obchody Międzynarodo-
wego Dnia Chorób Rzadkich . 

Wiceminister Igor Radziewicz-Winni-
cki pojawił się na uroczystości rok póź-
niej i przekonywał, że nie da się szybko 
wdrożyć Narodowego Planu, ponieważ 
musi to potrwać kilkanaście miesięcy. 
Po upływie tego czasu jego miejsce za-
jął Krzysztof Łanda, który podobnie jak 
jego poprzednicy zadeklarował, że oso-
by cierpiące na choroby rzadkie powin-
ny natychmiast otrzymać odpowiednią 
opieką. Jednak minął rok 2016i nic się 
nie zmieniło. W 2018 roku wiceminister 
Marcin Czech uczciwie przyznał, że jego 
priorytetem jest Polityka Lekowa. 

 — Pan minister Czech zajął się poli-
tyką lekową państwa i zawarł w niej wiele 
zapisów dotyczących opieki nad chorymi 
na choroby rzadkie. I to jest jedyny doku-
ment, na którym możemy się dzisiaj opie-
rać, jeśli chodzi o realizację Narodowego 
Planu — stwierdził Stanisław Maćkowiak. 
28 lutego 2019 roku minister Łukasz Szu-
mowski zapowiedział, że wdrożenie Pla-
nu jest kwestią tygodni. Pod koniec paź-

dziernika ogłosił jednak, że opóźnienie 
spowodowane jest problemami z rozwią-
zaniami informatycznymi. 

— Mamy listopad 2019 roku. Mam 
nadzieję, że Plan zostanie przyjęty 
i w 2020 roku rozpocznie się jego wdroże-
nie — podsumował Stanisław Maćkowiak. 

Odnosząc się do historycznej pre-
zentacji były wiceminister zdrowia, ak-
tualnie pełnomocnik ministra ds. NPCR, 
Zbigniew J. Król przyznał, że nad Na-
rodowym Planem dla Chorób Rzadkich 
„wisi jakieś fatum”, ale pocieszał, że pla-
ny operacyjne są już gotowe. Dla uspra-
wiedliwienia ministra Łukasza Szumow-
skiego dodał, że pierwotną wersję Planu 
w połowie marca wysłano do konsulta-
cji publicznych. Dokument wrócił z du-
żą liczbą uwag środowisk pacjenckich 
i ekspertów. Wymagał zatem ponowne-
go przygotowania w wersji, która teraz 
prezentowana jest jako projekt rządo-
wej uchwały. 

— Stanisław Maćkowiak i Mirosław 
Zieliński pracowali nad tym dokumen-

tem do końca września. To, co jest w tej 
chwili przedstawione Komitetowi Stałe-
mu Rady Ministrów wydaje się najbardziej 
kompletną wersją — oświadczył minister 
Zbigniew J. Król. 

Refundacja leków
Polscy pacjenci korzystają ze 118 leków na 
337 dostępnych w Europie, w tym 23 (na 
106 dostępnych w Europie) to leki sieroce. 
Refundujemy także 95 spośród 231 obec-
nych na europejskim rynku leków dedy-
kowanych chorobom rzadkim. Oznacza 
to, że dysponujemy 35 proc. produktów 
przeznaczonych do leczenia chorób 
rzadkich. Te statystyki, jak Polska pre-
zentuje się na tle Europy pod względem 
dostępności terapii, przestawił dr n. med. 
Jakub Gierczyński.

— Sierocość leku jest niczym innym jak 
kategorią ekonomiczną — komentował sta-
tystyki Mirosław Zieliński. — Po przyznaniu 
statusu leku sierocego otrzymuje on ochro-
nę handlową i traci ją po upływie 10 lat. 
Staje się lekiem dedykowanym chorobom 
rzadkim. Tym niemniej to jest nadal ta sama 

grupa farmaceutyków. Tak zwana sierocość 
nie powinna mieć żadnego wpływu na de-
cyzje refundacyjne, które są podejmowane 
w państwach członkowskich.

Stanisław Maćkowiak podniósł też kwe-
stię zaliczania do jednej kategorii leków na 
choroby rzadkie i leków onkologicznych. 
Tymczasem ich sytuacja jest odmienna pod 
względem budżetowym — leki onkologicz-
ne mogą być finansowane z różnych źródeł 
natomiast w przypadku chorób rzadkich 
źródłem refundacji są wyłącznie programy 
lekowe i import docelowy, praktycznie nie-
osiągalny.. 

— Chciałbym podkreślić, że jesteśmy 
za tym, by zmienić system refundacji tych 
leków, które rzeczywiście przynoszą efek-
ty kliniczne — zadeklarował minister Zbi-
gniew Król. Sugerował, że należy odejść 

od obecnego sposobu myślenia, które 
jest zdeterminowane oszczędnościami 
i pilnowaniem poziomu wydatków z oba-
wy, że zabraknie budżetu. Jego zdaniem 
podstawowym celem jest podanie sku-
tecznego leku pacjentowi. Dlatego defi-

niowanie a priori określonego budżetu do 
wykorzystania może utrudniać skutecz-
ne negocjacje refundacyjne. Tymczasem 
warto najpierw przeanalizować populację 
pacjentów, którzy mogą zostać objęci le-
czeniem i wtedy dopiero odnieść się do 
wielkości budżetu. 

— Chcemy odejść od patrzenia na ca-
łość zagadnienia związanego z choroba-
mi rzadkimi przez pryzmat braku pienię-
dzy. Pieniądze powinny się znaleźć w mo-
mencie, kiedy mamy określone rozwią-
zania i przykładem takiej konieczności są 
oczywiście leki, ale te, które rzeczywiście 
są skuteczne — mówił Zbigniew J. Król.

Dr Jakub Gierczyński, przyznał że takie 
podejście do finansowania terapii chorób 
rzadkich byłoby znacznie korzystniejsze 
dla pacjentów. Jego zdaniem w przypad-
ku leków, których skuteczność została 
potwierdzona klinicznie, nie można od-
mawiać refundacji wyłącznie z powodów 
finansowych. — Państwo powinno wziąć 
na siebie odpowiedzialność, żeby te środki 
znaleźć — podsumował dr Gierczyński.

Dr Marek Macyszyn, który reprezen-
tował Komitet Farmaceutyczny AmCham, 
wskazał że nieustannie pojawiają się nowe 
terapie lekowe, dlatego nie jest możliwe, 
aby zdefiniować stały budżet na farma-
koterapię chorób rzadkich. Gdyby nawet 
został on w jakiś sposób określony, to mu-
siałby bardzo dynamicznie rosnąć, w tem-
pie trudnym do przewidzenia i przekra-
czającym szybkość wzrostu wydatków 
w innych dziedzinach medycyny. 

Oczekiwania: strategia i refundacja
— Problem chorób rzadkich wymaga pomocy ze strony państwa, wsparcia i zdecydowanie innych działań niż podejmowane do tej pory — powiedział 
podczas otwarcia konferencji dr Zbigniew J. Król, pełnomocnik ministra zdrowia ds. wdrożenia Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich (NPCR). W tym 
krótkim, ogólnym zdaniu mieści się potrzeba wielu zmian, takich jak przede wszystkim specyficzne zasady oceny leków na choroby rzadkie w procesie 
podejmowania decyzji refundacyjnych, ustanawianie ośrodków referencyjnych oraz rejestry medyczne dla poszczególnych chorób. Na liście potrzeb 
mieszczą się również nowe akty prawne dotyczące m.in. orzekania o niepełnosprawności, dostępu do nowoczesnej diagnostyki, rehabilitacji i innych 
obszarów związanych z opieką dla chorych na choroby rzadkie.

Jakub Gierczyński

Mirosław Zieliński

Stanisław Maćkowiak

Marek Macyszyn

Zbigniew Król
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— Moment uchwalenia planu to będzie 
dla nas godzina zero. Wcale nie koniec 
wysiłków, a w pewnym sensie dopiero ich 
początek — powiedział Zbigniew J. Król, 
pełnomocnik ministra do spraw uchwa-
lenia i wdrożenia Narodowego Planu dla 
Chorób Rzadkich. 

Zapewnił również, że szczegóły doty-
czące wdrażania NPCR zostały rozpisane 
do 2025 roku. W tym czasie powstać mają 
trzy plany wykonawcze z terminami reali-
zacyjnymi — pierwszy na lata 2019-2021, 
kolejne na okresy 2021-2023 i 2023-2025. 
Ich przegląd, czyli ocenę sposobu realiza-
cji pierwszego z nich i korekty w kolejnych, 
zaplanowano na rok 2022.

Kto zajmie się  
wdrożeniem NPCR?
Kluczową rolę w implementacji zapisów 
strategii ma mieć minister zdrowia. To on 
będzie odpowiedzialny za zatwierdza-
nie planów operacyjnych i rozpisywanie 
szczegółów na konkretne rozporządze-
nia i zarządzenia. Ministra będzie wspierał 
Komitet Sterujący. Do jego zadań będzie 
należało opracowanie planów wykonaw-
czych, kierunków i celów strategicznych, 
zatwierdzanie sprawozdań z realizacji oraz 
raportów z ewaluacji planów, a także bie-
żące wsparcie w kwestiach związanych 
z wdrażaniem NCPR.

— Do procesu wdrażania planu chce-
my także dołączyć szersze gremium 
specjalistów, którzy nie mają możliwości 
czasowych, by zajmować się NPCR na co 
dzień. Chcemy prosić ich jednak o radę 
i refleksję, co w praktyce oznaczać będzie 
zaproszenie do prac w ramach Narodo-
wej Rady Chorób Rzadkich — mówił Zbi-
gniew J. Król. 

W skład Rady wejdą eksperci sieci 
ośrodków i centrów referencyjnych, nie-
zależni specjaliści i przedstawiciele organi-
zacji pacjenckich. Powołany zostanie także 
przynajmniej jeden zespół wdrożeniowy, 
w skład którego wejdą przedstawiciele mi-
nisterstw: Zdrowia, Edukacji, Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego, Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej oraz Agencji Oceny Technolo-
gii Medycznych i Taryfikacji, Narodowego 

Funduszu Zdrowia, Państwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
Sieci Ośrodków Referencyjnych w Polsce 
i innych podmiotów zaangażowanych we 
wdrażanie NPCR.

Na realizację planu potrzebne 
są dodatkowe pieniądze 
Jednym ze strategicznych założeń NPCR 
jest koncentracja zasobów i kompetencji, 
dlatego szczególną rolę maja do odegrania 
ośrodki będące członkami sieci referencyj-
nych, w tym ERN i specjalizujące się w po-
szczególnych chorobach lub grupach cho-
rób. Aby mogły należycie działać, potrze-
bują odpowiednich środków finansowych. 

Zwróciła na to uwagę prof. Jolanta Sy-
kut-Cegielska, krajowy konsultant w dzie-
dzinie pediatrii metabolicznej. — Europej-
skie przepisy dotyczące leczenia chorób 
rzadkich jednoznacznie precyzują, że 
obowiązek zapewnienia środków finan-
sowych leży po stronie państw człon-
kowskich. W naszych polskich warun-
kach z tym finansowaniem jest źle. Krótko 
mówiąc, do leczenia większości chorób 
rzadkich szpitale muszą dokładać. I mamy 
nadzieję, że NPCR ten stan rzeczy zmieni.

— Praca z pacjentami cierpiącymi na 
choroby rzadkie wymaga zwiększonego 
nakładu sił i środków. Trudno jest pod-
jąć się roli ogniwa w sieci dedykowanej 
leczeniu chorób rzadkich w sytuacji nie-
dostatku środków na bieżącą działal-
ność czy konieczną rozbudowę zespołu 
i zatrudnienia dodatkowego personelu 
— potwierdziła prof. Anna Kostera-Prusz-
czyk, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii 
Centralnego Szpitala Klinicznego WUM 
w Warszawie.

Jak przypomniał Zbigniew J. Król, NPCR  
zawiera propozycję rozwiązania proble-
mu finansowania, z uwzględnieniem te-
go, że szpitale zajmujące się chorobami 
rzadkimi finansowane są w ramach sieci 
szpitali za pomocą ryczałtu. Adekwatnym 
i najprostszym sposobem zapłaty za świad-
czenia — wskazał pełnomocnik ministra 
— jest podwyższenie ryczałtu wypłacanego 
wskazanym podmiotom leczniczym, speł-
niającym kryteria ośrodka referencyjnego..

Organizacja leczenia stanowi 
ogromne wyzwanie
— To paradoks, ale w centrach referencyj-
nych poświęconych chorobom rzadkim 

często największy wpływ na jakość lecze-
nia ma nie kompetencja lidera zespołu, 
a jakość pracy jego sekretarki, która koor-
dynuje działania ośrodka — zażartował na 
początku swojego wystąpienia prof. Mie-
czysław Walczak, szef Zespołu ds. Cho-
rób Ultrarzadkich. Jak wytłumaczył, w ten 
sposób pragnie uzmysłowić wszystkim 
decydentom, że w terapii chorób rzadkich 
wyzwania organizacyjne stanowią równie 
wielki problem co wyzwania medyczne.

— Są w Polsce choroby, na które cier-
pi mniej niż dziesięciu pacjentów, czasem 
zaledwie jeden. W wielu przypadkach tym 
chorym potrafimy pomóc. Kłopot jednak 
w tym, by system ich odpowiednio szyb-
ko odnalazł. Nie chodzi o to, by każdy 
lekarz rodzinny w Polsce potrafił zdiag-
nozować jedną z ośmiu tysięcy różnych 
chorób rzadkich. Sprawę zatem należy 
rozwiązać tak, aby jasno określić szyb-
ką ścieżkę diagnostyczną i maksymalnie 
skrócić drogę od określenia pierwszych 
niepokojących symptomów do odpo-
wiedniego ośrodka referencyjnego. I to 
właśnie uważam za wielkie wyzwanie or-
ganizacyjne — podkreślił prof. Walczak. 

Ponieważ choroby rzadkie — to wy-
zwanie tak ogromne, że wymaga współ-
działania wielu państw, pomocna w opa-
nowaniu sytuacji jest polityka Unii Euro-
pejskiej podkreślał prof. Walczak. Współ-
praca na poziomie unijnym tworzy ramy 
działań pozwalających na kumulację wie-
dzy i rozwiązania na poziomie między-
narodowym — aby zarówno nasi chorzy 
mieli dostęp do odpowiednich ośrodków 
za granicą, o ile to jest niezbędnie po-
trzebne, jak też specjaliści w Polsce leczyli 
pacjentów z innych krajów.

W podsumowaniu dyskusji Jacek Gra-
liński, dziś dyrektor ds. korporacyjnych fir-
my Amgen powiedział: „przewodniczącym 
Zespołu ds. Chorób Rzadkich byłem w la-
tach 2011-13. Już wtedy wypracowaliśmy 
fundamenty obecnego dokumentu. I wte-
dy, i dziś były problemy ze skierowaniem 
go do realizacji. Swoim następcom życzę 
powodzenia we wprowadzaniu go w ży-
cie już teraz. Bo jest potrzebny — przede 
wszystkim pacjentom”.

Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich 
— na czym stoimy?
W listopadzie Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich trafił do Komitetu Stałego Rady Ministrów. Dokument jest gotowy i czeka na akceptację.

Anna Kostera-Pruszczyk Jacek Graliński Jolanta Sykut-Cegielska Mieczysław Walczak Stanisław Maćkowiak Zbigniew J. Król

Czy uważasz, 
że kryteria 
referenyjności 
ośrodków klinicznych 
prowadzących terepię 
w zakresie chorób 
rzadkich powinny 
być związane (n = 57):

Z dziedziną 
medycyny,

np. pediatria, 
neurologia

Z daną 
chorobą 
rzadką/
z grupą 
chorób 

rzadkich, 
np. ch. 

metaboliczne

51 6

Jaką działalność powinny 
prowadzić ośrodki referencyjne 
w chorobach rzadkich (n = 58)

Doradczą
i opiniotwórczą

NaukowąSzkoleniowo
-edukacyjną

Usługowo
-leczniczą

56 51 54 53
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W ostatnich latach publiczne dyskusje do-
tyczyły kilku możliwych metod podejmo-
wania decyzji refundacyjnych w sprawie 
leków dedykowanych chorobom rzadkim. 
Jedną z nich był pomysł wyodrębnienia na 
ten cel specjalnego budżetu, np. w ramach 
środków NFZ. Inna zakładała odejście od 
współczynnika QALY lub jego podniesienie 
i wprowadzenie odpowiednich mnożni-
ków przy ocenie leków na choroby rzad-
kie. Według prof. Marcina Czecha, byłego 
wiceministra zdrowia i głównego autora 
Polityki Lekowej, wiele argumentów prze-
mawia za tym, że najlepszym rozwiąza-
niem jest zastosowanie modelu wielokry-
terialnej analizy decyzyjnej (MCDA — Mul-
tiple-Criteria Decision Analysis). Idea tej 
oceny polega na zsumowaniu obliczonych 
wszystkich istotnych punktów końcowych, 
dotyczących zarówno efektywności kli-
nicznej, jak i bezpieczeństwa stosowania. 
Ujęcie klinicznej wartości ocenianej meto-
dy leczenia w jedną całość może być nie-
zwykle wygodne, zwłaszcza w kontekście 
konfrontacji z danymi ekonomicznymi.

Prof. Marcin Czech zaprezentował 
wyniki własnych badań ORPHA-VAL-PL, 
których celem było określenie, jakich 
wartości i parametrów należy się trzymać 
przy decyzjach refundacyjnych dotyczą-
cych chorób rzadkich. Eksperci biorący 
udział w badaniu wskazali, że istotnymi 
parametrami powinny być, według waż-
ności, wartości społeczne i cena produk-
tu. Większość uczestników badania pod-
kreślała również, że istotnymi wskazów-
kami powinny być decyzje refundacyjne 
innych państw i współpraca na poziomie 
ogólnoeuropejskim.

Refundacja bez NPCR
Doktor Jakub Gierczyński, ekspert Uczelni 
Łazarskiego poddał analizie decyzje refun-

dacyjne w odniesieniu do leków na cho-
roby rzadkie, podejmowane w ostatnich 
latach w Polsce na tle innych krajów euro-
pejskich. Według przedstawionego przez 
niego podsumowania, spośród zarejestro-
wanych w Europie 106 substancji w grupie 
leków sierocych, w Polsce refundujemy 
jedynie 23. Ponadto w Unii Europejskiej 
dostępnych jest 231 leków uznawanych za 
dedykowane chorobom rzadkim, spośród 
których w Polsce refundujemy 95. Łącz-
nie mamy zatem publiczne finansowanie 
118 leków na 337, z których mogą korzy-
stać inni Europejczycy. W ocenie doktora 
Gierczyńskiego — to nie jest najlepiej, ale 
też nie jest najgorzej — zwłaszcza, że lista 
leków refundowanych w obu kategoriach 
stale się poszerza.

 — To oczywisty i znany nam od lat po-
stulat, by w procesie refundacyjnym leki 
sieroce traktować inaczej — w taki sposób 
wiceminister Maciej Miłkowski skomento-
wał przedstawione liczby, dodając — Sta-
ramy się ten postulat realizować w prak-
tyce, nie czekając na narodowy plan. Już 

dziś zdradzić mogę, że na refundację cze-
ka kolejna grupa leków, a proces decyzyjny 
jest na ukończeniu. 

Dobra ocena tempa dopisywania do 
list refundacyjnych kolejnych terapii na 
choroby rzadkie — to jeden z optymi-
stycznych wniosków konferencji. Tym bar-
dziej, że jak podkreślił wiceminister Maciej 
Miłkowski, zmiana dokonana została w sy-
tuacji, w której „w wielu wypadkach pol-
skie prawo wręcz utrudnia podejmowa-
nie pozytywnych decyzji refundacyjnych 
w leczeniu chorób rzadkich. Przygotowa-
liśmy projekt zmian ustawy refundacyjnej 
uwzględniający potrzebę pilnych zmian 
w tym zakresie. Liczyliśmy, że uda się go 
przeprowadzić jeszcze w obecnej kaden-
cji. Nie udało się, teraz liczymy, że rząd 
i parlament nowej kadencji zajmą się nim 
w pierwszej kolejności”.

Bariery finansowe i brak jedno-
znacznych dowodów naukowych
Uczestnicy sesji zwracali uwagę na ogra-
niczenia, które mogą mieć negatywny 
wpływ na wdrożenie NPCR. Andrzej Śliw-
czyński z Narodowego Funduszu Zdrowia 
dostrzega je przede wszystkim w ogra-
niczonych zasobach finansowych, który 
NFZ ma do dyspozycji na leczenie, w tym 
na refundację produktów leczniczych. 
— Każdy płatnik, czy to prywatny czy pub-
liczny, w każdym kraju ma wbudowany 
w model swojego działania instrumenty 
zabezpieczające. I to są istotne ogranicze-
nia w polityce refundacyjnej. 

Dyrektor Śliwczyński zwrócił przy tym 
uwagę na to, że problem finansowy bę-
dzie narastał, ponieważ „Dzięki postępowi 
w naukach medycznych nie tylko rośnie 
liczba rozpoznawanych i opisanych cho-
rób rzadkich. Rośnie także liczba typów 
i podtypów chorób, które dotychczas za 
rzadkie uznawane nie były. I niektóre pod-
typy, ze względu na małą częstotliwość 
ich występowania, w zasadzie też nale-
żałoby potraktować jako choroby rzadkie 
i według innych kryteriów wyceniać efek-
tywność ich terapii”.

 — Istotnym problemem jest też brak 
jednoznacznych dowodów dotyczących 
stosowania wielu terapii w chorobach 
rzadkich — tłumaczyła dyr. Joanna Parkit-
na z Agencji Oceny Technologii Medycz-
nych i Taryfikacji. — Oczywiście możemy 
i powinniśmy rozważać stosowanie róż-
nych miar do oceny leków na choroby 
uznawane za powszechne oraz do tych, 
które uznajemy za rzadkie. Ale zawsze 
towarzyszyć będą wątpliwości, krytyczna 
ocena materiału.

Mirosław Zieliński zwrócił uwagę, że 
w chorobach rzadkich często jest tak, 

że odpowiednie terapie odnajdowane są 
poza oficjalnymi i zarejestrowanymi Cha-
rakterystykami Produktów Leczniczych. 
Drogą eksperymentu leczniczego odkry-
wa się skuteczne działanie leku w przy-
padku konkretnej choroby rzadkiej. Czę-
sto wyniki tych eksperymentów są opub-
likowane w postaci dowodów w pismach 
naukowych, ale nie umieszcza się ich 
w zarejestrowanych ChPL. Brak zapisów 
w coficjalnych opisach powoduje kłopo-
ty przy uzyskaniu refundacji leku w no-
wym, rzadkim schorzeniu.

Aby rozwiązać tego typu proble-
my, konieczne jest uważne monitoro-
wanie publikacji i dorobku naukowe-
go, zwłaszcza tego, który jest zbierany 
w coraz liczniejszych europejskich sie-
ciach referencyjnych — wskazywała Ire-
na Rej, prezes Izby Gospodarczej „Far-
macja Polska”. Natomiast praktycznemu 
zastosowaniu gromadzonej w ten spo-
sób wiedzy trzeba jej zdaniem pomóc, 
najlepiej wprowadzając szybką ścieżkę 
analizy i oceny wniosków. Pomogłaby 
ona na bieżąco uwzględniać badania 
naukowe z korzyścią dla pacjentów, po-
nieważ skróciłby się czas oczekiwania 
na nowe terapie.

Potrzeby pacjentów są priorytetem
Polskie prawo pozwala podejmować decyzje o refundacji leków stosowanych w terapiach chorób rzadkich na zasadach preferencyjnych, innych niż 
pozostałe. Z praktyką bywa jednak różnie. Do uzasadnienia innych metod oceny można wykorzystać zapisy dokumentu Polityka Lekowa Państwa, ale 
lepsza byłaby odpowiednia nowelizacja ustawy refundacyjnej. Wiceminister Maciej Miłkowski zadeklarował, że szybkie dostosowanie przepisów do potrzeb 
pacjemtów z chorobami rzadkimi traktuje priorytetowo. 

Irena Rej, Mirisław Zieliński

Andrzej Śliwczyński Jakub Gierczyński

Joanna Parkitna

Maciej Miłkowski

Marcin Czech

Pozostawieniu 
bez zmian

Wprowadzeniu 
Wielokryterialnej 

Analizy Decyzyjnej (MCDA) 
dla leków dedykowanych 

chorobom rzadkim

Ograniczeniu 
wymogu QALY

Nowelizacja ustawy refundacyjnej w kierunku
odrębnego traktowania oceny leków stosowanych
w chorobach rzadkich powinna polegać na (n = 51):

22 26 3
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Analiza wielokryterialna (Multiple-Criteria De-
cision Analysis, MCDA) jest stosowana w wielu 
krajach do podejmowania decyzji w różnych 
obszarach, m.in. polityki lekowej. Może być 
wykorzystywana w procesie oceny wniosków 
refundacyjnych, ustalania cen oraz instrumen-
tów dzielenia ryzyka. Według prof. Marcina 
Czecha największym metodologicznym wy-
zwaniem dotyczącym jej stosowania jest od-
powiednie zaplanowanie, określenie kryteriów, 
a przede wszystkim szczegółowe dobranie do 
nich odpowiednich wag. Zasada uwzględnia-
nia wielu czynników, przy nadawaniu im róż-
nych wag oceny, nie jest zupełnie nowa. Zo-
stała już zapisana w Polityce Lekowej Państwa, 
a więc dokumencie uchwalonym przez rząd 
w 2018 roku.

— Według mojej propozycji, nie wiem na ile 
zostanie ona zmodyfikowana, do decyzji mini-
stra zdrowia należałoby skorzystanie z takiej 
ścieżki — powiedział prof. Marcin Czech. — Jak 
widzimy, w przypadku leków na choroby rzad-
kie próg opłacalności jest przekraczany nawet 
trzydziestokrotnie. Po przekroczeniu progu 
możemy włączyć dodatkowy mechanizm, 
który pomoże decydentom obiektywnie pod-
jąć decyzję, czy ten lek powinien się znaleźć 
w systemie refundacji, czy nie. To jest raczej 
opcjonalne uzupełnienie. Wiemy wszyscy, że 
w prawie nie lubimy dowolności, ale tak na-
prawdę na barkach ministra jest tyle ryzyk i de-
cyzji do podjęcia, że to byłoby narzędzie, które 
w oparciu o konkretne elementy, konkretne 
kryteria, pomogłoby mu te decyzje bezpiecz-
niej podjąć. 

Specyfika krajowych systemów 
refundacji  
wymaga narzędzi  
„szytych na miarę”
Rozważając potencjalne korzyści z wprowa-
dzenia MCDA do polskiego procesu refunda-
cyjnego, dr Michał Jachimowicz wskazywał, 
że każdy kraj posiada lub powinien posiadać 
własny system oceny leków na choroby rzad-
kie. Dzieje się tak z oczywistego powodu, że 
nie można przyłożyć narzędzi stosowanych 
w przypadku leków dla chorób powszech-
nych. Do różnorodnych rozwiązań należy nie 
tylko MCDA, ale także rezygnowanie z oce-
ny ekonomicznej leków na choroby rzadkie 
lub zawierzenie ocenie klinicznej, dokonanej 
przez Europejską Agencję Leków. 

— Rozwiązań jest bardzo wiele i są one 
dodatkowymi bądź alternatywnymi narzę-
dziami. Każdy kraj, jeśli stosuje MCDA, powi-
nien przygotować ten model decyzyjny sam, 
dlatego że każdy kraj jest inny, oczekiwania 
społeczeństwa są inne i oczekiwania systemu 
są inne — wyjaśniał dr Michał Jachimowicz. 

Doktor Jachimowicz podkreślił również, 
że wartość maksymalna, którą dany kraj mo-

że zapłacić za refundację leków dla chorób 
powszechnych jest wartością odzwierciedla-
jącą kondycję gospodarczą tego kraju, czyli 
jest uzależniona od bieżącego PKB. Z tego 
powodu dość powszechnie wykorzystuje się 
parametr liczby lat przeżytych przez pacjen-
ta w dobrym zdrowiu. Przykładowo w Anglii 
analiza wielokryterialna jest stosowana jako 
metoda dodatkowa, która nie zastępuje oce-
ny ekonomicznej. W momencie, gdy ekono-
miczna ocena opłacalności terapii plasuje się 
powyżej oczekiwanego progu, wtedy sto-
suje się dodatkową ocenę wielokryterialną. 
— Uważam, że uzupełnienie procesu decyzyj-
nego — to idealne miejsce dla tego narzędzia 
— podkreślał Michał Jachimowicz. 

W zgodnej opinii ekspertów należy wyko-
rzystać analizę wielokryterialną, bazującą na 
ilościowym pomiarze preferencji, przy tworze-
niu polskiego modelu oceny leków dedyko-
wanych chorobom rzadkim. Kluczową kwestią 
jest — czyje preferencje należy wziąć pod uwa-
gę? W projekcie polskiego modelu oceny, któ-
ry jest aktualnie opracowywany, wziął udział 
ministerialny zespół ekspertów do spraw cho-
rób rzadkich, a więc osoby, które zostały zi-
dentyfikowane przez ministra jako odpowiedni 
specjaliści. Narzędzie przygotowywane przez 
zespół jest prawie gotowe i wkrótce będzie 
mogło być stosowane w praktyce. Uczestni-
czący w projekcie dr Maciej Niewada podkre-
ślił, że nie ma prostych odpowiedzi na pytanie 
o optymalny zestaw kryteriów czy też skład 
grupy osób, które definiują preferencje i kry-
teria uwzględniane w analizie multikryterialnej. 

 — Czy to jest właściwa grupa, bo mogą 
być alternatywne grupy osób, których prefe-

rencje będziemy starać się określić względem 
zidentyfikowanych kryteriów — rozważał dr 
Maciej Niewada. — Wybraliśmy bardzo repre-
zentatywną populację, ale może powinniśmy 
zapytać kogoś innego, może to powinna być 
grupa pacjentów albo generalna populacja. 
Jest bardzo wiele dyskusji, które nie dają pro-
stej odpowiedzi. Zaznaczył również, że medy-
cyna staje się coraz bardziej spersonalizowa-
na, w przeciwieństwie do refundacji. Specyfika 
niektórych obszarów wymaga podejścia inne-
go niż powszechnie stosowane. 

Praktyka pokazuje także niejednorodne 
stosowanie poszczególnych kryteriów zapi-
sanych w ustawie refundacyjnej. — Gdyby-
śmy odwołali się do kryteriów, a mamy ich 
13 w ustawie refundacyjnej, to czy wszystkie 
one są spełnione dla wszystkich procedur? 
Doskonale wiemy, że nie. Dzięki temu mode-
lowi minister będzie mógł wyjaśnić decyzję, 
którą podejmie odnośnie danego leku — mó-
wił Maciej Niewada.

Metody ocen leków powinny 
sprzyjać upowszechnianiu  
skutecznych terapii 
 — Coraz głośniej mówi się o analizie wielo-
kryterialnej nie tylko w Polsce, ale i na świecie 
— dodała Gabriela Sujkowska, dyrektor wy-
działu taryfikacji w AOTMiT. — Coraz więcej 
krajów przychyla się do tego rozwiązania i wię-
cej jest obszarów, gdzie może być zastosowa-
ne: onkologia, choroby rzadkie, terapie geno-
we. Widzimy, że są to takie zagadnienia, które 
nie pasują do ogólnie przyjętych wytycznych 
i wymykają się standardom. 

Jednocześnie dr Gabriela Sujkowska przy-
znała, że MCDA doskonale sprawdziła się jako 
narzędzie dodatkowe i zapewniła, że Agencja 
jest otwarta na wszelkie rozwiązania. Zadekla-
rowała wsparcie oraz pomoc w realizacji pro-
jektu tworzenia polskiego modelu oceny leków 
dedykowanych chorobom rzadkim z wykorzy-
staniem analizy wielokryterialnej. 

Podsumowując dyskusję Mirosław Zieliński 
wskazał na finansowe uwarunkowania prowa-
dzonych analiz i ocen leków, bez których nowy 
model nie spełni spodziewanych oczekiwań. 
Przypomniał, że Brytyjczycy przeznaczają na 
leki dedykowane chorobom rzadkim sześcio-
krotność swojego PKB, które i tak jest kilkakrot-
nie wyższe od polskiego. 

— W związku z tym, żeby nadrobić tę 
stratę, którą mamy przez okres wieloletniego 
braku leków dedykowanych chorobom rzad-
kim, musimy stać się otwarci — dodał. — Nie 
twierdzę, że od razu mamy dojść do 251 leków, 
które są refundowane w Europie, ale działania, 
które będziemy realizować w okresie najbliż-
szych paru lat wdrażania Narodowego Planu 
dla Chorób Rzadkich powinny być działaniami 
skierowanymi na poszerzenie refundacji.

Potrzebujemy analizy wielokryterialnej 
w procesie refundacji
Podejmowanie decyzji refundacyjnych na podstawie analizy wielu kryteriów wydaje się najtrafniejszym narzędziem do oceny refundacyjnej leków 
dedykowanych chorobom rzadkim. Powstający projekt polskiego modelu oceny jest również oparty o tę metodologię.

Gabriela Sujkowska

Maciej Niewada

Marcin Czech

Michał Jakimowicz

Mirosław Zieliński

Czy aprobujesz kierunki modelu 
Wielokryterialnej Analizy 
Decyzyjnej (MCDA) 
dla leków dedykowanych 
chorobom rzadkim 
przedstawionym na sesji (n = 43)
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Głównym wyzwaniem finansowym w ob-
szarze chorób rzadkich są bardzo wysokie 
ceny innowacyjnych terapii wprowadza-
nych na rynek. Producenci opracowują-
cy cząsteczki przeznaczone do leczenia 
chorób rzadkich, a więc niewielkich grup 
pacjentów, kalkulują ceny tak, aby za-
bezpieczyć swoje interesy. Z kolei płatnik 
publiczny dysponuje ograniczonym bu-
dżetem i musi dokonywać wyboru, które 
z pojawiających się nowych terapii refun-
dować i na jakich zasadach refundacja 
powinna się odbywać.

Na potrzebę znalezienia równowagi 
między interesem producenta leku i moż-
liwościami płatnika wskazał dr Jakub Gier-
czyński, mówiąc — Taki kompromis jest 
możliwy do osiągnięcia także w Polsce. 
Przykładem są rozwiązania stosowane 
w innych krajach, gdzie coraz powszech-
niejsze są instrumenty dzielenia ryzyka, czy 
inne niż płacenie za dawkę metody obli-
czania wartości leku. 

Jedną z czterech nowych metod dzie-
lenia ryzyka, jest „annualized year pay-
ments”. Polega ona na płaceniu za efekty 
terapii określane w latach przeżytych przez 
pacjenta w stanie zdrowia sprecyzowanym 
w zawartej umowie. Drugi instrument — to 
„pay for perfomance”, który polega na roz-
liczaniu zakupu leku pod warunkiem, że 
terapia przynosi pozytywne efekty tera-
pii, a nie za sam fakt dostarczenia leku. Dr 
Jakub Gierczyński zwrócił też uwagę na 
to, że coraz częściej przy zakupie terapii 
lekowych stosuje się kombinowany mo-
del zapłaty uwzględniający i przeżyte lata 
w zdrowiu, i efekt leczenia. „W zasadzie 
ten kombinowany model możemy uznać 
za trzecią kategorię metod rozliczeń z fir-
mami farmaceutycznymi” — powiedział. 
Czwartym instrumentem jest stosowanie 
przedpłaty za leczenie pacjenta i ostatecz-
ne rozliczanie według efektu terapii po 
upływie odpowiedniego czasu.

Przy przenoszeniu tych metod finanso-
wania terapii do obszaru chorób rzadkich 
konieczne jest, aby w procesie dzielenia 
ryzyka i wypracowania odpowiedniego 
kompromisu wzięły udział specjalistyczne 

ośrodki referencyjne. Ich zadaniem będzie 
nie tylko ostateczne ustalenie diagnozy 
i kodu ORPHA, nie tylko koordynowanie 
opieki medycznej, ale i prowadzenia reje-
stru odpowiedniej choroby lub grup cho-
rób rzadkich. Ośrodki referencyjne są za-
tem miejscem długookresowego monito-
rowania wyników postępowania terapeu-
tycznego, a także koordynacji opieki w ca-
łym systemie ochrony zdrowia. W związku 
z tym to one powinny analizować skutecz-
ność terapii na potrzeby ich rozliczania 
w instrumentach dzielenia ryzyka. 

Leczenie hemofilii  
jako poligon doświadczalny
Uczestnicy dyskusji zgodnie uznali, że 
wzorcowym rozwiązaniem do zasto-
sowania w leczeniu kolejnych chorób 
rzadkich jest przyjęty w Polsce model 
leczenia skaz krwotocznych, w tym he-
mofilii. — Na tym polu mamy doskona-
łe wyniki, nie odbiegające od średniej 
państw świata najlepiej radzących sobie 
z problemem. Co ważne, mamy niskie 
ceny, które udało się wypracować przez 

lata współpracy z firmami farmaceutycz-
nymi” — powiedział prof. Marcin Czech.

 — Leczenie hemofilii polega na poda-
waniu brakujących czynników krzepnięcia 
krwi, także profilaktycznie — przypomniała 
dr Magdalena Wysocka, zastępca dyrekto-
ra ds. kontraktowania, wyceny i rozliczenia 
usług i programów medycznych Instytutu 
Matki i Dziecka — To jednak wyzwanie nie 
tylko medyczne, ale i organizacyjne oraz 
finansowe.

W Polsce funkcjonuje „Narodowy 
Program Leczenia Chorych na Hemofilię 
i Pokrewne Skazy Krwotoczne”. W jego ra-
mach udało się uruchomić system, w któ-
rym m.in. leki (czynniki krzepnięcia) dostar-
czane są do domu chorego i przyjmowane 
profilaktycznie. Prowadzony jest dokładny 
rejestr pacjentów i monitorowany prze-
bieg ich leczenia. Efektem programu jest 
zmniejszenie liczby osób, które z powo-
du wylewów krwotocznych nie mogą się 
uczyć lub pracować i wcześnie przecho-
dzą na renty.

— Jednym z istotnych celów progra-
mu jest prowadzenie centralnych zakupów 
podstawowych w leczeniu choroby czyn-
ników krzepnięcia krwi — wyjaśniła dr Mag-
dalena Wysocka. — Mamy doskonałe wyniki, 
z przetargu na przetarg ceny kupowanych 
leków maleją. I dotyczy to nawet nowoczes-
nych czynników rekombinowanych. Przy 
spadających cenach udało się nam także 
uzyskać od dostawców dodatkową pomoc 
w postaci sfinansowania części zadań pie-
lęgniarek środowiskowych i dzienniczków 
elektronicznych dla chorych.

Źródła finansowania  
powinny być elastyczne
Debata nad Narodowym Planem dla 
Chorób Rzadkich trwa w Polsce od kil-
kunastu lat. — W tym czasie mieliśmy 
do czynienia z wieloma pomysłami jak 
finansować leczenie i diagnostykę tych 
chorób — mówił Marcin Czech. — Jed-
nym z tych pomysłów jest zastosowany 
w programie leczenia hemofilii model 
zakupów centralnych. Przyniósł dobre 
efekty, ale przestrzegałbym przed uzna-

niem go za rozwiązanie idealne, które 
przyniesie równie dobre skutki w wypad-
ku każdej choroby.

Z kolei dr Jakub Gierczyński przestrzegł 
przed stworzeniem specjalnego budże-
tu, przeznaczonego wyłącznie na refun-
dację leków na choroby rzadkie, mówiąc 
— Postęp medyczny sprawia, że coraz le-
piej diagnozujemy choroby rzadkie. Odkry-
wamy nowe jednostki, ich liczba stale roś-
nie, pojawiają się też nowe, często drogie 
technologie terapeutyczne. Szybko mo-
że się okazać, że budżet na leczenie tych 
chorób, o ile będzie sztywno określony, nie 
nadąży za potrzebami terapeutycznymi

Wiele z najdroższych leków stosowa-
nych w terapii chorób rzadkich — to jed-
nocześnie leki onkologiczne. Negocjowa-
nie zasad ich refundacji odrębnie dlaterapii 
onkologicznych, a odrębnie dla chorób 
rzadkich, byłoby w opinii doktora Gier-
czyńskiego nieracjonalne. Dlatego coraz 
więcej argumentów przemawia za tym, 
że leki stosowane w chorobach rzadkich 
powinny podlegać normalnej polityce re-
fundacyjnej, ale z zastrzeżeniem, aby były 
oceniane przy pomocy wielokryterialnej 
analizy decyzyjnej (MCDA).

— Kolejnym wyzwaniem, przed którym 
staniemy już niedługo, będzie zastosowa-
nie w praktyce terapii genowej — zwróciła 
uwagę prof. Anna Kostera-Pruszczyk, kie-
rownik Katedry i Kliniki Neurologii Central-
nego Szpitala Klinicznego WUM w Warsza-
wie. Większość chorób rzadkich ma pod-
łoże genetyczne, dlatego z terapią genową 
wiązane są duże nadzieje. 

— Stoimy przed problemem jej bezpie-
czeństwa, bo przecież przy jej stosowaniu 
zdarzały się powikłania — zwróciła uwagę 
prof. Kostera-Pruszczyk. Ponieważ jest to 
stosunkowo nowa technologia medycz-
na, więc trudno jeszcze jej zdaniem odpo-
wiedzieć na pytania, na ile jest skuteczna 
w dłuższym okresie, na ile uda się uzyskać 
pełną korektę genu, na ile chorobę śmier-
telną można uczynić przewlekłą. Z tych 
powodów, a także wobec wysokich kosz-
tów terapii genowych, otwarta pozostaje 
kwestia oceny efektywności kosztowej.

Płacenie za efekty  
— tak, ale jak je mierzyć?
Pieniądze potrzebne do sfinansowania terapii chorób rzadkich leżą w zasięgu możliwości finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia — oceniają 
eksperci. NFZ dysponuje wieloma instrumentami refundacyjnymi, dzięki którym możliwe byłoby odpowiednie sfinansowanie leczenia i opieki. Przykład 
leczenia hemofilii pokazuje, że także w polskich warunkach można wprowadzić w życie skuteczne mechanizmy finansowania takich terapii.

Czy ustawa refundacyjna 
wymaga nowelizacji 
dopuszczającej RSS oparty 
na „kupowaniu lat w zdowiu“ 
np. dla drogich terapii 
genowych (n = 20):
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— Przyjmując pieczę nad projektem dla 
pierwszej jednostki chorobowej — cho-
roby Gauchera — zdecydowaliśmy się na 
model współpracy, według którego ko-
rzystając z uzyskanych grantów budujemy 
algorytm dla danej jednostki chorobowej 
— powiedział Mirosław Zieliński. Otworzył 
w ten sposób debatę o roli Rady Krajowe-
go Forum Orphan we wsparciu diagnostyki 
algorytmami sztucznej inteligencji. Po zbu-
dowaniu algorytmów centra referencyjne 
otrzymają dostęp do specjalnych modułów 
do stosowania w opiece nad pacjentami. 
Najważniejszym celem jest wprowadzenie 
rozwiązań sztucznej inteligencji do diagno-
styki jak największej liczby chorób w ciągu 
najbliższych 3-4 lat. 

Powstaje platforma 
informatycznego wsparcia 
decyzji diagnostycznych 
Prof. Grzegorz Basak opisał budowaną 
przez jego zespół testową platformę zauto-
matyzowanego wsparcia decyzji lekarskich. 
Pierwszym działaniem jest wsparcie diag-
nozy na podstawie danych, pochodzących 
z systemów informatycznych szpitali i pod-
stawowej opieki zdrowotnej. 

Druga przestrzeń działania platformy 
— to onkologia, czyli system uprzedzający 
na bardzo wczesnym etapie, że u pacjenta 
może wystąpić nowotwór i sugerujący, ja-
kiego rodzaju. — Na razie jesteśmy na eta-
pie nowotworów hematoonkologicznych, 
gdzie takie algorytmy już stworzyliśmhy 
— powiedział prof. Grzegorz Basak. 

Trzecim obszarem działania testowej 
platformy są choroby rzadkie. Został już 
wstępnie opracowany algorytm dotyczą-
cy choroby Gauchera, który na podstawie 
zebranych danych będzie automatycznie 
wskazywać prawdopodobieństwo wystą-
pienia tej choroby u badanego pacjenta. 

Obecnie w Polsce ta choroba zosta-
ła zdiagnozowana u 80 osób. Z ogólno-
światowych statystyk wynika, że powin-
no ich być blisko pięciuset. Oznacza to, 
że pozostali chorzy, nie zostali właściwie 
zdiagnozowani i są błędnie leczeni na in-
ne choroby. Proces diagnozowania trwa 
często nawet 10 lat, pacjenci wykonują 
liczne badania zlecane przez lekarzy róż-
nych specjalności. „Danych w systemach 
informatycznych szpitali jest tak dużo, że 
czasem nie jesteśmy w stanie wnikliwie na 
nie spojrzeć i przede wszystkim porównać, 
jak wyniki zmieniają się z upływem czasu. 
W związku z tym samo narzuca się rozwią-
zanie, aby stosować sztuczną inteligencję 
— systemy informatyczne pozwalające 
opracować ogromne ilości danych powią-

zanych z danymi klinicznymi” — tłumaczył 
profesor Basak.

Szymon Piątkowski, zajmujący się pilo-
tażowym programem diagnostyki choroby 
Gauchera, opisał, jak w praktyce wygląda 
praca z systemem opartym na sztucznej 
inteligencji. Na przykładowym oddziale he-
matologicznym, gdzie łącznie z poradnią 
jest zarejestrowanych 3 tysiące pacjentów, 
platforma jest w stanie przeanalizować 
wszystkie ich dane. Lekarz otrzymuje listę 
osób z bardzo wysokim ryzykiem choroby 
Gauchera i może podjąć decyzje co do dal-
szego postępowania. 

W toku prac powstały dwa algorytmy 
do diagnostyki choroby Gauchera. Jeden 
opiera się na danych medycznych, pocho-
dzących z systemów informatycznych szpi-
tali, wyników badań, opisów i symptomów. 
Algorytm podaje lekarzowi informację, któ-
rego pacjenta należy zbadać pod kątem 
choroby Gauchera, wykonując odpowied-
nie testy genetyczne. 

— Drugi algorytm został stworzony, me-
todą ekspercką i bazuje na mniejszej liczbie 
parametrów — wyjaśnił Szymon Piątkowski. 
— W tym przypadku przyjęliśmy dwa para-
metry z morfologii krwi oraz osiem symp-
tomów. Razem z ekspertami zrobiliśmy pe-
wien scoring tego, czy u pacjenta występuje 
dany symptom lub przekroczenie pewnych 
parametrów morfologii. Dzięki temu każdy 
pacjent analizowany przez lekarzy POZ ma 
przyporządkowaną pewną wartość ryzyka 
wystąpienia choroby. 

Dotychczasow testy platformy diag-
nostycznej choroby Gauchera przyniosły 
bardzo satysfakcjonujące wyniki. Uzyskano 
czułość powyżej 90 proc., przy czym prze-
twarzanie danych trwa kilka minut. 

Rejestry to serce Narodowego 
Planu dla Chorób Rzadkich
Właściwie prowadzone rejestry są funda-
mentem, bez którego Narodowy Plan dla 
Chorób Rzadkich nie może dobrze funk-
cjonować. Profesor Anna Latos-Bieleńska, 
posiadająca dwudziestoletnie doświadcze-
nie w budowaniu Polskiego Rejestru Wro-
dzonych Wad Rozwojowych, wskazywała 
warunki powodzenia przy wprowadzaniu 
i prowadzeniu rejestrów. Kluczowe jest 
właściwe kodowanie chorób rzadkich, a że-
by tak się działo, lekarze potrzenbują odpo-
wiedniej wiedzy oraz lepszego dostępu do 
testów genetycznych. Potrzebne są także 
zespoły ekspertów, którzy zebrane przez 
lekarzy dane opracują, zinterpretują i wyko-
rzystają. 

W ocenie profesor Latos-Bieleńskiej sa-
mo stosowanie klasyfikacji ICD-10 nie wy-

starcza, ponieważ kodowanie jest niepre-
cyzyj, a jego celem jest przede wszystkim 
rozliczenie z NFZ. 

Istnieją poważne ograniczenia co do 
zakresu przedstawianych informacji, narzu-
cone przez NFZ. Około 90 proc. zgłoszeń 
do Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad 
Rozwojowych pochodzi od neonatologów. 
— Zakres danych, które neonatolog może 
wykazać do NFZ, jest krótszy niż lista tego, 
czego wykazać nie może — na przykład po-
ważne wady rozwojowe, takie jak odwróce-
nie trzewi, agenezję nerek, bezmózgowie, 
rozszczep wargi i podniebienia. System nie 
przyjmie do refundacji tych kodów. A gene-
tyk kliniczny ma jednostronicową listę wad 
wrodzonych, jakie może wykazać — wska-
zywała Anna Latos-Bieleńska

Chociaż rejestry dotyczące poszcze-
gólnych chorób zawierają takie same dane, 
w każdym kraju mają swoją specyfikę. Prof. 
Anna Latos-Bieleńska twierdzi, że pod tym 
względem w wielu obszarach wyprzedzamy 
pozostałe rejestry w Europie, prowadzony 
przez nią polski rejestr jest także kilkanaście 
razy tańszy niż analogiczne rejestry prowa-
dzone innych krajach Unii Europejskiej. 

Centra referencyjne  
otwarte na świat
Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich kła-
dzie mocny nacisk na powstanie centrów 
referencyjnych, gdzie pacjenci będą otrzy-
mywali paszporty upraszczające dostęp do 
procedur medycznych i rehabilitacji. W Eu-
ropie bardzo szybko rozrastają się sieci po-
łączeń między takimi placówkami. Dzięki 
temu powstaje wiele projektów i inicjatyw 
badawczych, eksperckich, a dla pacjentów 
możliwość większego dostępu do nowo-
czesnych terapii. 

— Obecnie istnieje 900 ośrodków kli-
nicznych skupionych w 300 szpitalach 
w 26 krajach Unii Europejskiej — powie-
działa prof. Joanna Chorostowska-Wynim-
ko, która zajmuje się transgraniczną opieką 
zdrowotną pacjentów z rzadkimi choroba-
mi układu oddechowego. — W Polsce ma-
my jedynie 24 ośrodki i z pewnością jest to 
obszar wymagający poprawy. 

Prof. Joanna Chorostowska-Wynimko 
podkreśliła również, że bardzo istotne 
jest, aby oprócz ośrodków z pełnymi pra-
wami członkowskimi pojawiły się także 
ośrodki współpracujące. W jej opinii włą-
czanie do współpracy takich placówek 
jest bardzo potrzebne, nawet jeśli nie do 
końca spełniają wszystkie wymagania 
eksperckie, ponieważ budowanie sie-
ci opieki jest jednym z głównych zadań 
w terapii chorób rzadkich.

Rejestry i sztuczna inteligencja 
niezbędne w diagnostyce i leczeniu
Wprowadzane do medycyny algorytmy sztucznej inteligencji same z siebie nie mogą działać. Ich zdolność przetwarzania danych i wyciągania wniosków 
musi bazować na ogromnej ilości informacji. Kluczowa jest tu jakoś danych i ich źródła. Dlatego model oparty na sztucznej inteligencji trzeba „nakarmić 
wiedzą”. Wtedy uzyska on zdolność różnicowania jednostek chorobowych w tempie nieporównywalnie szybszym niż może to uczynić człowiek. 
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