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Rekomendacje

Coraz większe obciążenie polskiego społeczeństwa zaburzeniami neurologicz-
nymi stanowi wyzwanie dla stabilności systemu opieki społecznej i zdrowot-
nej. Częstość występowania wielu chorób neurologicznych, jak udary mózgu, 
otępienie czy choroba Parkinsona, wzrasta wraz z wiekiem. 

Choroby neurologiczne są najszybciej rosnącą kategorią pod względem obcią-
żenia społeczeństwa, mierzonego wskaźnikiem DALY, które od 2020 roku 
zwiększyło się w Polsce o 25%. Obciążenie społeczne wiąże się z wieloma 
konsekwencjami dla pacjenta zmagającego się z chorobą, ale często także dla 
jego rodziny, opiekunów i pracodawców. W obliczu zmian demograficznych 
trzeba dostosować system ochrony zdrowia do wyzwań wyzwań związanych 
z rosnącą liczbą pacjentów i wdrażać nowe, skuteczne metody leczenia.

W  ostatniej dekadzie zarejestrowano kilkadziesiąt nowych terapii neurolo-
gicznych, a wiele kolejnych jest w  fazie rozwoju. W  latach 2010-2020 ame-
rykańska Agencja Żywności i  Leków dopuściła do obrotu 48 nowych sub-
stancji czynnych w obszarze neurologii, na 425 ogółem. W latach 2013-2020 
Europejska Agencja Leków zarejestrowała 284 produkty lecznicze z nowymi 
substancjami czynnymi, w  tym 21 w  obszarze neurologii, a w  latach 2010-
2012 kolejne 5. Spośród tych 26 nowych leków, do listopada 2020 roku tylko 13 
(52 proc.) zostało objętych refundacją w Polsce. 

W  okresie 2010-2015 refundacja nowych leków neurologicznych była mini-
malna (jedynie dwa leki w  2013 roku). Od 2016 roku ich liczba zasadniczo 
wzrosła. Jednocześnie nastąpił przełom w rejestracji nowych cząsteczek przez 
FDA i wzrosła liczba nowych rejestracji w Europie.

W  latach 2016-2019 liczba nowych leków refundowanych w Polsce (11) była 
identyczna z liczbą nowych rejestracji EMA w neurologii. Niestety w 2020 roku 
korzystny trend refundacyjny całkowicie się zatrzymał. Nie objęto refundacją 

żadnej nowej cząsteczki, podczas gdy EMA i FDA podtrzymały szybki trend 
rejestracji nowych leków neurologicznych (było ich odpowiednio 3 i 7). 

To oznacza, że aby nadrobić zaległości refundacyjne i zapóźnienie w stosowa-
niu najnowszych terapii, w 2021 roku neurologia powinna stać się priorytetem 
dla decydentów. Zwłaszcza że w ostatnich czterech latach pojawiły się nowe 
leki w obszarach, które w poprzedniej dekadzie praktycznie nie rozwijały – czyli 
leczeniu migreny, ATTR, SMA – a także kolejne w SM, padaczce i Parkinsonie.

Średni czas oceny i podejmowania decyzji oraz niewielka liczba zleceń oceny 
przez AOTMiT, nastrajają pesymistycznie. Jednakże w ostatnim czasie resort 
zdrowia zademonstrował skuteczność i szybkość w obejmowaniu refundacją 
niektórych leków (np. nusinersen), która dokonała się w mniej niż dwa lata od 
rejestracji w Unii Europejskiej. 

Szybsze wprowadzanie nowych terapii neurologicznych jest zatem moż-
liwe – ale wymaga  decyzji i determinacji wszystkich zaangażowanych stron. 
Z  uwagi na rosnące obciążenie społeczne i  ekonomiczne chorobami neu-
rologicznymi – takie decyzje i  determinacja są bardzo potrzebne. Wybór 
priorytetowych terapii neurologicznych powinien być oparty o wielokryte-
rialną analizę, biorącą pod uwagę liczbę chorych, dostępność skutecznych 
terapii, społeczne obciążenie  niepełnosprawnością i śmiertelnością, a także 
koszty – zarówno bezpośrednie jak i pośrednie – związane z samodzielno-
ścią pacjentów.

Szczególną uwagę warto przykładać do poszerzania opcji terapeutycznych 
w tych dziedzinach, gdzie w ostatnich latach nie dokonał się istotny postęp 
i  brakuje skutecznych i  bezpiecznych rozwiązań. Ścieżka do publicznego 
finansowania leczenia tych chorób powinna zapewnić pacjentom możliwość 
prowadzenia normalnego, produktywnego życia.
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Rozdział 1. 

Choroby neurologiczne jako problem społeczny 
i główne kierunki rozwoju nowoczesnych terapii

Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak 
Katedra i Klinika Neurologii; Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Epidemiologia i obciążenia społeczne chorób neurologicznych

Zaburzenia neurologiczne są ważną przyczyną niepełnosprawności i śmierci 
na całym świecie. Globalnie obciążenie zaburzeniami neurologicznymi znacz-
nie wzrosło w ciągu ostatnich 25 lat z powodu rosnącej liczby ludności i sta-
rzenia się populacji (GBD 2016 Neurology Collaborators, 2019). 

W skali globalnej na podstawie analizy danych w 2016 r. zaburzenia neurolo-
giczne były główną przyczyną lat życia skorygowanych niesprawnością (ang. 
disability-adjusted life-years, DALYs) (276 mln [95% UI 247–308]) i drugą najczęst-
szą przyczyną zgonów (9,0 mln [8,8–9,4]). Wzrosła bezwzględna liczba zgonów 
i DALYs z powodu wszystkich zaburzeń neurologicznych łącznie (zgony o 39% 
[34–44], a  DALY o  15% [9–21]) w  latach 1990–2016. Czterema największymi 
przyczynami neurologicznych DALYs były udar mózgu (42,2% [38,6–46,1]), 
migrena (16,3% [11,7–20,8]), choroba Alzheimera i inne otępienia (10,4 % [9,0–
12,1]) i zapalenie opon mózgowych (7,9% [6,6–10,4]). W przypadku analizowa-
nych zbiorczo zaburzeń neurologicznych, standaryzowane wiekiem wskaźniki 
DALYs były istotnie wyższe u mężczyzn niż u kobiet (stosunek mężczyzn do 
kobiet 1.12 [1.05–1. 20]), ale migrena, stwardnienie rozsiane i napięciowe bóle 
głowy były częstsze i  powodowały większe obciążenie u  kobiet, a  stosunek 
mężczyzn do kobiet był mniejszy niż 0,7. Jedynymi zaburzeniami neurologicz-

nymi, w przypadku których odnotowano spadek wskaźników i bezwzględnej 
liczby zgonów oraz DALY, były tężec, zapalenie opon mózgowych i zapalenie 
mózgu. Analizowano również wpływ zdefiniowanych czynników ryzyka na 
zaburzenia neurologiczne i wynikające z nich obciążenia zdrowotne. Okazuje 
się że 84 zdefiniowane czynniki ryzyka wyjaśniają mniej niż 10% obciążeń 
neurologicznych w wymiarze DALYs, z wyjątkiem udaru, w  przypadku któ-
rego 88,8% (86,5–90,9) DALYs można przypisać czynnikom ryzyka, a w mniej-
szym stopniu chorobie Alzheimera i innych typów otępień (22,3% [11,8–35,1]) 
a także padaczki o podłożu genetycznym (14,1% [10,8–17,5]). 

Podobne dane zostały przedstawione w raporcie Europejskiej Akademii Neu-
rologii (Deuschl i wsp., 2020).

Analiza przeprowadzona na podstawie danych z 2017 r. wykazała, że całko-
wita liczba DALYs przypisywanych zaburzeniom neurologicznym wyniosła 
21,0  mln (95% przedział niepewności 18,5-23,9) w  UE i  41,1 mln (36,7-45,9) 
w  regionie europejskim według WHO. Całkowita liczba zgonów wyniosła 
1,1  miliona (1,09–1,14) w  UE i  1,97 mln (1,95–2,01) w  europejskim regionie 
według WHO. W UE zaburzenia neurologiczne zajęły trzecie miejsce po choro-
bach układu krążenia i nowotworach, stanowiąc 13,3% (10,3–17,1) wszystkich 
DALYs i 19,5% (18,0–21,3) wszystkich zgonów. Udar, otępienia i bóle głowy to 
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trzy najczęstsze przyczyny DALY w UE. Udar był również główną przyczyną 
DALY w regionie europejskim według WHO. W badanym okresie stwierdzono 
znaczny wzrost obciążenia chorobami neurodegeneracyjnymi w  każdym 
wieku, pomimo znacznego spadku częstości udarów i  infekcji. Obciąże-
nie zaburzeniami neurologicznymi w Europie było większe u mężczyzn niż 
u kobiet, osiągało najwyższy poziom u osób w wieku 80-84 lata i różniło się 
znacznie w zależności od regionu i kraju z listy WHO. DALY w każdym wieku, 
zgony i  występowanie zaburzeń neurologicznych wzrosły w  proporcjach 
wszystkich grup wiekowych, ale spadły przy stosowaniu miar standaryzo-
wanych względem wieku we wszystkich krajach z wyjątkiem trzech (Azer-
bejdżan, Turkmenistan i Uzbekistan). Spadek ten był głównie przypisywany 
redukcji przedwczesnej śmiertelności pomimo ogólnego wzrostu liczby DALY.

W  podsumowaniu stwierdzono, że badanie wykazało ogromne obciąże-
nie zaburzeń neurologicznych w  Europie. Liczba dotkniętych nią obywa-
teli oraz liczba neurologicznych DALY i zgonów wymagają podjęcia działań 
w odniesieniu do tej grupy chorób. Głównym wyzwaniem dla wszystkich 
krajów jest rosnąca liczba chorób neurologicznych, nawet jeśli DALY na 
pacjenta maleją w  niektórych krajach. Pomimo wielu podobieństw, naj-
częściej występujące choroby różnią się znacznie w  różnych regionach, 
a nawet krajach, w związku z czym potrzebne działania w zakresie polityki 
zdrowotnej mogą się różnić. 

Schorzenia układu nerwowego obejmują bardzo długą listę różnych chorób 
i zespołów chorobowych, które klasyfikujemy w poszczególnych kategoriach.

Najczęstsze są choroby naczyniowe mózgu, a  wśród nich udar nie-
dokrwienny jest najczęstszym problemem chorobowym i  obarczony jest 
około 30% śmiertelnością. Szacuje się, że udaru niedokrwiennego doznaje 
rocznie około 80 000 pacjentów w Polsce. Kilkanaście tysięcy osób w skali 
roku ma rozpoznany udar krwotoczny o  różnych źródłach krwawienia. 
Drugą pod względem częstości kategorią chorobową są bóle głowy spo-
śród których najczęstszym problemem jest migrena, dotycząca nawet 15% 
populacji. Około 2-3% osób cierpi na migrenę przewlekłą, co stanowi bardzo 
duży problem społeczny i terapeutyczny (GBD 2016 Headache Collaborators, 

2018). Migrena jest poważnym problemem zdrowotnym, który ma ogromny 
wpływ na jednostkę i społeczeństwo. Często prowadzi do umiarkowanej lub 
ciężkiej niepełnosprawności i zakłóca życie rodzinne, relacje międzyludzkie 
i życie zawodowe (Bigal i Lipton, 2009). Koszty społeczne migreny są wysokie 
z wielu powodów. Obejmują one niewydajność w pracy, zmniejszoną funk-
cjonalność, stosowanie leków oraz wizyty lekarskie w warunkach ambula-
toryjnych, szpitalnych i  wezwania pogotowia ratunkowego. Dodatkowym 
problemem jest współwystępowanie migreny z innymi schorzeniami, w tym 
zaburzeniami psychicznymi, neurologicznymi, naczyniowymi i  kardiolo-
gicznymi (Bigal i Lipton, 2009). W grupie zespołów bólowych ważne miejsce 
zajmują napięciowe bóle głowy. 

Kolejną kategorią chorobową są schorzenia neurozwyrodnieniowe, wśród któ-
rych zespoły otępienne, a w szczególności choroba Alzheimera, są najwięk-
szym problemem zdrowotnym, gdyż ich głównym czynnikiem ryzyka jest 
wiek pacjentów. 

Zgodnie z  prognozami demograficznymi, w  ciągu najbliższych 30 lat 
nastąpi jeszcze większy wzrost populacji ludzi starszych. Obecnie każdego 
miesiąca kolejny milion ludzi przekracza 60. rok życia, a największy wzrost 
liczebności obserwuje się w  grupie najstarszej, powyżej 80 lat. Aktual-
nie na świecie żyje ponad 70 mln osób w tej grupie wiekowej powyżej 60. 
roku życia. Szacuje się, że do 2050 r. populacja ta wzrośnie kilkakrotnie. 
W  krajach rozwiniętych populacja ludzi powyżej 65. roku życia stanowi 
14% (ok. 170 mln), natomiast w krajach rozwijających się około 5% (ok. 248 
mln). Zgodnie z przewidywanymi zmianami demograficznymi szacuje się, 
że w 2030 r. znajdzie się w  tej grupie odpowiednio 23% (275 mln) w kra-
jach rozwiniętych i 10% (680 mln osób) w krajach rozwijających się (Opala; 
Raport RPO, 2016). W Polsce populacja powyżej 65. roku życia liczy obecnie 
4 750 000 osób (12,4%), zgodnie z przyjętymi szacunkami w 2030 r. będzie 
liczyć około 8 mln. Badania dotyczące rozpowszechnienia otępienia w Pol-
sce wykazały, że jego rozpowszechnienie w populacji osób powyżej 65 roku 
życia wynosi od 5,7% do 10%. Opierając się na wynikach tych badań liczbę 
chorych z otępieniem można oszacować na 300 000 do 500 000 (Gabryele-
wicz; Raport RPO, 2016). Natomiast choroba Parkinsona występuje u od 120 
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do  180 ludzi na  10 tysięcy osób ogólnej populacji, co oznacza iż dotyczy 
od 1,2 do 1,8 promila społeczeństwa. W przypadku seniorów powyżej 65. 
roku życia, choroba ta występuje aż u 1% tej populacji. Z danych statystycz-
nych wynika, iż w Polsce żyje około 60-80 tysięcy osób cierpiących na cho-
robę Parkinsona (Slawek i wsp., 2012).

Czwartą kategorią chorobową o największym rozpowszechnieniu są choroby 
zapalne układu nerwowego o  etiologii infekcyjnej oraz nieinfekcyjnej. Cho-
roby infekcyjne są najczęstsze w krajach rozwijających się natomiast spośród 
nieinfekcyjnych bardzo ważnym problemem zdrowotnym jest stwardnienie 
rozsiane i inne zespoły demielinizacyjne. W Polsce szacuje się że mamy około 
50 000 pacjentów z SM i dotyczy to głównie ludzi młodych (Kapica-Topczew-
ska i wsp., 2018).

W ostatnim czasie rośnie znaczenie i świadomość społeczna w odniesieniu 
do grupy chorób rzadkich, które mają szczególny udział w grupie schorzeń 
neurologicznych. Choroby rzadkie – to choroby zagrażające życiu lub powo-
dujące przewlekłą niepełnosprawność, które występują z częstością nie wyż-
szą niż 5 na 10 000 osób. Uwzględniając polskie dane demograficzne okazuje 
się, że na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na choroby rzadkie cierpi od 
2,3-3 miliona osób (Zespół ds. Chorób Rzadkich, 2012).

Zasoby kadrowe

Dodatkowo warto podkreślić istniejące niedobory w zakresie liczebności neu-
rologów w krajach europejskich oraz zakresu ich obowiązków co może tłu-
maczyć różnice we wskaźnikach dostępności do konsultacji neurologicznych 
w przeliczeniu na liczebność populacji w różnych krajach europejskich (EAN, 
Fact Sheet, 2019). 

Obecnie około 85 000 neurologów w  Europie (dane EAN/WHO) zapewnia 
leczenie pacjentom, a zatem około 10 000 pacjentów przypada na jednego 
neurologa. Pod tym względem istnieją jednak ogromne różnice w  krajach 
europejskich – w zakresie od 2 500 pacjentów do 46 000 pacjentów na jed-

nego neurologa. W Polsce według danych gromadzonych przez Polskie Towa-
rzystwo Neurologiczne jest około 4 000 neurologów, jednakże tylko około 
2 000 jest zatrudnionych w systemie publicznym. Sprawia to, że istnieją duże 
braki kadrowe w tych szczególnie newralgicznych miejscach opieki neuro-
logicznej, którymi są szpitale oraz poradnie. Pamiętajmy, że żaden specjali-
styczny szpital z oddziałem ratunkowym nie może funkcjonować bez wspar-
cia neurologów. Wielkim problemem jest też rozkład demograficzny w grupie 
neurologów, gdyż średni wiek statystycznego neurologa w Polsce – to 50 lat. 
System funkcjonuje dzięki pracy wielu lekarzy w  wieku emerytalnym, co 
wskazuje, że konieczne jest wprowadzenie gruntownych zmian w systemie 
opieki neurologicznej w naszym kraju. Konieczne jest wpisanie neurologii 
jako dziedziny priorytetowej oraz dokonanie reorganizacji funkcjonowania 
systemu z właściwym uporządkowaniem systemu wyceny procedur neuro-
logicznych. W chwili obecnej system nie uwzględnia w pełni pracy neurolo-
gów, którzy podejmują coraz to nowe obowiązki realizując programy lekowe 
oraz pełniąc dyżury w szpitalach. 

Aspekty ekonomiczne

Niezwykle ważnym aspektem analizy aktualnej sytuacji i  znaczenia cho-
rób neurologicznych jest określenie wskaźników ekonomicznych z  nimi 
związanych. Stwarza to ogromne obciążenie dla osób dotkniętych chorobą 
i dla ich środowiska społecznego, dla społeczeństwa i dla systemów opieki 
zdrowotnej. Wiele chorób neurologicznych prowadzi do wielkiego cierpie-
nia człowieka i ogranicza niezależność osób cierpiących na te choroby, mię-
dzy innymi ze względu na niepełnosprawność i  potrzebę opieki. Dlatego 
też choroby neurologiczne mogą być niezwykle kosztowne. Bezpośrednie 
i pośrednie koszty chorób neurologicznych sięgają 336 miliardów euro rocz-
nie w Europie. Trzy najdroższe choroby – to otępienia (105 miliardów euro), 
a następnie udary (64 miliardy euro) i bóle głowy (43 miliardy euro). Lecze-
nie i bezpośrednie koszty niemedyczne wynoszą 122 mld EUR, podczas gdy 
koszty pośrednie wynikające na przykład ze zwolnień lekarskich i  wcze-
śniejszych emerytur wynoszą 93 mld EUR (Olesen i wsp., 2012; Wynford-Tho-
mas i Robertson, 2017). 
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Rozwój terapii w zakresie schorzeń neurologicznych

Neurologia należy do najszybciej rozwijających się obecnie dziedzin medy-
cyny i każdego roku wprowadzane są nowe technologie oraz metody leczenia 
do praktyki klinicznej.

W  Tabeli 1 przedstawiono główne przykłady zespołów neurologicznych, 
w których wprowadzono lub aktualnie opracowywane są nowoczesne metody 
terapeutyczne.

Dokonał się wielki postęp w zakresie wprowadzenia metod terapii przyczy-
nowej (tromboliza dożylna, mechaniczna trombektomia) w  leczeniu udaru 
niedokrwiennego mózgu. Ta terapia dostępna jest dla pacjentów w  Polsce 
dzięki stworzeniu sieci oddziałów udarowych oraz wprowadzeniu programu 
pilotażu (Słowik i wsp., 2017). Leczenie trombolizą dożylną może docelowo 

dotyczyć ok. 20% pacjentów, zaś metodą trombektomii – około 5% pacjentów 
w naszym kraju.

Według raportu pt. „Medicines in Development for Neurological Disorders 
2018” firmy biotechnologiczne prowadzą badania w zakresie rozwoju i wpro-
wadzania na rynek ponad 500 leków stosowanych w  terapii zaburzeń neu-
rologicznych. Aż 74% badanych leków spełnia kryteria „pierwszych w swojej 
klasie” (ang. first in class). Analizując poszczególne choroby neurologiczne 
w aspekcie liczby leków w procesie badań i rozwoju można wyróżnić: 
• Nowotwory mózgu – 95 leków,  
• Choroba Alzheimera i inne demencje – 92 leki,  
• Ból neurogenny – 76 leków, 
• Choroba Parkinsona – 46 leków,  
• Padaczka – 36 leków,  
• Neurologiczne zaburzenia genetyczne –  34 leki,  
• Stwardnienie rozsiane – 29 leków,  
• Migrena i bóle głowy typu napięciowego – 27 leków,  
• Udar mózgu – 26 leków, 
• Stwardnienie zanikowe boczne – 20 leków, 

Inne opracowywane leki neurologiczne obejmują między innymi terapię 
takich schorzeń jak: choroba Huntingtona, dystrofia mięśniowa, spastyczność 
i zespół Tourette’a.  

Wielkim wyzwaniem na przyszłość będzie wprowadzenie metod terapii rege-
neracyjnych, a więc o potencjale odbudowy i regeneracji trwale uszkodzonych 
struktur układu nerwowego. Przykładem takich poszukiwań jest zastosowa-
nie komórek macierzystych podawanych do ośrodkowego układu nerwowego. 
Jak dotychczas nie udało się potwierdzić ich skuteczności pomimo, że terapia 
ta jest dość szeroko stosowana w trybie komercyjnym ze względu na stosun-
kowo dobrą tolerancję takiej formy leczenia.

W  podsumowaniu, obciążenie zaburzeniami neurologicznymi (zwłaszcza 
zaburzeniami niezakaźnymi) jest duże i rośnie, co stanowi wyzwanie dla sta-
bilności systemów opieki zdrowotnej. Wiele chorób neurologicznych, takich 

Tabela 1. Przykłady postępów terapeutycznych aktualnie dostępnych lub opracowy-
wanych w zakresie chorób neurologicznych

Choroby naczyniowe 
układu nerwowego: tromboliza dożylna, trombektomia mechniczna

Padaczka: farmakoterapia, leczenie operacyjne

Choroby zapalne 
ośrodkowego układu 

nerwowego: 

stwardnienie rozsiane, neuromyelitis optica spec-
trum disorder (NMO, choroba Devica)

Choroby  
neurozwyrodnieniowe: 

choroba Alzheimera, choroba Parkinsona,  
choroba Huntingtona

Choroby rzadkie uwa-
runkowane genetycznie: 

rdzeniowy zanik mięśni, choroba Fabry,  
choroba Pompego

Zespoły bólowe: migrena

Choroby  
nerwowo-mięśniowe: 

miastenia gravis, zespół Guilain-Barre (GBS), prze-
wlekła zapalna polineuropatia demielinizacyjna 
(CIDP), dystrofia Duchenne’a
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jak udary mózgu, otępienie czy choroba Parkinsona, wiąże się z wiekiem – czę-
stość ich występowania wzrasta wraz z wiekiem w miarę upływu lat. Według 
Eurostatu liczba osób powyżej 65. roku życia w UE podwoi się do roku 2060 
do 52 procent. Chociaż dostępna jest bogata wiedza o tym, jak najlepiej zmniej-
szyć obciążenie udarem i zakaźnymi chorobami neurologicznymi, interwen-
cja i  zmniejszenie obciążenia innymi niezakaźnymi zaburzeniami neuro-
logicznymi jest znacznie bardziej złożona i  wymaga opracowania nowych 
dowodów, aby umożliwić projektowanie skuteczniejszych metod leczenia 

i środków zapobiegawczych. Konieczne są dalsze badania epidemiologiczne 
nad zaburzeniami neurologicznymi w różnych populacjach, aby wypełnić luki 
w wiedzy na temat rozmieszczenia, częstości, wyników i uwarunkowań głów-
nych zaburzeń neurologicznych. Dokonywane zmiany wymagają dostosowa-
nia aktualnego systemu opieki do nowych wyzwań a także zadbanie o kształ-
cenie nowych pokoleń neurologów aby mogli podjąć się opieki nad rosnącą 
liczbą pacjentów.
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Rozdział 2. 

Nowe substancje czynne w neurologii zatwierdzone przez FDA i EMA 
oraz decyzje refundacyjne w Polsce w latach 2010-2020

Dr n. med. Jakub Gierczyński, MBA
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1.1. Agencja Żywności i  Leków (FDA) – rejestracja nowych substancji 
czynnych w neurologii latach 2010-2020

Roczne raporty amerykańskiej Agencji Żywności i  Leków (FDA) dostarczają 
między innymi informacji o  liczbie i  rodzaju nowych, dopuszczonych do 
obrotu produktów leczniczych i substancji czynnych. 

W  latach 2010-2020 Agencja Żywności i  Leków dopuściła do obrotu łącznie 
425  produktów leczniczych z  nowymi substancjami czynnymi. Wśród nich 
było 48 produktów w obszarze neurologii.

W 2020 zarejestrowano 7 nowych substancji czynnych dedykowanych scho-
rzeniom neurologicznym. W 2019 roku było ich 9.  Z kolei w 2018 roku dopusz-
czono do obrotu 8 nowych substancji czynnych, w 2017 roku zarejestrowano 
w neurologii 7 substancji czynnych. W 2016 roku w neurologii dopuszczono 
do obrotu 5 nowych produktów leczniczych (jeden został następnie wycofany 
w 2018 roku). W latach wcześniejszych liczba nowych molekuł była mniejsza.

Zatwierdzone przez Agencję Żywności i Leków produkty lecznicze z nowymi 
substancjami czynnymi w neurologii stanowiły każdego roku w latach 2010-
2015 mniej niż 10 proc. wszystkich nowych rejestracji. Natomiast w  latach 
2016-2020 nowe substancje czynne w  neurologii każdego roku stanowiły 
ponad 15 proc. wszystkich nowych zatwierdzonych substancji w danym roku. 

Wykres 1. Liczba nowych substancji czynnych ogółem oraz w neurologii w  latach 
2010-2020 wg rejestracji FDA
Źródło: Opracowanie własne na podstawie rocznych raportów FDA
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Spośród 48 produktów leczniczych z  nową substancją czynną zarejestro-
wanych w  neurologii w  latach 2010-2020 – 15 substancji czynnych, tj. 31%, 
zostało dopuszczonych do obrotu jako pierwsze w  swojej klasie (first-in-c-
lass). Natomiast 7 nowych substancji czynnych zostało dopuszczonych do 
obrotu w ramach terapii przełomowej (Breakthrough Therapy Designation), która 
dotyczy leków na schorzenia poważne lub zagrażające życiu, a jednocześnie 
dowody kliniczne wskazują, że lek może wykazywać znaczną poprawę w kli-
nicznie istotnym punkcie końcowym nad dostępnymi terapiami. 

Wykres 2. Udział procentowy nowych substancji czynnych w neurologii wobec 
wszystkich nowych substancji w latach 2010-2020
Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów rocznych FDA
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Tabela 1. Nowe substancje czynne dopuszczone do obrotu w obszarze neurologii przez Agencję Żywności i Leków w latach 2010-2020

Data rejestracji FDA Substancja czynna Nazwa Wskazanie First in class Breakthrough Therapy Designation

12.08.2020 Viltolarsen Viltepso Ch.Duchenne Nie Nie

07.08.2020 Risdiplam Evrysdi Rdzeniowy zanik mięśni (SMA) Nie Nie

24.04.2020 Opicapone Ongentys Ch.Parkinsona Nie Nie

10.04.2020 Selumetinib Koselugo Neurofibromatoza typu 1 Nie Tak

25.03.2020 Ozanimod Zeposia Stwardnienie rozsiane Nie Nie

27.02.2020 Rimegepant Nurtec ODT Migrena Nie Nie

27.02.2020 Eptinezumab-jjmr Vyepti Migrena Nie Nie
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Data rejestracji FDA Substancja czynna Nazwa Wskazanie First in class Breakthrough Therapy Designation

23.12.2019 Ubrogepant Ubrelvy Migrena Nie Nie

12.12.2019 Golodirsen Vyondys 53 Ch.Duchenne Nie Tak

21.11.2019 Cenobamate Xcopri Padaczka Nie Nie

29.10.2019 Diroximel fumarat Vumerity Stwardnienie rozsiane Nie Nie

11.10.2019 Lasmiditan Reyvow Migrena Nie Nie

27.08.2019 Istradefylline Nourianz Ch. Parkinsona Nie Nie

03.07.2019 Selinexor Xpovio Stwardnienie rozsiane Tak Tak

24.05.2019 Onasemnogene 
abeparvovec Zolgesma Rdzeniowy zanik mięśni (SMA) Nie Tak

29.03.2019 Cladribine Mavenclad Stwardnienie rozsiane Nie Tak

26.03.2019 Siponimod Mayzent Stwardnienie rozsiane Nie Nie

28.11.2018 Amifampridine Firdapse Zespół miasteniczny Lamberta i Eatona (LEMS) Nie Nie

05.10.2018 Inotersen sodium Tegsedi Amyloidoza transtyretynowa (ATTR) Tak Nie

27.09.2018 Galcanezumab Emgality Migrena Nie Nie

14.09.2018 Fremanezumab Ajovy Migrena Nie Nie

27.08.2018 Patisiran sodium Onpattro Amyloidoza transtyretynowa (ATTR) Tak Nie

20.08.2018 Stiripentol Diacomit Padaczka Nie Nie

25.06.2018 Cannabidiol Epidioloex Padaczka Nie Nie

17.05.2018 Erenumab Aimovig Migrena Tak Nie

05.05.2017 Edaravone Redicava Stwardnienie zanikowe boczne (ALS) Tak Nie

27.04.2017 Cerliponase alfa Brineura Lipofuscynoza neuronalna typu 2 Nie Nie

11.04.2017 Valbenazine Ingrezza Późna dyskineza (TD) Nie Nie

03.04.2017 Deutetrabenazine Austedo Ch.Huntingtona Nie Nie
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Data rejestracji FDA Substancja czynna Nazwa Wskazanie First in class Breakthrough Therapy Designation

28.03.2017 Ocrelizumab Ocrevus Stwardnienie rozsiane Tak Nie

31.03.2017 Safinamide Xadago Ch.Parkinsona Nie Nie

09.02.2017 Deflazacort Emflaza Ch.Duchenne Tak Nie

23.12.2016 Nusinersen sodium Spinraza Rdzeniowy zanik mięśni Tak Nie

19.09.2016 Eteplirsen Exondys 51 Ch. Duchenne Tak Tak

29.04.2016 Pimavanserin Nuplazid Ch. Parkinsona Nie Nie

18.02.2016 Brivaracetam Briviact Padaczka Nie Nie

11.11.2014 Alemtuzumab Lemtrada Stwardnienie rozsiane Nie Nie

15.08.2014 Peginterferon 
beta-1a Plegridy Stwardnienie rozsiane Nie Nie

18.02.2014 Droxidopa Northera Neurogenne niedociśnienie ortostatyczne (nOH) Tak Tak

08.11.2013 Eslicarbazepine 
acetate Apitom Padaczka Nie Nie

27.03.2013 Dimethyl fumarate Tecfidera Stwardnienie rozsiane Tak Nie

22.10.2012 Perampanel Fycompa Padaczka Nie Nie

12.09.2012 Teriflunomide Aubagio Stwardnienie rozsiane Nie Nie

21.10.2011 Clobazam Onfi Padaczka Nie Nie

06.04.2011 Gabapentin ena-
carbil Horizant Zespół niespokojnych nóg (RLS) Tak Nie

10.06.2011 Ezogabine Potiga Padaczka Tak Nie

21.09.2010 Fingolimod Gilenya Stwardnienie rozsiane Tak Nie

22.01.2010 Dalfampridine Ampyra Stwardnienie rozsiane Nie Nie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów FDA



13

Rozwój terapii lekowych w leczeniu chorób neurologicznych

Agencja Żywności i Leków w latach 2010-2020 najwięcej nowych substancji 
czynnych wprowadziła do obrotu we wskazaniach takich jak: stwardnienie 
rozsiane – 12 nowych substancji czynnych, padaczka – 8 nowych substancji 
czynnych, migrena – 7 nowych substancji czynnych, choroba Duchenne – 
2 nowe substancje czynne oraz 2 nowe substancje czynne w chorobie Parkin-
sona. Patrz tabelę 2.

W  latach 2010-2020 największy udział wskazań nowych produktów leczni-
czych w obszarze neurologii stanowiło stwardnienie rozsiane – 25%, następnie 
padaczka – 17% oraz migrena 15%.

Tabela 2. Liczba wprowadzonych do obrotu nowych substancji czynnych w neurolo-
gii według wskazań w latach 2010-2020 wg FDA

Wskazanie
Liczba produktów  

leczniczych z nową  
substancją czynną

Stwardnienie rozsiane 12

Padaczka 8

Migrena 7

Ch. Duchenne 4

Ch. Parkinsona 4

Rdzeniowy zanik mięśni (SMA) 3

Amyloidoza transtyretynowa (ATTR) 2

Ch. Huntingtona 1

Lipofuscynoza neuronalna typu 2 1

Neurofibromatoza typu 1 1

Neurogenne niedociśnienie ortostatyczne (nOH) 1

Późna dyskineza (TD) 1

Stwardnienie zanikowe boczne (ALS) 1

Zespół miasteniczny Lamberta i Eatona (LEMS) 1

Zespół niespokojnych nóg (RLS) 1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie rocznych raportów FDA
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Wykres 3. Udział procentowy wskazań nowych substancji czynnych w  neurologii 
w latach 2010-2020
Źródło: Opracowanie własne na podstawie rocznych raportów FDA
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W  latach 2010-2010 w  leczeniu stwardnienia rozsianego dopuszczono do 
obrotu 12 nowych substancji czynnych, w tym aż 3 w 2019 roku. 

Tabela 3. Wykaz nowych substancji czynnych dopuszczonych do obrotu w  latach 
2010-2020 we wskazaniu: leczenie stwardnienia rozsianego

Data rejestracji 
FDA

Substancja 
czynna Nazwa Wskazanie

25.03.2020 Ozanimod Zeposia Stwardnienie rozsiane

29.10.2019 Diroximel  
fumarat Vumerity Stwardnienie rozsiane

03.07.2019 Selinexor Xpovio Stwardnienie rozsiane

29.03.2019 Cladribine Mavenclad Stwardnienie rozsiane

26.03.2019 Siponimod Mayzent Stwardnienie rozsiane

28.03.2017 Ocrelizumab Ocrevus Stwardnienie rozsiane

11.11.2014 Alemtuzumab Lemtrada Stwardnienie rozsiane

15.08.2014 Peginterferon 
beta-1a Plegridy Stwardnienie rozsiane

27.03.2013 Dimethyl  
fumarate Tecfidera Stwardnienie rozsiane

12.09.2012 Teriflunomide Aubagio Stwardnienie rozsiane

21.09.2010 Fingolimod Gilenya Stwardnienie rozsiane

22.01.2010 Dalfampridine Ampyra Stwardnienie rozsiane

Źródło: Opracowanie własne wg FDA

W leczeniu padaczki zarejestrowano 7 nowych substancji czynnych w latach 
2010-2020. 

Tabela 4. Wykaz nowych substancji czynnych dopuszczonych do obrotu w  latach 
2010-2020 we wskazaniu: leczenie padaczki

Data rejestracji 
FDA

Substancja czynna Nazwa Wskazanie

21.11.2019 Cenobamate Xcopri Padaczka

20.08.2018 Stiripentol Diacomit Padaczka

25.06.2018 Cannabidiol Epidioloex Padaczka

18.02.2016 Brivaracetam Briviact Padaczka

08.11.2013 Eslicarbazepine 
acetate

Apitom Padaczka

22.10.2012 Perampanel Fycompa Padaczka

21.10.2011 Clobazam Onfi Padaczka

10.06.2011 Ezogabine Potiga Padaczka

Źródło: Opracowanie własne wg FDA
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W leczeniu migreny zarejestrowano 7 nowych substancji czynnych, przy czym 
pierwsze nowe substancje czynne pojawiły się dopiero w 2018 roku.  

Tabela 5. Wykaz nowych substancji czynnych dopuszczonych do obrotu w  latach 
2010-2020 we wskazaniu: leczenie migreny

Data rejestracji FDA Substancja czynna Nazwa Wskazanie

27.02.2020 Rimegepant Nurtec 
ODT

Migrena

27.02.2020 Eptinezumab-jjmr Vyepti Migrena

23.12.2019 Ubrogepant Ubrelvy Migrena

11.10.2019 Lasmiditan Reyvow Migrena

27.09.2018 Galcanezumab Emgality Migrena

14.09.2018 Fremanezumab Ajovy Migrena

17.05.2018 Erenumab Aimovig Migrena

Źródło: Opracowanie własne wg FDA

Choroba Duchenne i  choroba Parkinsona była kolejnymi wskazaniami pod 
względem liczby nowych substancji czynnych zarejestrowanych w  latach 
2010-2020 – zarejestrowano po 4 nowe produkty, przy czym wszystkie te reje-
stracje nastapiły po 2015 roku. 

Tabela 6. Wykaz nowych substancji czynnych dopuszczonych do obrotu w  latach 
2010-2020 we wskazaniu: leczenie choroby Duchenne

Data rejestracji FDA Substancja czynna Nazwa Wskazanie

12.08.2020 Viltolarsen Viltepso Ch. Duchenne

12.12.2019 Golodirsen Vyondys 53 Ch. Duchenne

09.02.2017 Deflazacort Emflaza Ch. Duchenne

19.09.2016 Eteplirsen Exondys 51 Ch. Duchenne

Źródło: Opracowanie własne wg FDA

Tabela 7. Wykaz nowych substancji czynnych dopuszczonych do obrotu w  latach 
2010-2020 we wskazaniu: leczenie choroby Parkinsona

Data rejestracji FDA Substancja czynna Nazwa Wskazanie

24.04.2020 Opicapone Ongentys Ch. Parkinsona

27.08.2019 Istradefylline Nourianz Ch. Parkinsona

31.03.2017 Safinamide Xadago Ch. Parkinsona

29.04.2016 Pimavanserin Nuplazid Ch. Parkinsona

Źródło: Opracowanie własne wg FDA
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1.2. Europejska Agencja Leków (EMA) – rejestracja nowych substancji 
czynnych w neurologii w latach 2010-2020

W  latach 2013-2020 Europejska Agencja Leków dopuściła do obrotu łącznie 
284 produkty lecznicze z nowymi substancjami czynnymi, w tym 21 nowych 
substancji czynnych w obszarze neurologii.  W latach 2010-2012 agencja zare-
jestrowała kolejne 5 nowych substancji czynnych zatwierdzonych w neurologii.

W 2020 roku EMA zarejestrowała 3 nowe substancje czynne w neurologii, na 
33 nowych substancji czynnych ogółem. W 2019 roku spośród 30 nowych sub-
stancji czynnych tylko 1 produkt dotyczył neurologii. W 2018 roku EMA zareje-
strowała 42 produkty z nowymi substancjami czynnymi, w tym aż 5 w obszarze 
neurologii. Była to najwyższa roczna liczba nowych produktów neurologicz-
nych w  okresie objętym analizą. W  2017 roku zarejestrowano 3  nowe sub-
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Wykres 4. Liczba nowych substancji czynnych ogółem oraz w neurologii w  latach 
2010-2020 wg EMA
Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów rocznych EMA
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stancje czynne w  neurologii na 35 nowych rejestracji ogółem. W  2016 oraz 
2015źroku liczba produktów z  nowymi substancjami czynnymi dopuszczo-
nych do obrotu wyniosła odpowiednio 27 oraz 39 i w obu tych latach były dwa 
nowe produkty neurologiczne. W 2014 roku na 41 leków z nowymi substan-
cjami czynnymi, 3 produkty miały wskazania neurologiczne. W  2013  roku 
zarejestrowano 37 leków z nowymi substancjami czynnymi, w tym 2 w neuro-
logii. Dla lat 2010-2012 nie odnaleziono rzetelnych informacji o całkowitej licz-
bie produktów z nowymi substancjami czynnymi, dopuszczonych do obrotu 
przez EMA. Natomiast w neurologii w 2012 roku była to 1 nowa substancja 
czynna, w 2011 roku – 4 nowe substancje czynne. W roku 2010 nie dopusz-
czono żadnej nowej substancji czynnej w obszarze neurologii. 

Produkty lecznicze z nową substancją czynną w obszarze neurologii stano-
wiły każdego roku mniej niż 12% wszystkich nowych rejestracji. W 2020 roku 

Wykres 5. Udział procentowy nowych substancji czynnych w  neurologii wzglę-
dem udziału substancji czynnych dopuszczonych do obrotu  w innych wskazaniach 
w latach 2013-2020 wg EMA
Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów rocznych EMA
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było to 9%, w  2019 roku – jedynie 3%. W  2018 roku 12% wszystkich zareje-
strowanych substancji czynnych dotyczyło neurologii, co stanowi największy 
udział w objętych analizą latach. W 2017 roku stanowiły one 9%, w 2016 roku 
– 7%, w 2015 roku stanowiły 5%, w 2014 roku 7%, a w 2013 roku ponownie 5%. 

Spośród 25 nowych substancji czynnych zarejestrowanych przez Europejską 
Agencję Leków w neurologii w latach 2010-2020 – 4 dopuszczono do obrotu 

w ramach przyspieszonej oceny, w tym 2 nowe substancje czynne w 2018 roku 
w tym samym wskazaniu: amyloidoza transtyretynowa (ATTR) oraz 2 nowe 
substancje czynne w 2017 roku. W latach 2010-2020 zostało dopuszczonych 
do obrotu 6 nowych substancji czynnych z oznaczeniem sierocym. Najwięcej 
nowych substancji czynnych w neurologii dopuszczono do obrotu w 2018 roku 
– było ich 5. 

Tabela 8. Nowe substancje czynne dopuszczone do obrotu w obszarze neurologii przez Europejską Agencję Leków w latach 2010-2020

Data rejestracji UE Substancja czynna Nazwa Wskazanie Przyspieszona ocena Oznaczenie leku sierocego

20.05.2020 Ozanimod Zeposia Stwardnienie rozsiane Nie Nie

18.05.2020 Onasemnogene  
abeparvovec Zolgesma Rdzeniowy zanik mięśni (SMA) brak leku i substancji w wykazach zbiorczych

13.01.2020 Siponimod Mayzent Stwardnienie rozsiane Nie Nie

28.03.2019 Fremanezumab Ajovy Migrena Nie Nie

14.11.2018 Galcanezumab Emgality Migrena Nie Nie

27.08.2018 Patisiran sodium Onpattro Amyloidoza transtyretynowa (ATTR) Tak Tak

26.07.2018 Erenumab Aimovig Migrena Nie Nie

06.07.2018 Inotersen sodium Tegsedi Amyloidoza transtyretynowa (ATTR) Tak Tak

08.01.2018 Ocrelizumab Ocrevus Stwardnienie rozsiane Nie Nie

22.08.2017 Cladribine Mavenclad Stwardnienie rozsiane Nie Nie

30.05.2017 Cerliponase alfa Brineura Lipofuscynoza neuronalna typu 2 Tak Tak

30.05.2017 Nusinersen sodium Spinraza Rdzeniowy zanik mięśni Tak Tak

24.01.2016 Opicapone Ongentys Ch.Parkinsona Nie Nie

14.01.2016 Brivaracetam Briviact Padaczka Nie Nie

24.02.2015 Safinamide Xadago Ch.Parkinsona Nie Nie
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Data rejestracji UE Substancja czynna Nazwa Wskazanie Przyspieszona ocena Oznaczenie leku sierocego

31.07.2014 Ataluren Translarna Ch. Duchenne Nie Tak

18.07.2014 Peginterferon beta-1a Plegridy Stwardnienie rozsiane Nie Nie

30.01.2014 Dimethyl fumarate Tecfidera Stwardnienie rozsiane Nie Nie

12.09.2013 Alemtuzumab Lemtrada Stwardnienie rozsiane Nie Nie

26.08.2013 Teriflunomide Aubagio Stwardnienie rozsiane Nie Nie

23.07.2012 Perampanel Fycompa Padaczka Nie Nie

16.11.2011 Tafamidis Vyndaqel Amyloidoza transtyretynowa (ATTR) Nie Tak

05.09.2011 Midazolam Buccolam Padaczka Nie Nie

20.07.2011 Fampridine Fampyra Stwardnienie rozsiane Nie Nie

17.03.2011 Fingolimod Gilenya Stwardnienie rozsiane Nie Nie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów EMA

W latach 2010-2020 najwięcej nowych substancji czynnych Europejska Agen-
cja Leków wprowadziła do obrotu w obszarze stwardnienia rozsianego – 10 (co 
stanowiło 40%), następnie we wskazaniu do leczenia amyloidozy transtyrety-
nowej (ATTR) – 3 (12%) nowe substancje czynne oraz również po 3 (12%) nowe 
substancje czynne w leczeniu padaczki i migreny. 

Tabela 9. Liczba wprowadzonych do obrotu nowych substancji czynnych w neurolo-
gii według wskazań w latach 2010-2020 wg EMA

Wskazanie Liczba nowych substancji czynnych

Stwardnienie rozsiane 10

Amyloidoza transtyretynowa (ATTR) 3

Migrena 3

Padaczka 3

Ch. Parkinsona 2

Ch. Duchenne 1

Lipofuscynoza neuronalna typu 2 1

Rdzeniowy zanik mięśni (SMA) 1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów EMA
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W latach 2010-2010 aż 40% nowych substancji czynnych (czyli 10) dotyczyło 
leczenia stwardnienia rozsianego.

W  leczeniu amyloidozy transtyretynowej (ATTR), padaczki oraz migreny 
w latach 2010-2020 EMA dopuściła do obrotu po 3 nowe substancje czynne, 
czyli po 12% wszystkich. 

Rdzeniowy zanik mięśni (SMA) – 4%
Rdzeniowy zanik mięśni – 4%

Lipofuscynoza neuronalna typu 2  – 4%
Ch. Duchenne – 4%

Ch.Parkinsona

Padaczka

Migrena
Amyloidoza

transtyretynowa (ATTR)

Stwardnienie 
rozsiane40%

12%12%

12%

8%

Wykres 6. EMA: udział procentowy poszczególnych wskazań nowych substancji 
czynnych w neurologii  w latach 2010-2020
Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów EMA

Tabela 10. Wykaz nowych substancji czynnych dopuszczonych przez EMA do obrotu 
w latach 2010-2020 we wskazaniu: leczenie stwardnienia rozsianego

Data rejestracji 
UE

Substancja 
czynna Nazwa Wskazanie

20.05.2020 Ozanimod Zeposia Stwardnienie rozsiane

13.01.2020 Siponimod Mayzent Stwardnienie rozsiane

08.01.2018 Ocrelizumab Ocrevus Stwardnienie rozsiane

22.08.2017 Cladribine Mavenclad Stwardnienie rozsiane

18.07.2014 Peginterferon 
beta-1a

Plegridy Stwardnienie rozsiane

30.01.2014 Dimethyl fuma-
rate

Tecfidera Stwardnienie rozsiane

12.09.2013 Alemtuzumab Lemtrada Stwardnienie rozsiane

26.08.2013 Teriflunomide Aubagio Stwardnienie rozsiane

20.07.2011 Fampridine Fampyra Stwardnienie rozsiane

17.03.2011 Fingolimod Gilenya Stwardnienie rozsiane

Źródło: Opracowanie własne wg EMA

Tabela 11. Wykaz nowych substancji czynnych dopuszczonych do obrotu w latach 
2010-2020 we wskazaniu: leczenie amyloidozy transtyretynowej (ATTR)

Data rejestracji 
UE Substancja czynna Nazwa Wskazanie

27.08.2018 Patisiran sodium Onpattro Amyloidoza transtyrety-
nowa (ATTR)

06.07.2018 Inotersen sodium Tegsedi Amyloidoza transtyrety-
nowa (ATTR)

16.11.2011 Tafamidis Vyndaqel Amyloidoza transtyrety-
nowa (ATTR)

Źródło: Opracowanie własne wg EMA
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Tabela 12. Wykaz produktów leczniczych z nową substancją czynną dopuszczonych 
do obrotu w latach 2010-2020 we wskazaniu: leczenie migreny

Data rejestracji 
UE

Substancja 
czynna Nazwa Wskazanie

28.03.2019 Fremanezumab Ajovy Migrena

14.11.2018 Galcanezumab Emgality Migrena

26.07.2018 Erenumab Aimovig Migrena

Źródło: Opracowanie własne wg EMA

Tabela 13. Wykaz nowych substancji czynnych dopuszczonych do obrotu w latach 
2010-2020 we wskazaniu: leczenie padaczki

Data rejestracji 
UE

Substancja 
czynna Nazwa Wskazanie

14.01.2016 Brivaracetam Briviact Padaczka

23.07.2012 Perampanel Fycompa Padaczka

05.09.2011 Midazolam Buccolam Padaczka

Źródło: Opracowanie własne wg EMA

Tabela 14. Czas oczekiwania nowych cząsteczek neurologicznych na objęcie refundacją w Polsce

Substancja czynna Nazwa Producent Wskazanie Data rejestracji UE Data refundacji Polska Lata M-ce

Levodopum + carbidopum Duodopa Abbvie Ch. Parkinsona 17.11.2005 01.05.2017 11 137

Stiripentol Diacomit Biocodex Padaczka 04.01.2007 01.11.2016 9 117

Natalizumab Tysabri Biogen Stwardnienie rozsiane 27.06.2006 01.07.2013 7 84

Brivaracetam Briviact UCB Pharma Padaczka 14.01.2016 01.09.2019 3 43

Alemtuzumab Lemtrada Sanofi Stwardnienie rozsiane 12.09.2013 01.05.2017 3 43

Teriflunomide Aubagio Sanofi Stwardnienie rozsiane 26.08.2013 01.05.2017 3 44

Cladribine Mavenclad Merck Stwardnienie rozsiane 22.08.2017 01.11.2019 2 26

Apomorphini hydrochl. hem. Dacepton Ever Ch. Parkinsona 12.11.2015 01.05.2018 2 29

Dimethyl fumarate Tecfidera Biogen Stwardnienie rozsiane 30.01.2014 01.07.2016 2 29

Ocrelizumab Ocrevus Roche Stwardnienie rozsiane 08.01.2018 01.11.2019 1 21

Nusinersen sodium Spinraza Biogen Rdzeniowy zanik mięśni 30.05.2017 01.01.2019 1 19

Peginterferon beta-1a Plegridy Biogen Stwardnienie rozsiane 18.07.2014 01.07.2016 1 23

Fingolimod Gilenya Novartis Stwardnienie rozsiane 17.03.2011 01.01.2013 1 21

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów rocznych EMA oraz Obwieszczeń Ministra Zdrowia z w sprawie wykazu refundowanych leków w Polsce
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1.3. Decyzje refundacje dotyczące nowych substancji czynnych w obsza-
rze neurologii w Polsce

Spośród 25 nowych produktów leczniczych w  obszarze neurologii, dopusz-
czonych do obrotu przez Europejską Agencję Leków w latach 2010-2020, tylko 
13 zostało do listopada 2020 roku objętych refundacją w Polsce – co stanowi 
52 proc.

Najdłuższy czas oczekiwania na objęcie refundacją w Polsce dotyczył takich 
produktów leczniczych jak Duodopa we wskazaniu do leczenia choroby Par-
kinsona – 11 lat (137 miesięcy), Diacomit we wskazaniu do leczenia padaczki 
– 9 lat (117 miesięcy) oraz Tysabri we wskazaniu do leczenia stwardnienia roz-
sianego – 7 lat (84 miesiące). Dla pozostałych 10 nowych leków czas oczekiwa-
nia na refundację w Polsce wynosił od 1 do 3 lat. 

Nowe leki rejestrowane w  latach 2016-2019 były obejmowane refundacją 
w relatywnie krótkim czasie – do 3 lat. Natomiast produkty lecznicze takie jak 
Duodopa, Diacomit i Tysarbi, zatwierdzone w latach 2005-2007 w Europie, na 
objęcie refundacją w Polsce czekały najdłużej, minimum 7 lat. 

W  czasie krótszym niż 2 lata od dopuszczenia do obrotu przez Europejską 
Agencję Leków wprowadzono do refundacji w  Polsce 4 produkty lecznicze 
w neurologii – jeden do leczenia rdzeniowego zaniku mięśni oraz trzy w tera-
pii stwardnienia rozsianego. 

Największy udział procentowy wskazań w  nowych substancjach czynnych 
objętych refundacją w  Polsce w  obszarze neurologii stanowi stwardnienie 
rozsiane – 62%, następnie choroba Parkinsona i  padaczka – po 15% oraz rdze-
niowy zanik mięśni –  8%. 

1.4.  Podsumowanie

W  latach 2010-2020 amerykańska Agencja Żywności i  Leków dopuściła do 
obrotu 425 produktów leczniczych z nowymi substancjami czynnymi, w tym 

Wykres 7. Udział procentowy wskazań nowych substancji czynnych w  neurologii  
objętych refundacją w Polsce w latach 2010-2020
Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów rocznych FDA i EMA oraz obwieszczeń Ministra 

Zdrowia z w sprawie wykazu refundowanych leków w Polsce
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najwięcej w  2018 roku – 59. Natomiast Europejska Agencja Leków (EMA) 
w latach 2013-2020 dopuściła do obrotu 284 produkty lecznicze z nowymi sub-
stancjami czynnymi, w tym najwięcej w 2018 roku – 42. 

Spośród 425 nowych cząsteczek, które zatwierdziło FDA, 48 produktów było 
dedykowanych obszarowi neurologii. W przypadku EMA spośród 284 produk-
tów leczniczych z nową substancją czynną od 2013 do 2020 roku 21 zostało 
zatwierdzonych w obszarze neurologii. Kolejne 5 nowych cząsteczek neurolo-
gicznych EMA zarejestrowała w latach 2010-2012 – daje to łącznie 26 produk-
tów z w latach 2010-2020. 
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Wykres 8. Porównanie liczby dopuszczonych do obrotu nowych substancji czynnych 
przez EMA i FDA w latach 2010-2020
Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów EMA i FDA

Wykres 9. Porównanie liczby nowych substancji czynnych w  obszarze neurologii, 
zarejestrowanych przez EMA i FDA w latach 2010-2020
Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów rocznych FDA i EMA oraz obwieszczeń Ministra 

Zdrowia z w sprawie wykazu refundowanych leków w Polsce

Liczba rejestracji FDA jest znacznie większa niż rejestracji EMA, zarówno 
w całej neurologii jak i w przypadku najważniejszych chorób. FDA wprowa-
dziło w latach 2010-2020 12 nowych produktów do leczenia stwardnienia roz-
sianego, a EMA – 10. W przypadku padaczki, FDA zarejestrowała 8 produktów, 
a EMA tylko 3. Podobnie w przypadku leczenia migreny – FDA wprowadziła do 
obrotu 7 produktów z nową substancją czynną, a EMA – 3 produkty. W leczeniu 
choroby Parkinsona FDA zatwierdziła 4 produkty z nową substancją czynną, 
a EMA – 2 produkty. Natomiast we wskazaniu do leczenia choroby Duchenne 
FDA zatwierdziła 4 produkty z nową substancją czynną, a EMA tylko 1. 
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W latach 2010-2020 w Polsce objęto refundacją 13 nowych substancji czynnych 
do leczenia chorób neurologicznych. W okresie 2010-2015 refundacja nowych 
leków neurologicznych w  Polsce była minimalna (jedynie dwa leki w  2013 
roku. Tymczasem każdego roku FDA i EMA rejestrowały po kilka nowych czą-
steczek, między 0 a 4.

Od 2016 roku liczba nowych leków neurologicznych obejmowanych refunda-
cją w Polsce wzrosła w sposób zasadniczy. Również w 2016 roku nastąpił prze-
łom w  rejestracji nowych leków neurologicznych przez FDA. Wzrosła także 
liczba nowych rejestracji w Europie, ale dużo wolniej i  stała się przeciętnie 
o ponad połowę niższa niż w USA. 

W  latach 2016-2019 liczba nowych leków refundowanych w Polsce (11) była 
identyczna z liczbą nowych rejestracji w neurologii dokonanych przez Euro-
pejską Agencję Leków. 

W  latach 2016 i  2017 wprowadzano do refundacji w  Polsce po 3 nowe czą-
steczki w obszarze neurologii. Natomiast w 2016 roku FDA wprowadziła do 
obrotu 5 nowych cząsteczek, a w Europie wprowadzono do obrotu 2 nowe czą-
steczki w neurologii. Z kolei w 2017 roku FDA zatwierdziła 7 nowych cząste-
czek neurologicznych, a Europejska Agencja Leków zatwiedziła 3 nowe czą-
steczki. 

W 2018 roku refundacją objęto w Polsce tylko jeden nowy lek neurologiczny, 
podczas gdy EMA zarejestrowała 5 nowych cząsteczek, a FDA – aż 8. 

Najwięcej nowych leków neurologicznych wprowadzono w Polsce do refun-
dacji w 2019 roku – 4. Jednocześnie FDA zatwierdziła w 2019 roku 9 nowych 
substancji czynnych w neurologii, a Europejska Agencja Leków zatwierdziła 
1 nową substancję czynną w obszarze neurologii. 
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Wykres 11. Porównanie liczby dopuszczonych do obrotu nowych substancji czynnych 
w neurologii przez FDA, EMA względem liczby objętych refundacją nowych substancji 
czynnych w neurologii w Polsce w latach 2010-2020
Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów EMA i FDA oraz obwieszczeń Ministra Zdrowia z w spra-

wie wykazu refundowanych leków w Polsce

Niestety w 2020 roku korzystny trend refundacyjny w Polsce całkowicie się 
zatrzymał. Nie objęto refundacją żadnej nowej substancji czynnej w obsza-
rze neurologii, podczas gdy EMA i FDA podtrzymały trend rejestracji nowych 
cząsteczek neurologicznych (było ich odpowiednio 3 i 7). To oznacza, że aby 
nadrobić zaległości i zapóźnienie w stosowaniu najnowszych terapii w neu-

rologii, w 2021 roku neurologia powinna stać się priorytetem w pracach nad 
poszerzaniem listy leków refundowanych. Zwłaszcza, że w ostatnich czterech 
latach pojawiły się nowe leki w obszarach, które w poprzedniej dekadzie prak-
tycznie nie rozwijały pod względem nowych terapii – czyli migrenie, ATTR, 
SMA – a także kolejne w SM, padaczce i Parkinsonie.
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Innowacyjne leki wprowadzane są do polskiego systemu refundacji przede 
wszystkim w  ramach programów lekowych. Według stanu na listopad 
2020 roku działało 11 programów dotyczących chorób neurologicznych. Ostat-
nie według daty wprowadzenia były programy leczenia rdzeniowego zaniku 
mięśni (B.102), zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby 
Parkinsona (B.90), chorych na stwardnienie guzowate z  niekwalifikującymi 
się do leczenia operacyjnego guzami podwyściółkowymi olbrzymiokomórko-
wymi SEGA (B.89) oraz spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu (B.83). 

Od 2012 roku, kiedy programy lekowe zaczęły funkcjonować w polskim systemie 
refundacji, objęto finansowaniem w tej formie 17 nowych cząsteczek. Dla chorych 
przełomowy był rok 2017, kiedy to utworzone zostały trzy nowe programy i zre-
fundowano 4 nowe cząsteczki. W ostatnich trzech latach spadło tempo tworzenia 
nowych programów lekowych i wprowadzania nowych leków neurologicznych. 
W latach 2018 – 2020 utworzono zaledwie jeden nowy program (leczenie SMA) 
i wprowadzono do refundacji w sumie cztery nowe molekuły. 

Na tle wszystkich decyzji refundacyjnych Ministerstwa Zdrowia, podjętych 
w latach 2013-2020, neurologia wypada gorzej niż przeciętnie. W dodatku rok 
2020 jest pierwszym od dawna, kiedy do programów lekowych nie wprowa-
dzono żadnej nowej cząsteczki we wskazaniach neurologicznych. Nie można 
tego tłumaczyć spowolnieniem prac resortu ze względu na pandemię, ponie-
waż liczba nowowprowadzonych molekuł w tym roku nie odbiega od poziomu 

Rozdział 3. 

Refundacja leków neurologicznych w Polsce

dr n. med. Magdalena Władysiuk, Krzysztof Jakubiak

Wykres 1. Nowe programy lekowe i molekuły we wskazaniach neurologicznych
Źródło: HTA Consulting
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ostatnich czterech lat. W ciągu ostatnich pięciu lat, od 2016 roku do progra-
mów lekowych weszło 10 nowych cząsteczek neurologicznych.

Nowe cząsteczki stosowane w  neurologii, finansowane w  ramach wykazu 
otwartego, po 2015 roku:

• Tapentadol (od 1.09.2016)
• Pramipexole (od 1.09.2016)
• Agomelatine (od 1.11.2016)
• Stiripental (od 1.11.2016)
• Paliperidone (od 1.07.2018)
• Brivaracetam (od 1.09.2019)
• Duloxetine (od 1.01.2020)
• Vortioxetine (od 1.01.2020)
• Lurasidone (od 1.09.2020)
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Wykres 2. Nowe molekuły w programach lekowych
Źródło: HTA Consulting

Tabela 1. Wprowadzenia nowych cząsteczek finansowanych w neurologicznych pro-
gramach lekowych po 2015 roku:

Wskazanie Data objęcia refun-
dacją

Zlecenie oceny do 
AOTMiT 

Peginterferon 
beta-1a 

SM 1.07.2016 23.03.2015 

Dimethyl fuma-
rate 

SM 1.07.2016 17.09.2014

Alemtuzumab SM 1.05.2017 16.03.2015

Levodopum + 
carbidopum 

Choroba Par-
kinsona

1.05.2017 23.05.2012

Everolimus stwardnienie 
guzowate

1.05.2017 8.01.2014

Teriflunomide SM 1.05.2017 26.01.2015

Apomorphine Parkinson 1.05.2018 7.06.2013

Nusinersen SMA 1.01.2019 30.11.2017

Cladribine SM 1.11.2019 25.06.2018

Ocrelizumab SM 1.11.2019 2.08.2018

Procesy refundacyjne leków neurologicznych, które weszły do programów 
lekowych od 2013 roku, trwały zwykle bardzo długo, choć w kilku przypadkach 
udało się je skrócić.

Licząc czas od rejestracji nowej cząsteczki przez Europejską Agencję Leków 
do decyzji refundacyjnej, wchodzenie nowych leków neurologicznych trwało 
średnio ponad 7 lat (2614 dni), a  mediana wyniosła niecałe ponad 5,5 roku 
(2068 dni). Najkrócej trwało to w przypadku leku nusinersen – ponad półtora 
roku (581 dni). Natomiast najdłuższy proces – to było ponad 26 lat (immuno-
glubolina Octagam). 
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Wpływ na tak znaczne opóźnienie miał przede wszystkim okres od rejestracji 
do zlecenia oceny nowej technologii przez AOTMiT. Minimalny czas – to pół 
roku (184 dni), natomiast średnio trwało to 5,5 roku. Od daty zlecenia do 
refundacji upływało średnio ponad półtora roku (609 dni). Natomiast mediana 
tego czasu wyniosła nieco ponad rok (456 dni). Czas oczekiwania na refunda-
cję nowych cząsteczek w okresie 2013 – 2019 stopniowo się skracał. 

Od 2016 roku szybko rosną wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia na neu-
rologiczne programy lekowe. W  2016 roku ich łączny koszt wyniósł niecałe 
340 mln zł, zaś w roku 2019 było to już ponad 550 mln zł. Co warto podkreślić, 
tempo ich wzrostu było szybsze niż sumaryczne koszty NFZ związane z  tą 
formą refundacji. 

Wydatki na programy neurologiczne zajmują 12-14 proc. kosztów wszyst-
kich programów lekowych. Odsetek ten z  roku na rok rośnie, od 12 proc. 
w 2016 roku, przez 12,9 proc. w 2018 po 14 proc. w roku 2019. 

Co jeszcze ważniejsze, w ostatnim okresie zwiększyła się także liczba pacjen-
tów leczonych w ramach neurologicznych programów lekowych. Wzrost z roku 
na rok utrzymywał się na poziomie 9-12 proc. W 2016 roku w ramach 11 neu-
rologicznych programów leczono 24.4 tys. chorych, podczas gdy w 2019 roku 
juz ponad 32,5 tys. Wzrost ten był jednak nieco wolniejszy niż ogólny rozwój 
dostępu pacjentów do tej formy refundacji, który z roku na rok wynosił co naj-
mniej 21 proc. W związku z tym udział neurologicznych programów w łącznej 
liczbie pacjentów uczestniczących w programach lekowych spadł z 21,9 proc. 
w 2016 roku do 20,1 proc. w 2019 roku. 
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Wykres 3. Oszacowania czasu od rejestracji do refundacji dla molekuł finansowa-
nych w neurologicznych programach lekowych [dni]
Źródło: HTA Consulting

Wykres 4. Oszacowane wydatki NFZ na neurologiczne programy lekowe w latach 
2016-2019
Źródło: HTA Consulting
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Oszacowany średni koszt leczenia jednego pacjenta w programach neurologicz-
nych stanowił w 2019 roku około 65 proc. średniego kosztu wszystkich progra-
mów i był ponadtrzykrotnie niższy niż w  onkologii. Koszt ten z  roku na rok 
jednak rośnie i przewyższył już średni koszt programów nie-onkologicznych. 

W dziesiątce najbardziej kosztownych dla NFZ programów lekowych, w prze-
liczeniu na jednego pacjenta, w 2019 roku nie było żadnego programu neu-
rologicznego. W  tym zestawieniu na czele znajdują się oczywiście choroby 
rzadkie, zaczynając od mukopolisacharydozy (1,4-1,7 mln zł rocznie), hemo-
globinurii (978 tys. zł rocznie) i choroby Hurlera (901 tys. zł rocznie). Można 
się spodziewać, że w 2020 roku do czołówki tego zestawienia – ale raczej pod 
koniec pierwszej dziesiątki – trafi pierwsza choroba neurologiczna, czyli rdze-
niowy zanik mięśni.

Koszty leczenia w przeliczeniu na jednego pacjenta w trzech ostatnio wpro-
wadzonych programach neurologicznych rosną w  bardzo szybkim tempie. 
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Wykres 5. Liczba pacjentów w programach lekowych w latach 2016-2019
Źródło: HTA Consulting

Wykres 7. Oszacowany średni koszt leczenia NFZ na 1 pacjenta w PL w latach 2016-
2019. Źródło: HTA Consulting

Wykres 6. Zmiana liczby pacjentów r/r w programach lekowych w latach 2016-2019 [%]
Źródło: HTA Consulting
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Jest to efekt umów refundacyjnych, w których producenci zastosowali bardzo 
agresywne strategie cenowe. 

W 2019 roku leczenie jednego chorego na SMA w ramach programu B.102 kosz-
towało (zgodnie z cenami DGL) ponad 135 tys. zł. W działającym od trzech lat 
programie B.89 (stwardnienie guzowate) koszty wyniosły w 2019 roku ponad 
92 tys. zł (rok wcześniej około 55 tys. zł) na jednego pacjenta. Natomiast w pro-
gramie B.90 (zaburzenia motoryczne w chorobie Parkinsona), który również 
funkcjonuje od trzech lat, średnie koszty na pacjenta wyniosły w 2019 roku 
ponad 66 tys. zł (rok wcześniej niecałe 40 tys. zł). Z drugiej strony widać sta-
bilizację, a nawet niewielkie obniżanie się kosztów leczenia jednego pacjenta 
w ramach programu leczenia stwardnienia rozsianego, które z ponad 62 tys. 
w 2016 roku spadły poniżej 58 tys. zł w 2019 roku. 

W  zestawieniu dziesięciu najbardziej kosztochłonnych cząsteczek stosowa-
nych w programach lekowych w 2019 roku nie ma leków stosowanych w neu-

rologii. W przeliczeniu na jednego pacjenta oszacowane koszty najdroższych 
molekuł wynoszą 1,7 mln zł (galsulfasum), następnie 1,43 mln zł (idursulfa-
sum), 978 tys. zł (eculizumabum) i  902 tys. zł (laronidasum). Są to leki sto-
sowane w ultrarzadkich chorobach metabolicznych i hematoonkologicznych.

Natomiast w  czołówce podobnego oszacowania najbardziej kosztownych 
molekuł w przeliczeniu na jednego pacjenta spośród neurologicznych progra-
mów lekowych na czele znajduje się nusinersen (ponad 135 tys zł. rocznie), 
następnie ewerolimus (ponad 92 tys zł.), levodopum i carbidopum (niecałe 82 
tys. zł) oraz alemtuzumab (ponad 69 tys. zł). Są to zatem cząsteczki wielokrot-
nie tańsze.

Wprowadzanie nowych cząsteczek do terapii chorób neurologicznych doko-
nywane jest także w ramach wykazu otwartego. W tym przypadku ich liczba 
oraz udział w  ogóle decyzji refundacyjnych jest bardziej optymistyczny niż 
przy programach lekowych. W 2020 roku wprowadzono trzy nowe molekuły 
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Wykres 10. Liczba nowych molekuł stosowanych w chorobach neurologicznych 
finansowana w ramach wykazu otwartego
Źródło: HTA Consulting

neurologiczne, co stanowiło jedną trzecią wszystkich takich decyzji. W latach 
2018 i 2019 na wykazie otwartym pojawiło się po jednej nowej cząsteczce, co 
stanowiło odpowiednio 20 proc. i 10 proc. wszystkich decyzji. 

Pod tym względem przełomowe były lata 2014 oraz 2016, kiedy to do wykazów 
otwartych trafiły po 4 nowe cząsteczki neurologiczne. W roku 2016 była to aż 
połowa wszystkich nowych wprowadzeń. 

Wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia na leki stosowane w  neurologii 
w ramach wykazu otwartego niezmiennie, choć powoli rosły – od poziomu 976 
mln zł w 2012 roku do 1,28 mld zł w 2019 roku. Tempo ich wzrostu było jednak 
przez pierwsze lata niższe niż zwiększanie się całkowitych wydatków NFZ 
na leki refundowane w ramach wykazu otwartego. Potem w latach 2016-2018 
rosły szybciej, by w 2019 roku znowu zwolnić. Co za tym idzie, procentowy 

udział wydatków publicznych na leki neurologiczne w stosunku do całkowi-
tego budżetu na refundację otwartą oscylował, początkowo malejąc a potem 
rosnąc. Były to jednak zmiany nieznaczne – utrzymywał się bowiem pomiędzy 
14,6 proc a 15,8 proc. 

Analiza wydatków na leki z wykazu otwartego, stosowane w poszczególnych 
dziedzinach medycyny (według kodu ATC), pokazuje że w  latach 2012-2019 
najszybciej rosły wydatki na leki hormonalne (H – wzrost o 117 proc., z 86 mln 
do 187 mln zł). Kolejne obszary z najszybszym wzrostem – to układ moczo-
wo-płciowy i hormonalny (G) oraz dermatologia (D) – w obu nastąpił wzrost 
o ponad 45 proc. Następnym obszarem była krew i układ krwiotwórczy (B – 
wzrost o 41 proc., z 359 mln zł do 507 mln zł) i dopiero na piątym miejscu 
układ nerwowy (N – wzrost o 31 proc., do kwoty 1,28 mld zł). Jednocześnie 
jednak obszar neurologii pod względem sumy wydatków zajmował w  tym 
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okresie coraz mocniejszą drugą pozycję, zmniejszając dystans do pierwszego 
układu sercowo-naczyniowego (C), na który wydatki wzrosły w okresie 2012-
2019 o  niecałe 14 proc. (z  1,18 mld zł do 1,34 mld zł). Można zatem uznać, 
że wzrost wydatków na leki neurologiczne z wykazu otwartego był znaczący 
i nieco szybszy niż średnia. 

Nieco mniej optymistyczny obraz przynosi porównanie wydatków NFZ na 
molekuły stosowane w  neurologii z  lekami i wyrobami medycznymi sto-
sowanymi w leczeniu cukrzycy (oszacowane w oparciu o leki finansowane 
w grupach limitowych 14.1, 14.3, 15.0, 16.0, 17.0, 251.0, 252.0, 85.0, 219.2). 
Wydatki na obie dziedziny w 2012 roku były praktycznie równe, wynosząc 
977 mln zł w neurologii i 987 mln zł w cukrzycy. W 2013 roku nastąpiło zna-
czące zwiększenie wydatków na leczenie cukrzycy (do kwoty 1,13 mld zł) 
i znacznie wolniejszy wzrost w neurologii (do kwoty 1,01 mld zł). W kolej-

nych latach tempo wzrostu było bardzo podobne, przez co do 2019 roku 
utrzymała się różnica na niekorzyść wydatków na neurologię (1,281 mld 
zł wobec 1,402 mld zł). W finansowaniu leków neurologicznych nie doszło 
zatem do żadnego istotnego przełomu na przestrzeni ostatniej dekady, 
wbrew epidemiologicznym trendom i mimo uruchomienia kilku istotnych, 
kosztownych programów lekowych. 

Rosnące zagrożenie chorobami neurologicznymi widać natomiast w zestawie-
niach liczby refundowanych opakowań leków w ramach wykazu otwartego. 
Porównanie do liczby leków i wyrobów medycznych stosowanych w leczeniu 
cukrzycy pokazuje, że leki neurologiczne są coraz bardziej potrzebne i coraz 
częściej przepisywane. W  2012 roku NFZ zrefundował 31,3 mln opakowań 
leków neurologicznych oraz 44,1 mln leków i wyrobów do leczenia cukrzycy. 
Natomiast w  2019 roku ta różnica była znacznie mniejsza – zrefundowano 
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w porównaniu z lekami i wyrobami medycznymi stosowanymi w cukrzycy
Źródło: HTA Consulting

Wykres 14. Liczba zrefundowanych opakowań leków stosowanych w neurologii (ATC 
N) w ramach wykazu otwartego w porównaniu do leków i wyrobów medycznych sto-
sowanych w cukrzycy w latach 2012-2019
Źródło: HTA Consulting

43,9 mln opakowań leków neurologicznych oraz 50,8 mln leków i wyrobów 
doleczenia cukrzycy. Wzrost liczbowy w  neurologii wyniósł zatem 40 proc., 
a w cukrzycy zaledwie 15 proc. 

Osobna ścieżka finansowania nowych terapii, jaką jest ratunkowy dostęp 
do technologii lekowych, w  odniesieniu do chorób neurologicznych był 
w ostatnich latach wykorzystywany jedynie indycentalnie. 

Od 2017 roku AOTMiT ocenił jedynie 7 wniosków w trybie RDTL, które doty-
czyły następujących wskazań:
2017  - rdzeniowy zanik mięśni (nusinersen)
2018  - rdzeniowy zanik mięśni (nusinersen)
 - autoimmunologiczne zapalenie mózgu (rituximab)
2019 - choroba Devica (rituximab)
 - miastenia ciężka rzekomoporaźna (immunoglobulina) 
 - zespół Guillaine-Barre (immunoglobulina)
2020 - stwardnienie rozsiane (alemtuzumab)

W  najbliższej przyszłości kolejne nowe leki neurologiczne powinny zostać 
objęte refundacją, jednak liczba toczących się procesów nie napawa optymi-
zmem. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji otrzymała w ciągu 
ostatnich dwóch lat jedynie 10 zleceń oceny terapii neurologicznych. 
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W 2019 roku było to 6 zleceń. Dotychczas trzy terapie spośród nich zostały 
objęte refundacją we wnioskowanych wskazaniach – to jedna z immunoglo-
bulin, toksyna botulinowa oraz złagodzenie kryterium kwalifikacji do pro-
gramu leczenia stwardnienia rozsianego fingolimodem. Pozostałe trzy oce-
niane terapie nie zostały dotychczas zrefundowane (to m.in. leczenie dystrofii 
mięśniowej Duchenne’a czy leczenie bólu neuropatycznego). 

Natomiast w 2020 roku AOTMiT otrzymała 4 zlecenia z obszaru neurologii – 
dwa dotyczące leczenia migreny oraz kolejne dwa dotyczące stwardnienia 
rozsianego. Żadna z ocenianych terapii jeszcze nie doczekała się refundacji. 
W trzech przypadkach dotyczy to nowych cząsteczek, a w jednym – poszerze-
nia wskazań leku na SM już finansowanego. 

Tabela 2. Cząsteczki stosowane w neurologii finansowane w PL – rys historyczny

Katalog Substancja czynna Finansowany od Data zlecenia do AOTMIT

Programy lekowe Interferon beta-1a co najmniej od początku ustawy ref. <2012

Programy lekowe Botuline toxin A co najmniej od początku ustawy ref. <2012

Programy lekowe Interferon beta-1b co najmniej od początku ustawy ref. <2012

Programy lekowe Glatiramer acetate co najmniej od początku ustawy ref. <2012

Programy lekowe Fingolimod 2013-01-01 2012-07-10

Wykaz otwarty Tetrabenazine 2013-01-01 2012-05-17

Wykaz otwarty Retigabine 2013-05-01 2012-05-15

Programy lekowe Natalizumab 2013-07-01 2012-10-19

Wykaz otwarty Pregabalin 2014-01-01 2013-05-21

Wykaz otwarty Locasamide 2014-05-01 2013-09-20

Wykaz otwarty Tramadol + Paracetamol 2014-05-01 2013-07-10

Wykaz otwarty Oxycodone hydrochloride + Naloxone 
hydrochloride

2014-11-01 2013-11-04

Programy lekowe Immunoglobulins, normal human 2015-03-01 2014-08-12

Programy lekowe Peginterferon beta-1a 2016-07-01 2015-03-23

Programy lekowe Dimethyl fumarate 2016-07-01 2014-09-17

Wykaz otwarty Tapentadol 2016-09-01 2014-09-08



34

Rozwój terapii lekowych w leczeniu chorób neurologicznych

Katalog Substancja czynna Finansowany od Data zlecenia do AOTMIT

Wykaz otwarty Pramipexole 2016-09-01 2015-11-18

Wykaz otwarty Agomelatine 2016-11-01 2014-01-15

Wykaz otwarty Stiripentol 2016-11-01 2016-06-01

Programy lekowe Alemtuzumab 2017-05-01 2015-03-16

Programy lekowe Levodopa + Decarboxylase inhibitor 2017-05-01 2012-05-23

Programy lekowe Everolimus 2017-05-01 2014-01-08

Programy lekowe Teriflunomide 2017-05-01 2015-01-26

Programy lekowe Apomorphine 2018-05-01 2013-06-07

Wykaz otwarty Paliperidone 2018-07-01 2013-03-28

Programy lekowe Nusinersen 2019-01-01 2017-11-30

Wykaz otwarty Brivaracetam 2019-09-01 2017-05-18

Programy lekowe Cladribine 2019-11-01 2018-06-25

Programy lekowe Ocrelizumab 2019-11-01 2018-08-02

Wykaz otwarty Duloxetine 2020-01-01 2019-01-15

Wykaz otwarty Vortioxetine 2020-01-01 2015-04-07

Wykaz otwarty Lurasidone 2020-09-01 2018-10-01

Wnioski
Biorąc pod uwagę średni czas procesu oceny i podejmowania decyzji oraz nie-
wielką liczbę zleceń oceny przez AOTMiT, perspektywy rozwoju refundacji tera-
pii neurologicznych i wprowadzania nowych leków zarejestrowanych przez EMA 
w ostatnich kilku latach są pesymistyczne. Z drugiej strony, w ostatnich kilku 
latach resort zdrowia zademonstrował skuteczność i szybkość w obejmowaniu 
refundacją niektórych leków (np. nusinersen), która dokonała się w okresie krót-

szym niż dwa lata od decyzji Europejskiej Agencji Leków. Można zatem wyciągnąć 
wniosek, że przyspieszenie we wprowadzaniu nowych terapii neurologicznych 
jest możliwe – ale wymaga szybkich decyzji i determinacji ze strony wszystkich 
zaangażowanych stron. Z  uwagi na rosnącą liczbę chorych, zwiększające się 
obciążenie społeczne i ekonomiczne (koszty pośrednie, DALY) ze strony chorób 
neurologicznych – takie decyzje i determinacja są bardzo potrzebne.
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Społeczno-ekonomiczne konsekwencje chorób neurologicznych

prof. dr hab. n. med. Marcin Czech, mgr Dominika Krupa

Obciążenie społeczne chorobami neurologicznymi

Choroby neurologiczne są zróżnicowaną grupą schorzeń o  różnej etiologii. 
Zaliczają się do niej m.in. zaburzenia o podłożu genetycznym, autoimmuno-
logicznym, infekcyjnym lub wynikające z  przyczyn zewnętrznych. Choroby 
te stanowią trzecią, po nowotworach i chorobach układu krążenia przyczynę 
zgonów, tak w Polsce jak i w Unii Europejskiej. Są też istotnym obciążeniem 
społecznym jako przyczyna niepełnosprawności i niezdolności do pracy.

Wykres 1 przedstawia obciążenie społeczeństw Polski i Unii Europejskiej mie-
rzone wskaźnikiem DALY (ang. Disability Adjusted Life Years, lata życia skorygo-
wane o niepełnosprawność), będącego sumaryczną miarą przedwczesnej śmier-
telności oraz różnicy długości życia i lat spędzonych w niepełnym zdrowiu. Ta 
powszechnie stosowana w literaturze naukowej miara jest wykorzystywana 
do opisu i porównania stanu zdrowia społeczeństw. Choroby układu krąże-
nia oraz nowotwory stanowią największy problem dla zdrowia publicznego 
w  Europie, odpowiadając za około 38% wartości wskaźnika w  2019 dla UE 
oraz 44% dla Polski. Jednak to właśnie choroby neurologiczne są najszybciej 
rosnącą kategorią. Na przestrzeni pierwszych dekad XXI wieku obciążenie 
związane z tą grupą schorzeń zwiększyło się w Polsce o 25%. Jako że występo-
wanie wiele chorób neurologicznych jest związane z wiekiem, można podej-
rzewać, że ich znaczenie dla systemów ochrony zdrowia oraz planistów spo-
łecznych w najbliższych latach będzie w dalszym ciągu rosło. 

Wykres 1. Wskaźnik obciążenia społecznego chorobami w Unii Europejskiej  
i w Polsce, 2000-2019
 Źródło: [1] Choroby układu krążenia uwzględniają dane na temat udarów mózgu.
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Tabela 1. Obciążenie chorobami neurologicznymi w Polsce i na świecie, 1990-2019 mierzone w DALY na 100 000 mieszkańców

Jednostka chorobowa
Świat Polska

1990 2019 Zmiana 1990 2019 Zmiana

Udar mózgu 2 022,6 1 851,2 -8% 2 574,0 2 104,4 -18%

Migrena 502,1 543,8 8% 553,5 591,9 7%

Choroba Alzheimera oraz inne 
zespoły otępienne 180,6 326,7 81% 371,7 716,6 93%

Padaczka 211,0 169,0 -20% 156,2 188,9 21%

Choroba Parkinsona 51,4 81,3 58% 89,2 147,0 65%

Napięciowy ból głowy 53,8 58,7 9% 82,4 92,9 13%

Inne choroby neurologiczne 50,9 55,1 8% 71,4 56,9 -20%

Stwardnienie rozsiane 13,6 15,0 10% 68,2 61,5 -10%

Choroby neuronu ruchowego 11,7 13,4 15% 11,9 31,2 163%

Źródło: IHME, Global Burden of Disease 2019, http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool, dostęp 26 listopada 2020

Najczęściej występującą chorobą neurologiczną w  Polsce są bóle głowy, 
zarówno o podłożu migrenowym jak i  inne. Dotykają one sumarycznie pra-
wie połowę Polaków. Inne choroby, takie jak udary, demencje wraz z chorobą 
Alzheimera czy stwardnienie rozsiane występują zdecydowanie rzadziej. 
Z  kolei z  największym obciążeniem niepełnosprawnością i  przedwczesną 
śmiertelnością są związane udary i choroba Alzheimera. 

W  ciągu ostatnich 20 lat częstość występowania chorób neurologicznych 
w polskim społeczeństwie ulegała różnym zmianom. W tym czasie zmieniały 
się także standardy leczenia, w miarę wprowadzania nowych opcji terapeu-
tycznych czy algorytmów postępowania z  pacjentami. Rysunek 3 przedsta-

wia względne zmiany chorobowości oraz obciążenia społecznego mierzonego 
w  DALY dla wybranych schorzeń. Na matrycy kolorami oznaczono obszary 
determinujące skalę zmian w obrębie danej choroby w ujęciu dla całego kraju. 
W przypadku stwardnienia rozsianego czy udarów, które znalazły się w obsza-
rze zielonym, stwierdzono w ostatnim czasie wzrost częstości występowania 
schorzenia. Równocześnie jednak zmniejszyło się społeczne obciążenie. Może 
to sugerować poprawę w zakresie jakości leczenia lub przeciwdziałania tym 
chorobom. W przypadku niemigrenowych bólów głowy zaobserwowano nato-
miast wzrost obciążenia przy jednoczesnym utrzymaniu chorobowości. Może 
to świadczyć chociażby o  zwiększeniu intensywności objawów pacjentów 
doświadczających epizodów bólowych. 
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Rysunek 1. Matryca zmian chorobowości i obciążenia DALY wynikającego z chorób 
neurologicznych w Polsce w latach 2000-2019
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [1]. Klasyfikacja chorób na podstawie zmiany wskaźnika 

odpowiednio chorobowości (ang. prevalence) i DALY na 100 000 mieszkańców. Zmiana wartości pomię-

dzy latami 2000 i 2019 wyliczona w procentach. Za brak zmian przyjęto wahanie wskaźnika poniżej 2%. 

*W przypadku chorób neuronów ruchu przyrost obciążenia mierzonego DALY zwiększył się w większym 

stopniu, niż przyrost chorobowości. W przypadku padaczki miała miejsce sytuacja odwrotna. Chorobo-

wość zwiększyła się mocniej niż obciążenie.

Liczne schorzenia neurologiczne w części centralnej oraz w prawym górnym 
rogu matrycy świadczą o  niepokojącym zjawisku braku znaczącej poprawy 
w zakresie terapii dla tych chorób. W ciągu ostatnich 20 lat częstość występowa-
nia migreny w polskim społeczeństwie nie uległa znaczącej zmianie, mimo że 
według danych badania Global Burden of Disease [1] jest to druga co do wielko-
ści grupa chorych zmagających się z objawami neurologicznymi. Brak zmiany 
w zakresie obciążenia DALY świadczy o braku dostępności skutecznych metod 
przeciwdziałania i leczenia migren. Podobnie w przypadku chorób Alzheimera 
czy Parkinsona, których występowanie silnie koreluje z wiekiem, a więc będzie 
w dalszym ciągu się zwiększać w kolejnych latach, dotychczasowa szerokość 
i dostępność terapii nie przełożyła się na istotną poprawę stanu pacjentów.
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Koszty chorób neurologicznych

Obciążenie społeczne wiąże się z wieloma konsekwencjami dla pacjenta zma-
gającego się z chorobą, ale często także dla jego rodziny, opiekunów i praco-
dawców. Leczenie, opieka czy niezdolność do pracy i  samodzielnego funk-
cjonowania skutkuje istotnym brzemieniem kosztów ponoszonych tak przez 
samego pacjenta wraz z  jego najbliższym otoczeniem, oraz przez państwo. 
Koszty chorób neurologicznych stanowią istotną część kosztów w  ochronie 
zdrowia. Tabela 2 przedstawia zestawienie oszacowań kosztów chorób neuro-
logicznych w rozbiciu na bezpośrednie koszty medyczne oraz koszty pośred-
nie, uwzględniające wpływ choroby na produktywność pracownika, wysokość 
transferów społecznych oraz kosztów opieki nad chorym. Wartości liczbowe 
zostały skorygowane o inflację do roku 2017, aby umożliwić ich sumowanie.

Najwyższe koszty bezpośrednie związane są z leczeniem pacjentów cierpią-
cych na chorobę Alzheimera i demencje. Szacowany koszt opieki medycznej 
nad pacjentami wyniósł w  2017 roku ponad 3  miliardy złotych, i  stanowił 

połowę kosztów prezentowanych chorób neurologicznych. Druga w  kolej-
ności pod kątem bezpośrednich jest migrena, która pochłonęła nieco ponad 
2 miliardy złotych. Zdecydowaną większość tej kwoty stanowią koszty niere-
fundowanych leków [2]. 

W kategorii kosztów pośrednich natomiast pierwsze miejsce zajmuje migrena, 
powodująca w  skali roku straty dla gospodarki w  kwocie przekraczającej 
11 miliardów złotych. Zdecydowana większość kosztów migreny – to koszty 
pośrednie, związane z niezdolnością pacjenta do pracy w przypadku doświad-
czania napadu choroby. Koszty pośrednie demencji i  choroby Alzheimera 
wynoszą około 3,8 miliarda złotych, i  są porównywalne w skali do kosztów 
medycznych. Wynika to z faktu, że większość pacjentów z Alzheimerem sta-
nowią osoby w  wieku emerytalnym, co wpływa na niższe oszacowania co 
do kosztów utraconej produktywności. Standardowa metodologia kalkulacji 
kosztów pośrednich nie uwzględnia jednak społecznej funkcji chorego, sku-
piając się na utraconej produktywności pracowników. Takie podejście pomija 
nieformalne funkcje osób niepodejmujących zatrudnienia, jak  chociażby 

Tabela 2. Koszty pośrednie i bezpośrednie wybranych chorób neurologicznych w Polsce

Jednostka chorobowa Koszty bezpośrednie 
[mln PLN]

Koszty pośrednie 
[mln PLN]

SUMA 
[mln PLN] Źródłowe dane za rok Źródło 

Migrena1 2 080 11 084 13 163 2017 [2]

Ch. Alzheimera 
i inne zespoły otępienne2 3 056 3 785 6 842 2008 [3]

Padaczka 380 865 1 245 2016 [4]

Stwardnienie rozsiane 408 445 853 2016 [5]

Ch. Parkinsona 68 97 165 2016 [5]

SUMA 5 992 16 275 22 267 

1 Wyliczenie na podstawie danych zawartych w raporcie o średnim koszcie na pacjenta przy założeniu podanej w raporcie częstości występowania migreny na poziomie 11,6% dorosłej populacji
2 Raportowany koszt choroby za rok przeliczony z euro na złoty po średnim kursie NBP EUR/PLN za rok 2008 wynoszącym 3,47, skorygowana o wskaźnik inflacji pomiędzy 2008 a 2017

Nota: Wszystkie wartości przeliczone do 2017 roku współczynnikami inflacji cen towarów i usług zaczerpniętymi z GUS [6]
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wsparcie rodziców w  opiece nad małymi dziećmi przez dziadków. W  przy-
padku choroby w podeszłym wieku, dziadkowie nie są w stanie pełnić takiej 
funkcji, co w efekcie zwiększa obciążenie ich rodzin pozbawiając je wspar-
cia w  tym zakresie – i  generuje dodatkowe, nieujęte w  kalkulacji koszty. 
Zatem faktyczne obciążenie społeczeństwa polskiego kosztami wynikającymi 
z zapadalności m.in. na chorobę Alzheimera może być jeszcze wyższe.  

Jeżeli spojrzeć na koszty z punktu widzenia pojedynczego pacjenta, obraz cho-
rób stanowiących największe obciążenie dla państwa przedstawia się jeszcze 
inaczej. Wykres 3 przedstawia wartości z Tabeli 1 w ujęciu na pojedynczego 
chorego. Z analizy wynika, że opieka nad chorym z chorobą Alzheimera wiąże 
się z kosztem w wysokości ponad 19 tysięcy złotych rocznie. Podobnie kształ-
tuje się wartość dla stwardnienia rozsianego, które to schorzenie pomimo 
relatywnie niższych sumarycznych kosztów dotyka dużo węższej populacji. 
Bardzo rozpowszechniona migrena – to jednostkowy koszt na pacjenta na 
poziomie 3 649 złotych w skali roku.

Przedstawione analizy obrazują zróżnicowany charakter chorób neurologicz-
nych, i  potwierdzają konieczność stosowania wielokryterialnego podejścia 
przy wyborze priorytetów zdrowotnych dla Polski. Nie ulega natomiast wąt-
pliwości, że dynamiczny charakter przyrostu obciążenia chorobami neuro-
logicznymi stanowi potężne wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia. Przy 
panujących obecnie trendach demograficznych, przede wszystkim szybko 
starzejącym się społeczeństwie, należy się spodziewać względnego zwiększe-
nia znaczenia tej grupy schorzeń w przyszłości.

Największą grupę pacjentów w  ramach chorób neurologicznych stanowią ci 
zmagający się z bólem głowy, zarówno o podłożu napięciowym jak i migreno-
wym. Sporadyczny charakter epizodów umożliwia jednak pacjentom normalne 
funkcjonowanie przynajmniej przez część czasu, co jest zobrazowane także 
w  ograniczonym obciążeniu społecznym mierzonym DALY. Inaczej przedsta-
wia się sytuacja chorobach, mających charakter trwałego lub postępującego 
ograniczenia sprawności pacjenta. Chorzy, którzy przeszli udar mózgu, często 
doświadczają jego konsekwencji przez dłuższy czas w trakcie trwania rehabi-
litacji, a nierzadko do końca życia. Choroby o charakterze postępującym, jak 
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Wykres 3. Średni szacunkowy koszt na pacjenta w wybranych chorobach neurolo-
gicznych, 2017
Nota: Dane o  populacji pacjentów w  Polsce dla poszczególnych jednostek chorobowych zaczerpnięte 

z wskazanych publikacji. Dane na temat kosztów przedstawia Tabela 1.

zespoły otępienne, niektóre postacie stwardnienia rozsianego czy choroby Par-
kinsona, muszą być przygotowani na trwały ubytek sprawności i jakości życia. 

Innowacje technologiczne w  medycynie w  wielu przypadkach udowodniły, 
że możliwe jest okiełznanie schorzeń, które jeszcze niedawno niosły ze sobą 
mierne rokowania. Postęp, który dokonał się w reumatologii czy diabetologii 
zapewnia wielu pacjentom możliwość prowadzenia praktycznie normalnego 
życia. Nowe rozwiązania terapeutyczne w onkologii sprawiły, że wiele postaci 
chorób nowotworowych może już być traktowane jako choroby przewlekłe, 
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choć jeszcze nie tak dawno oznaczały one nierzadko wyrok śmierci. Neurolo-
gia jednak wciąż nie doświadczyła przełomu w zakresie adresowania wyzwań, 
jakie ze sobą niesie. 

Choć jakość opieki nad pacjentami, algorytmy postępowania terapeutycznego 
czy wdrożenie odpowiedniej terapii i stylu życia znacząco wpływają na jakość 
życia pacjentów i postęp choroby, to jednak w przypadku wielu z nich sku-
teczna terapia nie jest jeszcze dostępna, lub jej koszt przekracza możliwości 
płatnika i pacjentów, aby stosować ją u wszystkich potrzebujących. Mimo to, 
udaje się osiągać pewne sukcesy. 

Jak zaprezentowano na Wykresie 3, obciążenie społeczne związane z  uda-
rami czy stwardnieniem rozsianym zmniejsza się, nawet pomimo wzrostu 
zapadalności w populacji Polski. Szczególnie w przypadku stwardnienia roz-
sianego jest to spowodowane między innymi stale zwiększającym się dostę-
pem do leczenia, również w  ramach programów lekowych. Koszty opieki 
nad pacjentami ze stwardnieniem rozsianym należą jednak do najwyższych 
spośród chorób neurologicznych. Z punktu widzenia płatnika jest to istotny 
obszar, gdzie należy szczególnie dbać o efektywność wydatków przy zacho-
waniu odpowiedniej jakości świadczeń i osiąganiu jak najlepszych wyników 
w zakresie stanu pacjenta.

Rekomendacje 

1. Wybór priorytetowych dziedzin w zakresie chorób neurologicznych powi-
nien być oparty o wielokryterialną analizę, biorącą pod uwagę liczność 
populacji, dostępność skutecznych opcji terapeutycznych, obciążenie 
społeczne niepełnosprawnością i śmiertelnością, oraz kosztami, zarówno 
bezpośrednimi, związanymi z interwencjami medycznymi, jak i pośred-
nimi, związanymi z samodzielnością pacjentów.

2. Szczególną uwagę warto przykładać do poszerzania zakresu opcji tera-
peutycznych w tych dziedzinach, gdzie w ostatnich latach nie dokonał się 
istotny postęp, czyli tam, gdzie brakuje skutecznych i bezpiecznych roz-
wiązań. Ścieżka do finansowania publicznego dla takich chorób powinna 
być odpowiednio dostosowana, aby zapewnić pacjentom możliwość pro-
wadzenia normalnego, produktywnego życia.

3. Jednostki chorobowe generujące największe koszty dla systemu są 
potencjalnymi obszarami, w których należy ze wzmożoną uwagą pod-
chodzić do wzrostu efektywności wydatkowania środków publicznych, 
pod rygorem utrzymania skuteczności terapii i poprawy stanu zdrowia 
pacjentów.
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