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ROZWÓJ TERAPII W LECZENIU SKAZ KRWOTOCZNYCH

Wstęp 

Opieka nad chorymi na hemofilię i inne skazy krwotoczne 
opiera się na skutecznej i długoterminowej profilaktyce, 
ponieważ dotychczas nie opracowano terapii prowadzą-
cych do skutecznego wyleczenia. 

Z uwagi na długotrwałość terapii istotną rolę odgrywa jej 
indywidualizacja. Światowe standardy leczenia znalazły 
przełożenie na polskie wytyczne, opracowane przed pię-
cioma lata i niedawno aktualizowane, w związku z poja-
wieniem się nowych terapii. W praktyce klinicznej lecze-
nia osób dorosłych Polska odbiega jednak od światowych 
standardów, ze względu na ograniczone finansowanie 
leków rekombinowanych i brak refundacji leków o prze-
dłużonym działaniu. 

Na szczęście w leczeniu dzieci najnowsze leki stosowane 
są w coraz szerszym zakresie. Lekarze mają również moż-
liwość indywidualizacji terapii w  zależności od potrzeb 
pacjenta poniżej 18. roku życia, stosownie do badań far-
makokinetycznych poziomu czynnika we krwi. 

Organizacja leczenia w  Polsce jest zróżnicowana, obej-
muje program lekowy przeznaczony dla pacjentów 
w  wieku poniżej 18 lat oraz Narodowy Program Lecze-
nia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne, 
realizowany przez Narodowe Centrum Krwi. Zakupy 
leków odbywają się w  formie przetargów centralnych. 
Podstawową rolę odgrywa leczenie domowe, zapewnia-
jące profilaktyczne podawanie leku przechowywanego 
w domu pacjenta, które pozwala na szybkie podawanie 
leku w momencie gdy doszło do krwawienia. 

W ostatnich 20 latach dokonał się istotny postęp w lecze-
niu chorych na hemofilię i inne skazy krwotoczne w Pol-
sce. Badanie opinii wykazuje, że pacjenci mają poczucie 
bezpieczeństwa dzięki temu, że dostęp do terapii pozwala 
utrzymywać ich jakość życia na akceptowanym poziomie. 
Szczególnie dobrze oceniana jest opieka nad dziećmi, pro-
wadzona w ramach programu lekowego. Specjalistyczna 
opieka działa sprawnie, ale w dużej mierze opiera się na 
zaangażowaniu lekarzy. Tymczasem wiele elementów 
organizacyjnych wymaga poprawy. 

Organizacja leczenia oraz dostęp do najnowszych terapii 
w Polsce nadal odbiegają od warunków, które zapewniają 
chorym najlepiej rozwinięte kraje europejskie. Główny 
kierunek zmian na lepsze powinien dotyczyć dostępu do 
nowych rodzajów terapii, tak aby lekarze mogli wybierać 

optymalne ścieżki leczenia, dostosowane do potrzeb kon-
kretnego pacjenta oraz aktualnych możliwości medycyny, 
opisanych w światowych standardach. 

W profilaktyce osób dorosłych powinno być dostępnych 
więcej opcji terapeutycznych, w  tym czynniki rekombi-
nowane. Na przeszkodzie stoi system przetargowy, który 
wyłania jednego zwycięzcę, a co za tym idzie powoduje 
konieczność ewentualnej, niekorzystnej dla pacjenta, 
zmiany terapii i bariery wejścia dla wielu konkurujących 
graczy, co jest niekorzystne z  punktu widzenia bezpie-
czeństwa lekowego kraju. Głównym kryterium przetar-
gowym jest cena, przez co czynnikom rekombinowanym 
trudno jest konkurować z osoczopochodnymi. Korzystna 
byłaby w tym aspekcie możliwość użycia instrumentów 
zależnych od zapisów ustawy o  refundacji, takich jak 
poufne instrumenty dzielenia ryzyka oraz negocjacje 
cen z Komisją Ekonomiczną lub zespołem przetargowym 
przy uwzględnieniu kryteriów pozacenowych. Płatnikowi 
publicznemu sprzyjałby związany z tym brak widoczno-
ści osiągniętej ceny efektywnej dla innych krajów. 

Rozwój naukowy w tej dziedzinie medycyny jest bardzo 
szybki, w ostatnich 25 latach zarejestrowano w Unii Euro-
pejskiej 22 nowe preparaty. Większość z  nich stanowiły 
rekombinowane czynniki krzepnięcia. Przyszłość lecze-
nia hemofilii leży w  ulepszeniu i  rozpowszechnieniu 
metod inżynierii genetycznej, pozwalającej na efektywne 
wytwarzanie czynników, a także wykorzystywaniu prze-
ciwciał monoklonalnych oraz opracowaniu skutecznej 
terapii genowej. 

Europejskie zasady opieki podkreślają m.in. potrzebę dzia-
łania krajowych rejestrów i sieci specjalistycznych ośrod-
ków, rozwój leczenia domowego oraz partnerstwo i współ-
pracę pacjentów, klinicystów i płatnika publicznego.

Aktualne rozwiązania organizacyjne w Polsce nie sprzy-
jają szybkiemu i  efektywnemu wprowadzaniu do prak-
tyki klinicznej nowych terapii. Dotychczas nie powstały 
w  naszym kraju rejestry medyczne, w  związku z  tym 
brakuje pełnych danych dotyczących populacji chorych, 
metod ich leczenia oraz efektywności opieki. Dualizm 
organizacyjny nastręcza wiele problemów pacjentom 
przekraczającym 18. rok życia oraz ich rodzinom i  leka-
rzom. Warto rozważyć zmiany w organizacji, które wyeli-
minują te ograniczenia. Konieczne jest rozwijanie sys-
temu kompleksowej opieki nad pacjentem z hemofilią. 
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dr n. med. Joanna Zdziarska, Krzysztof Jakubiak

Rozdział 1. Praktyka kliniczna leczenia hemofilii 
w Polsce 

Wytyczne i zalecenia kliniczne, które obowiązują w lecze-
niu hemofilii, zostały zdefiniowane w  postaci trzeciego 
wydania „Management of Hemophilia” opracowanego przez 
World Federation of Hemophilia. Wydany w  2020  roku 
obszerny dokument wyznacza priorytety opieki oraz opi-
suje w  sposób wieloaspektowy, jak pacjenci chorzy na 
hemofilię (i  inne skazy krwotoczne) oraz nosicielki tej 
choroby powinni być diagnozowani i  leczeni. Autorami 
wytycznych są uznani klinicyści i  naukowcy z  całego 
świata, w tym dwóch Polaków: prof. dr hab. n. med. Jerzy 
Windyga oraz dr n. biol. Radosław Kaczmarek.

Podstawowym priorytetem postępowania w  hemofilii 
A i B o ciężkim przebiegu klinicznym jest długoterminowa 
profilaktyka krwawień. W  przypadku aktywności czyn-
nika VIII lub IX niższej niż 1 proc. normy ta forma terapii 
jest postępowaniem z wyboru, które powinno być wdra-
żane we wczesnym dzieciństwie, natomiast w hemofilii 
umiarkowanej i łagodnej (gdy aktywność czynnika krzep-
nięcia wynosi 1 proc. lub więcej) o  konieczności profi-
laktyki decyduje przebieg kliniczny choroby, czyli liczba 
i rodzaj krwawień. 

Wraz z postępującym rozwojem terapii i pojawiającymi 
się nowymi technologiami, definicja profilaktyki uległa 
ewolucji. Wcześniej lekarze dysponowali jedynie tera-
pią substytucyjną, polegającą na uzupełnianiu niedo-
borowych czynników krzepnięcia, w przeszłości jedynie 
pochodzenia osoczowego, obecnie również rekombino-
wanych. Pojawienie się koncentratów rekombinowanych 
czynników krzepnięcia o  przedłużonym działaniu oraz 
pierwszej terapii niesubstytucyjnej zmieniło podejście 
do leczenia profilaktycznego, poprawiło jego skuteczność 
oraz umożliwiło efektywniejsze leczenie tych chorych, 
u  których standardowa profilaktyka była nieskuteczna 
lub jedynie częściowo skuteczna. Zarejestrowana pierw-
sza terapia niesubstytucyjna – to przeciwciało monoklo-
nalne, które modyfikuje mechanizmy hemostazy w inny 
sposób niż dostarczenie brakującego białka (czynnika 
krzepnięcia). 

Nowe terapie i  personalizacja profilaktyki mają dopro-
wadzić do wyeliminowania samoistnych krwawień 
u pacjentów chorych na hemofilię. A zatem celem stała 
się całkowita zmiana fenotypu choroby. Nadrzędny cel 
terapii wyrażony w  dokumencie WFH określa, że per-
sonalizowana profilaktyka długoterminowa zmierza do 
całkowitego wyeliminowania krwawień oraz zapew-
nienia chorym jakości życia porównywalnej z ich zdro-
wymi rówieśnikami. Jest to możliwy do osiągnięcia cel 
u  ogromnej większości chorych na hemofilię, w  tym 

u wszystkich dzieci, pod warunkiem dostępności nowo-
czesnych terapii. 

Prowadzone są zaawansowane próby kliniczne terapii 
genowej, aczkolwiek w chwili obecnej żadna z nich nie 
została jeszcze zarejestrowana. Terapia genowa pozwala 
na wprowadzenie do organizmu chorego prawidłowego 
genu, umożliwiającego produkcję brakującego czynnika 
krzepnięcia. Jednakże zgodnie z obecnym stanem wiedzy, 
rozwijane terapie genowe przynoszą efekty jedynie na 
określony czas, maksymalnie dziesięciu lat. Po tym cza-
sie prawdopodobnie potrzebne będzie ponowne podanie 
wektora (nośnika genu) w celu odtworzenia produkcji nie-
doborowego białka. Dalszych prac badawczych wymaga 
także uzyskanie pełnej kontroli nad ilością syntetyzowa-
nego białka po podaniu wektora. Niektórzy pacjenci osią-
gają bowiem całkowitą normalizację poziomu niedoboro-
wego czynnika krzepnięcia, podczas gdy u innych wzrost 
podobny jest do efektów profilaktyki za pomocą czynni-
ków krzepnięcia, zatrzymując się na pewnym poziomie. 
Tak więc terapia genowa w  praktyce nie oznacza obec-
nie całkowitego wyleczenia, ale próbę odejścia od stan-
dardowej profilaktyki czynnikami krzepnięcia, przy któ-
rej nie można całkowicie uniknąć podawania czynnika 
w sytuacjach wymagających jego istotnego zwiększenia, 
na przykład przy zabiegach operacyjnych. Dzięki terapii 
genowej ciężką postać hemofilii można więc zmienić 
w postać łagodną.

Polski dokument opisujący standardy leczenia hemofilii 
opracowany został przez Polską Grupę do spraw Hemo-
stazy w latach 2016-2017. W ubiegłym roku opracowano 
uzupełnienie tych wytycznych w związku z pojawieniem 
się terapii emicizumabem, przeciwciałem monoklonal-
nym, jako opcji terapeutycznej w hemofilii A. 

W  praktyce klinicznej Polska odbiega od światowych 
wytycznych ze względu na ograniczony dostęp do leków 
rekombinowanych i  całkowity brak dostępu do leków 
o przedłużonym działaniu, które wykorzystuje się w bar-
dzo wielu krajach w długoterminowej profilaktyce. W pol-
skiej praktyce nie są one stosowane poza badaniami kli-
nicznymi oraz pojedynczymi przypadkami darowizn firm 
farmaceutycznych. Lepsza sytuacja jest w odniesieniu do 
emicizumabu, ponieważ aktualnie przyjmuje go 42 pacjen-
tów z hemofilią A powikłaną inhibitorem. W ostatnich mie-
siącach uzyskano zgodę Ministerstwa Zdrowia na zastoso-
wanie leku u  jednego dziecka z  hemofilią niepowikłaną 
inhibitorem, u którego z przyczyn zdrowotnych prowadze-
nie profilaktyki lekami dożylnymi jest niezwykle trudne 
i wiąże się z dużym urazem psychicznym.
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W leczeniu osób dorosłych zdecydowanie dominują tań-
sze leki osoczopochodne. Natomiast w  leczeniu dzieci 
jest nieco inaczej, czynniki rekombinowane są stosowane 
w coraz większej ilości. Od 2010 roku stosowanie leków 
rekombinowanych stało się standardem postępowania 
u dzieci z nowo rozpoznaną hemofilią A i B, kwalifikowa-
nych do programu profilaktyki krwawień (obwarowane 
było to wówczas wymogiem niestosowania wcześniej 
osocza ani osoczowych czynników krzepnięcia). Z  tego 
powodu od około 10 lat sukcesywnie powiększa się w Pol-
sce grupa dzieci leczonych wyłącznie czynnikami rekom-
binowanymi. 

Indywidualizacja terapii
Indywidualizacja leczenia chorych na hemofilię odnosi 
się do dwóch aspektów. Pierwszy – to ścisły nadzór nad 
stanem pacjenta i wnikliwa obserwacja. Leży to w gestii 
lekarzy Ośrodków Leczenia Hemofilii. Natomiast prak-
tyczna indywidualizacja leczenia zmierza do tego, aby 
każdy pacjent miał zapewnioną optymalną terapię. Jej 
zdefiniowanie wynikać może zarówno z  kryteriów kli-
nicznych, jak i  laboratoryjnych. Kryteria kliniczne ozna-
czają wyeliminowanie krwawień. Natomiast kryteria 
laboratoryjne – to przede wszystkim możliwość ozna-
czenia aktywności czynnika krzepnięcia w  różnych 
punktach czasowych (w  różnych odstępach czasu od 
ostatniej dawki koncentratu), zaś w  przypadku terapii 
niesubstytucyjnej – możliwość wykonywania w  razie 
potrzeby (np. operacji, stanu nagłego, podejrzenia niesku-
teczności leku) oznaczeń laboratoryjnych swoistych dla 
danej terapii. 

Program lekowy u  dzieci pozwala od 2020 roku na per-
sonalizowaną profilaktykę czynnikiem krzepnięcia VIII, 
zgodną z  potrzebami pacjentów określanymi na pod-
stawie pomiarów farmakokinetyki, w zakresie zgodnym 
z  zapisami Charakterystyki Produktu Lekowego (ChPL). 
Pewna grupa pacjentów może mieć parametry wykracza-
jące poza ChPL, jednak zgodnie z programem lekowym 
leczenie odbywa się według zapisów ChPL (pełna perso-
nalizacja nie jest więc możliwa). Natomiast wśród doro-
słych nie obowiązuje tak sztywny schemat terapii, nie ma 
ograniczeń dotyczących dawki czy częstości podawania 
leku. Schemat leczenia można dostosować do obrazu 
klinicznego choroby i potrzeb pacjenta, co w przypadku 
leczenia dorosłych jest postępowaniem optymalnym 
i  stwarzającym największe szanse na pełną eliminację 
krwawień. Procedury zakupowe, oparte na przetargach, 
w  których decydującym de facto kryterium jest cena, 
sprawiają, że dorośli pacjenci są leczeni tylko najtań-
szymi, osoczowymi koncentratami czynników krzepnię-
cia. W przeszłości zdarzały się sytuacje, gdy w kraju był 
dostępny tylko jeden koncentrat danego czynnika (ten, 
który okazał się najtańszy w ostatniej procedurze prze-
targowej), co bardzo utrudniało leczenie pacjentów, u któ-
rych występowały reakcje alergiczne na dany koncentrat. 
Reakcje takie bywają stwierdzane u  chorych leczonych 
koncentratami osoczowymi, nie zdarzają się natomiast 

w  przypadku leków rekombinowanych. Od kilku lat 
zawsze są jednak dostępne co najmniej dwa osoczowe 
koncentraty czynnika VIII (zwykle również czynnika IX), 
co umożliwia rezerwację odpowiedniej ilości leku dla 
chorych uczulonych na jeden lub więcej preparatów. 

Indywidualizacja terapii dotyczy również jakości życia 
chorych z  hemofilią, która wiąże się przede wszystkim 
z  częstotliwością wykonywanych iniekcji oraz czasem, 
który poświęcają na podawanie czynnika. Brak możliwo-
ści stosowania leku o przedłużonym działaniu zwłaszcza 
u pacjentów, którzy dążąc do całkowitego unikania krwa-
wień potrzebują częstego podawania leku, stanowi pro-
blem w terapii hemofilii. Uciążliwość związana z dożyl-
nym podawaniem leku powoduje, że część pacjentów 
świadomie zmniejsza jego częstotliwość, akceptując 
ryzyko i  pewną liczbę krwawień za cenę rzadszego 
wykonywania iniekcji. W  odniesieniu do takich postaw 
pacjentów indywidualizacja nie oznacza zatem dążenia 
do doskonałości poprzez ścisły nadzór i badania labora-
toryjne, ale możliwe zmniejszanie dyskomfortu związa-
nego z częstym podawaniem leku. 

Praktyka kliniczna wskazuje, że pewna część pacjentów 
nie akceptuje konieczności ciągłego stosowania pro-
filaktyki. Niestety mamy do czynienia z  taką sytuacją 
również w  odniesieniu do dzieci. Niektórzy rodzice nie 
potrafią lub nie są w stanie zapewnić chorym dzieciom 
systematycznego podawania leku z potrzebną regularno-
ścią i częstotliwością. W wielu przypadkach problemem 
jest brak odpowiedniej świadomości potrzeb chorego 
dziecka i w konsekwencji nieprzestrzeganie zasad tera-
pii. W  odniesieniu do chorych dorosłych mamy nato-
miast do czynienia ze świadomymi decyzjami osób, 
które zmęczone są uciążliwością nieustannych iniekcji. 
Zdając sobie sprawę z grożących im konsekwencji, mimo 
wszystko nie chcą podawać sobie leku tak często, jak jest 
to zalecane. Przełamywaniu obaw pacjentów i poprawie 
poziomu przestrzegania zasad profilaktyki pomagają 
nowoczesne metody terapii, takie jak leki długodziałające 
czy iniekcje podskórne, a także nowoczesne metody tera-
pii oraz kompleksowa opieka nad pacjentem z hemofilią 
obejmująca m.in. dostawy domowe, serwis pielęgniar-
ski, dzienniczki elektroniczne, które umożliwiają stały 
kontakt pacjenta z lekarzem oraz specjalne aplikacje do 
stałego monitorowania aktywności czynnika krzepnięcia 
w  organizmie. Na przykład w  hemofilii B są zarejestro-
wane produkty, które można podawać rzadziej, raz na 
tydzień lub raz na 10 dni. Niestety w Polsce nadal brakuje 
możliwości stosowania tych form terapii i dostosowania 
ich do indywidualnych potrzeb i postaw pacjentów. Ogra-
niczenia wynikają z przyjętych rozwiązań systemowych.

Organizacja leczenia
Podstawą skutecznego leczenia hemofilii jest leczenie 
domowe, które ułatwia profilaktyczne podawanie leku 
przechowywanego w  domu pacjenta, a  także szybkie 
podanie potrzebnego leku w momencie, kiedy następuje 
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krwawienie. Wszyscy pacjenci w Polsce mają możliwość 
posiadania leku w  domu i  dostępu do niego w  każdym 
momencie, przy czym dzieci w programie lekowym mają 
zapewnione dostawy domowe a w przypadku dorosłych 
dostawy są w trakcie rozwoju. Edukacja rodziców prowa-
dzona przez lekarzy i pielęgniarki pozwala na skuteczne 
reagowanie i wykonywanie iniekcji w warunkach domo-
wych, także w profilaktyce. Większość dorosłych pacjen-
tów potrafi samodzielnie podawać sobie leki. 

System zaopatrzenia chorych w  potrzebne koncentraty 
działa efektywnie, chorzy mogą je pozyskiwać w ośrod-
kach klinicznych lub w Regionalnych Centrach Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa (RCKiK). Zapotrzebowanie mogą 
wydawać również lekarze niepracujący w  ośrodkach, 
dzięki czemu pacjenci mają zapewniony stały dostęp do 
leków. Dla części pacjentów przejazd do RCKiK i odbiór 
dużej objętościowo ilości leków stanowi wyzwanie, szcze-
gólnie w sytuacji niepełnosprawności wynikającej z powi-
kłań hemofilii. Ewentualnym polem do usprawnienia jest 
zatem organizacja dostaw domowych, tak aby lek nie 
oczekiwał na odebranie przez pacjenta w RCKiK, ale był 
dostarczany bezpośrednio do domu pacjenta. Powinno to 
dotyczyć zwłaszcza pacjentów z  artropatią hemofilową 
lub innymi schorzeniami, utrudniającymi samoobsługę, 
mieszkających w  dużej odległości od RCKiK, niedyspo-
nujących własnym transportem ani wsparciem rodziny 
w  zakresie odbierania leku. W  chwili obecnej dostawy 
domowe dotyczą dzieci objętych programem profilaktyki 
krwawień oraz bardzo niewielkiej grupy pacjentów doro-
słych: ich liczba mogłaby zostać zwiększona. 

W Polsce występuje powszechny problem z niedoborem 
kadry medycznej, obszar leczenia chorób krwi również 
odczuwa dotkliwy brak specjalistów. Dodatkowym pro-
blemem, który przyczynia się do tego, że brakuje spe-
cjalistów zajmujących się leczeniem hemofilii, jest fakt 
że zdecydowana większość lekarzy ze specjalizacją 
w  dziedzinie hematologii zajmuje się hematoonkolo-
gią. Hematologia nieonkologiczna (w  tym zaburzenia 
krzepnięcia krwi czy niedokrwistości) cieszy się mniej-
szym zainteresowaniem młodych lekarzy. Jednocześnie 
rozwój wiedzy medycznej i pojawiające się nowe tech-
nologie wymagają od specjalistów nieustannego posze-
rzania swojej wiedzy. 

W  polskim systemie ochrony zdrowia dramatycznie 
brakuje również pielęgniarek, co w przypadku schorzeń 
wymagających dużego doświadczenia oraz umiejętno-
ści wykonywania wkłuć dożylnych (są one szczególnie 
trudne u chorych na hemofilię) stanowi ogromny pro-
blem i realną barierę dla zapewnienia chorym prawidło-
wej opieki.

Ośrodki leczenia hemofilii, dysponujące wyspecjalizo-
waną kadrą medyczną, powinny funkcjonować przy 
każdej klinice hematologii. Natomiast w praktyce liczba 
lekarzy specjalistów z  odpowiednią wiedzą z  zakresu 
zaburzeń hemostazy, pozwalającą na prowadzenie opieki 

nad chorymi z hemofilią, nie przekracza kilkudziesięciu 
w  skali całego kraju. O  ile w  odniesieniu do codzien-
nej opieki chorzy mają zatem wystarczający dostęp 
do leków i  terapii, o  tyle w sytuacjach poważniejszych 
potrzeb zdrowotnych, na przykład przeprowadzanych 
zabiegów, mogą wystąpić problemy z  dostosowaniem 
i modyfikacją procedur, które wymagają specjalistycznej 
wiedzy ze strony personelu medycznego. Brak wiedzy 
dotyczącej prowadzenia chorych z hemofilią powoduje, 
że wiele ośrodków obawia się przyjmowania i  leczenia 
pacjentów z  hemofilią i  innymi chorobami, jak choćby 
coraz powszechniejszymi schorzeniami układu serco-
wo-naczyniowego, urologicznymi czy onkologicznymi. 
W  takich przypadkach specjaliści prowadzący chorego 
z  hemofilią odgrywają istotną rolę w  koordynowaniu 
opieki czy wręcz organizowaniu przyjęcia do odpowied-
nich ośrodków, a  także zapewnieniu tym ośrodkom 
odpowiedniego wsparcia merytorycznego. 

Dodatkowy wysiłek czy koszty, związane z  leczeniem 
innych schorzeń u pacjentów z hemofilią, nie są w odpo-
wiedni sposób taryfikowane ani rozliczane. W tym zakre-
sie brakuje odpowiednich rozwiązań systemowych. Nie-
wątpliwie korzystnym rozwiązaniem byłoby utworzenie 
odpowiedniej sieci ośrodków wyspecjalizowanych w pro-
wadzeniu chorych z hemofilią, dysponujących odpowied-
nim doświadczeniem i  zasobami kadrowymi, otrzymu-
jących dodatkowe dofinansowanie. Prace nad wyceną 
świadczeń w  zakresie diagnostyki skaz krwotocznych 
w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej rozpoczęły się 
w AOTMiT w  2018 roku i  zostały zakończone w  pierw-
szym kwartale 2019 roku. Do tej pory wypracowane roz-
wiązania nie zostały jednak wdrożone, co w  praktyce 
oznacza, że kosztochłonna diagnostyka i monitorowanie 
leczenia skaz krwotocznych (w  tym hemofilii) nie jest 
finansowana przez NFZ, a  ośrodki kliniczne niechętnie 
obejmują opieką tę grupę chorych.

Rejestry kliniczne
W Polsce nadal nie powstał kliniczny rejestr chorych na 
hemofilię. Żadna z instytucji, która mogłaby doprowadzić 
do ich utworzenia, nie jest tym zainteresowana. Spe-
cjaliści zajmujący się leczeniem hemofilii, środowisko 
pacjentów i  ekspertów, Grupa ds. Hemostazy Polskiego 
Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów – wszyscy 
wskazują na tę potrzebę od ponad 20 lat. Narodowe Cen-
trum Krwi i Krwiodawstwa zbiera jedynie dane dotyczące 
zapotrzebowania na leki i dane ze szpitali dotyczące ich 
zużycia. Nie posiada jednak żadnych informacji medycz-
nych. Poszczególne ośrodki oraz RCKiK posiadają własne 
bazy danych. Wybrane informacje dotyczące dzieci obję-
tych programem lekowym są gromadzone w  systemie 
SMPT. Aktualne zapisy Narodowego Programu Leczenia 
Hemofilii przewidują utworzenie rejestru, jednak nie 
podjęto żadnych prac, które zmierzałyby do tego celu. 

Prowadzenie rejestru klinicznego dotyczącego chorych 
na hemofilię powinno obejmować zbieranie i  analizo-
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wanie danych dotyczących kwestii klinicznych, demo-
graficznych oraz finansowych. Do kluczowych kwestii 
medycznych należy częstotliwość krwawień, wystąpienie 
inhibitora u chorego, a także ewentualne zakażenia wiru-
sowe, wykonywane zabiegi operacyjne, występowanie 
chorób współistniejących i ich leczenie. Niezwykle ważną 
kwestią do uwzględnienia w rejestrze powinno być także 
określanie śmiertelności oraz definiowanie przyczyn 
zgonów pacjentów z  hemofilią. Dodatkowym obciąże-
niem lekarzy, którzy opiekują się chorymi na hemofilię, 
są obowiązki formalne i rosnąca z roku na rok biurokra-
cja, konieczność wypełniania dokumentów i  sprawoz-
dań. Spełnianie rosnących wymagań formalnych konsu-
muje coraz większą ilość czasu, który muszą poświęcić 
na pracę z dokumentami zamiast kontaktu z pacjentem 
i  prowadzenia terapii. Ośrodki leczenia hemofilii nie są 
niestety na tyle dofinansowane, aby mogły zatrudnić 
dodatkowy personel medyczny w celu odciążenia lekarzy 
od tych czynności. 

Rosnące z  roku na rok zużycie czynnika VIII i  czyn-
nika IX wiąże się z  wyższą skutecznością profilaktyki 
i  leczenia, a  także zmianą profilu pacjentów. Średnia 
długość życia pacjentów wydłuża się, w związku z tym 
pojawia się u nich coraz więcej chorób towarzyszących. 
Prowadzone od początku w programie lekowym dzieci 
z roku na rok przybierają na wadze, w związku z czym 
wymagają przyjmowania rosnącej ilości leków. Ma na 
to wpływ również dążenie do osiągnięcia celu „zero 
krwawień”, które w  wielu przypadkach wymusza 
eskalację i dopasowywanie terapii. 

Perspektywy rozwoju leczenia hemofilii w Polsce
Chorych na hemofilię potrafimy – również w  Polsce – 
leczyć coraz lepiej. Minimalizujemy liczbę zgonów w mło-
dym wieku, a dzięki skutecznej profilaktyce ograniczamy 
także liczbę przypadków inwalidztwa narządów ruchu. 
Właściwie prowadzone leczenie pozwala młodym cho-
rym na hemofilię prowadzić życie właściwie identyczne 
z ich zdrowymi rówieśnikami, uczestniczyć w życiu spo-
łecznym i  podejmować aktywności związane z  nauką 
i  pracą. Postęp, który dokonał się w  ostatnich dwóch 
dekadach, widoczny jest we wszystkich statystykach. 

Osiągnęliśmy poziom, który nadal – wobec nieustającego 
rozwoju technologii lekowych – możemy w  znaczącym 
stopniu podnieść. W  tym celu wymagane jest postawie-
nie nowych celów terapeutycznych. Zapobieganie przed-
wczesnej umieralności i  unikanie inwalidztwa – czyli 
cele już w  dużym stopniu osiągnięte – należy obecnie 
wzbogacić o  kolejne wyzwania, takie jak personalizacja 
leczenia pozwalająca na zminimalizowanie liczby krwa-

wień do zera, podniesienie jakości życia chorych dzięki 
ograniczaniu liczby iniekcji czy podawanie podskórne 
zamiast dożylnego, a  także dzięki kompleksowej opiece 
nad pacjentem z  hemofilią, obejmującej m.in. dostawy 
domowe, serwis pielęgniarski, dzienniczki elektroniczne 
do kontaktu pacjenta z  lekarzami, aplikacje pozwalające 
na stałe monitorowanie aktywności czynnika krzepnięcia 
w organizmie. Istotne jest również skuteczne leczenie cho-
rób współistniejących z jednoczesnym utrzymaniem opty-
malnej hemostazy, czego warunkiem jest m.in. dostęp do 
specjalistów innych dziedzin oraz do rehabilitacji.

Warto podkreślić, że hemofilia jest jedną z  kilkunastu 
chorób, wymienionych w Narodowym Programie Lecze-
nia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne. 
Każda z  tych chorób stanowi odmienną i złożoną jed-
nostkę chorobową, która może mieć kilka postaci lub 
typów. Wielu innych skaz krwotocznych nie leczy się pro-
filaktycznie, a  jedynie w  momencie, gdy wystąpi krwa-
wienie. Leczenie niektórych skaz jest o wiele bardziej zło-
żone, jak choćby nabytej hemofilii A czy nabytego zespołu 
von Willebranda. Z tego powodu trudno wyobrazić sobie 
stworzenie jednego programu lekowego, który obejmo-
wałby problemy medyczne wszystkich grup chorych. Sys-
tem i organizacja leczenia muszą być znacznie bardziej 
zróżnicowane i  dostosowane do całej złożoności zabu-
rzeń hemostazy i odmiennych potrzeb pacjentów. 

Najważniejsze kierunki zmian w  leczeniu chorych na 
hemofilię w  Polsce powinny przede wszystkim doty-
czyć stworzenia sieci sprawnie działających, kom-
pleksowych ośrodków, obecnych w  każdym mieście 
wojewódzkim, połączonych odpowiednim systemem 
informatycznym, tworzącym bazę danych i  pozwala-
jącym na prowadzenie rejestru medycznego. Zwięk-
szyłoby to bezpieczeństwo pacjenta z hemofilią w każ-
dym miejscu w Polsce. Należy także poprawić sytuację 
kadrową, wzmacniając nieliczną grupę specjalistów 
lekarzy oraz pielęgniarek zajmujących się leczeniem 
chorych z  hemofilią. Wymaga to zaplanowania wielo-
letnich działań i  wprowadzenia zmian systemowych, 
w  tym również zwiększenia nakładów finansowych 
na rozwój poszczególnych, wspominanych wcześniej 
obszarów związanych z  opieką nad pacjentami, mię-
dzy innymi adekwatnej wyceny świadczeń z  zakresu 
diagnostyki i leczenia skaz krwotocznych. Należy rów-
nież zapewnić lepszy dostęp do nowych terapii, tak aby 
lekarz mógł dokonać wyboru spośród wszystkich moż-
liwych opcji, optymalizując terapię dla konkretnego 
pacjenta. Ważne jest również to, aby przy wprowadza-
niu potrzebnych zmian nie utracić wszystkich korzy-
ści zapewniających bezpieczeństwo pacjentów, które 
udało nam się osiągnąć do tej pory. 
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Rozdział 2. Rozwój i rejestracje preparatów 
stosowanych w terapii hemofilii i pokrewnych skaz 
krwotocznych 

W Unii Europejskiej w latach 1996-2021 zarejestrowano 22 preparaty stosowane w leczeniu hemofilii.

Tabela 1. Rejestracje preparatów stosowanych w terapii hemofilii w Unii Europejskiej w latach 1996-2021

Nazwa/Producent Rodzaj Data rejestracji 
w UE

Wskazanie

Turoctocog alfa pegol 
(Esperoct), Novo Nordisk

Rekombinowany 
ludzki czynnik 
krzepnięcia VIII 
o przedłużonym 
działaniu

20.01.2019 Leczenie i profilaktyka krwawień u chorych na hemofilię A (wro-
dzony niedobór czynnika VIII) w wieku 12 lat i powyżej. [1]

Damoctocog alfa pegol 
(Jivi), Bayer

Rekombinowany 
ludzki czynnik 
krzepnięcia VIII 
o przedłużonym 
działaniu

22.11.2018 Leczenie i profilaktyka krwawień u wcześniej leczonych chorych 
na hemofilię A w wieku ≥12 lat (wrodzony niedobór czynnika VIII).
[2]

Vonicog alfa (Veyvondi), 
Baxalta (obecnie Takeda)

Rekombinowany 
ludzki czynnik von 
Willebranda (rVWF)

31.08.2018 Wskazany u dorosłych (w wieku 18 lat lub starszych) z chorobą 
von Willebranda (ang. von Willebrand Disease, VWD), u których 
leczenie samą desmopresyną (produktem DDAVP) jest niesku-
teczne lub niewskazane do leczenia krwotoku lub krwawienia 
chirurgicznego, ani do zapobiegania krwawieniu chirurgicznemu. 
Produkt leczniczy Veyvondi nie powinien być stosowany w lecze-
niu hemofilii A. [3]

Emicizumab (Hemlibra), 
Roche

Humanizowane 
przeciwciało 
monoklonalne

23.02.2018 Wskazany do stosowania w rutynowej profilaktyce epizodów 
krwawienia u pacjentów z hemofilią A (wrodzony niedobór czyn-
nika VIII) z inhibitorami czynnika VIII, ciężką hemofilią A (wro-
dzony niedobór czynnika VIII, FVIII <1%) bez inhibitorów czynnika 
VIII. Może być stosowany we wszystkich grupach wiekowych. [4]

Rurioctocog alfa pegol 
(Adynovi),  
Baxalta (obecnie Takeda)

Rekombinowany
ludzki czynnik 
krzepnięcia VIII 
o przedłużonym 
działaniu

08.01.2018 Leczenie i profilaktyka krwawień u pacjentów w wieku 12 lat 
i powyżej z hemofilią A (wrodzonym niedoborem  
czynnika VIII). [5]

Simoctocog alfa 
(Vihuma), Octapharma

Rekombinowany 
ludzki czynnik 
krzepnięcia VIII

13.02.2017 Zapobieganie i leczenie krwawień u pacjentów cierpiących na 
hemofilię A (wrodzony niedobór czynnika VIII). Preparat może być 
stosowany we wszystkich grupach wiekowych. [6]

Lonoctocog alfa (Afstyla), 
CSL Behring 

Rekombinowany 
ludzki czynnik 
krzepnięcia VIII

04.01.2017 Leczenie i  profilaktyka krwawień u  pacjentów z  hemofilią  
typu  A  (wrodzonym niedoborem VIII czynnika krzepnięcia 
krwi). [7]

Nonacog beta pegol 
(Refixia), Novo Nordisk

Rekombinowany 
ludzki czynnik 
krzepnięcia IX

02.01.2017 Leczenie i profilaktyka krwawień u pacjentów w wieku 12 lat 
i powyżej z hemofilią B (wrodzony niedobór czynnika IX). [8]

Eftrenonacog alfa (Alpro-
lix), Swedish Orphan 
Biovitrum

Rekombinowany 
ludzki czynnik 
krzepnięcia IX 
o przedłużonym 
działaniu 

12.05.2016 Leczenie   i profilaktyka krwawień u pacjentów z hemofilią B 
(wrodzonym niedoborem czynnika IX). Produkt można stosować 
we wszystkich grupach wiekowych. [9]

Albutrepenonacog alfa 
(Idelvion), CSL Behring

Rekombinowany  
ludzki czynnik  
krzepnięcia IX 
o przedłużonym 
działaniu 

11.05.2016 Leczenie i profilaktyka krwawienia u pacjentów z hemofilią B 
(wrodzonym niedoborem czynnika IX). Preparat może być stoso-
wanych we wszystkich grupach wiekowych.[10]
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Nazwa/Producent Rodzaj Data rejestracji 
w UE

Wskazanie

Octocog alfa (Kovaltry), 
Bayer

Pełnej długości 
rekombinowany 
ludzki czynnik 
krzepnięcia VIII

18.02.2016 Leczenie i profilaktyka krwawień u chorych na hemofilię A (wro-
dzony niedobór czynnika VIII). Produkt Kovaltry można stosować 
we wszystkich grupach wiekowych. [11]

Efmoroctocog alfa 
(Elocta), Swedish Orphan 
Biovitrum

Rekombinowany 
ludzki czynnik 
krzepnięcia VIII 
o przedłużonym 
działaniu

19.11.2015 Leczenie   i profilaktyka krwawień u pacjentów z hemofilią 
A (wrodzonym niedoborem czynnika VIII). Produkt można stoso-
wać we wszystkich grupach wiekowych. [12]

Susoctocog alfa (Obizur), 
Baxalta (obecnie Takeda)

Rekombinowany 
ludzki czynnik 
krzepnięcia VIII

11.11.2015 Leczenie epizodów krwawień u pacjentów z nabytą hemofilią spo-
wodowaną przez przeciwciała przeciwko czynnikowi VIII. Produkt  
jest wskazany do stosowania u dorosłych. [13]

Nonacog gamma  
(Rixubis), Baxalta  
(obecnie Takeda)

Rekombinowany 
ludzki czynnik 
krzepnięcia IX

19.12.2014 Leczenie i profilaktyka krwawień u pacjentów z hemofilią B (wro-
dzony niedobór czynnika IX). Produkt jest wskazany do stosowa-
nia u pacjentów we wszystkich grupach wiekowych. [14]

Simoctocog alfa (Nuwig), 
Octapharma

Rekombinowany 
ludzki czynnik 
krzepnięcia VIII

22.07.2014 Zapobieganie i leczenie krwawień u pacjentów cierpiących na 
hemofilię A (wrodzony niedobór czynnika VIII). Może być stoso-
wany we wszystkich grupach wiekowych. [15]

Turoctocog alfa (Novo-
Eight), Novo Nordisk

Rekombinowany 
ludzki czynnik 
krzepnięcia VIII

13.11.2013 Leczenie i profilaktyka krwawień u chorych na hemofilię A (wro-
dzony niedobór czynnika VIII). Produkt NovoEight może być 
stosowany we wszystkich grupach wiekowych. [16]

Human coagulation 
factor (Voncento), CSL 
Behring

Osoczowy ludzki 
VIII czynnik 
krzepnięcia (FVIII). 
Osoczowy ludzki 
czynnik von Wille-
branda (VWF).

12.08.2013 Profilaktyka i leczenie krwotoków lub krwawień powstających 
w trakcie zabiegów operacyjnych u   pacjentów z chorobą von 
Willebranda (VWD) w przypadkach, gdy leczenie wyłącznie 
desmopresyną (DDAVP) jest nieskuteczne lub przeciwwskazane. 
Profilaktyka i leczenie krwawień u pacjentów z hemofilią A (wro-
dzony niedobór FVIII). Wszystkie grupy wiekowe. [17]

Catridecacog (NovoThir-
teen), Novo Nordisk

Rekombinowany 
ludzki czynnik 
krzepnięcia XIII

03.09.2012 Długotrwała profilaktyka mająca na celu zapobieganie krwa-
wieniom u pacjentów z wrodzonym niedoborem czynnika XIII, 
podjednostki A.  Leczenie epizodów krwawień występujących 
w trakcie prowadzonej profilaktyki. NovoThirteen może być stoso-
wany we wszystkich grupach wiekowych.  [18]

Octocog alfa (Kogenate 
Bayer), Bayer

Rekombinowany 
ludzki czynnik 
krzepnięcia VIII

04.08.2000 Leczenie i profilaktyka krwawień u chorych na hemofilię A (wro-
dzony niedobór czynnika VIII). Produkt nie zawiera czynnika von 
Willebranda i z tego powodu nie ma zastosowania w leczeniu 
choroby von Willebranda. Produkt ten jest wskazany do stosowa-
nia u dorosłych, młodzieży i dzieci w każdym wieku. [19]

Moroctocog alfa (ReFacto 
AF), Pfizer

Rekombinowany 
ludzki czynnik 
krzepnięcia VIII

13.04.1999 Leczenie i zapobieganie krwawieniom u pacjentów z hemofilią 
A (wrodzony niedobór czynnika krzepnięcia VIII). ReFacto AF 
może być stosowany u dorosłych i dzieci w każdym wieku, w tym 
także u noworodków. ReFacto AF nie zawiera czynnika von Wille-
branda, i dlatego nie może być stosowany w leczeniu choroby von 
Willebranda. [20]

Nonacog alfa (BeneFIX), 
Pfizer

Rekombinowany 
ludzki czynnik 
krzepnięcia IX

27.08.1997 Leczenie i zapobieganie krwawieniom u pacjentów z hemofilią B 
(wrodzonym niedoborem czynnika IX). BeneFIX może być stoso-
wany we wszystkich grupach wiekowych. [21]

Eptacog alfa  
(NovoSeven),  
Novo Nordisk

Rekombinowany 
ludzki czynnik 
krzepnięcia VIIa 

23.02.1996 Wskazany w leczeniu krwawień i zapobieganiu krwawieniom 
w trakcie zabiegów chirurgicznych lub zabiegów inwazyjnych: 
u pacjentów z wrodzoną hemofilią z przeciwciałami skierowa-
nymi przeciw czynnikowi krzepnięcia VIII lub IX w mianie powy-
żej 5 jednostek Bethesda (BU); u pacjentów z wrodzoną hemofilią 
ze spodziewaną silną reakcją anamnestyczną na czynnik VIII 
lub IX; u pacjentów z nabytą hemofilią; u pacjentów z wrodzo-
nym niedoborem czynnika VII; u pacjentów z trombastenią 
Glanzmanna, u których obecnie występuje lub została zgłoszona 
w wywiadzie oporność na przetoczenie płytek krwi lub, gdy płytki 
krwi są niedostępne. [22]

Źródło. Opracowanie własne na podstawie Union Register of medicinal products for human use
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Tabela 2. Rejestracje preparatów stosowanych w terapii 
hemofilii w Unii Europejskiej w latach 1996-2021 według 
statusu leku sierocego oraz przyspieszonej oceny (accelerated 
assessment)

Preparat Lek sierocy Przyspieszona 
ocena

Eftrenonacog alfa tak

Damoctocog alfapegol tak

Albutrepenonacog alfa tak

Emicizumab tak

Źródło. Opracowanie własne na podstawie Union Register of medici-
nal products for human use

Spośród wymionych w tabeli, trzy preparaty (Eftrenona-
cog alfa, Damoctocog alfapegol, Albutrepenonacog alfa) 
otrzymały status leku sierocego, natomiast jeden prepa-
rat – emicizumab, był zarejestrowany w trybie przyspie-
szonej oceny (accelerated assessment).

Najwięcej nowych zarejestrowanych 1996-2021 prepara-
tów stosowanych w terapii hemofilii w Unii Europejskiej 
według ich rodzaju odnotowano w  zakresie: rekombi-
nowany ludzki czynnik krzepnięcia VIII – 8 preparatów, 
rekombinowany  ludzki czynnik  krzepnięcia  IX – 3 pre-
paraty, rekombinowany ludzki czynnik krzepnięcia VIII 
o przedłużonym działaniu – 4 preparaty.

Najwięcej zarejestrowanych preparatów stosowanych 
w  terapii hemofilii w  Unii Europejskiej wprowadziła 
na rynek firma Novo Nordisk – 5 preparatów, następ-
nie Baxalta (obecnie Takeda) – 4 preparaty, Bayer i  CSL 
Behring – po 3 preparaty, Pfizer, Octapharma i  Swedish 

Orphan Biovitrum – po 2 preparaty oraz firma Roche  
– 1 preparat.

1.2. Badania i rozwój nowych terapii hemofilii
Przed wprowadzeniem do leczenia koncentratów czyn-
ników krzepnięcia znaczna część chorych na ciężką 
hemofilię umierała z powodu krwawień przed osiągnię-
ciem wieku dojrzałego. Obecnie średnia długość życia 
chorych na hemofilię zbliża się do średniej wartości dla 
ogólnej populacji. W  większości krajów rozwiniętych, 
dzięki powszechnemu stosowaniu profilaktyki pierwot-
nej, w dużym stopniu udało się wyeliminować artropatię 
hemofilową. W ostatnim stuleciu (lata 1920-2020) odno-
towano znaczący postęp w terapii hemofilii. [23]

Przyszłość leczenia hemofilii leży w ulepszeniu i  rozpo-
wszechnieniu metod inżynierii genetycznej, co pozwoli 
na otrzymywanie dużych ilości taniego i  bezpiecznego 
czynnika VIII lub IX. Próbom klinicznym są poddawane 
preparaty rVIII o zmodyfikowanej cząsteczce, charaktery-
zujące się zmniejszoną immunogennością oraz koncen-
traty rVIII o przedłużonym działaniu. Chociaż hemofilia 
jest nadal chorobą nieuleczalną, to postępy w badaniach 
nad terapią genową tej choroby stwarzają szansę na 
opracowanie sposobu jej wyleczenia. Canadian Hemophi-
lia Society publikuje ostatnie aktualności dla produktów 
związanych z zaburzeniami krzepnięcia, w tym aktualno-
ści dotyczące opracowywanych nowych produktów, znaj-
dujących się na różnych etapach badań klinicznych:
• 3 koncentraty czynników krzepnięcia (CB 2679d/

ISU304 (dalcininacog),  Coagadex (Czynnik X) oraz 
BIVV001 (Czynnik VIII – Fc – Czynnik von Willebranda 
– Białko fuzyjne XTEN),

• 3 produkty dla pacjentów z inhibitorem (Marzeptacog 
alfa (aktywowany) (MarzAA), Rekombinowany czyn-
nik VIIa - LR769 oraz Czynnik VIIa-CTP),

• 4 nieczynnikowe produkty krzepnięcia, które mogą 
okazać się skuteczne zarówno u pacjentów z inhi-

Wykres 1. Liczba nowych zarejestrowanych w latach 1996-2021 preparatów stosowanych w terapii hemofilii w Unii 
Europejskiej według rodzaju

Źródło. Opracowanie własne na podstawie Union Register of medicinal products for human use

Rekombinowany ludzki czynnik krzepnięcia
o przedłużonym działaniu IX

Rekombinowany ludzki czynnik krzepnięcia VIII
o przedłużonym działaniu

Rekombinowany ludzki czynnik krzepnięcia VIII

Rekombinowany ludzki czynnik krzepnięcia IX

Humanizowane przeciwciało monoklonalne 1

1

1

1

1

2

3

4

8

Rekombinowany ludzki czynnik von Willebranda (rVWF)

Rekombinowany ludzki czynnik krzepnięcia XIII

Rekombinowany ludzki czynnik krzepnięcia VIIa

Osoczowy ludzki VIII czynnik krzepnięcia (FVIII)
/ czynnik von Willebranda (rVWF)
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bitorami, jak i bez inhibitorów (Fitusiran (ALN-AT3),  
BAY1093884, Marstacimab (wcześniej PF – 06741086) 
oraz Concizumab),

• 6 terapii genowych (Roctavian (BMN 270, valocto-
cogene roxaparvovec), SPK-8011, SPK-9001 (fidana-
cogene elaparvovec), AMT-061, Edycja genomu za 
pośrednictwem SB-FIX ZFN: platforma wymiany bia-
łek in vivo (IVPRP), SB-525 oraz FLT180a).

1.2.1. Koncentraty czynników krzepnięcia (tab. 3)
W  badaniach znajdują się trzy koncentraty czynników 
krzepnięcia: CB 2679d/ISU304 (dalcininacog),  Coagadex 
(czynnik X) oraz BIVV001 (czynnik VIII – Fc – czynnik von 
Willebranda – białko fuzyjne XTEN. [24]

1.2.2. Produkty dla pacjentów z inhibitorem (tab. 4)
Zestawiono także trzy produkty: Marzeptacog alfa (akty-
wowany) (MarzAA), rekombinowany czynnik VIIa – LR769 
oraz czynnik VIIa-CTP dla pacjentów z  inhibitorem na 
różnym etapie rozwoju i badań klinicznych. [25]

1.2.3. Terapie niesubstytucyjne (tab. 5)
Zidentyfikowano cztery terapie niesubstytucyjne, zwią-
zane ze stosowaniem m.in. przeciwciał monoklonalnych 
czy poliklonalnych, które mogą okazać się skuteczne 
zarówno u pacjentów z inhibitorami, jak i bez inhibitorów: 
Fitusiran (ALN-AT3),  BAY1093884, Marstacimab (wcze-
śniej PF – 06741086) oraz Concizumab. Produkty znajdują 
się w przygotowaniu do wprowadzenia do obrotu i są na 
różnych poziomach badań klinicznych. Szczegółowe zesta-
wienie w tabeli 5. [26]

1.2.4. Terapie genowe
W  ramach rozwoju terapii genowych kilka produktów 
dedykowanych pacjentom z  hemofilią znajduje się na 
różnych etapach badań klinicznych. Zestawiono postęp 
w przygotowaniu dla sześciu produktów: Roctavian (BMN 
270, valoctocogene roxaparvovec), SPK-8011, SPK-9001 
(fidanacogene elaparvovec), AMT-061, Edycja genomu za 
pośrednictwem SB-FIX ZFN: platforma wymiany białek in 
vivo (IVPRP), SB-525 oraz FLT180a. Szczegółowe zestawie-
nie w tabeli 6. [27]

Wykres 2. Liczba 
zarejestrowanych 
preparatów stosowanych 
w terapii hemofilii 
w Unii Europejskiej wg. 
producentów

Źródło. Opracowanie własne 
na podstawie Union Register 
of medicinal products for 
human use
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Źródło. Opracowanie własne 
na podstawie Hemophilia 
therapy: the future has begun

Ló
d,

 sz
yn

ow
an

ie
,

od
po

cz
yn

ek
 w

 łó
żk

u

Tr
an

sf
uz

ja
 k

rw
i

Tr
an

sf
uz

ja
 k

rw
i

O
so

cz
e

1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990-2000 2010-2020 2030

O
so

cz
ow

e 
ko

nc
en

tr
at

y
cz

yn
ni

ka
 V

III
 i 

IX
, d

es
m

op
re

sy
na

In
ak

ty
w

ac
ja

 i 
us

uw
an

ie
 w

iru
só

w,
kl

on
ow

an
ie

 g
en

ów
 c

zy
nn

ik
a 

IX
 i 

VI
II

Ko
nc

en
tr

at
y 

ak
ty

w
ow

an
eg

o 
ko

m
pl

ek
su

 p
ro

tr
om

bi
ny

,…

Re
ko

m
bi

no
w

an
e 

cz
yn

ni
ki

 k
rz

ep
ni

ęc
ia

 o
 p

rz
ed

łu
żo

ny
m

 o
kr

es
ie

 p
ół

tr
w

an
ia

,
te

ra
pi

a 
ni

es
ub

st
yt

uc
yj

na

Te
ra

pi
e 

ge
no

w
e

Kr
io

pr
ec

yp
ita

t



14

Modern Healthcare Institute

Tabela 3. Koncentraty czynników krzepnięcia w badaniach klinicznych w zakresie terapii hemofilii

Nazwa Producent Typ Badania kliniczne Opis

CB 2679d/ISU304
(dalcininacog)

Catalyst Bio-
sciences, Inc.  
& ISU Abxis

Rekombinowany 
czynnik IX

W lutym 2020 r. Catalyst poinformował 
o wynikach badania fazy IIb, NCT03995784. 
Sześciu pacjentów z hemofilią B otrzymywało 
codziennie dawki podskórne przez 28 dni. Uzy-
skano stabilne i ochronne poziomy czynnika 
IX między 16% a 27%. Okres półtrwania wahał 
się od 84 do 112 godzin. Jeden pacjent wycofał 
się z badania po 6 dniach z powodu zaczerwie-
nienia i obrzęku w miejscu wstrzyknięcia. Nie 
zgłoszono żadnych krwawień, inhibitorów ani 
innych poważnych zdarzeń niepożądanych.

CB 2679d / ISU304, bardzo 
silny wariant czynnika IX 
krzepnięcia nowej generacji, 
wykazał możliwość podnie-
sienia poziomu czynnika IX 
do górnego zakresu łagodnej 
hemofilii lub normalnego 
zakresu przy codziennych 
wstrzyknięciach podskór-
nych w badaniach fazy 1/2.

Coagadex
(Czynnik X)

Bio Products 
Laboratory
(BPL)

Koncentrat czyn-
nika X z osocza 
do leczenia 
dziedzicznego 
niedoboru czyn-
nika X

W kwietniu 2015 roku BPL ogłosiło wyniki 
swojego kluczowego badania III fazy. Kontrola 
krwawienia była doskonała lub dobra w 98% 
epizodów krwawienia u 16 pacjentów. Żadne 
zdarzenia niepożądane nie spowodowały 
wycofania się z badania. W październiku 
2015 r. Amerykańska FDA zatwierdziła Coaga-
dex do użytku. W lutym 2016 r. Europejska 
Agencja Leków zaleciła wydanie pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu.

Ludzki czynnik krzepnię-
cia X to białko pochodzące 
z ludzkiego osocza.

BIVV001 Czynnik 
VIII – Fc – Czyn-
nik von Wille-
branda – Białko 
fuzyjne XTEN 
(rFVIIIFcVWF-
-XTEN)

Sobi and Sanofi
(wcześniej Bio-
verativ
Therapeutics 
Inc.)

Koncentrat 
rekombinowa-
nego czynnika 
VIII o przedłu-
żonym okresie 
półtrwania do 
leczenia hemofi-
lii typu A

W grudniu 2019 roku Sobi i Sanofi ogło-
siły wyniki otwartego badania fazy 1 
(NCT03205163) w celu określenia bezpieczeń-
stwa, tolerancji i farmakokinetyki rFVIIIFc-
-VWF-XTEN (BIVV001) u wcześniej leczonych 
dorosłych z ciężką hemofilią A. Pacjenci 
otrzymali 4 dawki BIVV001 raz w tygodniu (dni 
1, 8, 15 i 22) w wysokości 50 jm / kg (kohorta 1) 
lub 65 jm / kg (kohorta 2). Średni (zakres) 
okres półtrwania dla 50 IU / kg i 65 IU / kg 
BIVV001 wynosił odpowiednio 41,3 (34,2-50,1) 
godzin i 37,3 (28,9-43,8) godzin. W 5 i 7 dni po 
ostatniej infuzji BIVV001 średnia aktywność 
czynnika VIII w stanie stacjonarnym wynosiła 
odpowiednio 22% i 10% dla kohorty 1 oraz 27% 
i 12% dla kohorty 2. W grudniu 2019 roku Sobi 
i Sanofi ogłosiły, że pierwszy pacjent otrzymał 
dawkę w badaniu III fazy XTEND-1. Okres 
próbny potrwa 52 tygodnie.

BIVV001 łączy cztery różne 
białka (rFVIII, cząsteczka 
fuzyjna Fc, polipeptydy 
XTEN i region czynnika 
von Willebranda) razem, 
aby wydłużyć okres 
półtrwania czynnika VIII. 
Wczesne wyniki wskazują 
na potrojenie normalnego 
okresu półtrwania do 
prawie 40 godzin.

Źródło: Koncentraty czynników krzepnięcia – produkty w badaniach klinicznych, Canadian Hemophilia Society 2020

Tabela 4. Produkty dla pacjentów z inhibitorem w badaniach klinicznych w zakresie terapii hemofilii

Nazwa Producent Typ Badania kliniczne Opis

Marzeptacog 
alfa (akty-
wowany) 
(MarzAA)

Catalyst Bio-
sciences

Nowy wariant 
czynnika VIIa 
do leczenia 
inhibitorów 
hemofilii A 
lub B.

W lipcu 2018 r. Catalyst poinformował 
o badaniu II fazy z udziałem pięciu 
pacjentów z inhibitorami. Nie zgło-
szono żadnych przeciwciał przeciwle-
kowych. Okres półtrwania wynoszący 
3,5 godziny w przypadku dożylnych 
wlewów rekombinowanego czynnika 
VIIa został zwiększony do 9,5 godziny 
w przypadku podskórnych wstrzyknięć 
MarzAA. Dodatkowe wyniki ogłoszone 
w lutym 2020 r. Wykazały, że wstrzyk-
nięcia podskórne były dobrze tolero-
wane i utrzymywały czynnik VIIa na 
poziomach wymaganych do leczenia 
ostrych krwawień. Pacjent z nieleczo-
nym nadciśnieniem tętniczym zmarł 
z powodu udaru krwotocznego w 11. 
dobie leczenia. Uznano, że nie ma to 
związku z leczeniem MarzAA.

MarzAA ma cztery podstawienia ami-
nokwasów i ma ulepszone właściwości 
biologiczne, w tym 7-krotnie zwiększoną 
aktywność katalityczną, mierzoną szyb-
kością wytwarzania czynnika Xa in vitro. 
Podaje się podskórnie.
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Nazwa Producent Typ Badania kliniczne Opis

LR769 rEVO Biologics 
and LFB SA

Rekombino-
wany czynnik 
VIIa

Badanie fazy III LR769 zostało zakończone 
z udziałem osób dorosłych i obecnie trwają 
dwa dodatkowe badania fazy III dotyczące 
tego produktu do stosowania u pacjentów 
pediatrycznych i chirurgicznych.

Jest to nowa, rekombinowana postać 
ludzkiego czynnika VIIa (rhFVIIa) dla 
pacjentów z wrodzoną hemofilią A lub B 
i inhibitorami.

Czynnik VIIa-
-CTP

OPKO Health Rekombino-
wany czynnik 
VIIa

OPKO Health złożyło wniosek o nowy 
badany lek (IND) do amerykańskiej FDA 
w celu uzyskania zgody na przepro-
wadzenie badania fazy IIa jego długo 
działającej wersji czynnika krzepnięcia 
VIIa w leczeniu epizodów krwawienia 
u pacjentów z hemofilią A lub B z inhi-
bitorami czynnika VIII lub IX. Czynnik 
VIIa-CTP otrzymał oznaczenie leku sie-
rocego zarówno w USA, jak i w Europie. 
Od stycznia 2016 roku OPKO rekrutował 
badanych do badania fazy 1/2.

Czynnik VIIa-CTP to nowy, długo działa-
jący rekombinowany czynnik VIIa wyko-
rzystujący zastrzeżoną technologię firmy 
w celu wydłużenia okresu półtrwania 
w krążeniu bez użycia polimerów, technik 
kapsułkowania lub nanocząstek. Techno-
logia oparta jest na naturalnie występu-
jącym peptydzie, peptydzie C-końcowym 
(CTP) łańcucha beta ludzkiej gonadotro-
piny kosmówkowej.

Źródło: Produkty dla pacjentów z inhibitorami w badaniach klinicznych, Canadian Hemophilia Society 2020

Tabela 5. Produkty do terapii niesubstytucyjnej w badaniach klinicznych w zakresie profilaktyki i leczenia krwawień w hemofilii

Nazwa Producent Typ Badania kliniczne Opis

Fitusiran 
(ALN-AT3)

Sanofi (wcze-
śniej Alnylam 
Pharmaceu-
ticals Inc. we 
współpracy 
z Genzyme)

Terapeutyczny 
RNAi poda-
wany pod-
skórnie. Może 
być stosowany 
w wielu 
zaburzeniach 
krzepnię-
cia, w tym 
u pacjentów 
z inhibitorami 
czynnika VIII 
i IX.

FDA przyznała temu związkowi status 
leku sierocego zarówno w przypadku 
hemofilii A, jak i B.W grudniu 2016 r. 
Alnylam ogłosił, że podskórne podawanie 
fitusiranu raz w miesiącu doprowadziło 
do silnego i zależnego od dawki obni-
żenia antytrombiny (AT) i zwiększenia 
wytwarzania trombiny u pacjentów 
z hemofilią A lub B z oraz bez inhibitorów. 
Jednak podczas badania fazy I w poło-
wie 2017 r. firma ogłosiła zgon jednego 
z 34 uczestników badania z powodu 
zakrzepu wewnątrzczaszkowego. Bada-
nie zostało tymczasowo wstrzymana. 
W listopadzie 2017 r. Alnylam ogłosił, że 
zgodził się z FDA na zaostrzenie środków 
bezpieczeństwa i strategii ograniczania 
ryzyka. Próba została wznowiona w 2018 
r. W czerwcu 2020 r. firma Sanofi ogłosiła 
wyniki badania rozszerzającego Fazę II. 
Raz w miesiącu podskórnie podawano 
fitusiran w dwóch stałych poziomach 
dawek, 50 mg i 80 mg, 33 pacjentom przez 
okres do 57 miesięcy. Mediana rocznych 
wskaźników krwawień spadła do 0,84. 
Wyniki badania ATLAS fazy III spodzie-
wane są w pierwszej połowie 2021 roku.

ALN-AT3 ma na celu korygowanie 
zaburzeń równowagi hemostatycznej 
w hemofilii poprzez redukcję antytrom-
biny, endogennego antykoagulantu, 
zwiększając w ten sposób wytwarzanie 
trombiny i poprawiając hemostazę. 
z podawaniem podskórnym raz w mie-
siącu.

BAY1093884 Bayer BAY 1093884 to 
w pełni ludzkie 
przeciwciało 
monoklonalne 
przeciwko 
inhibitorowi 
szlaku czyn-
nika tkanko-
wego (TFPI) 
opracowane 
jako środek 
omijający dla 
pacjentów 
z hemofilią 
z lub bez inhi-
bitorów.

Faza I, wieloośrodkowe, otwarte badanie 
z pojedynczą zwiększającą się dawką 
u pacjentów z ciężką hemofilią A lub B, 
z lub bez inhibitorów, w celu zbadania 
bezpieczeństwa, tolerancji i farmakoki-
netyki po dożylnym (IV) i podskórnym 
podaniu wzrastających pojedynczych 
dawek i podaniu podskórnym wielu 
dawek BAY1093884. We wrześniu 2019 
roku firma Bayer przerwała badanie 
z powodu zdarzeń zakrzepowych zwią-
zanych z lekiem.

BAY 1093884 przywraca niewystar-
czający wyrzut trombiny, co prowadzi 
do stabilnego tworzenia się skrzepu 
w warunkach hemofilii in vitro i sku-
tecznie zatrzymuje krwawienie in vivo. 
Można go podawać podskórnie.
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Tabela 6. Terapie genowe w badaniach klinicznych w zakresie terapii hemofilii

Nazwa Producent Typ Badania kliniczne Opis

Roctavian 
(BMN
270, valoctoco-
gene
roxaparvovec)

BioMarin Phar-
maceutical, 
oparty na pro-
gramie terapii 
genowej z Uni-
versity College 
London i St. 
Jude’s Research 
Hospital 
w Tennessee

Terapia 
genowa hemo-
filii A.

W lipcu 2016 roku ogłoszono wczesne 
wyniki badania klinicznego fazy I / II 
z udziałem 7 pacjentów, którzy otrzy-
mali wyższą dawkę cząstek wektorów 
6 x 1013. 12 do 28 tygodni po infuzji 
jeden pacjent osiągnął 10% ekspresję 
czynnika VIII, podczas gdy 6 pozostałych 
osiągnęło poziom powyżej 50%, u dwóch 
z nich ponad 200% normy. Trzy lata 
później średnie poziomy czynnika VIII 
u osób otrzymujących najwyższą dawkę 
spadły do mniej niż 30%. Do połowy 
2020 r. 134 pacjentom podano dawki 
w badaniu klinicznym III fazy GENEr8-1. 
W sierpniu 2020 roku FDA odmówiła 
zatwierdzenia wniosku marketingowego 
firmy Biomarin i wezwała do udostęp-
nienia pełnych danych z badań fazy 
III. Obawy dotyczą trwałości ekspresji 
czynnika VIII. FDA dokona ponownej 
oceny w 2022 r.

BMN 270 wykorzystuje wirusy związane 
z adenowirusami (AAV5) jako nośnik lub 
wektor do przenoszenia kodów genetycz-
nych, które pobudzają produkcję białka 
czynnika VIII, którego brakuje u osób 
z hemofilią typu A.

Nazwa Producent Typ Badania kliniczne Opis

Marstacimab 
(wcześniej PF‐ 
06741086)

Pfizer Marstacimab 
jest ludzkim 
przeciwciałem 
monoklonal-
nym, które 
działa prze-
ciwko inhibito-
rowi czynnika 
tkankowego, 
przywracając 
równowagę 
hemostazie 
i zakrzepicy. 
Ten tak zwany 
anty-TFPI jest 
badany jako 
alternatywne 
podejście 
do zastęp-
czej terapii 
czynnikowej 
w hemofilii 
A i B, zarówno 
z, jak i bez 
inhibitorów.

Pierwsze badanie kliniczne I fazy 
z udziałem ludzi (NCT02531815) 
wykazało bezpieczeństwo, toleran-
cję i korzystną dystrybucję terapii 
w organizmie u zdrowych ochotników. 
Niedawno zakończone badanie fazy 
I / II (NCT02974855) oceniało bezpie-
czeństwo i skuteczność wielokrotnych 
dawek podskórnych (podskórnych) 
i / lub dożylnych (do żyły) u osób 
dorosłych z ciężką postacią hemofilii. 
Pfizer planuje również przeprowadzenie 
badania fazy III (NCT03938792) w USA 
w celu przetestowania marstacimabu 
u nastolatków i dorosłych w wieku od 
12 do 74 lat.

N.B. Badania kliniczne dwóch innych 
podobnych anty-TFPI, BAY 1093884 
firmy Bayer i koncyzumabu firmy Novo 
Nordisk, zostały wstrzymane odpo-
wiednio we wrześniu 2019 r. i marcu 
2020 r. Następnie wznowiono proces 
Novo Nordisk. W obu badaniach u wielu 
pacjentów wystąpiły zdarzenia zakrze-
powe.

Concizumab Novo Nordisk Koncyzumab 
jest huma-
nizowanym 
przeciwciałem 
monoklonal-
nym przeciwko 
inhibito-
rowi szlaku 
czynników 
tkankowych 
(TFPI). Jest 
opracowywany 
jako podskórny 
lek do leczenia 
hemofilii A i B.

Badania Fazy II próby 4 i 5 dowiodły 
słuszności koncepcji u pacjentów 
z hemofilią i grupą B z inhibitorami 
i bez nich. Nie zgłoszono żadnych 
zdarzeń zakrzepowych. Jednak podczas 
badania III fazy u trzech pacjentów 
wystąpiły incydenty zakrzepowe 
niepowodujące zgonu. Badanie zostało 
zatrzymane w marcu 2020 r., a następ-
nie wznowione w sierpniu 2020 r. po 
tym, jak FDA zgodziła się na nowe 
środki bezpieczeństwa i wytyczne.

Koncyzumab jest przeciwciałem 
monoklonalnym o wysokim powino-
wactwie przeciwdziałającym hamo-
waniu szlaku czynników tkankowych. 
Pozwala organizmowi wytworzyć 
odpowiednią ilość czynnika Xa, aby 
zapewnić skuteczną hemostazę.

Źródło: Nieczynnikowe produkty krzepnięcia w badaniach klinicznych, Canadian Hemophilia Society 2020
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Nazwa Producent Typ Badania kliniczne Opis

SPK-8011 Roche (wcze-
śniej Spark 
Therapeutics) 
we współpracy 
z Pfizer

Terapia 
genowa hemo-
filii A.

W lipcu 2018 r. Wstępne dane fazy I / 
II dotyczące badanego SPK-8011 dla 
hemofilii A wykazały 97% redukcję 
rocznej częstości krwawień (ABR) i 97% 
redukcję rocznej szybkości infuzji 
(AIR) u wszystkich 12 uczestników 
badania. Zaobserwowano początkowe 
dowody stabilnej ekspresji, bez spadku 
poziomu plateau czynnika VIII. W tym 
czasie u pięciu uczestników wyka-
zano odpowiedź na dawkę z ekspre-
sją czynnika VIII w zakresie 16-49%, 
średnio 30%, po 12 tygodniach. Jednak 
w danych przedstawionych podczas 
ASH 2018 pięć potrzebowało sterydów 
w przypadku nieprawidłowego poziomu 
enzymów wątrobowych – transami-
naz, z których dwa utraciły znaczną 
część ekspresji czynnika VIII, a poziom 
u jednego pacjenta spadł z n 29% do 5%. 
Nie przedstawiono danych dotyczących 
wszystkich 12 pacjentów. Badania fazy 
III będą kontynuowane, ale przewiduje 
się, że profilaktyczne sterydy będą 
stosowane w celu zmniejszenia lub 
wyeliminowania hipertransaminazemii.

SPK-8011 jest nowym kapsydem wirusa 
związanego z adenowirusem (AAV5), 
opracowanego biologicznie, wykazują-
cego ekspresję ludzkiego czynnika VIII.

SPK-9001
(fidanacogene
elaparvovec)

Pfizer (zaini-
cjowany przez 
Spark Thera-
peutics)

Terapia 
genowa hemo-
filii B.

W grudniu 2019 roku Spark Therapeu-
tics ogłosił wyniki próbnej fazy I / II. 
Piętnastu pacjentów, rok po wlewie 
w dawce 5 x 1011 vg / kg, wykazywało 
średni poziom czynnika IX – 22%. Trzech 
pacjentów potrzebowało krótkiego 
kursu steroidów, aby przeciwdziałać 
odrzuceniu wektora wirusowego. Spark 
Therapeutics i Pfizer Inc. ogłosiły, że 
amerykańska Agencja ds.Żywności 
i Leków (FDA) przyznała SPK9001 ozna-
czenie przełomowej terapii. Próba III fazy 
rozpoczęła się w 2019 roku.

SPK-9001 jest nowym kapsydem wirusa 
związanego z adenowirusem (AAV 5), 
opracowanym biologicznie, wykazują-
cym ekspresję zoptymalizowanego pod 
względem kodonów, wysoce aktywnego 
wariantu ludzkiego czynnika IX, genu 
Padua, umożliwiającego endogenną 
produkcję czynnika IX.

AMT-061 uniQure Terapia 
genowa hemo-
filii B.

W grudniu 2019 roku uniQure ogłosiła 
wyniki badania fazy IIb AMT061 
(NCT03489291). Trzech pacjentów 
z ciężką hemofilią B otrzymało pojedyn-
czą infuzję dożylną AMT-061 w dawce 2 
x 1013 vc / kg. Rok po podaniu średnia 
aktywność czynnika IX u trzech pacjen-
tów mieściła się w zakresie terapeu-
tycznym, między 30% a 54%. UniQure 
zakończyła już rejestrację 50 pacjentów 
w kluczowym badaniu fazy III HOPE-B 
AMT-061 (NCT03569891) w ośrodkach 
w USA i Europie.

AMT-061 składa się z genu czynnika 
IX typu Padua, o ekspresji czynnika IX 
od ośmiu do dziewięciu razy większej 
niż w typie dzikim, oraz promotora 
wątrobowego LP1 wraz z wektorem 
wirusowym AAV5.

Edycja genomu 
za pośrednic-
twem SB-FIX 
ZFN: platforma 
wymiany 
białek in vivo 
(IVPRP)

Sangamo 
Biosciences

Terapia 
genowa hemo-
filii B.

W grudniu 2015 r. FDA zatwierdziła 
wniosek Sangamo dotyczący nowego 
badanego leku (NCT02695160). W 2017 
roku firma zainicjowała badanie kli-
niczne fazy I / II w celu oceny bezpie-
czeństwa i potencjalnej skuteczności 
w hemofilii B. Spodziewane zakończe-
nie tego badania nastąpi w 2021 r.

IVPRP wykorzystuje technologię edycji 
genomu białka wiążącego DNA (ZFP) 
firmy Sangamo, aby umożliwić stałą 
produkcję białka czynnika IX z określo-
nego miejsca genomu w wątrobie przy 
pojedynczym leczeniu ogólnoustrojo-
wym.

SB-525 Pfizer  
(wcześniej
Sangamo 
Biosciences)

Terapia 
genowa hemo-
filii A.

W styczniu 2020 roku Sangamo 
przekazał opracowanie SB-525 firmie 
Pfizer, która rozwija terapię do badania 
klinicznego III fazy, NCT03587116. 
Wyniki badania fazy I / II z udziałem 
11 osób przy 4 różnych dawkach zostały 
opublikowane w grudniu 2019 r. Osoby 
przyjmujące najwyższą dawkę osią-
gnęły poziom czynnika VIII w normal-
nym zakresie.

SB-525 jest podejściem terapii genowej, 
które wykorzystuje rekombinowany 
wektor wirusa związanego z adenowi-
rusem 2/6 (AAV2 / 6) kodujący cDNA 
ludzkiego czynnika VIII z usunięciem 
domeny B.
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Nazwa Producent Typ Badania kliniczne Opis

FLT180a Freeline The-
rapeutics Ltd. 
Stowarzyszona 
z University 
College w Lon-
dynie

Terapia 
genowa hemo-
filii B.

W czerwcu 2018 r. Freeline Therapeu-
tics ogłosiła rozpoczęcie badania fazy 
I / II (NCT03369444, BAMAZE) swojego 
kandydata do terapii genowej hemofilii 
B. Freeline przedstawiła w lipcu 2020 r. 
dane dotyczące 8 pacjentów w 4 kohor-
tach z rosnącymi dawkami. Dwóch 
pacjentów, którzy byli leczeni w kohor-
cie najmniejszej dawki osiągnęło 
poziomy 42 i 49%. Dwóch pacjentów 
z kohorty najwyższej dawki osiągnęło 
poziomy czynnika IX na poziomie lub 
przekraczającym normalny zakres (50-
150% normy).

Terapia wykorzystuje nowy wektor 
wirusowy związany z adenowirusem 
(AAVS3) i mutację genu Padua czynnika 
IX.

Źródło: Terapie genowe – produkty w przygotowaniu, Canadian Hemophilia Society 2020
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Rozdział 3. System leczenia hemofilii w Polsce

3.1 Hemofilia w Polsce i na świecie
Hemofilia i inne skazy krwotoczne są dziedzicznymi cho-
robami dotykającymi według szacunków nawet ponad 
pół miliona osób na świecie [1]. Według danych Świato-
wej Federacji Hemofilii w 2019 roku zidentyfikowano 324 
tysiące pacjentów. Najczęstszym rozpoznaniem wśród 
skaz krwotocznych była hemofilia A, czyli niedobór VIII 
czynnika krzepnięcia. W drugiej kolejności występowała 
choroba von Willebranda, a  następnie hemofilia B. Pod 
względem częstości występowania, najczęstszą skazą 
krwotoczną jest choroba von Willebranda. Nie wszyscy 
jednak pacjenci z tą skazą wymagają leczenia, w dodatku 
jej diagnostyka nie jest łatwa, dlatego nie wszyscy chorzy 
są identyfikowani w systemie.

Przyrost liczby chorych na choroby z tej grupy widoczny 
na wykresie jest szybszy niż wzrost populacji światowej. 
Jest to związane między innymi z lepszą wykrywalnością 
i  dokładniejszym raportowaniem występowania tych 
schorzeń w różnych rejonach świata. Dzięki temu rosną 
szanse pacjentów, aby otrzymywać niezbędne leczenie. 
Oznacza to jednak również, że hemofilia i  inne skazy 
krwotoczne będą narastającym wyzwaniem dla syste-
mów ochrony zdrowia na całym świecie.

W Polsce na hemofilię i  inne skazy krwotoczne chorują 
6174 osoby, czyli choroby z tej grupy dotykają 0,016 proc. 
populacji ogólnej [1]. Udział poszczególnych rodzajów 
skaz krwotocznych zaprezentowany jest na wykresie nr 2.

Według danych Ministerstwa Zdrowia (marzec 2018) na 
hemofilię A leczonych w Polsce było 2489 osób, na hemo-

filię B – 427 osób, a 1980 osób cierpiało na chorobę von 
Willebranda. Pozostałe skazy krwotoczne dotyczyły 812 
osób. Sumarycznie MZ podaje dane o 5708 pacjentach [3].

Hemofilia występuje u  pacjentów z  różną intensywno-
ścią, w zależności od stopnia aktywności niedoborowego 
czynnika krzepnięcia. Aktywność czynnika w  zakresie 
5-40 proc. określa się mianem łagodnej postaci choroby. 
Aktywność na poziomie 1-5 proc. – mianem umiarkowa-
nej, a aktywność poniżej 1 proc. jest oznaką ciężkiej cho-
roby. U zdrowego człowieka aktywność czynnika wynosi 
50-150 proc. [2] Udział poszczególnych postaci w całości 
populacji pacjentów w Polsce różni się w hemofilii A i B. 
Ciężka postać dotyka relatywnie większej części popula-
cji pacjentów chorujących na niedobór czynnika VIII (51 
proc. w porównaniu do 45 proc. w przypadku hemofilii B). 
Szczegółowy podział prezentuje wykres nr 3.

Z dostępnych danych wynika, że na ciężką postać hemo-
filii choruje w Polsce ok. 1500 osób. Stanowi to jedynie 
0,004 proc. całej populacji. W związku z tym jest wysoce 
prawdopodobne, że wielu specjalistów i  klinicystów 
nigdy nie spotka na swojej ścieżce zawodowej pacjenta 
dotkniętego hemofilią, a  w  związku z  tym nie będzie 
miała praktycznej wiedzy na temat opieki nad tą szcze-
gólną grupą chorych. Należy pamiętać, że są to osoby 
o wyjątkowych potrzebach w zakresie dostępu do świad-
czeń medycznych ratujących życie. Dlatego szczególnie 
w przypadku tych chorych istotny jest dobrze skonstru-
owany system i procedury, które pozwolą na zapewnie-
nie ciągłości opieki o  odpowiedniej jakości przez całe 
życie pacjenta.
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3.2. Opieka nad pacjentami z hemofilią 
Opieka nad pacjentami z  hemofilią opiera się przede 
wszystkim na uzupełnianiu brakującego czynnika krzep-
nięcia. Na rynku dostępne są czynniki osoczopochodne, 
produkowane z krwi ludzkiej lub rekombinowane, wytwo-
rzone metodą bioinżynierii, wśród których oddzielną 
grupę stanowią czynniki krzepnięcia o  przedłużonym 
działaniu. Czynniki podaje się pacjentom w  trybie pro-
filaktycznym, zanim wystąpią objawy krwawienia lub 
pomiędzy epizodami krwawień, oraz doraźnie w  przy-
padku wystąpienia krwawienia. Wyróżnia się kilka rodza-
jów profilaktyki [4]: 
• profilaktykę pierwotną, stosowaną przed wystąpie-

niem drugiego dużego krwawienia u dziecka,
• profilaktykę wtórną, której zadaniem jest niedopusz-

czenie lub opóźnienie wystąpienia kolejnych dużych 
krwawień,

• profilaktykę trzeciorzędową – stałe, regularne lecze-
nie po wystąpieniu choroby stawów, mające działanie 
zapobiegawcze wobec pogłębiających się zmian zwy-
rodnieniowych,

• profilaktykę krótkoterminową, stosowaną na przy-
kład przed zabiegami stomatologicznymi lub chi-
rurgicznymi, mającą duże znaczenie dla przebiegu 
zabiegu i bezpieczeństwa pacjenta.

Podstawą leczenia hemofilii jest stosowanie koncentra-
tów niedoborowych czynników krzepnięcia krwi (terapia 
substytucyjna). Koncentraty te podaje się w  celu zaha-
mowania aktywnego krwawienia (leczenie „na żądanie”) 
lub w celu prewencji występowania krwawień, pozwala-
jąc chorym z hemofilią na prowadzenie aktywnego życia 
i  osiągnięcie jakości życia porównywalnej z  osobami 
żyjącymi bez hemofilii. Zgodnie ze standardami postępo-
wania, profilaktykę należy zaproponować każdej osobie 
z hemofilią, u której doszło do jednego lub więcej samo-
istnych krwawień do stawów. 

O ile krwawienia zagrażające życiu lub związane z silnym 
bólem powinny być zawsze leczone w warunkach szpital-
nych, o tyle większość wylewów krwi do stawów i mięśni 
może być leczona w  warunkach domowych. W  warun-
kach domowych może być także prowadzona profilaktyka 
pierwotna, wtórna, trzeciorzędowa i krótkoterminowa. 

W wyniku prac specjalnej grupy roboczej, w latach 2005-
2007 opracowano wytyczne dotyczące zasad opieki nad 
pacjentami z  hemofilią w  Europie. Zaproponowany 
zestaw pryncypiów został zaakceptowany przez Europej-
skie Konsorcjum Chorych na Hemofilię oraz Światową 
Federację Hemofilii. Zaprezentowany przed Parlamentem 
Europejskim zestaw zasad jest uznawany za standard 
w Unii Europejskiej.

Zasady zostały opublikowane i  przyjęte ponad 10 lat 
temu. W Polsce wciąż jednak występują braki w zakresie 
ich realizacji, co przedstawiono w tabeli nr 1. W publikacji 
ekspertów Polskiego Towarzystwa Hematologów i Trans-
fuzjologów z  2016 roku jedynie dwie spośród dziesięciu 
zasad zostały uznane za spełnione. Dotyczą one stworze-
nia centralnej organizacji realizującej opiekę nad chorymi 
oraz dostępu do leczenia omijającego inhibitor. Pozostałe 
cele nie zostały do chwili obecnej w pełni osiągnięte, choć 
w odniesieniu do niemal wszystkich można dostrzec ich 
częściową realizację, o różnym stopniu zaawansowania. 

Mimo to jakość opieki nad pacjentami z hemofilią popra-
wia się z roku na rok. W zakresie kluczowego wskaźnika 
mówiącego o  sytuacji pacjentów ze skazami krwotocz-
nymi wymienia się poziom zużycia czynnika krzepnię-
cia w przeliczeniu na mieszkańca danego kraju. Poziom 
zużycia czynnika VIII zapewniający chorym możliwość 
prowadzenia pełnej aktywności życiowej został okre-
ślony na 5-7 jednostek w przeliczeniu na mieszkańca na 
rok. Z kolei minimalny poziom określono na 3 jednostki. 

Choroba von Willebranda

Wykres 2. Liczba pacjentów chorujących na skazy 
krwotoczne w Polsce, 2019

Źródło: [1]

Wykres 3. Pacjenci chorujący na hemofilię w Polsce według 
stopnia ciężkości choroby, 2019

Źródło: [1]

 Hemofilia A
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Wykres nr 4 przedstawia porównanie poziomu zużycia 
czynnika VIII w Polsce na tle innych krajów europejskich. 

Poziom zużycia czynnika VIII plasuje nas na 7. miejscu, za 
Węgrami, Irlandią, Litwą, Szwecją, Wielką Brytanią i Sło-
wacją. Uwagę zwraca jednak fakt, że w Polsce w ogóle nie 
jest stosowany czynnik o przedłużonym działaniu, pod-
czas gdy w wielu innych krajach stanowi on istotny skład-
nik zabezpieczenia chorych. W  tym zakresie przoduje 
Irlandia, która w opiece nad osobami chorymi na hemofi-
lię A wykorzystuje wyłącznie czynnik długodziałający.

W zużyciu czynnika IX Polska plasuje się istotnie powy-
żej minimalnego rekomendowanego poziomu. Rysunek 

Tabela 1. Zasady opieki nad pacjentami z hemofilią, European 
Principles of Haemophilia Care 

Lp. Zasada Stopień  
realizacji 
w Polsce

1 Stworzenie centralnej organizacji 
realizującej opiekę nad chorymi na 
hemofilię 

2 Prowadzenie krajowego rejestru chorych 
hemofilię

3 Utworzenie sieci ośrodków realizujących 
wielospecjalistyczną i kompleksową opiekę 
oraz ośrodków leczenia hemofilii

4 Równorzędna współpraca w zakresie 
świadczenia opieki dla chorych na 
hemofilię – klinicystów, przedstawicieli 
pacjentów, resortu odpowiedzialnych za 
sprawy zdrowia i kwestie socjalne oraz 
organizacji świadczących opiekę dla osób 
z hemofilią

5 Zapewnienie dostępu do skutecznego 
i bezpiecznego leczenia suplementacyjnego 
niedoborowymi czynnikami krzepnięcia 
w optymalnych dawkach

6 Dostęp do leczenia domowego 

7 Dostęp do leczenia profilaktycznego 

8 Natychmiastowy dostęp do leczenia 
(pomoc doraźna) w sytuacjach krytycznych 
– w ramach szpitalnych oddziałów 
ratunkowych oraz specjalistycznej opieki 
medycznej

9 Dostęp do leków omijających inhibitor, 
do leczenia indukującego tolerancję 
immunologiczną oraz do terapii skutków 
krwawień

10 Zapewnienie wysokiego poziomu 
kształcenia lekarzy oraz dalsze 
prowadzenie badań naukowych na 
hemofilią

 brak realizacji  realizacja częściowa  realizacja pełna 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [5-6].

5 przedstawia analogiczne porównanie państw europej-
skich. W zestawieniu przoduje Litwa, gdzie zużycie czyn-
nika IX jest ponadtrzykrotnie wyższe niż w Polsce. Kolejne 
miejsca zajmują Irlandia, Finlandia, Szwecja i  Francja. 
W  Polsce w  2019 roku wykorzystano niewiele więcej 
czynnika IX niż w Wielkiej Brytanii. Pacjenci z hemofilią B, 
podobnie jak ci z hemofilią A, nie mają w Polsce dostępu 
do długodziałających czynników. 

Wykorzystanie czynników VIII oraz IX systematycznie 
rośnie. Wykres nr 6 przedstawia średnie zużycie na miesz-
kańca w Polsce w latach 2002-2019. W obu przypadkach 
widoczny jest trend wzrostowy. Co więcej, począwszy od 
2014 roku można zauważyć zwiększoną dynamikę przy-
rostu wykorzystania czynnika VIII w ujęciu rok do roku. 
Oznacza to zwiększoną dostępność niezbędnych środków 
leczniczych dla pacjentów, co przekłada się na poprawę 
ich stanu.

Ze względu na rzadkość występowania tej choroby, 
w  przypadku leczenia hemofilii jeszcze silniej niż 
w  innych schorzeniach wybrzmiewa konieczność sto-
sowania zindywidualizowanego podejścia do pacjenta 
oraz zapewnienia ciągłości w  dostępie do terapii. Cha-
rakter leczenia, łączący terapię ciągłą z terapią doraźną, 
wymaga wypracowania odpowiednich mechanizmów 
logistycznych oraz infrastrukturalnych, zapewniają-
cych pacjentom opiekę w każdej sytuacji. Dostosowanie 
schematu terapeutycznego do zróżnicowania prezenta-
cji choroby, zachowań, aktywności oraz preferencji cho-
rego, a  także dostępności do świadczeniodawców, jest 
koniecznym warunkiem zapewnienia opieki najwyższej 
jakości. 

W Polsce od momentu wprowadzenia programu lekowego 
B.15 („Zapobieganie krwawieniom u  dzieci z  hemofilią 
A  i B”) każde nowonarodzone dziecko z ciężką postacią 
hemofilii ma zagwarantowaną profilaktykę. W przypadku 
pacjentów z  postacią umiarkowaną i  lekką o włączeniu 
do programu decyduje zespół koordynujący, na podstawie 
liczby krwawień. Można więc przyjąć, że wszyscy pedia-
tryczni pacjenci wymagający profilaktyki mają do niej 
dostęp. Porównanie z  innymi krajami wskazuje na fakt, 
że zakres jej stosowania należy jednak do najniższych 
w Europie. Podobny wynik zanotowano jedynie we Fran-
cji. W  zakresie profilaktyki u  dorosłych Polska znajduje 
się w  środku stawki krajów europejskich. Jednak nawet 
wiele krajów w  Europie Środkowowschodniej zapewnia 
profilaktykę większemu odsetkowi dorosłych chorych 
z hemofilią.

W  2019 roku około 93 proc. czynnika krzepnięcia VIII 
w Polsce pochodziło z osocza. To najwyższy wynik spo-
śród raportujących krajów. Zwraca uwagę również cał-
kowity brak wykorzystania czynnika o  przedłużonym 
działaniu, którego stosowanie wiąże się z  wymiernymi 
korzyściami dla pacjentów. Jest to związane chociażby 
z niższą częstotliwością wizyt w podmiotach leczniczych, 
zmniejszeniem konieczności stosowania portów dostępu 
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żylnego oraz mniejszymi trudnościami w  dawkowaniu. 
Główne zalety czynników długodziałających polegają na 
lepszej kontroli krwawień w  leczeniu profilaktycznym, 
mniejszej liczbie iniekcji oraz mniejszym zużyciu czyn-
nika. W  zakresie rodzaju wykorzystanych czynników 
Polska zdecydowanie odstaje nie tylko od średniej Unii 
Europejskiej, ale nawet od krajów o podobnym poziomie 
rozwoju gospodarczego. 

3.3. Organizacja opieki nad pacjentami z hemofilią 
w Polsce
Leczenie hemofilii w Polsce odbywa się w ramach dwóch 
programów finansowanych ze źródeł publicznych. Są to:
• Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię 

i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023
• Program lekowy B.15 „Zapobieganie krwawieniom 

u dzieci z hemofilią A i B”

Wykres 6. Zużycie czynników 
krzepnięcia VIII i IX w Polsce 
w okresie 2002-2019
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Wykres 7. Procent pacjentów 
z hemofilią objętych 
profilaktyką w wybranych 
krajach Europejskich, 2019
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Populacje chorych objętych tymi dwoma programami 
różnią się od siebie w  istotnym stopniu. Do programu 
lekowego B.15 mogą być zakwalifikowane wyłącznie 
dzieci ze zdiagnozowaną hemofilią A  lub B. Natomiast 
w  Narodowym Programie leczeni są pacjenci cierpiący 
także na pozostałe skazy krwotoczne, w tym chorobę von 
Willebranda, która stanowi 36 proc. przypadków skaz 
krwotocznych występujących w  Polsce. Narodowy Pro-
gram nie zawiera również ograniczeń związanych z lecze-
niem hemofilii powikłanej inhibitorem, które stanowią 
wykluczenie z  terapii w  programie lekowym (za wyjąt-
kiem nowopowstałego powikłania inhibitorem). Leczenie 
w  ramach programu lekowego trwa do ukończenia 18. 
roku życia [9]. W  programie lekowym B.15 od początku 
jego powstania leczonych było 644 pacjentów, aktualnie 
leczone są 362  osoby, w tym 305 czynnikiem VIII oraz 57 
czynnikiem IX [3]. Od przetargu w  2020 roku wszystkie 
dzieci z hemofilią A są leczone czynnikiem rekombinowa-
nym. W ramach Narodowego Programu, 2713 pacjentów 
otrzymało przynajmniej raz czynnik krzepnięcia (2017 r.)

Narodowy Program finansowany jest z budżetu Minister-
stwa Zdrowia. Natomiast finansowanie programu leko-
wego B.15 leży w gestii Narodowego Funduszu Zdrowia, 
w ramach budżetu przeznaczanego na refundację leków. 
Zakup niezbędnych leków realizowany jest poprzez 
zakupy centralne przez Zakład Zamówień Publicznych 
przy Ministrze Zdrowia.

3.3.1. Program lekowy
W ramach budżetu programu lekowego finansowana jest 
diagnostyka oraz hospitalizacja lub przyjęcie ambulato-
ryjne związane z realizacją programu. 

Produkty dostępne w ramach programu lekowego muszą 
znaleźć się na liście leków refundowanych publikowanej 
przez Ministerstwo Zdrowia. Produkty podlegają proce-
sowi refundacji regulowanemu przez ustawę o refundacji 
leków i wyrobów medycznych z dnia 12 maja 2011 r. [10]. 
Aby uzyskać refundację dla danego produktu, niezbędne 
jest przedstawienie dokumentów udowadniających jego 
skuteczność i bezpieczeństwo, a także informacje o efek-
tywności ekonomicznej opisujące korzyści płynące z jego 
stosowania w  całym procesie leczenia oraz wpływie na 
budżet płatnika w przypadku objęcia go refundacją. Sta-
łym elementem procesu są negocjacje z Komisją Ekono-
miczną, gdzie ustalana jest maksymalna cena zbytu pro-
duktu. Stosuje się porównanie poziomu cen produktu do 
innych krajów. 

Producent ma także możliwość zaproponowania pouf-
nych rabatów i  umów dzielenia ryzyka, co dodatkowo 
obniża koszty płatnika publicznego. Częścią decyzji mogą 
być dodatkowe usługi w  cenie produktu, np. dostawy 
domowe, monitorowanie zużycia czynnika krzepnięcia, 
które pomaga utrzymać wyższy poziom współpracy cho-
rego z lekarzem. Decyzje o refundacji produktu oraz ceny 

Rysunek 9. Schemat organizacji opieki nad pacjentami z hemofilią i pokrewnymi skazami krwotocznymi w Polsce

Źródło: Opracowanie własne na podstawie MZ, NFZ
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Narodowy program leczenia chorych na hemofilię 
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Zakład Zamówień Publicznych przy Ministerstwe Zdrowia

Przetargi Centralne (zakup czynników krzepnięcia)

•  Dorośli: HA/B, + powikłana inhibitorem, pokrewne 
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• Dzieci z hemofilią umiarkowaną i łagodną

•  Dzieci włączone do programu lekowego (czynniki 
na krwawienia przebijające i urazowe)

Dzieci włączone do programu lekowego z hemofilią ciężką

Zgodnie z wynikami przetargu od 2021 roku mogą 
otrzymywać czynniki rekombinowane w profilaktyce.

Dostęp do tego rodzaju czynnika nie jest gwarantowany poza 
grupą dzieci, które wcześniej nie były leczone czynnikami 
osoczopochodnymi. Wyniki kolejnych przetargów mogą być 
odmienne. 
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maksymalne są renegocjowane w ustalonych odstępach 
czasu, co jest kolejnym mechanizmem kontroli wydat-
ków w programach lekowych. Dzięki stosowaniu tak opi-
sanego procesu refundacyjnego, ceny produktów leczni-
czych w Polsce należą do najniższych w Europie.

Sumaryczna wartość umów zawartych pomiędzy NFZ 
a  świadczeniodawcami przedstawiona jest na wykre-
sie nr 9. Produkty lecznicze stanowiły w analizowanym 
okresie 96 proc. całkowitej wartości umów. Pozostałe 
korzyści i działania pokrywane w cenie świadczenia – to 
m.in. dostawy domowe, monitoring leczenia, oznacza-
nie farmakokinetyki, opieka pielęgniarska, dzienniczki 
pacjentów i  szkolenia skierowane przede wszystkim 
do ich rodziców ale także edukacji osób sprawujących 
opiekę w  miejscu przebywania/nauki pacjenta żłobek, 
przedszkole, szkoła, edukacji pracowników POZ spra-
wujących opiekę nad dzieckiem. Biorąc to pod uwagę, 
można stwierdzić że w  ramach programu lekowego 
finansowana jest terapia chorych dzieci, a  nie jedynie 
czynniki krzepnięcia.

Pomimo spadku wartości umów w programie o 10 mln zł 
(-23%) pomiędzy rokiem 2017 a 2018 nie zaobserwowano 
aż tak dużego spadku wykorzystania czynników krzep-
nięcia: w 2017 roku w ramach programu podano pacjen-
tom 60,1 mln j.m. czynników krzepnięcia, a w kolejnym 

roku 58,3 mln j.m., Spadek o około 3 proc. był związany 
z przejściem większej liczby pacjentów, który ukończyli 18 
lat, do systemu leczenia osób dorosłych, a także spadkiem 
cen związanych z pojawieniem się konkurencji w zakre-
sie producentów czynników rekombinowanych[11]. Udało 
się zatem istotnie ograniczyć koszty płatnika, dzięki niż-
szej cenie jednostki czynnika krzepnięcia. Może to świad-
czyć o  efektywności funkcjonowania mechanizmów 
kontroli cen w ramach programu lekowego oraz wpływie 
odpowiednio skonstruowanej specyfikacji przetargowej 
na obniżanie się poziomu cen.

Informacje o  pacjentach włączonych do programu 
lekowego dodatkowo są raportowane w  Systemie 
Monitorowania Programów Terapeutycznych (SMPT). 
Świadczeniodawca ma obowiązek pełnego i  termino-
wego raportowania danych do SMPT. Jest to warunek 
konieczny do rozliczenia kosztów leków podanych 
pacjentowi i  wykonanych świadczeń [12]. Zbierane 
dane dotyczą ilości podanego czynnika, wyników 
badań laboratoryjnych oraz efektów leczenia pacjenta. 
Stwarza to możliwość analizowania danych pod kątem 
oceny efektywności opieki nad pacjentem w  profilak-
tyce krwawień u dzieci. W ramach programu lekowego 
wszyscy rodzice chorych dzieci otrzymali również prze-
szkolenie dotyczące zasad i sposobu podawania czyn-
ników krzepnięcia

Wykres 9. Wartość umów na 
realizację programu lekowego B15 
2016-2020

Źródło: Informator o umowach NFZ

Wykres 10. Budżet Programu 
Leczenia Chorych na Hemofilię 
i Pokrewne Skazy Krwotoczne  
na lata 2019-2023

Źródło: Narodowy Program [3]. Dane 
za lata 2019-2020 to koszty zaangażo-
wane, a za lata 2021-2023 planowane.
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3.3.2. Narodowy Program Leczenia Chorych na 
Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne
W ramach Narodowego Programu finansowane są działa-
nia związane z utworzeniem ośrodków leczenia hemofilii 
i  pokrewnych skaz krwotocznych, powołanie Rady Pro-
gramu, szkolenia, utworzenie i prowadzenie rejestru cho-
rych oraz zakup produktów leczniczych [3]. Wykres nr 10 
przedstawia budżet programu na lata 2019-2023.

Budżet Narodowego Programu jest niemal dziesięciokrot-
nie większy niż wydatki NFZ na program lekowy. Ozna-
cza to, że to za pośrednictwem Narodowego Programu 
zaspokajana jest większość potrzeb polskiej populacji 
pacjentów chorujących na hemofilię i  pokrewne skazy 
krwotoczne.

Wzrost kosztów w nadchodzących latach wynika z plano-
wanego zwiększenia wykorzystania czynników krzepnię-
cia, czyli zbliżania się do wartości uzyskiwanych w innych 
krajach Europy Zachodniej, a także z zakładanego wzrostu 
zapotrzebowania, związanego z  przechodzeniem z  pro-
gramu lekowego leczonych dzieci, który kończą 18 lat. [3]

W  budżecie Narodowego Programu dominują koszty 
zakupu czynników krzepnięcia, przy mikroskopijnym 
(poniżej 1 procenta) udziale innych kategorii. Wynika 
to z  faktu, że pozostałe elementy opieki (np.  hospi-
talizacje, wizyty domowe czy transport sanitarny) nie 
są analizowane w  kategoriach kosztowych w  ramach 
programu – środki na ich realizację pochodzą z innych 
źródeł. 

Zgodnie z  treścią Narodowego Programu, jego realizacja 
jest oceniana według 4 parametrów:
1. Liczba pacjentów objętych opieką.
2. Wskaźniki zużycia poszczególnych rodzajów kon-

centratów czynników krzepnięcia w przeliczeniu na 
mieszkańca kraju.

3. Liczba pacjentów objętych dostawami czynników 
krzepnięcia do domu.

4. Liczba uczestników szkoleń.

Podstawowym zadaniem programu jest zapewnie-
nie pacjentom dostępu do produktów leczniczych, nie 
uwzględnia on jednak miar skuteczności leczenia czy 
stopnia zaspokojenia potrzeb indywidualnych pacjentów. 
W ramach oceny programu nie pojawiają się m.in. wskaź-
niki mówiące o ograniczeniu wydatków systemowych na 
przeciwdziałanie zdarzeniom niepożądanym, monitoro-
waniu stężenia czynników krzepnięcia we krwi, zmniej-
szeniu liczby hospitalizacji pacjentów z  hemofilią ani 
ocena jakości życia, samodzielności w funkcjonowaniu czy 
możliwości prowadzenia aktywnego życia przez chorych. 
Oznacza to, że nie są brane pod uwagę wyniki efektywno-
ści systemowej (ograniczenia całkowitych kosztów opieki) 
ani efektywności klinicznej czy jakości opieki nad chorymi. 

W  treści Narodowego Programu wskazano na możli-
wość włączenia innowacyjnych produktów leczniczych, 
pod warunkiem zmieszczenia się w ramach dostępnego 
budżetu i  uzyskania pozytywnej opinii Agencji Oceny 
Technologii Medycznych i  Taryfikacji oraz z  uwzględ-
nieniem opinii ekspertów i  Rady Programu. Warunkiem 
wprowadzenia nowego produktu do programu jest wyka-
zanie efektywności klinicznej lub kosztowej. W odróżnie-
niu od ścieżki refundacyjnej, nie uwzględniono w opisie 
dodatkowych elementów, takich jak negocjacje z Komisją 
Ekonomiczną, odnawianie decyzji, benchmarking cen czy 
rabaty lub umowy podziału ryzyka. 

Ścieżką zaopatrywania w produkty lecznicze pozostają prze-
targi, które opierają się na zakupie określonej ilości leku po 
cenie zadeklarowanej przez producenta. Warunki przetargów 
na zaopatrzenie w duże ilości czynników krzepnięcia doty-
czą różnych elementów konkurencji między dostawcami, 
spośród których  nadal największe znaczenie ma oferowana 
cena.Kryterium ceny za jednostkę międzynarodową stanowi 
przeszkodę na polu konkurencji między czynnikami kon-
wencjonalnymi a  długodziałającymi. Tymczasem całkowity 
koszt tych ostatnich mógłby być korzystniejszy dla budżetu, 
co może być zweryfikowane analizami danych z rzeczywistej 
praktyki klinicznej (Real World Evidence, RWE) i  zabezpie-
czone odpowiednim mechanizmem podziału ryzyka.

T1 2017 T2 2017 T1 2018 T2 2018T3 2017 T4 2017 T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4 2019 T4 2020T5 2017

0,50

0,45

0,40

0,35

0,30

0,25

0,20

40

35

30

25

20

15

10

cena jednostki (PLN) ilość jednostek (mln)
Ceny w przetargach na czynnik VIII osoczopochodny 2017-2019

35
37

37
22

20

29 29

25

16 16

20

25

Volume mIU Fanhdi Octanate Immunate Pharmavate Beriate

Wykres 11. Porównanie 
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Źródło: Opracowanie własne na 
podstawie danych o wynikach 
przetargów zaczerpniętych ze strony 
Zakładu Zamówień Publicznych przy 
Ministrze Zdrowia
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3.3.3. Przetargi centralne
Zakupy czynników odbywają się w  formie przetargu 
organizowanego przez Zakład Zamówień Publicznych 
przy Ministrze Zdrowia, na podstawie Prawa Zamówień 
Publicznych. Sytuacja ta pociąga za sobą konsekwencje 
dla systemu, jako że często zwycięzcą postępowania jest 
pojedynczy producent dostarczający jeden rodzaj czyn-
nika. Konkurencja odbywa się, oprócz programu leczenia 
dzieci B.15, w  oparciu o  zaoferowaną przez producenta 
cenę, co sprawia, że czynniki osoczopochodne i  rekom-
binowane traktowane są jako doskonałe zamienniki. 
W związku z tym, że czynniki rekombinowane nie mogą 
być konkurencyjne cenowo, producenci przystępują do 
przetargów wyłącznie z produktami osoczopochodnymi. 
Wygrana jednego dostawcy oznacza, że tylko jego pro-
dukt będzie w danym okresie dostarczany pacjentom. 

Z  punktu widzenia klinicznego stan ten może gene-
rować konsekwencje w przypadku wystąpienia uczu-
lenia u pacjenta. Natomiast z punktu widzenia syste-
mowego w  kolejnych postępowaniach cena czynnika 
może ulegać znaczącym fluktuacjom. Wykres nr  11 

przedstawia wyniki postępowań przetargowych 
w okresie 2017-2019.

Na wykresie nr 11 przedstawiono, jak zmieniała się cena 
za jednostkę czynnika krzepnięcia w przetargach dla NCK 
rozpisanych na przestrzeni kilku lat. Duża fluktuacja cen 
efektywnych za jednostkę czynnika na przykładzie osoczo-
pochodnego czynnika VIII wskazuje, że w kolejnych postę-
powaniach różnica w koszcie dla płatnika może wynosić 
nawet 0,15 zł za jednostkę czynnika, co stanowi różnicę 
50 proc. ceny pomiędzy kolejnymi postępowaniami. 

Z  przedstawionej analizy wynika, że uznanie ceny za 
jednostkę czynnika jako jedynego ocenianego aspektu 
w pojedynczym postępowaniu przetargowym nie wystar-
cza do uzyskania efektywności w  zakresie wydatkowa-
nych środków publicznych. 

Na wykresie nr 12 przedstawiono ceny czynników w prze-
targach centralnych w  programie lekowym B.15 organi-
zowanych na okres 18-24 miesięcy. Duże spadki cen 
czynników rekombinowanych B wywołało pojawienie się 
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Cena a jakość 
Czynnik rekombinowany VIII

• 2011, 2012 – 2,7 PLN / j.m.
 – brak

• 2014 – 1,97 PLN / j.m.
 – pielęgniarki
 – pilotaż dzienniczków ekektronicznych

• 2016 – 1,48 PLN / j.m.
 – pielęgniarki
 – dzienniczki elektroniczne

• 2017 – 0,79 PLN / j.m.
 – pielęgniarki
 – dzienniczki elektroniczne
 – farmakokinetyka

• 2019 – 0,56 PLN / j.m.
 – pielęgniarki
 – dzienniczki elektroniczne
 – farmakokinetyka
 – jakość leczenia

Czynnik osoczopochodny VIII

• 2011 – 1,01 PLN / j.m.

• 2012 – 0,87 PLN / j.m.
 – brak

• 2014 – 0,54 PLN / j.m.
 – pielęgniarki

• 2016 – 0,47 PLN / j.m.
 – pielęgniarki

• 2017 – 0,44 PLN / j.m.
 – pielęgniarki
 – dzienniczki elektroniczne

• 2020 – 0,43 PLN / j.m. rekombinowany
 – pielęgniarki
 – dzienniczki elektroniczne
 – farmakokinetyka
 – jakość leczenia

Źródło: Instytut Matki i Dziecka
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konkurencji w 2017 roku, w przypadku czynnika rekombi-
nowanego A konkurencja pojawiła się w 2016 roku.

Wątpliwość budzi również czasowe ograniczenie różno-
rodności opcji terapeutycznych dla pacjenta. W  przy-
padku choćby wystąpienia nietolerancji pacjenta na pro-
dukt od konkretnego producenta, lekarz prowadzący ma 
ograniczoną możliwość wyboru produktu leczniczego. 

Zasadnym zatem byłoby rozważenie wprowadzenia dodat-
kowych mechanizmów lub modyfikacji struktury postępo-
wań, aby zmniejszyć różnice w cenie oraz umożliwić pro-
ducentom konkurowanie także w  innych aspektach, na 
przykład efektywności klinicznej lub bezpieczeństwa. 

3.4. Wybrane wyzwania w opiece nad pacjentami 
z hemofilią

3.4.1. Podaż krwi
W ujęciu globalnym, zapotrzebowanie na krew jest wyż-
sze niż dostępne jej zasoby [13]. Ogólny stosunek popytu 
do podaży krwi wyniósł 1,12. Wskazuje to na istnienie 
luki pomiędzy możliwościami systemu dostarczania pro-
duktów krwi oraz potrzebami. Można się spodziewać, że 
wraz ze wzrostem popytu na krew i produkty krwiopo-
chodne na całym świecie dostęp do tego wyjątkowego 
zasobu może stawać się coraz trudniejszy. 

Poważne niedobory krwi dotyczą przede wszystkim rejo-
nów świata o niższym rozwoju społeczno-ekonomicznym 
[13]. W Polsce sytuacja również nie jest całkowicie pewna. 
Najwyższa Izba Kontroli wskazała z jednej strony na samo-
wystarczalność Polski w zakresie dostępu do krwi, ale z dru-
giej strony zwróciła uwagę na okresowe braki w dostępie do 
poszczególnych rodzajów produktów leczniczych związa-
nych z krwią [14]. Ze względu na rosnące zapotrzebowanie 
na krew, przy stabilnej liczbie donacji (wykres nr 13), w przy-
szłości zaopatrzenie polskich pacjentów w produkty krwio-
pochodne może stanowić istotne wyzwanie dla systemu.

Polska nie posiada własnych możliwości frakcjonowania 
osocza i opiera się w tym zakresie na dostawcach i dys-
trybutorach zagranicznych. NIK wskazuje tę sytuację jako 
wyzwanie dla systemu zabezpieczenia potrzeb społecz-
nych [14], w  tym między innymi dla pacjentów polega-
jących w  swoim życiu codziennym na regularnym uzu-
pełnianiu czynników krzepnięcia. Z  tego powodu od lat 
dyskutowana jest budowa krajowej fabryki frakcjonowa-
nia osocza, ale nadal pozostaje to w sferze planów.

Szansą na uodpornienie systemu opieki nad pacjentami 
ze skazami krwotocznymi na trudności w  pozyskaniu 
czynników osoczopochodnych może być dywersyfikacja 
produktów leczniczych –  podawanie ich w taki sposób, 
aby potencjalne przerwy w dostawie konkretnego rodzaju 
produktów nie skutkowały ograniczeniami w dostępności 
leków dla pacjentów. Rekombinowane czynniki krzep-
nięcia, powstające w wyniku inżynierii biomedycznej, są 
odporne na wyzwania płynące z podaży krwi i jej skład-
ników. Dzięki temu mogą stanowić dobrą alternatywę 
w  zabezpieczaniu dostępu pacjentów do leków w  per-
spektywie długoterminowej. 

3.4.2. Pożądane kierunki zmian
Nabierająca coraz większej popularności idea Value-Based 
Healthcare, zaproponowana w 2006 roku przez Michaela 
Portera, mówi o  organizacji systemu opieki zdrowotnej 
wokół wskaźników zdrowotnych, mających znaczenie dla 
pacjenta (ang. meaningful health outcomes) [8]. U jej pod-
staw leży proste równanie:

   

efekty zdrowotne
wartość dla pacjenta =  

   
całkowite koszty

W  dobie rosnących nakładów na ochronę zdrowia, za 
priorytetowe należy uznać takie podejście, które oferuje 

Wykres 13. Porównanie 
podaży i popytu na krew 
w Polsce w latach  
2010-2013

Źródło: [14]
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możliwie najwyższą wartość, a zatem przynosi najwięcej 
korzyści dla pacjenta, przy możliwie niskich kosztach. 
Również w  opiece nad pacjentami z  hemofilią należy 
zaprojektować rozwiązania, które zwiększają wartość 
dla pacjenta, czyli zapewniają mu możliwość prowa-
dzenia aktywnego życia, przy zachowaniu kontroli nad 
kosztami. Aby jednak móc mówić o zwiększaniu warto-
ści, w pierwszej kolejności należy w odpowiedni sposób 
mierzyć elementy zapisane w  równaniu, czyli efekty 
i  koszty. Michael Porter argumentuje, że tylko w  taki 
sposób można poprawić sprawność systemów ochrony 
zdrowia na świecie, osiągając maksymalne korzyści przy 
kontroli nakładów. 

Należy rozważyć personalizację leczenia w  taki sposób, 
aby odpowiadała indywidualnym oczekiwaniom i potrze-
bom pacjentów z hemofilią. Istotnymi czynnikami będzie 
tutaj wiek, aktywność, wykonywany zawód, odległość od 
specjalistycznego ośrodka, stan psychofizyczny pacjenta 
czy możliwości finansowe. Aspekty te powinny być 
w  sposób transparentny, ciągły i  kompletny mierzone 
i analizowane. Warto rozważyć udostępnienie zebranych 
informacji instytucjom naukowym lub badaczom zain-
teresowanym tematem, aby zwiększyć porównywalność 
wyników osiąganych przez pacjentów z hemofilią pomię-
dzy krajami. 

Oprócz aspektu naukowego, zbiór danych na temat 
wyników pacjentów oraz ich oczekiwań powinien być 
kluczowym czynnikiem w  doborze terapii i  analizie jej 
późniejszej efektywności. Umożliwiłoby to również daw-
kowanie czynników krzepnięcia wszystkim grupom cho-
rych w  oparciu o  farmakokinetykę, a  nie jedynie wagę 
pacjenta, pozwalając na personalizację i  lepsze dopaso-
wanie dawki do organizmu chorego. Wyniki zdrowotne 
i zdarzenia doświadczane przez pacjenta, takie jak hospi-
talizacje czy częstość podawania wlewów na żądanie, 
powinny posłużyć także do oceny efektywności działania 
programu.

Proces opieki nad pacjentem oraz związane z nim koszty 
powinny być analizowane w całości, wzdłuż całej ścieżki 
diagnostyczno-terapeutycznej chorego, począwszy od 
diagnostyki, poprzez profilaktykę, wizyty kontrolne, 
zaopatrywanie podczas krwawień, przygotowanie do 
zabiegów i  hospitalizację. Zebrane informacje można 
będzie wykorzystać w  negocjacjach z  dostawcami pro-
duktów leczniczych, proponując mechanizmy podziału 
ryzyka i  optymalizacji całkowitych kosztów. Pozwoli to 
osiągnąć wielowymiarowe korzyści – z  jednej strony 
otworzyć pacjentom dostęp do innowacji, a z drugiej uzy-
skać oszczędności płatnika publicznego.

3.4.3. Rekomendacje zmian
Rekomendowanym kierunkiem zmian jest budowa sys-
temu personalizowanej opieki nad wszystkimi pacjen-
tami chorującymi na hemofilię i pokrewne skazy krwo-
toczne zgodnie z ideą Value-Based Healthcare. 

Powinien być on oparty na osiąganych przez pacjentów 
wynikach zdrowotnych, w  odniesieniu do ponoszonych 
w  związku z  tym kosztów, uwzględniających produkty 
lecznicze oraz inne świadczenia. 

Proponowane działania:
• Unifikacja procedur w  zakresie opieki nad chorymi 

z hemofilią A  i B w ramach jednej jurysdykcji, czyli 
połączenie aktualnie obowiązującego Narodowego 
Programu z programem lekowym, 

• Włączenie produktów leczniczych stosowanych 
w profilaktyce krwawień w hemofilii do budżetu na 
refundację, co jest równoważne z:
 - likwidacją większości zakupów centralnych 

z  wyborem pojedynczego dostawcy danego 
rodzaju czynników

 - przeprowadzeniem pełnej analizy farmakoekono-
micznej stosowanych technologii w celu optymali-
zacji systemowych efektów leczenia, a nie wyłącz-
nie parametru kosztu za jednostkę czynnika

 - wprowadzeniem wewnętrznej i  zewnętrznej 
referencyjności cen czynników

 - zwiększeniem konkurencji wśród dostawców 
czynników krzepnięcia

 - ustalaniem cen urzędowych i refundacji przez 
Ministra Zdrowia, w procesie uwzględniającym 
negocjacje z Komisją Ekonomiczną

 - zastosowaniem mechanizmów podziału ryzyka 
wraz z poufnymi umowami dotyczącymi obni-
żek cen.

• Rozwój metodologii organizowania zakupów leków 
stosowanych w  leczeniu dorosłych pacjentów, 
gdzie celem jest sfinansowanie indywidualizowa-
nej terapii, w której oprócz leku dostawca zapew-
nia dodatkowe korzyści dla pacjentów i  finansuje 
dodatkowe elementy opieki, takie jak m.in. eduka-
cja pacjentów, ich rodzin, pracowników placówek 
medycznych i innych grup interesariuszy. Powinny 
one stanowić także dodatkowe, oprócz ceny, kryte-
ria wyboru oferty.

• Wyrównanie dostępności wszystkich rodzajów czyn-
ników krzepnięcia.

• Zwiększenie dostępności leczenia domowego. Doce-
lowo zapewnienie wszystkim pacjentom możliwości 
korzystania z leczenia w domu.

• Wzmocnienie ośrodków zajmujących się komplek-
sową opieką nad chorymi na hemofilię, w tym ujed-
nolicenie dostępu do takich centrów pomiędzy regio-
nami.

• Rozwój rejestru chorych w celu zbierania szerokiego 
panelu danych służących segmentacji pacjentów 
i  analizie ich realnych bieżących potrzeb w  zakre-
sie zaopatrzenia w  czynniki krzepnięcia, możliwo-
ści oceny i  weryfikacji skuteczności leczenia oraz 
wzmocnienia badań naukowych nad tą szczególną 
populacją.

• Utworzenie zespołu eksperckiego, w  skład którego 
wchodziliby wszyscy interesariusze, który mógłby 
rekomendować dalsze zmiany w systemie.
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Rozdział 4. Opieka lecznicza, jakość życia 
i adherencja do zaleceń lekarskich pacjentów 
chorych na hemofilię – badanie opinii lekarzy 
hematologów i pacjentów
W  drugim kwartale 2019 roku firma PEX PharmaSequ-
ence przeprowadziła badanie, którego celem było uzyska-
nie opinii pacjentów i  leczących ich lekarzy o działaniu 
systemu opieki medycznej i pozamedycznej nad chorymi 
z hemofilią oraz jakości życia osób cierpiących na tę cho-
robę. Projekt koncentrował się na zidentyfikowaniu moc-
nych i  słabych stron terapii, szeroko rozumianego sys-
temu opieki oraz luk pomiędzy oczekiwaniami pacjentów 
a  ich realizacją. Niniejszy artykuł przedstawia wybrane 
dane i wnioski z tego rozległego badania.

Główne wnioski:

• Pacjenci mają poczucie bezpieczeństwa, jeśli chodzi 
o  dostęp do terapii, która jest kluczowym elemen-
tem utrzymywania ich jakości życia na minimalnie 
akceptowalnym poziomie

• Specjalistyczny system opieki lekarskiej działa 
sprawnie, ale w  dużej mierze jest oparty o  relację 
„człowiek-człowiek”, inne jego elementy, np. fizjote-
rapia, są oceniane jako niewystarczająco dobre.

• Szczególnie dobrze oceniana jest opieka nad dziećmi 
z hemofilią

• Zetknięcie się pacjentów z pozaspecjalistycznym sys-
temem ochrony zdrowia często jest odbierane jako 
zagrożenie, wynikające z  niewystarczającej wiedzy 
personelu medycznego co do postępowania z pacjen-
tami ze skazami krwotocznymi oraz braku wdrożenia 
odpowiednich procedur

Lekarze oceniają, że duża grupa pacjentów otrzymuje 
terapię nieoptymalną:

• wielu pacjentów nie stosuje się do zaleceń
• system refundacji leków nie pozwala na dostateczną 

swobodę lekarza w doborze terapii do pacjenta

4.1. Jakość życia, dostęp do terapii i poczucie 
bezpieczeństwa pacjentów 
Hemofilia w jej różnych postaciach jest chorobą w bardzo 
istotny sposób obniżającą jakość życia pacjentów (75% 
dorosłych deklaruje jej negatywny wpływ). Poszczególne 
obszary życia są dotknięte w  różnym stopniu: najgorzej 
oceniane jest ograniczenie możliwości prowadzenia aktyw-
ności fizycznej (85% negatywnych ocen) i aktywności zawo-
dowej, w tym ograniczona możliwość wyboru zawodu, (60% 
negatywnych wskazań). Niekorzystny wpływ na życie towa-
rzyskie i rodzinne deklaruje 32% i 38% dorosłych.

Zgodnie z  ostatnimi wytycznymi Światowej Federacji 
Hemofilii (WFH) celem profilaktyki powinno być osią-
gnięcie przez chorych cierpiących na tę chorobę poziomu 
jakości życia jak najbardziej zbliżonego do jakości życia 
osób zdrowych. Opinie pacjentów przekazane w  bada-
niu świadczą więc, iż poziom leczenia hemofilii w Polsce 
nadal nie realizuje tych wytycznych. 

Równocześnie, pacjenci uważają, że stosowana tera-
pia jest skuteczna, co pozostaje w  pewnej sprzeczno-
ści z poprzednią obserwacją – np. 83% z nich uważa, że 
terapia pozwala na prowadzenie normalnej aktywności 
fizycznej. Różnicę tę można interpretować jako wynik 
realizacji innych oczekiwań – pacjenci w  naszym kraju 
uznają, iż choroba (i  jej leczenie) utrudnia im normalne 
życie, ale oferowane terapie pozwalają im na aktywność 
na minimalnie oczekiwanym poziomie, który jednak nie 
odpowiada poziomowi właściwemu dla odpowiednich 
grup wiekowych osób zdrowych. 

Ważnym i pozytywnym wnioskiem płynącym z badania 
jest deklaracja pacjentów, że uważają stosowaną terapię 
za bezpieczną (86% dorosłych i 98% opiekunów dzieci). 

Pacjenci dorośli oceniają na 5 w  siedmiostopniowej 
skali dostępność czynnika (opiekunowie dzieci na 
5,7), a 22% dorosłych pacjentów wskazuje na okresowe 
braki czynnika (których przyczyny mogą być zróżnico-
wane, zarówno systemowe, jak i zależne od pacjenta). 
Ten, jednak niedostatecznie dobry, wynik (zważywszy, 
że jest to kluczowy element systemu) potwierdza opi-
nia badanych lekarzy, szacujących, że 83% pacjentów 
dorosłych (ale 100% dzieci) ma dostęp do odpowied-
niej ilości czynników krzepnięcia. 

Lekarze uważają, że w  grupie pacjentów leczonych na 
żądanie 17% nie ma leczenia dostosowanego do ich 
potrzeb zaś 42% powinno rozpocząć profilaktykę długo-
terminową. W  grupie chorych stosujących profilaktykę 
długoterminową odsetek osób o  nieoptymalnej terapii 
jest niższy i wynosi 11%. 

Dlaczego wielu pacjentów nie otrzymuje właściwego 
leczenia? W  opinii lekarzy, wśród osób leczonych na 
żądanie dominuje niechęć do profilaktyki długotermino-
wej (zapewne w części wynika to z trudności i niewygód 
związanych z leczeniem osoczopochodnymi czynnikami 
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krzepnięcia), niestosowanie się do zaleceń lekarskich 
oraz ograniczone możliwości zmiany czynnika (w domy-
śle – na czynniki rekombinowane krótko i długodziałające 
lub leki biologiczne). Ta ostatnia przyczyna jest podsta-
wowym ograniczeniem (88% wskazań) w  doborze opty-
malnej terapii wobec pacjentów stosujących profilaktykę 
długoterminową. 

Tabela 1. Przyczyny utrzymywania nieoptymalnej terapii 
przez lekarza

  dorośli 
leczeni na 
żądanie*

dorośli 
stosujący 

profilaktykę*

Niechęć pacjenta do stosowania 
profilaktyki

81% 25%

Zła współpraca z pacjentem, 
niestosowanie się do zaleceń

69% 13%

Ograniczona możliwość zmiany 
preparatu

44% 88%

Pacjent nie kwalifikuje się do 
programu profilaktyki 

25%  

Brak / ograniczona możliwość 
zastosowania czynników 
rekombinowanych

19% 50%

Niechęć pacjenta do zmiany 
preparatu

13% 13%

Ograniczona możliwość zmiany 
stosowanego dawkowania 

6%  

Brak dostępności odpowiedniej 
ilości cz. krzepnięcia

  13%

* pytanie z możliwością wielokrotnego wyboru

Istnienie dużej grupy pacjentów, których przejście na 
profilaktykę długoterminową jest hamowane przez ogra-
niczenia w  doborze terapii i/lub kryteria kwalifikacyjne 
należy uważać za słabość istniejącego programu. W sto-
sunku do pozostałych pacjentów kluczowa jest długo-
terminowa edukacja nakierowana na korzyści płynące 
z profilaktyki i adherencji do zaleceń lekarskich.

Badanie prowadzone wśród pacjentów wykazało też 
istotne różnice między terapią otrzymywaną a  terapią 

pożądaną: wśród dorosłych z  hemofilią niepowikłaną 
inhibitorem stosowanie czynnika rekombinowanego 
deklaruje tylko 8% dorosłych pacjentów. Na pytanie o pre-
ferowany rodzaj czynnika ta sama grupa w  64% wska-
zała czynnik rekombinowany. Istnienie tak dużej różnicy 
można tłumaczyć przede wszystkim ograniczeniem sys-
temu finansowania terapii, w  którym dostępność osób 
dorosłych do czynników rekombinowanych jest bardzo 
niska. Podkreślić warto duży poziom świadomości i wie-
dzy o chorobie wśród wielu pacjentów. 

Podsumowując: 
Potrzeby związane z leczeniem substytucyjnym hemofilii 
zaopatrzone są przez system na poziomie podstawowym, 
tj. w zakresie zapewnienia:
• odpowiedniej ilości czynników
• dostępu pacjentów z hemofilią ciężką i umiarkowaną 

do profilaktyki długoterminowej
Problematyczne jest natomiast realizowanie bardziej 
wyrafinowanych potrzeb – stosowanie terapii zapewniają-
cej maksymalizację efektywności i bezpieczeństwa lecze-
nia (dostosowanie do indywidualnych potrzeb, dostęp do 
nowych leków, dostępność czynników rekombinowanych 
i leków biologicznych).

4.2. System leczenia specjalistycznego
System leczenia hemofilii w  Polsce oparty jest o  lekarza 
prowadzącego (hematologa), który jest najważniejszym 
punktem kontaktu pacjenta z systemem. Pacjenci deklarują 
bardzo wysoki poziom zadowolenia z dostępności lekarza 
prowadzącego (91%), a kontakt z hematologiem jest najmoc-
niejszym i najlepiej ocenianym elementem opieki systemo-
wej. W badaniu pacjenci chwalili zaangażowanie i empatię 
hematologów, otwartość na komunikację z pacjentem i ich 
dostępność również poza godzinami pracy. 

Jako najistotniejsze elementy opieki dorośli pacjenci 
wskazują dostęp do lekarzy specjalistów (chirurg, orto-
peda, stomatolog) doświadczonych w leczeniu pacjentów 
ze skazami krwotocznymi oraz dostępność do rehabilita-
cji (fizjoterapii). Jednocześnie tylko 31% dorosłych pacjen-
tów wskazuje na dostępność lekarzy wymienionych spe-
cjalizacji w  lokalnym ośrodku leczenia hemofilii, a  48% 
twierdzi, że w ośrodku nie przyjmują żadni lekarze o spe-

Wykres 1: Dostosowanie terapii do potrzeb dorosłych pacjentów w opinii lekarzy 

powinni zacząć stosować 
profilaktykę długoterminową

otrzymują terapię, która nie zaspokaja 
indywidualnych potrzeb

otrzymują optymalną terapię

Pacjenci leczeni 
tylko na żądanie…

42% 41%

11%

17% 89%

Pacjenci stosujący
profilaktykę długoterminową…
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cjalizacji innej niż hematologia. W  grupie opiekunów 
dzieci chorujących na hemofilię wskazywana jest także 
potrzeba dostępności opieki psychologicznej. 

Badanie przeprowadzone wśród lekarzy potwierdza, że 
dorośli pacjenci nie mają dostępu do wszystkich potrzeb-
nych procedur terapeutycznych (56% lekarzy deklaruje 
taki brak u swoich pacjentów). Nie jest to jednak najgo-
rzej oceniany element systemu leczenia – lekarze leczący 
hemofilię pytani o  ocenę elementów systemu najgorzej 
oceniają dostępność nowoczesnych preparatów. 

Wyraźną słabością systemu leczenia hemofilii w  Polsce 
jest powszechna wśród opiekunów dzieci (97% respon-
dentów) obawa przed przejściem z  systemu leczenia 
dzieci na system leczenia osób dorosłych w  momencie 
ukończenia 18. roku życia. Ich główny niepokój związany 
jest z  potencjalną koniecznością zmiany stosowanego 
czynnika. Można to rozumieć jako problem polskiego sys-

temu leczenia hemofilii polegający na braku odpowied-
niego pomostu pomiędzy programami leczenia dzieci 
i  dorosłych, skutkujący skokową zmianą dla pacjenta. 
Z  badania wynika, iż powinien zostać zaadresowany 
w celu ograniczania niepewności w tej wrażliwej grupie. 

4.3. Doświadczenia pacjentów 
z pozaspecjalistycznym systemem ochrony zdrowia
Pacjenci z hemofilią napotykają szereg wyzwań w momen-
cie korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza ośrodkami 
leczenia hemofilii. Do najważniejszych z nich należą: brak 
realizacji zasady „najpierw czynnik”, brak wiedzy i dystan-
sowanie się personelu medycznego od wykonywania 
zabiegów medycznych oraz brak dostępności rehabilitacji. 

Zasada „najpierw czynnik” nakazuje w sytuacji nagłej jak 
najszybsze podanie choremu czynnika krzepnięcia. Jest 
to jedna z  zasad o  fundamentalnej istotności dla zdro-
wia pacjenta, jednak aż 65% dorosłych i 34% opiekunów 
dzieci negatywnie ocenia jej praktyczne stosowanie przez 
personel medyczny. Połowa pacjentów ocenia negatywnie 
dostępność w placówkach POZ pielęgniarki, która może 
podać czynnik, zaś aż 40% miało styczność z pielęgniarką, 
która miała problem z podaniem czynnika.

Hemofilia utrudnia uzyskiwanie świadczeń medycz-
nych poza ośrodkami leczenia hemofilii: 1 na 3 dorosłych 
pacjentów doświadczył odmowy wykonania zabiegu 
przez lekarza z  powodu hemofilii, a  połowa spotkała 
się z  wątpliwościami i  obawami lekarza (w  przypadku 
pacjentów przed ukończeniem 18 roku życia współczyn-
nik odmów był niższy). Dostępność rehabilitacji nega-
tywnie ocenia 68% dorosłych pacjentów, a  świadczenie 
rehabilitacyjne udało się uzyskać jedynie 1 z 3 pacjentów, 
którzy chcieli to zrobić. 

Wyniki badania pokazują, że pacjenci nie mogą czuć się 
bezpiecznie wychodząc poza obszar opieki specjalistycz-
nej. Odmowy wykonania zabiegów oraz problemy z poda-
niem czynnika wskazują na konieczność lepszego przy-

Wykres 2. Specjalizacje lekarskie potrzebne pacjentowi 
dorosłemu oraz ich obecność w ośrodkach leczenia hemofilii

Tabela 2: Ocena elementów systemu przez lekarzy

Elementy ocenione pozytywnie Ocena od 1 do 5 Elementy ocenione negatywnie

Wystarczająca ilość czynników 4,3 2,0 Dostępność nowych preparatów

Dostępność profilaktyki 4,2 2,1 Dostępność czynników rekombinowanych

Możliwość prowadzenia leczenia domowego 4,2 2,3 Zakres wsparcia socjalnego, przygotowanie pra-
cowników placówek opiekuńczo-wychowawczych

Standardy postępowania w przypadku wystąpie-
nia inhibitora

4,1 2,3 Dostęp do odpowiednio przygotowanej opieki 
medycznej poza ośrodkami leczenia hemofilii

Dostęp do optymalnego leczenia 3,5 2,4 Dostępność opieki psychologicznej

2,7 Realizacja zasady „najpierw czynnik”

2,7 Dostępność specjalistów leczenia hemofilii

2,9 Dostępność ośrodków kompleksowej opieki
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gotowania personelu medycznego do obsługi pacjentów 
chorych na hemofilię, a także przygotowania i wdrożenia 
odpowiednich procedur postępowania, zarówno w  lecz-
nictwie zamkniętym, opiece ambulatoryjnej jak i medy-
cynie ratunkowej.

4.4. Konieczność rozwijania systemu kompleksowej 
opieki nad pacjentem z hemofilią
70% pacjentów dorosłych i 87% opiekunów dzieci ocenia, 
że ich ośrodek leczenia hemofilii zapewnia kompleksową 
opiekę. Te opinie nie są jednak potwierdzane przez obser-
wacje lekarzy. Wśród hematologów leczących chorych 
dorosłych stopień „kompleksowości” oceniany jest na 
47% w skali 1-100%, natomiast wśród hematologów dzie-
cięcych – wyżej, na 68% w tej samej skali. 

Jeśli opieka nad chorymi z  hemofilią ma prowadzić do 
realizacji celu wskazanego przez ostatnie wytyczne WFH 
(jak największego zbliżenia stylu życia osób ze skazami 
do stylu życia osób zdrowych), to niewątpliwie musi ona 
być kompleksowa. Ta kompleksowość oznacza dostęp-
ność specjalistycznej opieki lekarskiej: hematologów, spe-
cjalistów leczących powikłania hemofilii (zwłaszcza orto-
pedzi, lekarze leczący ból), lekarzy innych specjalności 
potrafiących leczyć niehematologiczne schorzenia osób 
ze skazami krwotocznymi, w tym stany nagłe (chirurdzy, 
w tym naczyniowi, stomatolodzy, psychiatrzy etc.) z wła-
ściwym zapleczem diagnostycznym. Kompleksowość to 
także dostępność wykwalifikowanego personelu pielę-
gniarskiego i opiekuńczego, rehabilitantów, psychologów 
i  dietetyków. W  rozumieniu kompleksowości mieści się 
także dostępność terapii dostosowanych do potrzeb zdro-
wotnych i  życiowych pacjentów. Jej realizacja może się 
dokonywać poprzez właściwą koordynację, prowadzoną 
i nadzorowaną przez hematologów prowadzących.

W  badaniu pytano pacjentów o  dostępność opisanych 
wyżej funkcji w  ramach ośrodków specjalistycznych, 
w których się leczą. Nawet w przypadku najważniejszych 
i  najbardziej pożądanych z  nich, liczba wskazań pozy-
tywnych nie przekraczała 40% dla ośrodków leczenia 
dorosłych i 60% dla ośrodków leczenia dzieci.  Jak z tego 
wynika, nasz model leczenia hemofilii musi się bardzo 
zmienić, aby można go było określić jako kompleksowy.

4.5. Wnioski
Cele stawiane w  wytycznych WFH w  zakresie lecze-
nia hemofilii mogą być coraz lepiej realizowane dzięki 
ogromnemu postępowi technologii medycznych, pozwa-
lającym skutecznie zapobiegać powikłaniom tej choroby. 
Postępowi w zakresie terapii powinny jednak towarzyszyć 
zmiany instytucjonalne, organizacyjne, a  także powięk-
szanie zasobów. 

Jakie kierunki, na podstawie przeprowadzonego badania, 
można wskazać?
• Dalszy rozwój modelu opieki specjalistycznej, w tym 

rozwój możliwości diagnostycznych i terapeutycznych 
ośrodków leczenia hemofilii, zwiększenie liczby leka-
rzy i innego personelu, rozwój kompleksowości opieki

• Rozwój systemu refundacji technologii medycznych 
w kierunku indywidualizacji terapii oraz powiększe-
nia zasięgu profilaktyki długookresowej

• Wprowadzenie standardów postępowania z chorymi 
z hemofilią do systemu opieki ogólnej 
 - koordynacja opieki medycznej w  otoczeniu 

pacjenta
 - szybkie ścieżki dostępu do specjalistów/ świad-

czeń koniecznych do zaopatrzenia powikłań
 - standardy postępowania w  sytuacjach nagłych 

– identyfikacja pacjenta, wdrożenie procedury 
„najpierw czynnik”

 - szersze, „instytucjonalne” włączenie lekarzy POZ 
do systemu opieki nad pacjentami z hemofilią

• Stworzenie systemu edukacji pacjentów dorosłych 
oraz edukacji w  środowisku pacjenta (zwłaszcza 
dzieci  w szkołach/ przedszkolach)

*Informacja o badaniu:
W drugim kwartale 2019 roku firma PEX PharmaSequence prze-
prowadziła badanie jakościowo-ilościowe w którym responden-
tami byli pacjenci cierpiący na hemofilię oraz lekarze ich leczący.  
W części ilościowej badania – wywiadach ankietowych z pacjen-
tami chorującymi na hemofilię oraz opiekunami pacjentów nielet-
nich, realizowanych metodą CAWI, wzięło udział 91 pacjentów 
dorosłych oraz 62 opiekunów dzieci chorujących na hemofilię. 
Badanie jakościowe z pacjentami (indywidualne wywiady pogłę-
bione) objęło 8 osób. W badaniu ilościowym lekarzy udział wzięły 
33 osoby, hematolodzy leczący dorosłych i dzieci. 

Wykres 3: Odmowy wykonania 
świadczeń oraz wątpliwości 
wyrażane przez personel medyczny 
wobec pacjentów z hemofilią

64%
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Rozdział 5. Modele opieki nad chorymi na hemofilię 
w Europie

Interdyscyplinarna grupa lekarzy zajmujących się hemo-
filią, przy udziale kluczowych liderów opinii i organizacji 
pacjentów, w 2008 r. opracowała europejskie zasady opieki 
nad chorymi na hemofilię – European Principles of Haemo-
philia Care.[1] Zostały one wsparte przez Europejskie Kon-
sorcjum ds. Hemofilii (European Haemophilia Consortium, 
EHC), World Federation of Hemophilia (WFH) oraz European 
Association for Haemophilia and Allied Disorders (EAHAD).

Zasady te obejmują:
• Utworzenie w  każdym kraju centralnej organiza-

cji zajmującej się hemofilią, przy wsparciu lokalnej 
grupy

• Krajowe rejestry pacjentów z hemofilią
• Sieć multidyscyplinarnych ośrodków komplekso-

wej opieki i  uzupełniających się ośrodków leczenia 
hemofilii

• Partnerstwo pracowników ochrony zdrowia i pacjen-
tów w świadczeniu opieki nad chorymi na hemofilię

• Bezpieczne i skuteczne koncentraty na optymalnym 
poziomie leczenia

• Leczenie domowe i poród
• Profilaktyka
• Służby specjalistyczne i pomoc doraźna
• Postępowanie z inhibitorami
• Zachęcanie do edukacji i badań

W latach 2009, 2012, 2015 oraz 2018 miał miejsce przegląd 
przestrzegania tych zasad przez kraje europejskie. W 2009 
r. EHC przeprowadziło ankietę, której celem było określe-
nie w jakim stopniu opieka nad hemofilią w Europie ma 
odniesienie do utworzonych zasad.[2] Udział w badaniu 
wzięło łącznie 19 krajów. W badaniu tym zidentyfikowano 
istotne luki w zakresie opieki nad chorymi na hemofilię 
w  każdym kraju. Ankieta została powtórzona w  2012 r., 
kiedy udział wzięło 35 krajów.[3] 2015 r. udział w badaniu 
wzięło 37 krajów.[4] 

Rezultaty badania pokazują, że kraje posiadające dobrze 
zorganizowany system opieki nad chorymi na hemofilię – 
to kraje z rejestrami, w których odnotowywane są wszyst-
kie osoby z  hemofilią (łagodną,   umiarkowaną, ciężką). 
W tych krajach pacjenci i klinicyści zaangażowani są we 
wszystkich aspektach opieki, w  tym w  podejmowanie 
decyzji dotyczących leczenia hemofilii i wyborze produk-
tów do leczenia hemofilii. Posiadają one również dobrze 
zdefiniowaną sieć ośrodków kompleksowej opieki i ośrod-
ków leczenia hemofilii, które skutecznie leczą pacjentów 
i optymalizują wykorzystanie CFC, aby zmaksymalizować 
korzyści dla pacjentów.

Z  badania wynika, że nastąpił wzrost dostępności kon-
centratów czynników krzepnięcia (CFC), jednak nadal jest 
13 krajów, które pozostają poniżej minimalnych zaleceń 
EDQM. Natomiast 5 krajów nie jest w stanie dostarczyć 
danych na temat stosowania CFC. 

Najwyższe zużycie koncentratu czynnika VIII na miesz-
kańca zaobserwowano w  latach 2009-2015 na Węgrzech 
– 6,1 j.m. na 1 mieszkańca w  2009 roku, 6,2 j.m. na 
1  mieszkańca w  2012 roku oraz aż 9,4 j.m. na 1 miesz-
kańca w 2015 roku. Systematyczny wzrost czynnika VIII 
na 1 mieszkańca odnotowano również w Irlandii, Niem-
czech i Słowacji. W Polsce wartość współczynnika VIII na 
1 mieszkańca w 2009 roku wynosiła 3,8 j.m. i była poniżej 
akceptowalnego poziomu, tj. 4 j.m. Z  kolei w  2012 roku 
wartość czynnika VIII na 1 mieszkańca wynosiła 4,9 j.m., 
a w 2015 roku już 5,0 j.m. na 1 mieszkańca. Najniższe war-
tości zaobserwowano na Litwie – 1,9 j.m. w 2009 roku na 
1 mieszkańca, 3,3, j.m. na 1 mieszkańca w 2012 roku oraz 
4,55 j.m. na 1 mieszkańca w 2015 roku. 

W  2018 r. minęło 10 lat od opracowania europejskich 
zasad opieki nad chorymi na hemofilię. Rezultaty bada-
nia wskazują, że w  tym okresie wywarły one znaczący 
wpływ na rozwój opieki nad pacjentami z  hemofilią 
i pokrewnymi zaburzeniami krzepnięcia w Europie.[5] Na 
podstawie wspólnych celów różne grupy ustaliły zalece-
nia i konkretne kroki, mające na celu stopniową poprawę 
opieki nad chorymi z zaburzeniami krzepnięcia. Europej-
skie kraje wdrażały te zasady i zalecenia w różnym stop-
niu. Monitorowanie przestrzegania europejskich zasad 
opieki znacznie pomaga w  rozwoju i wskazywaniu bra-
ków w systemach opieki zdrowotnej. Wyzwaniem pozo-
staje niezdolność krajów do przekazywania spójnych 
i kompletnych danych, co utrudnia leczenie i zapewnie-
nie opieki nad pacjentami. 

Opiekę nad chorymi na hemofilię oceniono według 
10  zasad, a  przedmiotem analizy jest region centralny 
i region zachodni Europy. 

W  ramach zasady pierwszej oceniano utworzenie cen-
tralnej organizacji zajmującej się hemofilią, takiej jak 
Krajowa Rada ds. Hemofilii. 7 organizacji zostało utworzo-
nych w regionie zachodnim Europy, natomiast 9 organiza-
cji w regionie centralnym Europy. Zaobserwowano jedno-
cześnie na przestrzeni lat zróżnicowaną aktywność tych 
organizacji. W krajach, w których nie ma takich organiza-
cji, dane wskazują na ograniczony rozwój opieki, a także 
niewielki wzrost dostępu do leczenia czynnikiem IX (ale 
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Tabela 1. Rezultaty badania różnic w opiece nad pacjentami z hemofilią w Europie, 2015

Opieka nad hemofilią 
w Europie
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Zużycie  koncentratu 
czynnika 
VIII na 1 mieszkańca kraju

9,40 8,64 8,33 8,20 7,79 7,35 6,33 5,01 4,55 4,53 4,04

Zużycie koncentratu czyn-
nika 
IX na 1 mieszkańca kraju

0,61 2,47 0,46 1,10 1,43 0,85 0,41 0,68 0,86 0,78 0,54

Ośrodki kompleksowej 
opieki (Comprehensive Care 
Centres, CCC’s)

Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Nie Tak

Ośrodki leczenia hemofi-
lii (Haemophilia Treatment 
Centres)

Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Nie Tak Tak

Krajowa rada ds. hemofilii 
lub grupa koordynująca

Nie Tak Tak Nie nie Nie Tak Nie Nie Nie Nie

Liczba ośrodków podejmu-
jących decyzje dotyczące 
opieki nad hemofilią

2 3 3 1 2 3 3 3 1 2 3

Liczba ośrodków podejmu-
jących decyzje o produktach 
leczniczych dla hemofilii

2 3 2 2 3 2 3 2 1 2 3

Krajowy przetarg na zakup 
koncentratów czynników 
wytwórczych

Tak Tak Tak Nie Nie Nie Tak Tak Tak Nie Tak

Leczenie w domu Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

Chorzy na hemofilię korzy-
stający z leczenia domo-
wego (%)

76-100 76-100 76-100 76-100 76-100 76-100 76-100 76-100 76-100 76-100 51-75

Leczenie dostarczane do 
pacjenta (%)

0 100 0 50 50 0 50 50 0 0 0

Dostępność leczenia profi-
laktycznego (%)

50 100 100 100 100 100 100 100 100 50 100

Dzieci obecnie objęte profi-
laktyką (%)

76-100 76-100 76-100 - 76-100 76-100 76-100 76-100 76-100 76-100 76-100

Dorośli obecnie objęci profi-
laktyką (%)

26-50 76-100 76-100 - 51-75 51-75 26-50 51-75 1-25 26-50 26-50

Dostęp do ITI (% osób z inhi-
bitorami)

76-99 100 100 - 100 100 100 76-99 1-25 100 51-75

Dostęp do opieki specjali-
stycznej

Nie Tak Tak Nie Tak Tak Tak Tak Tak Tak Nie

Dostęp do rehabilitacji Nie Tak Tak Nie Tak Tak Tak Nie Tak Nie Nie

Dostęp do terapii bólu Nie Tak Nie Nie Tak Tak Tak Tak Nie Tak Nie

Udział w przewidywanej częstości występowania zaburzeń krwawienia

Hemofilia A 87% 122% 93% 62% 26% 46% 94% 61% 54% 56% 52%

Hemofilia B 74% 158% 37% 42% 18% 27% 44% 35% 25% 27% 35%

Choroba von Willebranda 14% 25% 9% 4% 9% 4% 11% 4% 11% 2% 0%

Dostęp do terapii zastępczej hemofilii

Koncentrat czynnika krzep-
nięcia z osocza krwi 

R R R Z Z Z Z Z Z R Z
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Opieka nad hemofilią 
w Europie
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Koncentrat 
rekombinowanego czynnika

R Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

Osocze N N - N N R N - N N -

Krioprecypitat do terapii 
zastępczej von Willebranda

N N N N N N N - N N -

Dostęp do terapii zastępczej – choroba von Willebranda

Koncentrat czynnika krzep-
nięcia z osocza krwi

R Z Z Z Z Z Z Z Z R Z

Desmopresyna R Z Z Z Z Z R Z R Z Z

Osocze - N N - N R N - - N -

Krioprecypitat - N N - N N N - - N -

Legenda: R – Rzadko, Z - Zawsze, N – Nigdy 
Źródło. Opracowanie własne na podstawie O’Mahony et al. Hæmophilia care in Europe – A survey of 37 countries. 

Węgry Irlandia Niemcy Słowacja Polska Litwa

Wykres 1. Zużycie 
koncentratu czynnika VIII na 
1 mieszkańca kraju w latach 
2009, 2012 i 2015

Źródło: O’Mahony et al. 
Hæmophilia care in Europe – 
A survey of 37 countries

nie czynnikiem VIII) w krajach posiadających takie orga-
nizacje. Dlatego istnienie takich organizacji można uznać 
jako wskaźniki opieki dla mniejszych kohort pacjentów.

Rozwój rejestrów w  regionie centralnym i  zachodnim 
w systematycznie postępował (wykres 2). Dania i Portu-
galia – to jedyne kraje, które obecnie nie mają krajowego 
rejestru w  regionie Europy Zachodniej. W  regionie cen-

tralnym Bułgaria, Estonia i Litwa nie mają rejestrów kra-
jowych.  Obecność rejestrów rozwinęła się od 2009 roku. 
Wyniki pokazują, że rejestry mają największy wpływ na 
opiekę, gdy są koordynowane centralnie. Dostarczają 
wówczas m.in. dokładniejszych informacji na temat 
zmienności częstości występowania choroby i  odsetka 
ciężkich, umiarkowanych i łagodnych przypadków.

Tabela. Regiony Europy i kraje do nich należące

Region Kraje

Wschodni (8) Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Ukraina

Centralny (19) Albania, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Grecja, Izrael, Łotwa, Litwa, Macedonia, Czar-
nogóra, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

Zachodni (16) Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Islandia, Irlandia, Włochy, Niderlandy, Norwegia, Portugalia, Hisz-
pania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania

Źródło. Evolution of Haemophilia Care in Europe: 10 years of the principles of care.
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W ramach zasady trzeciej oceniano sieć multidyscyplinar-
nych ośrodków kompleksowej opieki i leczenia hemofilii. 
Takie ośrodki posiadało 12 krajów regionu zachodniego 
Europy oraz 5 krajów regionu centralnego. W 2018 roku 
Polska po raz pierwszy zgłosiła taki ośrodek. Akredyta-
cja ośrodków w ramach European Haemophilia Network 
(EUHANET) znacznie pomogła w  zrozumieniu struktur 
opieki na szczeblu krajowym.

Współpraca między przedstawicielami pacjentów, klini-
cystami i  płatnikami przy podejmowaniu decyzji doty-
czących świadczenia opieki nad hemofilią była oceniana 
w ramach zasady czwartej. W regionie zachodnim 11 kra-
jów wskazało, że wszystkie trzy grupy są zaangażowane 
w podejmowanie decyzji o świadczeniu opieki, natomiast 
w regionie centralnym było to 7 krajów.  

W ramach zasady piątej oceniano dostępność bezpiecznych 
i  skutecznych koncentratów na optymalnym poziomie 
leczenia. W regionie centralnym Europy dostęp do koncen-
tratów pochodzących z osocza jest większy. W Polsce wyko-
rzystanie czynnika VIII na 1 mieszkańca wynosiło w 2015 
roku 5,1 j.m., natomiast do 2018 roku średnia wykorzystania 
czynnika VIII w Europie wzrosła do 5,48 j.m. Z kolei region 
zachodni Europy wykazał największy wzrost wykorzystania 
czynnika VIII w latach 2009–2018. Patrz wykres 3.

Ocenie poddano także sposób zakupu czynnika VIII. 
Zaobserwowano trzy warianty zakupów w Europie: 

• w  którym produkty na hemofilię były refundowane 
z  powszechnego systemu opieki zdrowotnej lub 
zakupione w szpitalu lub w ramach ubezpieczenia; 

• z  wieloma przetargami regionalnymi lub zakupem 
większościowym w ramach przetargu scentralizowa-
nego i zakupem mniejszościowym w drodze niesko-
ordynowanych, niezależnych przetargów, 

• ze scentralizowanym procesem koordynacji zamó-
wień i budżetem centralnym;

W  regionalnie centralnym zaobserwowano scentrali-
zowane, skoordynowane modele zamówień, natomiast 
w  regionie zachodnim powszechniejsze były krajowe 
przetargi. Patrz wykres 3.

Zgodnie z  zasadą szóstą ocenie poddano dostępność 
do leczenia w domu. W regionie zachodnim większość 
pacjentów – ponad 75% – miała w analizowanych latach 
dostęp do leczenia w domu. Z kolei w regionie central-
nym ponad połowa miała dostęp do leczenia w  domu. 
Brak dostępności leczenia domowego  najczęściej jest to 
spowodowane niewystarczającą ilością produktów lecz-
niczych lub przeszkodami prawnymi. 

Dostęp do profilaktyki dla dzieci był przedmiotem oceny 
według zasady siódmej. W regionie centralnym dostęp ten 
ulegał poprawie w latach 2009-2018 – w 2009 roku dostęp 
do profilaktyki dla dzieci zapewniały całkowicie 3 kraje, 
a w 2018 roku już 17 krajów. Z kolei w regionie zachodnim 
dostęp był zapewniony w zdecydowanej większości krajów. 

Wykres 2. Kraje z narodowymi 
rejestrami pacjentów chorymi na 
hemofilię

Źródło. Evolution of Haemophilia  
Care in Europe: 10 years of the  
principles of care

Tabela 1. Zmiany wykorzystania czynnika VIII na 1 mieszkańca w regionie zachodnim i regionie centralnym Europy w latach 
2009-2018

Region Region Centralny Europy Region Zachodni Europy

Rok wartość najniższa j.m 
czynnika VIII

wartość najwyższa j.m 
czynnika VIII

wartość najniższa j.m 
czynnika VIII

wartość najwyższa j.m 
czynnika VIII

2009 1,5 3,8 4,2 6,2

2012 1,9 4,4 6,01 8,2

2015 2 5,2 6,8 8,1

2018 3 6,3 7,01 9,1

Źródło: Evolution of Haemophilia Care in Europe: 10 years of the principles of care
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Z kolei dostępność do profilaktyki dla dorosłych w latach 
2009 była bardziej zróżnicowana. W regionie centralnym 
tylko 2 państwa miały pełen dostęp do profilaktyki dla 
dorosłych, a w regionie zachodnim w 2015 roku było to 6 
krajów z dostępem do profilaktyki dla dorosłych dla więk-
szości pacjentów oraz w 2018 roku 9 takich krajów. 

Przy analizie dostępu do usług specjalistycznych i opieki 
w  nagłych przypadkach odnotowano wzrost dostępu – 
od 37% krajów w 2009 roku do 79% w 2018 roku. Podobny 
wzrost obserwuje się w ortopedii (z 34% do 72%) i pediatrii 
(z 37% do 86%). Zgłaszany dostęp wzrósł również w innych 

usługach, takich jak specjaliści chorób zakaźnych (z 35% do 
63%), hepatologia (z 32% do 60%), położnictwo i ginekologia 
(z 25% do 60%), usługi dentystyczne (z 30% do 60%) i chirur-
gia ogólna (z 35% do 63%). Utrzymują się znaczne utrud-
nienia w dostępie do usług, takich jak fizjoterapia (30% do 
58%), poradnictwo genetyczne (20% do 47%) oraz wsparcie 
społeczne i  psychologiczne (19% do 33%). Starzejąca się 
populacja może wzrosnąć, zwiększając potrzebę dostępu 
do reumatologii (30% do 40%) i leczenia bólu (16% do 37%).

W ramach dziewiątej zasady ocenie poddano zarządzanie 
inhibitorami, w ramach którego monitorowano dostęp do 

Wykres 3. Różnice w formie zakupu 
czynnika VIII w Europie w latach 
2009-2018

Źródło. Evolution of Haemophilia Care in 
Europe: 10 years of the principles of care

Wykres 4. Udział pacjentów 
z dostępem do leczenia w domu 
w regionie zachodnim i regionie 
centralnym w Europie w latach 2009-
2018

Źródło. Evolution of Haemophilia Care in 
Europe: 10 years of the principles of care

Wykres 5. Udział dzieci 
z dostępem do profilaktyki 
w regionie zachodnim i regionie 
centralnym w Europie w latach 
2009-2018

Źródło. Evolution of Haemophilia Care 
in Europe: 10 years of the principles  
of care
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terapii tolerancji immunologicznej (ITI). W regionie cen-
tralnym dostęp ten był zróżnicowany. Tylko w 5 krajach 
w 2015 roku oraz 6 krajach w 2018 roku wszyscy pacjenci 

mieli dostęp do terapii. Z  kolei w  regionie zachodnim 
Europy w 13 krajach w 2016 roku wszyscy pacjenci mieli 
dostęp do terapii, a w 2018 roku – już w 14 krajach. 

Wykres 6. Udział dorosłych 
z dostępem do profilaktyki 
w regionie zachodnim i regionie 
centralnym w Europie w latach 
2009-2018

Źródło. Evolution of Haemophilia Care 
in Europe: 10 years of the principles 
of care 

Wykres 7. Udział pacjentów 
z dostępem do terapii tolerancji 
immunologicznej ITI  w regionie 
zachodnim i regionie centralnym 
w Europie w latach 2009-2018

Źródło. Evolution of Haemophilia Care 
in Europe: 10 years of the principles 
of care
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Rozdział 6. Statystyki chorych i wykorzystanie 
czynników krzepnięcia w 2019 roku na świecie

Tabela 1. Statystyka osób z zaburzeniami krzepnięcia 
objętych badaniem przez organizacje członkowskie w 2019 
roku

Statystyka 2019 rok

Liczba krajów biorących udział w badaniu 115

Łączna liczba osób z zaburzeniami 
krzepnięcia

324 648

Liczba osób z hemofilią 195 263

Liczba osób z hemofilią A 157 517

Liczba osób z hemofilią B 31 997

Liczba osób z nieznanym typem hemofilii lub 
niezgłoszonym typem

5 749

Liczba osób z chorobą von Willebranda 80 302

Liczba osób  z innymi zaburzeniami 
krzepnięcia

49 083

Liczba pacjentów z hemofilią typu 
A z klinicznie zidentyfikowanymi inhibitorami

6 306

Liczba pacjentów z hemofilią B z klinicznie 
zidentyfikowanymi inhibitorami

330

Źródło: Opracowanie własne na podstawie WFH AGS 2019

Światowa Federacja ds. Hemofilii (World Federation of 
Hemophilia, WFH) opracowuje co roku raport z globalnego 
badania, który przedstawia międzynarodowy przegląd 
identyfikacji pacjentów z hemofilią i dostępu do opieki. 
Raport z 2019 roku zawiera wybrane dane demograficzne 
i  dotyczące leczenia osób z  hemofilią (PWH), chorobą 
von Willebranda (VWD), innymi rzadkimi niedoborami 
czynników i dziedzicznymi zaburzeniami płytek krwi na 
całym świecie. Raport przedstawia krajowym organiza-
cjom członkowskim (NMO) stowarzyszonym ze Światową 
Federacją Hemofilii, pracownikom służby zdrowia i decy-
dentom przegląd wzorców i  trendów w  hemofilii i  jej 
leczeniu. Roczne sprawozdanie zawiera przydatne infor-
macje, wspierające wysiłki na rzecz poprawy lub podtrzy-
mywania opieki nad osobami z zaburzeniami krzepnięcia 
oraz pomocy we wspieraniu i  planowaniu programów. 
WFH dąży do ciągłego doskonalenia każdego roku i doce-
nia cały wysiłek i wsparcie ze strony organizacji człon-
kowskich. Globalne badania dot. opieki nad pacjentami 
z hemofilią i dostępu do tej opieki są realizowane od 1998 
roku.  Badanie to, zwane WFH AGS, gromadzi podstawowe 
informacje demograficzne, dane dotyczące dostępu do 
produktów do opieki i leczenia oraz informacje na temat 
rozpowszechnienia (procent populacji dotkniętej cho-
robą) powikłań infekcyjnych, takich jak ludzki wirus nie-
doboru odporności (HIV) i zapalenie wątroby typu C (HCV). 
Każdego roku kwestionariusze są wysyłane do organizacji 
członkowskich powiązanych z WFH z prośbą, aby z kolei 
współpracowali z  lekarzami lub urzędnikami zdrowia, 
jeśli to konieczne, w celu wypełnienia ankiety. WFH prze-
gląda wypełnione kwestionariusze pod kątem niespój-
ności, które są wyjaśniane w miarę możliwości w drodze 
bezpośredniej komunikacji z  organizacją uczestniczącą. 
W 2019 roku udział w badaniu wzięło 115 krajów z całego 

świata, obejmując tym samym badaniem ponad 324 648  
osób z zaburzeniami krzepnięcia. Spośród tych osób 49% 
stanowiły osoby z hemofilią A, 25% osoby z chorobą von 
Willebranda, 15% stanowiły osoby z innymi zaburzeniami 
krzepnięcia, 10% osoby z hemofilią B, a 2% osoby z niezna-
nym typem hemofilii lub niezgłoszonym typem. 

Wykres 1. Udział procentowy osób 
z poszczególnymi rodzajami zaburzeń 
krzepnięcia objętych badaniem przez 
organizacje członkowskie w 2019 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie WFH 
AGS 2019
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6.1. Wykorzystanie czynników krzepnięcia
Dane o  wykorzystaniu czynnika VIII przekazało 101 
krajów. Oszacowano całkowite zużycie koncentratów 
czynnika VIII we wszystkich krajach biorących udział 
w przedmiotowym badaniu na 9,9 mld jednostek. Średnia 
globalnego zużycia czynnika VIII na mieszkańca wyniosła 
2.595 jednostek, a mediana wyniosła 1.058 jednostek na 
mieszkańca.

Natomiast dane o wykorzystaniu czynnika IX w 2019 roku 
przekazały 93 kraje. Całkowite zużycie czynnika IX przez 
wszystkie kraje biorące udział w badaniu oszacowano na 
1,5 mld jednostek. Średnia globalnego zużycia czynnika 
IX na mieszkańca wyniosła 0,428 jednostek, a  mediana 
wyniosła 0,155 jednostek na mieszkańca. 

Porównanie średniego globalnego wykorzystania czyn-
nika VIII na mieszkańca w 2019 roku względem wartości 
w  2018 roku wskazuje na wzrost wykorzystania czyn-
nika o 4% – dokładnie o 0,097 jednostek. Natomiast śred-
nia zmiana wykorzystania czynnika IX na mieszkańca 
w  2019 roku względem wartości w  2018 roku wzrosła 
o 10% – dokładnie o 0,040 jednostek. 

W Polsce średnie wykorzystanie czynnika VIII na miesz-
kańca w  ramach standardowego okresu półtrwania 
wynosi 8,130 jednostek i  znajduje się na trzecim miej-
scu w Europie. Na Węgrzech występuje najwyższe śred-
nie wykorzystanie czynnika VIII na mieszkańca w stan-
dardowym okresie półtrwania i wynosi 13,143 jednostki. 
Na drugim miejscu znajduje się Litwa wraz ze średnim 
wykorzystaniem czynnika VIII na mieszkańca w ramach 
standardowego półtrwania wynoszącym 10,101 jedno-
stek.  Najdłuższy wydłużony okres półtrwania w ramach 
średniego wykorzystania czynnika VIII na mieszkańca 
zaobserwowano w  Irlandii – 11,101 jednostek, przy 
średnim wykorzystaniu czynnika VIII na mieszkańca 
w  ramach standardowego okresu półtrwania wynoszą-
cego 0,200 jednostek. Europejski Departament Jakości 
Leków i Opieki Zdrowotnej (EDQM) zaleca, aby minimalne 
wykorzystanie koncentratu czynnika VIII i IX w jakimkol-
wiek kraju wynosiło odpowiednio 4 jednostki i 0,5 jedno-
stek na mieszkańca w populacji ogólnej. W ramach analiz 

Tabela 2. Statystyka wykorzystania czynnika VIII w 2019 
roku

2019 rok Wykorzystanie czyn-
nika VIII (IU)

Średnia globalnego zużycia czynnika 
VIII na mieszkańca

2.595

Mediana globalnego wykorzystania 
czynnika VIII na mieszkańca

1.058

Rozstęp międzykwartylowy – glo-
balne wykorzystanie czynnika VIII na 
mieszkańca

4.138 (0,174 do 4312)

Całkowite zużycie koncentratów 
czynnika VIII

9 998 003 157

Źródło: Opracowanie własne na podstawie WFH AGS 2019

Tabela 3. Statystyka wykorzystania czynnika IX w 2019 roku

2019 rok Wykorzystanie czyn-
nika IX (IU)

Średnia globalnego zużycia czynnika 
IX na mieszkańca

0,428

Mediana globalnego wykorzystania 
czynnika IX na mieszkańca

0,155

Rozstęp międzykwartylowy – glo-
balne wykorzystanie czynnika IX na 
mieszkańca

0,656 (0,017 do 0,673)

Całkowite zużycie koncentratów 
czynnika IX

1 515 896 366

Źródło: Opracowanie własne na podstawie WFH AGS 2019

Tabela 4. Porównanie wykorzystania czynnika VII i IX w 2018 roku i w 2019 roku

Porównanie wykorzystania czynnika VII i IX w 2018 roku 
i w 2019 roku

Wykorzystanie czynnika VIII (IU)  
– 98 krajów

Wykorzystanie czynnika IX (IU)  
– 91 krajów

2018 2019 2018 2019

Średnia globalnego zużycia czynnika VIII na mieszkańca 2,498 2,595 0,386 0,426

Mediana globalnego wykorzystania czynnika VIII na 
mieszkańca

0,934 1,052 0,119 0,155

Rozstęp międzykwartylowy  globalne wykorzystanie 
czynnika VIII na mieszkańca

3,72 4,147 0,608 0,651

Źródło: Opracowanie własne na podstawie WFH AGS 2019

uwzględniono tylko kraje, które dostarczyły dane doty-
czące stosowania produktów w badaniu w 2019 roku. 

Z kolei średnie wykorzystanie czynnika IX w Polsce na 
mieszkańca w  ramach standardowego okresu półtrwa-
nia wynosi 1,181 jednostek, co klasyfikuje Polskę na 
czternastej miejscu spośród siedemnastu w  Europie. 
Najwyższe wykorzystanie czynnika IX w standardowym 
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okresie półtrwania na mieszkańca zaobserwowano na 
Łotwie – 3,758 jednostek. Kolejno najwyższe średnie 
wykorzystanie czynnika IX w  ramach standardowego 
okresu półtrwania na mieszkańca w 2019 roku wystąpiło 
w  Finlandii – 1,700 jednostek, natomiast dla wydłużo-
nego okresu półtrwania czynnika IX – 1,756 jednostek. 
Podobnie na Słowacji, gdzie średnia wykorzystania dla 
standardowego okresu półtrwania czynnika IX wynio-
sła 1,200 jednostek, a dla wydłużanego okresu półtrwa-
nia czynnika IX – 1,744 jednostek. Najniższe wartości 
zaobserwowani w Rumunii i Grecji. Największe średnie 
wykorzystanie czynnika IX na mieszkańca w  ramach 
wydłużonego okresu półtrwania zaobserwowano w 2019 
roku w Irlandii – 2,195 jednostek. 

6.2. Statystyki chorych z zaburzeniami krzepnięcia
W 2019 roku w  Polsce ogólna liczba osób chorych na zabu-
rzenia krzepnięcia krwi wynosi 6 174 osób, które stanowią 
0,02% ogólnej populacji kraju. Najwięcej osób jest chorych 
na hemofilię, stanowią 49% chorych na zaburzenia krzep-
nięcia krwi – to jest 3026 osób, kolejno na  chorobę von 
Willebranda – 2200 osób, a 948 osób posiada inne zabu-
rzenia krzepnięcia. Największy udział chorych na zabu-
rzenia krzepnięcia w  populacji ogółem zaobserwowano 
w 2019 roku na Słowacji – 0,05% chorych. Przy czym liczba 
osób chorych na hemofilię wyniosła 611 osób, liczba osób 
chorych na  chorobę von Willebranda wyniosła 733 osoby, 
natomiast aż 47% chorych stanowiły osoby chore na inne 
zaburzenia krzepnięcia. Najmniejsza liczba osób chorych 

Wykres 2. Średnie wykorzystanie czynnika VIII na 
mieszkańca w 2019 roku na ludność ogółem w wybranych 
krajach Europy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie WFH AGS 2019

Wykres 3. Średnie wykorzystanie czynnika IX na mieszkańca 
w ramach standardowego i wydłużonego okresu półtrwania  
w 2019 roku w wybranych krajach Europy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie WFH AGS 2019

Tabela 5. Statystyka osób chorych na zaburzenia krzepnięcia w 2019 roku w wybranych krajach

Kraj Populacja ogółem Liczba osób                       
z hemofilią

Liczba osób                        
z chorobą von Wille-
branda

Liczba osób                          
z innymi zaburzeniami 
krzepnięcia

Polska 37 970 874 3 026 2 200 948

Czechy 10 669 709 1 033 761 147

Słowacja 5 454 073 611 733 1 187

Słowenia 2 087 946 251 189 86

Węgry 9 769 949 1 108 1 378 601

Źródło: Opracowanie własne na podstawie WFH AGS 2019
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na zaburzenia krzepnięcia wystąpiła w 2019 roku  na Sło-
wenii – ogółem 526 osób. 

6.3. Rozkład zgłaszanych zaburzeń krzepnięcia 
według krajów
Analiza rozkładu zgłaszanych zaburzeń krzepnięcia wska-
zuje, że najwięcej zgłaszanych zaburzeń krzepnięcia w 2019 
roku dotyczyło hemofilii A, gdzie w Polsce liczba osób cho-
rych wyniosła 2562 osoby, kolejno w  Czechach 895 osób 
oraz na Węgrzech 871 osób. Najmniej zgłaszanych zabu-
rzeń krzepnięcia dotyczących hemofilii A zgłoszono w  2019 
roku na Słowacji – 529 osób oraz na Słowenii – 220 osób. 
Duży udział w  zgłoszeniach zaburzeń krzepnięcia stano-
wiła w objętych analizą krajach choroba von Willebranda. 
W Polsce zgłoszono 2200 osób chorych, kolejno na Węgrzech 
– 1378 osób oraz w Czechach – 761 osób i na Słowacji – 733 
osoby. Najmniej osób zgłoszono na Słowenii – 189 osób. 
Wśród zgłoszeń obejmujących koncentraty czynników 
krzepnięcia, najwięcej zaobserwowano dla czynnika VII. 
W Polsce liczba zgłoszonych wyniosła 329 osób. Najwięcej 
zaobserwowano w 2019 roku osób zgłoszonych na Słowacji – 
850 osób, kolejno na Węgrzech – 372 osoby. Najmniej w Cze-
chach – 82 osoby oraz na Słowenii – 17 osób. 

6.4. Liczba przypadków inhibitorów w hemofilii A i B
Pacjenci z aktualnie istotnymi klinicznie inhibitorami to 

pacjenci, którzy nie odpowiadają na standardowe lecze-
nie. Najwięcej pacjentów z  aktywnymi inhibitorami 
hemofilii A występowało w 2019 roku w Polsce – 148 osób, 
kolejno w Czechach – 26 osób, na Słowacji było to 5 osób, 
a  na Słowenii tylko 4 osoby. Nie ma danych dla liczby 
przypadków z  aktywnymi inhibitorami hemofilii A  na 
Węgrzech. Natomiast wskazana została liczba nowych 
przypadków inhibitorów dla hemofilii A  na Węgrzech 
i liczba ta wyniosła 21. Z kolei największa liczba przypad-
ków dla inhibitorów hemofilii B w 2019 roku występowała 
w Polsce u 4 osób, w Czechach u 2 osób, na Słowenii tylko 
u 1 osoby, na Słowacji u żadnej osoby, natomiast nie są 
znane dane dla Węgier. 

6.5. Rozkład wieku pacjentów – hemofilia A
Najwięcej pacjentów z  hemofilią A  w  wieku do 4 r.ż. 
występowało w 2019 roku na Słowenii – 6% chorych oraz 
tyle samo w Czechach. Najmniej pacjentów w tym wieku 
występuje na Słowacji i na Węgrzech, odpowiednio – 3% 
i 2%. W grupie wiekowej od 5 r.ż. do 13 r.ż. najwięcej pacjen-
tów z hemofilią w 2019 roku zaobserwowano w Czechach 
– 13% chorych na hemofilię A, kolejno 10% chorych w tym 
wieku występuje na Słowacji, 9% na Węgrzech oraz 8% na 
Słowenii. W grupie wiekowej od 14 r.ż. do 18 r.ż. najwięcej 
pacjentów chorych na hemofilię występowało w 2019 roku 
w Czechach i stanowili 7% chorych na hemofilię A. W gru-
pie wieku od 19 r.ż. do 44 r.ż. aż 44% pacjentów z hemofilią 

Tabela 6. Rozkład zgłaszanych zaburzeń krzepnięcia w 2019 roku w wybranych krajach

Kraj Polska Czechy Słowacja Słowenia Węgry

Hemofilia A 2562 895 529 220 871

Hemofilia B 464 138 82 31 237

Hemofilia – nieznany typ 0 0 0 0 -

Choroba von Willebranda 2200 761 733 189 1378

Czynnik I 146 0 108 4 18

Czynnik II 1 4 0 0 2

Czynnik V 33 10 78 12 25

Czynnik V i Czynnik VIII 3 0 1 3 -

Czynnik VII 329 82 850 17 372

Czynnik X 29 6 38 2 23

Czynnik XI 79 28 59 21 85

Czynnik XIII 13 1 5 0 4

Zaburzenia krzepnięcia – nieznany typ 0 16 0 0 -

Trombastenia Glanzmanna 30 - 10 7 3

Zespół Bernarda-Souliera 12 - 15 0 1

Zaburzenia płytek krwi – nieznany typ 273 - 23 20 68

Źródło: Opracowanie własne na podstawie WFH AGS 2019
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A występowało na Słowacji, po 37% pacjentów na Słowenii 
i na Węgrzech oraz 22% pacjentów w tej grupie wiekowej 
w Czechach. Dla Polski nie ma danych o rozkładzie wieku 
chorych na hemofilię A. 

6.6. Rozkład wieku pacjentów – hemofilia B
Wśród pacjentów w wieku do 4 r.ż. najwięcej osób cho-
rych na hemofilię B występowało w 2019 roku na Słowa-
cji – 9% chorych, kolejno w Czechach – 5% chorych oraz 
po 3% chorych na hemofilię B w 2019 roku na Słowenii 
i na Węgrzech. W grupie wiekowej od 5 r.ż. do 13 r.ż. naj-
więcej pacjentów z  hemofilią w  2019 roku zaobserwo-
wano na Słowacji – 15% chorych na hemofilię B, kolejno 
14% chorych w tym wieku występuje w Czechach, 13% na 
Słowenii oraz 5% na Węgrzech. W grupie wiekowej od 14 

r.ż. do 18 r.ż. najwięcej pacjentów chorych na hemofilię 
B występowało w 2019 roku na Słowacji i stanowili 10% 
chorych na hemofilię B. W grupie wieku od 19 r.ż. do 44 r.ż. 
aż 46% pacjentów z hemofilią B występowało na Słowacji, 
42% pacjentów z hemofilią B na Węgrzech, 39% pacjentów 
na Słowenii oraz 20% pacjentów w  tej grupie wiekowej 
w Czechach. Dla Polski nie ma danych o rozkładzie wieku 
chorych na hemofilię B. 

6.7. Rozkład wieku pacjentów – choroba  
von Willebranda
W 2019 roku wśród pacjentów w wieku do 4 r.ż. najwięcej 
osób z chorobą von Willebranda występowało na Słowenii 
– 2% chorych. W pozostałych krajach ta grupa wiekowa 
stanowiła mniej niż 1% chorych na chorobę von Wille-

Tabela 7. Liczba przypadków inhibitorów w hemofilii A i B

Kraj Aktywne inhibitory 
hemofilii A

Hemofilia A nowe przy-
padki inhibitorów

Aktywne inhibitory 
hemofilii B

Hemofilia B nowe przy-
padki inhibitorów

Polska 148 - 4 -

Czechy 26 3 2 0

Słowacja 5 0 0 0

Słowenia 4 1 1 1

Węgry - 21 - -

Źródło: Opracowanie własne na podstawie WFH AGS 2019

Tabela 8. Rozkład wieku pacjentów z hemofilią A

Kraj Hemofilia A 0-4 5-13 14-18 19-44 45+ Nie znany 
wiek

Polska 2562 0% 0% 0% 0% 0% 100%

Czechy 895 6% 13% 7% 30% 22% 22%

Słowacja 529 3% 10% 6% 44% 37% 0%

Słowenia 220 6% 8% 4% 37% 45% 0%

Węgry 871 2% 9% 5% 37% 46% 0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie WFH AGS 2019

Tabela 9. Rozkład wieku pacjentów z hemofilią B

Kraj Hemofilia B 0-4 5-13 14-18 19-44 45+ Nie znany 
wiek

Polska 464 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Czechy 138 5% 14% 9% 20% 28% 24%

Słowacja 82 9% 15% 10% 46% 21% 0%

Słowenia 31 3% 13% 3% 39% 42% 0%

Węgry 237 3% 5% 4% 42% 46% 0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie WFH AGS 2019
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branda. W grupie wiekowej od 5 r.ż. do 13 r.ż. najwięcej 
pacjentów z  chorobą von Willebranda zaobserwowano 
w  Czechach – 8% chorych, kolejno 7% chorych w  tym 
wieku występuje na Węgrzech, 6% na Słowacji oraz 5% na 
Słowenii. W grupie wiekowej od 14 r.ż. do 18 r.ż. najwięcej 
pacjentów chorych na chorobę von Willebranda występo-
wało w 2019 roku na Słowenii i stanowili 8% chorych, 7% 
w tej grupie występowało w Czechach, 6% na Węgrzech 
oraz 4% na Słowacji. W grupie wieku od 19 r.ż. do 44 r.ż. 
54% pacjentów z chorobą von Willebranda występowało 
na Słowacji,  a 53% pacjentów na Słowenii, 37% pacjentów 
na Węgrzech oraz 34% pacjentów w tej grupie wiekowej 
w Czechach. Dla Polski nie ma danych o rozkładzie wieku 
chorych na chorobę von Willebranda. 

6.8. Wykorzystanie koncentratu czynnika VIII 
w wybranych krajach
Najwięcej koncentratu czynnika VIII w 2019 roku wykorzy-
stano w Polsce  – ponad 308 mln jednostek. Na Węgrzech 
liczba jednostek wykorzystanych koncentratu czynnika 
VIII wyniosła 128 mln jednostek, kolejno w  Czechach 57 
mln jednostek, a na Słowacji wykorzystano 45 mln jedno-
stek, a najmniej na Słowenii – 16 mln jednostek koncen-

tratu czynnika VIII. Z kolei najwięcej czynnika VIII z osocza 
wykorzystano również w Polsce – 288 mln jednostek oraz 
na Węgrzech – 57 mln jednostek. W pozostałych krajach 
wykorzystanie czynnika VIII z osocza wynosiło mniej niż 
30 mln jednostek, w tym najmniej, ponad 500 tys. jedno-
stek na Słowenii. Natomiast na Węgrzech wykorzystano 
najwięcej rekombinowanego czynnika VIII – ponad 70 mln 
jednostek w 2019 roku. W Czechach wykorzystano 38 mln 
jednostek rekombinowanego czynnika, kolejno w  Polsce 
20 mln, a na Słowacji tylko 12 mln oraz na Słowenii tylko 
10 mln. Nie jest znana wartość wykorzystania rekombino-
wanego czynnika VIII w 2019 roku o wydłużonym okresie 
półtrwania dla Polski oraz Węgier, natomiast najwyższa 
wartość wykorzystanego rekombinowanego czynnika VIII 
w 2019 roku o wydłużonym okresie półtrwania wystąpiła 
w Czechach – ponad 6 mln jednostek, na Słowenii – ponad 
5 mln jednostek oraz na Słowacji – ponad 3 mln jednostek. 
Najwyższy procent całkowity uzyskanego osocza wystąpił 
w 2019 roku w Polsce – 93% oraz na Słowacji – 67%. Naj-
wyższy całkowity procent rekombinacji zaobserwowano 
w 2019 roku w Czechach – 67% oraz na Słowenii – 63%. Naj-
wyższy spośród objętych analizą krajów całkowity procent 
wydłużonego okresu półtrwania wystąpił w 2019 roku na 
Słowenii – 34%. Najwyższy poziom wykorzystania czyn-

Tabela 10. Rozkład wieku pacjentów z chorobą von Willebranda

Kraj Choroba von 
Willebranda

0-4 5-13 14-18 19-44 45+ Nie znany 
wiek

Polska 2200 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Czechy 761 1% 8% 7% 34% 30% 20%

Słowacja 733 1% 6% 4% 54% 35% 0%

Słowenia 189 2% 5% 8% 53% 31% 0%

Węgry 1378 1% 7% 6% 37% 48% 0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie WFH AGS 2019

Tabela 11. Wykorzystanie koncentratu czynnika VIII w 2019 roku 

Kraj Polska Czechy Słowacja Słowenia Węgry

Czynnik VIII 308 721 750 57 595 609 45 800 000 16 566 500 128 406 000

Czynnik VIII z osocza 288 297 250 12 560 842 30 500 000 525 000 57 750 000

Czynnik VIII rekombinowany 20 424 500 38 804 367 12 200 000 10 391 500 70 656 000

Rekombinowany czynnik VIII – 
wydłużony okres półtrwania

— 6 230 400 3 100 000 5 650 000 —

Całkowity procent uzyskanego 
osocza

93 22 67 3 45

Całkowity procent rekombinacji 7 67 27 63 55

Całkowity procent wydłużonego 
okresu półtrwania

0 11 7 34 0

Łączna pomoc humanitarna 
czynnika VIII

0 0 0 0 —

Czynnik VIII na mieszkańca 8,13 5,398 8,397 7,934 12,143

Źródło: Opracowanie własne na podstawie WFH AGS 2019
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nika VIII na mieszkańca w 2019 roku zaobserwowano na 
Węgrzech – 12,143 jednostki, kolejno na Słowacji – 8,397 
jednostek, w Polsce – 8,13 jednostek, na Słowenii – 7,934 
jednostki oraz w Czechach – 5,398 jednostek. 

6.9. Wykorzystanie koncentratu czynnika IX 
w wybranych krajach
W 2019 roku najwięcej koncentratu czynnika IX wyko-
rzystano w  Polsce  – 44 mln jednostek. W  Czechach 
liczba jednostek wykorzystanych koncentratu czyn-
nika IX wyniosła ponad 8 mln jednostek, kolejno na 
Węgrzech – dokładnie 8 mln jednostek, na Słowacji 
wykorzystano 4 mln jednostek, a  najmniej na Słowe-
nii – 1 mln jednostek koncentratu czynnika IX. Z kolei 
najwięcej czynnika IX z osocza wykorzystano również 
w  Polsce – 41 mln jednostek, na Węgrzech wykorzy-
stano 8 mln jednostek czynnika IX z osocza. W pozosta-
łych krajach wartości te były o wiele niższe. Najwięcej 
rekombinowanego czynnika IX – ponad 4 mln jedno-
stek wykorzystano w  2019 roku w  Czechach, kolejno 
w Polce  wykorzystano ponad 3 mln jednostek rekombi-
nowanego czynnika, na Słowenii wykorzystano 1,5 mln 
oraz na Słowacji tylko 300 tys. jednostek. Nie jest znana 
wartość wykorzystania rekombinowanego czynnika 
IX w  2019 roku o wydłużonym okresie półtrwania dla 
Polski oraz Węgier, natomiast najwyższa wartość wyko-
rzystanego rekombinowanego czynnika IX w 2019 roku 
o wydłużonym okresie półtrwania wystąpiła na Słowa-
cji – 1,1 ml jednostek, następnie w Czechach – ponad 
971 tys. jednostek oraz na Słowenii – ponad 153 tys. 
Z  kolei najwyższy procent całkowity uzyskanego oso-
cza wystąpił w 2019 roku na Węgrzech – 100%, kolejno 
w  Polsce – 93% oraz na Słowacji – 70%, a  na Słowenii 
tylko 4%. Najwyższy całkowity procent rekombinacji 
zaobserwowano w  2019 roku na Słowenii – 88% oraz 
w Czechach – 61%. Najwyższy spośród objętych analizą 
krajów całkowity procent wydłużonego okresu półtrwa-
nia wystąpił w  2019 roku na Słowacji – 23%. Najwyż-
szy poziom wykorzystania czynnika IX na mieszkańca 

w 2019 roku zaobserwowano w Polsce  – 1,1808 jedno-
stek, kolejno na Słowacji – 0,85826 jednostek. 

6.10. Wykorzystanie produktu leczniczego Hemlibra 
w wybranych krajach
W  2019 roku w  Polsce aż 30 pacjentów powikłanych 
inhibitorami było leczonych Hemlibrą – substancja 
czynna emicizumab, natomiast żaden z pacjentów bez 
inhibitorów nie był leczony w  Polsce tym produktem 
leczniczym. Nie jest znana dla Polski wartość całkowi-
tego zakupionego produktu leczniczego. W  Czechach  
w  2019 roku Hemlibrą było leczonych 12 pacjentów 
z inhibitorami   oraz 2 pacjentów bez inhibitorów. Cał-
kowity ilość zakupionego produktu leczniczego w Cze-
chach wyniosła 29,643 mg. Na Węgrzech Hemlibrą było 
leczonych 5 pacjentów z  inhibitorami. Na Słowenii 
leczono w 2019 roku 3 pacjentów z inhibitorami. Z kolei 
na Słowacji Hemlibrą było leczonych w  2019 roku 
2 pacjentów z inhibitorami oraz 1 pacjent bez inhibito-
rów, natomiast całkowita ilość zakupu produktu leczni-
czego wyniosła 2,46 mg. 

Tabela 12. Wykorzystanie koncentratu czynnika IX w 2019 roku 

Kraj Polska Czechy Słowacja Słowenia Węgry

Czynnik IX 44 835 850 8 015 571 4 681 000 1 766 500 8 000 000

Czynnik IX z osocza 41 585 100 2 173 171 3 281 000 67 000 8 000 000

Czynnik IX rekombinowany 3 250 750 4 871 400 300 000 1 546 500 -

Rekombinowany czynnik IX – wydłu-
żony okres półtrwania

- 971 000 1 100 000 153 000 -

Całkowity procent uzyskanego 
osocza

93 27 70 4 100

Całkowity procent rekombinacji 7 61 6 88 -

Całkowity procent wydłużonego 
okresu półtrwania

0 12 23 9 -

Czynnik IX na mieszkańca 1,1808 0,75125 0,85826 0,84605 0,81884

Źródło: Opracowanie własne na podstawie WFH AGS 2019

Tabela 13. Wykorzystanie produktu leczniczego Hemlibra 
w 2019 roku

Kraj Liczba pacjen-
tów z inhibito-
rami leczonych 
Hemlibrą

Liczba 
pacjentów 
bez inhibito-
rów leczona 
Hemlibrą

Całkowity 
zakupiony 
produkt 
Hemlibrą 
(mg)

Polska 30 0 -

Czechy 12 2 29,643

Słowacja 2 1 2,46

Słowenia 3 3 -

Węgry 5 - -

Źródło: Opracowanie własne na podstawie WFH AGS 2019
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Tabela I. Produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Nazwa produktu 
leczniczego

Nazwa powszechnie 
stosowana

Postać farmaceutyczna Podmiot  
odpowiedzialny

Data pierwszej 
rejestracji

Typ procedury

CZYNNIK VIII:

Advate Octocogum alfa. Czynnik 
VIII krzepnięcia krwi 
ludzki rekombinowany 

Proszek i rozpuszczalnik 
do sporządzania roztworu 
do wstrzykiwań

Takeda Manufac-
turing Austria AG

3/2/2004 CEN

Adynovi Rurioctocog alfa pegol Proszek i rozpuszczalnik 
do sporządzania roztworu 
do wstrzykiwań

Baxalta Innovations 
GmbH

1/8/2018 CEN

Afstyla Lonoctocogum alfa Proszek i rozpuszczalnik 
do sporządzania roztworu 
do wstrzykiwań

CSL Behring GmbH 1/4/2017 CEN

Beriate 250 Factor VIII coagulationis 
humanus

Proszek i rozpuszczalnik 
do sporządzania roztworu 
do wstrzykiwań / do 
infuzji

CSL Behring GmbH 4/20/2015 MRP

Elocta Efmoroctocogum alfa Proszek i rozpuszczalnik 
do sporządzania roztworu 
do wstrzykiwań

Swedish Orphan 
Biovitrum AB (publ)

11/19/2015 CEN

Emoclot Czynnik VIII krzepnięcia 
krwi ludzki

Proszek i rozpuszczalnik 
do sporządzania roztworu 
do wstrzykiwań i infuzji

Kedrion S.p.A. 3/13/2000 NAR

Esperoct Turoctocog alfa pegol Proszek i rozpuszczalnik 
do sporządzania roztworu 
do wstrzykiwań

Novo Nordisk A/S 6/20/2019 CEN

FANHDI Zespół ludzkiego czyn-
nika krzepnięcia VIII i 
ludzkiego czynnika von 
Willebranda

Proszek i rozpuszczalnik 
do sporządzania roztworu 
do wstrzykiwań i infuzji

Instituto Grifols S.A. 8/13/1998 NAR

Haemate P 250 
j.m. FVIII/600 j.m. 
VFW

Czynnik VIII krzepnięcia 
krwi ludzki + Czynnik von 
Willebranda

Proszek i rozpuszczalnik 
do sporządzania roztworu 
do wstrzykiwań lub 
infuzji

CSL Behring GmbH 12/22/1999 NAR

Haemoctin 250 Factor VIII coagulationis 
humanus

Proszek i rozpuszczalnik 
do sporządzania roztworu 
do wstrzykiwań

Biotest Pharma 
GmbH

3/31/2011 MRP

Immunate 250 IU 
FVIII/190 IU VWF

Factor VIII coagulationis 
humanus + Factor huma-
nus von Willebrandi

Proszek i rozpuszczalnik 
do sporządzania roztworu 
do wstrzykiwań

Takeda Pharma Sp. 
z o.o.

3/15/2006 MRP

Innovate 1000 j.m Factor VIII coagulationis 
humanus. Czynnik VIII 
krzepnięcia krwi ludzki.

Proszek i rozpuszczalnik 
do sporządzania roztworu 
do wstrzykiwań

BIOMED-LUBLIN 12/7/2012 NAR

Jivi Damoctocogum alfa. 
Czynnik VIII krzepnięcia 
krwi ludzki rekombino-
wany

Proszek i rozpuszczalnik 
do sporządzania roztworu 
do wstrzykiwań

Bayer AG 11/22/2018 CEN

Kogenate Bayer Octocogum alfa. Czynnik 
VIII krzepnięcia krwi 
ludzki rekombinowany 

Proszek i rozpuszczalnik 
do sporządzania roztworu 
do wstrzykiwań

Bayer AG 8/4/2000 CEN

Kovaltry Octocogum alfa. Czynnik 
VIII krzepnięcia krwi 
ludzki rekombinowany 

Proszek i rozpuszczalnik 
do sporządzania roztworu 
do wstrzykiwań

Bayer AG 2/18/2016 CEN

NovoEight Turoctocogum alfa. Czyn-
nik VIII krzepnięcia krwi 
ludzki, rekombinowany 

Proszek i rozpuszczalnik 
do sporządzania roztworu 
do wstrzykiwań

Novo Nordisk A/S 11/13/2013 CEN

Dodatek
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Nazwa produktu 
leczniczego

Nazwa powszechnie 
stosowana

Postać farmaceutyczna Podmiot  
odpowiedzialny

Data pierwszej 
rejestracji

Typ procedury

Nuwiq Simoctocogum alfa. 
Czynnik VIII krzepnięcia 
krwi ludzki. 

Proszek i rozpuszczalnik 
do sporządzania roztworu 
do wstrzykiwań

Octapharma AB 7/22/2014 CEN

Obizur Susoctocog alfa. Pozba-
wiony domeny B anty-
hemolityczny czynnik 
VIII (rekombinowany), 
sekwencja świni.

Proszek i rozpuszczalnik 
do sporządzania roztworu 
do wstrzykiwań

Baxalta Innovations 
GmbH

11/11/2015 CEN

Octanate Factor VIII coagulationis 
humanus

Proszek i rozpuszczalnik 
do sporządzania roztworu 
do wstrzykiwań i infuzji

Octapharma (IP) 
SPRL

12/1/2010 MRP

Octanate LV Factor VIII coagulationis 
humanus

Proszek i rozpuszczalnik 
do sporządzania roztworu 
do wstrzykiwań

Octapharma (IP) 
SPRL

1/20/2015 DCP

Optivate Factor VIII coagulationis 
humanus. Czynnik VIII 
krzepnięcia krwi ludzki.

Proszek i rozpuszczalnik 
do sporządzania roztworu 
do wstrzykiwań

BPL Bioproducts 
Laboratory GmbH

7/10/2015 MRP

Pharmavate Factor VIII coagulationis 
humanus

Proszek i rozpuszczalnik 
do sporządzania roztworu 
do wstrzykiwań

Pharma Innova-
tions Sp. z o.o.

2/11/2016 NAR

ReFacto AF Moroctocogum alfa. 
Czynnik VIII krzepnięcia 
krwi ludzki rekombino-
wany

Proszek i rozpuszczalnik 
do sporządzania roztworu 
do wstrzykiwań

Pfizer Europe MA 
EEIG

4/13/1999 CEN

Vihuma Simoctocogum alfa. 
Czynnik VIII krzepnięcia 
krwi ludzki. 

Proszek i rozpuszczalnik 
do sporządzania roztworu 
do wstrzykiwań

Octapharma AB 2/13/2017 CEN

Voncento Factor VIII coagulationis 
humanus + Factor huma-
nus von Willebrandi

Proszek i rozpuszczalnik 
do sporządzania roztworu 
do wstrzykiwań i infuzji

CSL Behring GmbH 8/12/2013 CEN

Wilate 500 Factor VIII coagulationis 
humanus + Factor huma-
nus von Willebrandi

Proszek i rozpuszczalnik 
do sporządzania roztworu 
do wstrzykiwań

Octapharma (IP) 
SPRL

2/7/2012 DCP

CZYNNIK IX:

Alprolix Eftrenonacogum alpha Proszek i rozpuszczalnik 
do sporządzania roztworu 
do wstrzykiwań

Swedish Orphan 
Biovitrum AB 

5/12/2016 CEN

BeneFix Nonacogum alfa. Czynnik 
IX krzepnięcia krwi ludzki 
rekombinowany

Proszek i rozpuszczalnik 
do sporządzania roztworu 
do wstrzykiwań

Pfizer Europe MA 
EEIG

8/27/1997 CEN

Berinin P Czynnik IX krzepnięcia 
krwi ludzki

Proszek i rozpuszczalnik 
do sporządzania roztworu 
do wstrzykiwań lub 
infuzji

CSL Behring GmbH 3/27/2000 NAR

Betafact Factor IX coagulationis 
humanus

Proszek i rozpuszczalnik 
do sporządzania roztworu 
do wstrzykiwań

LFB-Biomedica-
ments

4/23/2012 MRP

Idelvion Albutrepenonacogum alfa Proszek i rozpuszczalnik 
do sporządzania roztworu 
do wstrzykiwań

CSL Behring GmbH 5/11/2016 CEN

Immunine Factor IX coagulationis 
humanus

Proszek i rozpuszczalnik 
do sporządzania roztworu 
do wstrzykiwań lub 
infuzji

Takeda Pharma Sp. 
z o.o.

3/31/2008 MRP

Tabela I. Produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (c.d.):
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Nazwa produktu 
leczniczego

Nazwa powszechnie 
stosowana

Postać farmaceutyczna Podmiot  
odpowiedzialny

Data pierwszej 
rejestracji

Typ procedury

Octanine F Factor IX coagulationis 
humanus

Proszek i rozpuszczalnik 
do sporządzania roztworu 
do wstrzykiwań

Octapharma (IP) 
SPRL

3/31/2011 MRP

Refixia Nonacogum beta. Czyn-
nik IX krzepnięcia krwi 
ludzki rekombinowany 
kowalencyjnie koniugo-
wany z glikolem poliety-
lenowym (PEG)

Proszek i rozpuszczalnik 
do sporządzania roztworu 
do wstrzykiwań

Novo Nordisk A/S 6/2/2017 CEN

Rixubis Nonacogum gamma 
(rDNA)

Proszek i rozpuszczalnik 
do sporządzania roztworu 
do wstrzykiwań

Baxter Innovations 
GmbH

12/19/2014 CEN

Zespół czynników krzepnięcia przeciw inhibitorowi czynnika VIII

Feiba NF Zespół czynników krzep-
nięcia przeciw inhibito-
rowi czynnika VIII

Proszek i rozpuszczalnik 
do sporządzania roztworu 
do wstrzykiwań

Takeda Pharma Sp. 
z o.o.

5/20/1996 NAR

Czynnik von Willebranda

Veyvondi Vonicog alfa Proszek i rozpuszczalnik 
do sporządzania roztworu 
do wstrzykiwań

Baxalta Innovations 
GmbH

8/31/2018 CEN

Willfact Factor humanus von 
Willebrandi

Proszek i rozpuszczalnik 
do sporządzania roztworu 
do wstrzykiwań

LFB-Biomedica-
ments

6/14/2011 MRP

Typy procedury rejestracyjnej     
CEN Decyzja Komisji Europejskiej w procedurze centralnej    
DCP Decyzja Prezesa URPLWMiPB w procedurze zdecentralizowanej    
MRP Decyzja Prezesa URPLWMiPB w procedurze wzajemnego uznania    
NAR Decyzja Prezesa URPLWMiPB w procedurze narodowej    

Tabela I. Produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (c.d.):

Tabela 2. Lista rodzajów leków finansowanych w ramach „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię  
i Pokrewne Skazy Krwotoczne”: 

• koncentrat czynnika VIII

• koncentrat rekombinowanego czynnika VIII

• koncentrat czynnika IX

• koncentrat rekombinowanego czynnika IX

• koncentrat czynnika VIII zawierającego czynnik von Willebranda o proporcji VWF:FVIII co najmniej 1:1

• koncentrat czynnika VIII zawierającego czynnik von Willebranda o proporcji VWF:FVIII co najmniej 2:1

• koncentrat czynników zespołu protrombiny (PCC)

• koncentrat aktywowanych czynników zespołu protrombiny (aPCC)

• Emicizumab

• koncentrat czynnika VII

• koncentrat rekombinowanego czynnika VIIa

• koncentrat rekombinowanego wieprzowego czynnika VIII

• koncentrat fibrynogenu

• koncentrat czynnika XIII

• desmopresyna dożylna w amp. 4 µg

• desmopresyna donosowa

Źródło: Narodowe Centrum Krwi
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