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Warszawa, 7 marca 2021 r.  

Stanowisko Komitetu Farmaceutycznego Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce (KF 
AmCham) i Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” do projektu Narodowego Planu 
dla Chorób Rzadkich   
 
 
Z satysfakcją i entuzjazmem przyjęliśmy postęp prac nad Narodowym Planem dla Chorób Rzadkich i 
skierowanie tego ważnego dokumentu do pre-konsultacji. Dzięki jego przyjęciu Rząd Polski wypełni 
zobowiązania międzynarodowe, a co bardziej istotne, zawarta w dokumencie „mapa drogowa”, w 
przypadku pilnego wdrożenia, pozwoli na poprawę sytuacji pacjentów cierpiących na choroby rzadkie 
oraz ich rodzin i bliskich.  
 
Zarówno sam projekt, jak i szereg rozwiązań w nim zawartych oceniamy bardzo pozytywnie, 
jednocześnie zwracamy uwagę, że kluczem do poprawy opieki nad pacjentami z chorobami rzadkimi 
będzie szybka implementacja rozwiązań w nim zawartych. Zaproponowany w projekcie harmonogram 
zmian, w naszej opinii w sposób nieuzasadniony opóźnia wdrożenie rozwiązań zawartych w projekcie.  
 
Poniżej przekazujemy uwagi szczegółowe do niektórych zapisów dokumentu, w zakresie rozdziału 
„Dostęp do leków i środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego w chorobach rzadkich”, który w 
naszej opinii wymaga doprecyzowania. 
 
Jako organizacje zrzeszające firmy biotechnologiczne i farmaceutyczne posiadamy doświadczenie w 
prowadzeniu badań klinicznych oraz ocenie technologii lekowych i chętnie podzielimy się ekspertyzą w 
wypracowywaniu szczegółowych rozwiązań systemowych dla chorób rzadkich. Ponadto deklarujemy 
pełną gotowość do współpracy, dialogu i zwracamy się z prośbą o włączenie przedstawicieli organizacji 
do grona ekspertów Ministerstwa Zdrowia ds. chorób rzadkich. 



2 
 

Lp. 
Podmiot 

zgłaszający 
uwagę 

Jakiego zapisu dotyczy 
uwaga Uwaga/opinia Uzasadnienie uwagi Propozycja rozwiązania 

1. KF AmCham, 
IGFP 

Pkt 4.1.2 Cele szczegółowe 
ppkt 1) b) str. 37 
 
Pkt 4.5.1.2. str. 52 

• Wprowadzenie stałej 
wysokości progu kosztu QALY 
dla leków posiadających 
dopuszczenie do stosowania 
w chorobach rzadkich, niesie 
ryzyko wykluczenia szeregu 
terapii z objęcia refundacją 

 
• Sposób określenia wysokości 

progu kosztu QALY dla leków 
posiadających dopuszczenie 
do stosowania w chorobach 
rzadkich został zapisany w 
sposób niejasny, który może 
budzić wątpliwości w 
odniesieniu do sposobu jego 
określenia  

 
• Bardzo odległy termin 

realizacji zadania 
 
 

Jedną z głównych barier w 
dostępie pacjentów do 
terapii w chorobach 
rzadkich jest zastosowanie 
progu kosztowej 
efektywności jako jednego 
z podstawowych kryteriów 
decyzyjnych. W związku 
z wysokimi nakładami na 
prowadzenie badań nad 
nowymi terapiami, małą 
liczebność pacjentów, 
którzy mogą kwalifikować 
się do leczenia ocenianą 
terapią oraz zróżnicowane 
cechy terapii istnieje 
ryzyko, że arbitralnie 
ustanowiony próg 
kosztowej efektywności 
uniemożliwi pacjentom 
dostęp do terapii. 
Dodatkowo QALY nie 
odzwierciedla w żaden 
sposób takich elementów 
jak rzadkość, nasilenie 
choroby lub obciążenie 
społeczne z nią związane. 
W wielu krajach (np. Belgii, 
Holandii) odstąpiono od 
analizy efektywności 
kosztowej, gdyż 
dostrzeżono wady takiego 
sposobu oceny w 
przypadku leków sierocych 
i wprowadzono odrębne 
przepisy.  

• Całkowita rezygnacja z 
zastosowania progu 
kosztowej efektywności i 
zastąpienie go 
rozwiązaniami 
wprowadzającymi inne 
kryteria (np. proponowany 
MCDA) 

 
• Wskazanie kto będzie 

przeprowadzał badanie 
preferencji do określenia 
wysokości progu kosztu 
QALY dla leków 
posiadających dopuszczenie 
do stosowania w chorobach 
rzadkich. Wskazanie czyje 
preferencje będą badane.  

 
• Zalecane jest uwzględnienie 

w procesie określania progu 
instytucji mających 
doświadczenie z wyceną 
świadczeń oraz 
przedstawicieli podmiotów 
prowadzących badania nad 
terapiami w chorobach 
rzadkich 
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• Przy określaniu wysokości 
progu kosztu QALY dla 
leków posiadających 
dopuszczenie do 
stosowania w chorobach 
rzadkich zaproponowano 
udział ośrodków 
akademickich, ekspertów 
HTA, konsultantów 
krajowych. Nie jest jasna 
rola powyższych 
podmiotów, dodatkowo 
zapisy nie precyzują, kto 
będzie uczestniczył w 
badaniu preferencji ani kto 
będzie głównym 
odpowiedzialnym za jego 
przeprowadzenie 

2.  KF AmCham, 
IGFP 

Pkt 4.1.2 Cele szczegółowe 
ppkt 1) d) Wprowadzenie 
uproszczonej procedury 
wnioskowania o refundację 
dotyczącą leków o 
niewielkim wpływie na plan 
finansowy NFZ , str. 37 
Pkt  4.5.1.4 , str. 54-55 
 
 

Zapis dot. określenia 
uproszczonej procedury 
wnioskowania o refundację jest 
niejasny. Nie jest dla nas 
zrozumiały sposób realizacji 
tego zadania biorąc pod uwagę 
fakt, iż praktycznie wszystkie 
leki stosowane w chorobach 
rzadkich, nawet przy niewielkiej 
populacji, mają znaczący wpływ 
na budżet płatnika. 

• Dokument nie precyzuje co 
oznacza termin „niewielki 
wpływ na plan finansowy 
NFZ” oraz nie wskazuje 
wytycznych czym powinien 
się kierować Minister 
Zdrowia określając próg 
finansowy w tym zakresie. 

• Dodatkowo propozycja 
dotyczy określenia przez 
Ministra Zdrowia zakresu 
uzasadnienia ceny, bez 
udziału podmiotów 
składających wniosek 
refundacyjny.   

• Wprowadzenie wytycznych 
dla Ministra Zdrowia do 
określenie progu 
finansowego dla 
„niewielkiego wpływu na plan 
finansowy NFZ.” 

• Uwzględnienie stanowiska 
podmiotów składających 
wnioski refundacyjne przy 
określenia przez Ministra 
Zdrowia zakresu 
uzasadnienia ceny.    

• Konieczność 
doprecyzowania Planu w 
zakresie uproszczonej 
procedury wnioskowania o 
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• Z opisu wynika, że 
uproszczenia miałyby w 
szczególności dotyczyć 
samych analiz 
farmakoekonomicznych / 
analizy wpływu na budżet 
(aczkolwiek być może będą 
dalsze uproszczenia 
proceduralne). Jak podano 
w kolumnie obok nie jest 
jednak zrozumiały ich 
wpływ na ułatwienie 
dostępu do leków na 
choroby rzadkie. 

refundację wraz z podaniem 
konkretnych kryteriów 
realizacji. 

3. KF AmCham, 
IGFP 

Pkt 4.2.3. str.  43 Doprecyzowania wymaga zapis: 
„Działania poprawiające dostęp 
do leków powinny objąć także 
leki, których producenci z 
różnych przyczyn nie podejmują 
wysiłku i nie składają wniosków 
o refundację w Rzeczypospolitej 
Polskiej.” 

Niejasne jest jakie konkretnie 
działania mają zostać 
podjęte wobec terapii, 
których producenci nie 
składają wniosków 
refundacyjnych 

Doprecyzowanie 
i uszczegółowianie zapisu 
poprzez podanie przykładów 
oraz konkretnych kryteriów 
precyzujących w jakich 
sytuacjach Minister Zdrowia 
może podjąć poszczególne 
działania.  

4. KF AmCham, 
IGFP 

Pkt 4.1.2 Cele szczegółowe 
ppkt 1) c)  
wsparcie rozwoju i 
wykorzystania 
zaawansowanych 
instrumentów podziału 
ryzyka, str. 37 i 53 
 

Brak zdefiniowania 
zaawansowanego instrumentu 
podziału ryzyka 
Doprecyzowania wymaga 
możliwość wydawania decyzji 
refundacyjnych na inne niż 
określone w ustawie o refundacji 
okresy czasu, jak również 
powiązanie tych okresów z 
mechanizmem oceny 
skuteczności terapii. 
 
 

Brak precyzyjnej definicji 
może powodować/powoduje 
brak zrozumienia po stronie 
Podmiotów 
Odpowiedzialnych jakiego 
typu instrumenty 
Ministerstwo chciałoby 
wdrożyć w odniesieniu do 
leków stosowanych w 
chorobach rzadkich. 

 
Niezrozumiała jest też 
propozycja zróżnicowania 

Przedstawienie szczegółowej 
definicji zaawansowanego 
instrumentu dzielenia ryzyka 
wraz z podaniem konkretnych 
przykładów.  
Powołanie zespołów 
eksperckich dla oceny 
efektywności klinicznej terapii 
w ramach instrumentów 
dzielenia ryzyka.   

 
Proponujemy wprowadzenie z 
góry określonych okresów 
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okresów na jakie będą 
wydawane decyzje 
refundacyjne. 

obowiązywania decyzji 
refundacyjnych dla produktów 
stosowanych w chorobach 
rzadkich. Dłuższe okresy 
obserwacji pozwolą 
niewątpliwe na lepsze 
oszacowanie ejektywności 
terapii.  

5. KF AmCham, 
IGFP 

Pkt 4.2.3 Dostęp do leków 
dopuszczonych w leczeniu 
chorób rzadkich, str. 45-46 

Forma udziału we wspólnych 
postępowaniach zakupowych 
(joint procurement) powinna 
zostać doprecyzowana 

Referencyjność cenowa 
pomiędzy poszczególnymi 
państwami w Europie, jest 
zjawiskiem ugruntowanym na 
rynku farmaceutycznym. 
Wątpliwości dotyczące 
ochrony poufnych informacji 
negocjacyjnych, mogą 
negatywnie wpłynąć na 
efektywność prowadzonych 
negocjacji cenowych.  

Konieczne jest 
doprecyzowanie, że udział 
Polski we wspólnych 
zakupach prowadzony będzie 
z uszanowaniem zasady 
niejawności danych 
dotyczących efektywnych 
uzgodnień cenowych dla 
produktów obejmowanych 
refundacją.  

6. KF AmCham, 
IGFP 

Pkt 4.5.1.1 Wielokryterialna 
analiza decyzyjna (MCDA) 
jako rozwinięcie klasycznego 
HTA w ocenie leków 
stosowanych w chorobach 
rzadkich, str. 48-49 

Możliwość wprowadzenia MCDA 
do polskiego systemu 
refundacyjnego została 
przedstawiona w sposób bardzo 
enigmatyczny, w którym 
określono czym mógłby się 
zająć AOTM. Brak jest 
precyzyjnego określenia jakie 
środowiska akademickie 
powinny się zaangażować w 
przygotowanie badania 
preferencji i MCDA oraz kto 
będzie decydował o finalnym 
kształcie kryteriów. Nie zostało 
przedstawione w Planie czyje 
preferencje będą badane w 
ramach opracowywania MCDA. 

Propozycja zastosowania 
MCDA w odniesieniu do 
chorób rzadkich została 
przedstawiona w „Polityce 
lekowej państwa 2018-2022”, 
nie jest to zatem temat nowy. 
Natomiast sposób jego 
przedstawienia w Planie 
budzi wątpliwości w zakresie 
czy jest to realny plan, który 
zostanie wdrożony czy 
dopiero faza badania 
możliwości jego 
zastosowania w Polsce.  
Nie przedstawiono informacji 
czyje preferencje będą 
badane, kto będzie 

Pożądane jest przedstawienie 
precyzyjnego planu działania 
w odniesieniu do 
przygotowania kryteriów 
analizy decyzyjnej oraz 
badania preferencji wraz ze 
wskazaniem instytucji 
odpowiedzialnych za 
poszczególne elementy 
procesu, w tym trybu ich 
zapraszania do projektu 
(szczególnie w odniesieniu do 
placówek akademickich). 
Koniecznym wydaje się być 
także wskazanie instytucji 
nadzorującej całość zadania 
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Również termin realizacji tego 
zadania jest bardzo odległy w 
czasie. 

decydował o wyborze 
kryteriów oraz w jaki sposób 
ośrodki akademickie będą 
zapraszane do udziału 
w projekcie. 

oraz terminów realizacji jej 
części składowych.  

7. KF AmCham, 
IGFP 

4.5.3 Dostęp do leków 
stosowanych w chorobach 
rzadkich przed ich 
dopuszczeniem do obrotu i 
przed uzyskaniem refundacji 
ze środków publicznych.  
Programy wczesnego 
dostępu (PWD), str. 59 

Co najmniej dwuletni czas 
porozumienia dotyczący PWD 
do zakończenia negocjacji 
cenowych sugeruje, że we 
wcześniejszym terminie po 
zarejestrowaniu produktu w UE, 
który byłby stosowany w ramach 
tego porozumienia, nie będzie 
możliwe objęcie go refundacją w 
Polsce. 

Celem Planu jest szersze 
udostępnienie polskim 
pacjentom z chorobami 
rzadkimi leków na te 
choroby, w szczególności 
nowych produktów. Bardzo 
pozytywnym działaniem jest 
umożliwianie zawierania 
porozumiem dotyczących 
wczesnego dostępu do 
leków, jednak równoczesne 
odsunięcie w czasie decyzji 
o objęciu tych leków 
refundacją może wpłynąć 
negatywnie na możliwości 
ich długookresowego 
finasowania przez Podmiot 
Odpowiedzialny, a co za tym 
idzie chęć ubiegania się 
o refundację w Polsce. 

Proponujemy doprecyzowanie 
zapisu, po przeprowadzeniu 
uzgodnień w podmiotami 
odpowiedzialnymi 

8. KF AmCham, 
IGFP 

Poprawa dostępu do leków 
stosowanych w chorobach 
rzadkich poza wskazaniami 
zawartymi w Charakterystyce 
Produktu Leczniczego, str. 
56-58 

Brak określenia 
odpowiedzialności za 
ewentualne wystąpienie działań 
niepożądanych u pacjentów 
stosujących leki poza 
zarejestrowanymi wskazaniami. 

W Planie nie zostało 
sprecyzowane czy Podmiot 
Odpowiedzialny będzie 
w jakikolwiek sposób 
zaangażowany w proces 
objęcia refundacją swojego 
produktu we wskazaniach 
off-label. 

Konieczność jednoznacznego 
określenia odpowiedzialności 
oraz zdefiniowania procedury 
obejmowania refundacją 
produktów poza ich 
wskazaniami refundacyjnymi. 
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9. KF AmCham, 
IGFP 

4.2.3 Dostęp do leków 
dopuszczonych w leczeniu 
chorób rzadkich, str. 43 

Ministerstwo (bardzo słusznie) 
chce odstąpić od wymogu 
udowodnienia dostępności w 
obrocie leków przy 
wnioskowaniu o refundację; 
jednak ma to dotyczyć tylko 
niektórych kategorii produktów, 
np. radiofarmaceutyków i terapii 
personalizowanych. 

Wymóg składania dowodu 
dostępności leku w obrocie 
jest dużym utrudnieniem przy 
ubieganiu się o refundację 
wszystkich leków w 
chorobach rzadkich, które 
często muszą być 
sprowadzane do polskiej 
hurtowni w ilości jednego 
opakowania specjalnie po to, 
by móc złożyć wniosek o 
refundację. 

Doprecyzowanie Planu w 
zakresie umożliwienia dla 
wszystkich leków stosowanych 
w chorobach rzadkich 
składania oświadczenia 
(razem z wnioskiem) o 
gotowości zapewnienia 
dostępności produktu w razie 
uzyskania decyzji o refundacji. 

 

 


