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Breast Cancer (C50.0-C50.9): 2000-2007 
Age-Standardised Five-Year Relative Survival, Women (Aged 15+), European Countries 

Data consists of both observed and predicted 5-year relative survival.  
Where sufficient follow-up was not available for recently diagnosed patients the period approach was used to predict 5-year cohort survival.  
For some European countries data is not available.  
95% LCL and 95% UCL are the 95% lower and upper confidence limits around the five-year relative survival. 

Source: cruk.org/cancerstats  
You are welcome to reuse this Cancer Research UK statistics content for your own work.  
Credit us as authors by referencing Cancer Research UK as the primary source.  
Suggested style: Cancer Research UK, full URL of the page, Accessed [month] [year].  



Zastosowanie trastuzumabu u 

chorych na HER2 pos raka piersi 
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Wydatki refundacyjne NFZ na nowe 
innowacyjne leki 



Liczba pacjentów objęta onkologicznymi 
programami lekowymi 

Źrodło: Alivia fundacja onkologiczna: Dostęp pacjentów 

onkologicznych do terapii lekowych 

w Polsce na tle aktualnej wiedzy medycznej -   na podstawie 

kwartalnego 

sprawozdania z działalności NFZ 

Wzrost liczby pacjentów w 

programach lekowych = 

większe wydatki na refundację 



Pomimo zwiększonych nakładów na leczenie w ramach programów lekowych  Większość 
pacjentów onkologicznych w Polsce nie jest leczona zgodnie ze standardami  światowymi  

Ograniczenia: 

• Refundacja określone kryteria włączenia 

pacjentów  

• Brak refundacji innowacyjnych molekuł 

 

 



Leki biologiczne biopodobne 

• Pierwszy biologiczny lek biopodobny został zarejestrowany w UE w 2006 

• Lek biologiczny biopodobny jest lekiem biologicznym wykazującym znaczne 
podobieństwo do innego leku biologicznego już zarejestrowanego w UE tzw. 
Leku referencyjnego 

• Leki biologiczne biopodobne są zatwierdzane na podstawie tych samych norm 
jakości farmaceutycznej, bezpieczeństwa i skuteczności, które dotyczą 
wszystkich leków biologicznych zarejestrowanych w UE 

• W ciągu 10 lat system monitorowania bezpieczeństwa UE nie wykrył żadnych 
istotnych różnic pod względem charakteru, ciężkości lub częstości działań 
niepożądanych między lekami biologicznymi biopodobnymi a lekami 
referencyjnymi 
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Wymagania rejestracyjne dla biosymilarów  mają 
na celu ustalenie biorównoważności w stosunku do 
zarejestrowanego leku biologicznego 

• 1. Kozlowski S. Oral presentation at Biotechnology Technology Summit, 2014; 2. FDA. Code of Federal Regulations. Title 21—Subchapter D, 2016;  
3. EMA. Guideline on the requirements for quality documentation concerning biological investigational medicinal products in clinical trials, 2012; 

• 4. ICH. Note for guidance on general considerations for clinical trials. ICH Topic E 8, step 5, 1998; 

• 5. FDA. Guidance for industry. S6 Preclinical safety evaluation of biotechnology-derived pharmaceuticals, 1997;  
6. EMA. Guideline on similar biological medicinal products, 2014;  
7. FDA. Scientific considerations in demonstrating biosimilarity to a reference product. Guidance for industry, 2015;  
8. FDA. Abbreviated new drug application (ANDA): Generics, 2016; 9. EMA. Guideline on the investigation of bioequivalence, 2010. 

Lek orginalny1-5 Biosymilar1,6,7 Generyk8,9 

BADANIA 

FARMAKKINETYKI I 

FARMAKODYNAMIKI 
(PK/PD) 

PK i określenie 

dawki 

Podobieństwo PK  

 

Wykazanie 

biorównoważności 

Wykazanie braku 

istotnych klinicznie 

różnic 

Badania kliniczne 
(bezpieczeństwo, skuteczność, 
immunogenność) 

Ustalenie 

klinicznej korzyści 

w stosunku do 

ryzyka 

Nie wymagane 

BADANIA 

PRZEDKLINICZNE 

Bezpieczeństwo i 

skuteczność in 

vivo 

Podobieństwo 

toksyczności 
Nie wymagane 

 
CHARAKTERYSTYKA 
ANALITYCZNA (określenie 
struktury i funkcji) 

 

parametry 

jakościowe profilu 

cząsteczki 

Parametry jakościowe 

profilu                            

i podobieństwo 

analityczne cząsteczki 

Parametry 

jakościowe profilu 

cząsteczki 



Bardzo dziękuję za uwagę 


