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Prawo polskie 

 Obowiązujące regulacje odnoszące się do leków 

biologicznych: 

 szczególne wymogi dotyczące rejestracji leków 

biopodobnych (art. 15 ust. 7 PF) 

 obowiązek osobnego zgłaszania na potrzeby 

monitorowania zdarzeń niepożądanych, obowiązek 

podawania nazwy i numeru serii (art. 36h ust. 2 PF);  

W polskim prawie brak jakichkolwiek innych regulacji 

 brak regulacji dla leków biologicznych w ustawie 

refundacyjnej  

 nie rozróżnia ich prawo zamówień publicznych 

 definicja odpowiednika – nie uwzględnia różnic 

typowych dla leków biologicznych; duże grupy limitowe 
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Leki biologiczne – regulacje 

 W polskim prawie farmaceutycznym oraz większości krajowych 

regulacji państw UE brak definicji leków biopodobnych (jedynie 

zasady rejestracji i monitorowania działań niepożądanych) 

 EMA – ocena leku biopodobnego przez EMA następuje dla potrzeb 

jego rejestracji, a nie dopuszczalności jego stosowania zamiennie z 

lekiem referencyjnym czy innym biopodobnym (Biosimilars in the 

EU. Information guide for healthcare professionals, EMA) 

 Regulacje prawne dotyczące zasad zamiennictwa leków 

biologicznych w gestii państw członkowskich (EMA) 

 Obecnie przeważa brak zgody na (automatyczne) zamiennictwo 

produktów biologicznych pochodzących od różnych wytwórców 

 Wiele krajów opracowało wytyczne lub oficjalne stanowiska 

dotyczące zasad dokonywania zamian 
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Wybrane wytyczne – stosowanie 

leków biopodobnych 

 Rośnie trend to zachęcania lekarzy i pacjentów do 

stosowania leków biopodobnych 

 Zachęca się do stosowania leków biopodobnych przy 

rozpoczynaniu terapii 

 Francja – wyznacza się określone targety – jaki procent 

pacjentów leczonych preparatami biologicznymi ma być 

leczonych lekami biopodobnymi; jednocześnie jednak 

zmiana leku biologicznego zawsze na podstawie decyzji 

lekarza 

 Komisja Europejska: What I need to know about 

Biosimilar Medicines - Information for patients 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20961  
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Substytucja (interchangeability) i 

zmiana leku (switch) 

 Substytucja leków biologicznych, dokonywana bez udziału 

lekarza, jest niedopuszczalna m.in. w Belgii, Chorwacji, 

Hiszpanii i Szwajcarii 

 Agencja włoska AIFA - leków biologicznych nie można uznać za 

w pełni ekwiwalentne, dlatego automatyczna substytucja nie 

jest dopuszczalna 

 Z uwagi na specyfikę leków biologicznych, nie można ich 

stosować zamiennie (Chorwacja, Irlandia i Szwecja) 

 Decyzja o zmianie leku na inny może być podejmowana 

wyłącznie przez lekarza w uzasadnionych medycznie 

przypadkach (Chorwacja)  

 Decyzja o zmianie leku na inny może być podejmowana na 

podstawie decyzji lekarza (Belgia, Chorwacja, Irlandia, 

Hiszpania, Włochy, Szwajcaria).  
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Wybrane wytyczne c.d. 

 listy leków (biologicznych lub wszystkich), które mogą 

być zamieniane (USA - tzw. Purple Book, Słowenia)  

 listy leków, które automatycznej substytucji nie 

podlegają (na hiszpańskiej liście są wymienione leki 

biologiczne jako takie); podawanym powodem 

wyłączenia leków biologicznych z ogólnej zasady 

substytucji jest bezpieczeństwo pacjenta  
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FDA 

 ustala się leki biologiczne o statusie „interchangeable”, 

które mogą być automatycznie zamieniane, ale leki z 

takiej listy muszą spełniać dodatkowe rygorystyczne 

wymagania dotyczące takiej zamiany:  

An interchangeable biological product is biosimilar to an 

FDA-approved reference product and meets additional 

standards for interchangeability. 

https://www.fda.gov/Drugs/DevelopmentApprovalProcess/

HowDrugsareDevelopedandApproved/ApprovalApplications/

TherapeuticBiologicApplications/Biosimilars/default.htm  
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Doświadczenia obce - 

orzecznictwo 

 Lek filgrastim – Norweska Agencja leków prowadza lek 

na listę substytucyjną 

 Sąd w Oslo unieważnia decyzję agencji; argument: 

warunkiem wpisania leku na listę leków zamienialnych 

jest jego „generyczna ekwiwalentność”, z którą nie 

mamy do czynienia w przypadku leków biopodobnych 
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Inne wybrane zagadnienia 

 osobne rekomendacje dotyczące stosowania leków 

biologicznych przy rozpoczynaniu oraz kontynowaniu 

terapii (tak Holandia: nowi pacjenci mogą otrzymywać 

lek biopodobny przy rozpoczynaniu terapii) 

 akcentowanie konieczności monitorowania pacjenta, ze 

szczegółowym uwzględnieniem wszystkich stosowanych 

leków 

 Niektóre państwa zalecają podejmowanie decyzji o 

zmianie leku w porozumieniu z pacjentem 

 Najbardziej liberalne stanowisko - Dania 
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Wnioski płynące z 

doświadczeń obcych 

 Najczęściej obowiązująca zasada – to lekarz powinien 

podejmować decyzję o ewentualnej zmianie leku 

(switch a nie interchangeability) 

 Zachęcanie do stosowania leków biopodobnych przy 

rozpoczynaniu terapii 

 Podejście ostrożnościowe – najpierw zbieramy 

doświadczenia z badań oraz praktyki klinicznej, potem 

ewentualnie zgoda na automatyczne zamiany, a nie na 

odwrót 

 Dane z samych badań klinicznych niekoniecznie są 

wystarczające, z uwagi na restrykcyjne kryteria 

rekrutacji 
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Regulacje polskie, praktyka 

W praktyce zamiana może nastąpić na każdym etapie leczenia 

szpitalnego… z uwagi na politykę zakupową (prawo zamówień 

publicznych) 

 Dopuszczalna substytucja leków o tej samej nazwie 

międzynarodowej (pod określonymi warunkami), co 

teoretycznie obejmuje także leki biologiczne 

 Zasady refundacji – brak specyficznych regulacji dla leków 

biologicznych (definicja odpowiednika, szerokie grupy 

limitowe) 

 Przetargi – regułą określanie przedmiotu zamówienia po nazwie 

międzynarodowej albo wymóg dopuszczania produktów 

równoważnych, co znacznie utrudnia odmienne traktowanie 

leków biologicznych (art. 29 PZP) 

 Zarządzenia i wytyczne NFZ (finansowanie leków w 

chemioterapii i pr.lek. w ramach limitu ich finansowania), 

komunikaty MZ (inflixymab – kom. z dn. 14.04.14 r.), wyroki 

KIO 
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Podsumowanie 

 O zmianie leku biologicznego powinien decydować 

lekarz, w porozumieniu z pacjentem 

 Podstawowym obowiązkiem lekarza/świadczeniodawcy – 

działanie dla dobra pacjenta, zgodnie ze wskazaniami 

aktualnej wiedzy medycznej 

 W Polsce reguły przetargowe i zalecenia MZ/płatnika 

postulują pełne zamiennictwo leków biologicznych 

(względy ekonomiczne), choć cena leku oryginalnego i 

tak ograniczona limitem finansowania 

 Możliwy konflikt autonomii lekarskiej z wytycznymi 

płatnika/orzecznictwem KIO (interesem publicznym) 

 Kwestia odpowiedzialności cywilnej za ewentualną 

szkodę wyrządzoną pacjentowi 
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Postulaty na przyszłość 

 Poszanowanie dla kompetencji oraz wiedzy lekarza, 
który ponosi odpowiedzialność cywilną 

 Zagwarantowanie faktycznego dostępu do różnych 
leków finansowanych przez płatnika publicznego, 
zarówno do leków biopodobnych jak i leków 
oryginalnych 

 Rejestry, monitorowanie działań niepożądanych, 
umiejętne korzystanie z zebranych informacji 

 Ustalenie zasad dokonywania zmian leku w trakcie 
procesu terapeutycznego – różne sposoby i metody 
(zasady, listy); aktualizacja w/w zgodnie ze 
wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej 

 Edukowanie lekarzy, świadczeniodawców i pacjentów 
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Dziękuję za uwagę 

 

Monika Duszyńska 

Tel: 22 100 43 24 

kom. 609106438 

Email: monika.duszynska@md-law.pl 

 

www.lawforlifesciences.pl 

www.md-law.pl  
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