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Szpiczak plazmocytowy analiza danych 

sprawozdawczych NFZ   



Szpiczak plazmocytowy (mnogi)                                                                    
w Mapach  Potrzeb Zdrowotnych dla 30 wybranych grup chorób

• Mapy  potrzeb zdrowotnych dla 30 wybranych grup chorób    zostały 
opracowane  w 2018 roku przez Departament Analiz i Strategii  Ministerstwa 
Zdrowia

• Szpiczak plamocytowy (mnogi)  został  przez analityków Ministerstwa Zdrowia 
uznany jako istotnych problem zdrowotny i poddany analizie w mapie potrzeb 
zdrowotnych w zakresie nowotworów układu krwiotwórczego i chłonnego

• Podgrupę do której zakwalifikowano szpiczak mnogi nazwano ,, Nowotwory z 
dojrzałych komórek B”. 



Podgrupa ,, Nowotwory z dojrzałych komórek B”

• C82- Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy) 

• C83 - Chłoniaki nieziarnicze rozlane 

• C85- Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych

• C88- Złośliwe choroby immunoproliferacyjne

• C90 - Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych

• C91.1- Przewlekła białaczka limfocytowa

• D47.2- Gammopatia monoklonalna

• E 85 -Amyloidoza



Zapadalność rejestrowana na ,,Nowotwory z dojrzałych 
komórek B” w 2016 roku 

• Pacjent pojawiający się w systemie sprawozdawczości NFZ w tym okresie będzie 
uznany za nowego pacjenta (pacjenta pierwszorazowego), jeżeli dwukrotnie  
wystąpił z danym rozpoznaniem po raz pierwszy w roku 2016.

• Zapadalność rejestrowana dla rozpoznań z podgrupy ,, Nowotwory z dojrzałych 
komórek B” w roku 2016 wyniosła 11,6 tys. przypadków w Polsce. 

• Współczynnik zapadalności rejestrowanej na 100 tysięcy ludności wyniósł 30,3.

• Współczynnik zapadalności na 100 tysięcy ludności najwyższy był w 
województwie mazowieckim 34,3  oraz zachodniopomorskim 33,4.  

• Najniższy wskaźnik odnotowano  podkarpackim 25,9 oraz warmińsko mazurskim 
26,4 



Chorobowość rejestrowana  na  ,,Nowotwory z dojrzałych 
komórek B” 

• Chorobowość rejestrowaną oszacowano na dzień 31.12.2016. Za chorych w tym 
dniu uznano wszystkich pacjentów, zaklasyfikowanych jako nowe przypadki 
zachorowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej od 2009 roku (co 
najmniej dwukrotne rozpoznanie)  i którzy nie zmarli do 31.12.2016

• Liczbę chorych w analizowanej podgrupie (,,Nowotwory z dojrzałych komórek 
B”)  w Polsce oszacowano na 68  tys. 

• Współczynnik chorobowości  na 100 tysięcy ludności najwyższy był w 
województwie mazowieckim 50,4 oraz dolnośląskim 46,7  

• Najniższy wskaźnik odnotowano w  województwie  warmińsko mazurskim  37,1  
oraz lubuskim 38,8 



Liczba hospitalizacji i śmiertelności chorób sklasyfikowanych  
jako ,,Nowotwory z dojrzałych komórek B”

• W 2016 roku łączna liczba hospitalizacji pacjentów z wyżej wymienionych 
chorób  w Polsce wyniosła 101,6 tysiąca .

• Największa liczba hospitalizacji odnotowana była w województwie  
mazowieckim 19,6 tys.,  śląskim  10,9 tys.,  dolnośląskim 10,2tys.  Najmniej 
hospitalizacji  2 tysiące  odnotowano w województwie  opolskim 

• Najwyższy wskaźnik śmiertelności standaryzowanej po zakończonej 
hospitalizacji w okresie 30 dni odnotowano w województwach  łódzkim (5,1 %) , 
kujawsko-pomorskim (3,6%) oraz świętokrzyskim (3,0%) . 

• Najniższy wskaźnik śmiertelności standaryzowanej 30 dniowej po    
hospitalizacji odnotowano w województwach opolskim (1,2%) , mazowieckim 
(1,8%) i warmińsko-mazurskim (1,8%). 



Program lekowy ,,Lenalidomid w leczeniu chorych na opornego lub 
nawrotowego szpiczaka mnogiego

• Największy udział leczonych  pacjentów spoza  województwa 
(wskaźnik migracji) odnotowano w województwach 
dolmośląskim(15,1%) , małopolskim (14,8%) , mazowieckim ( 12,9 
%) 

• Najniższy wskaźnik  migracji odnotowano w województwach  
lubuskim i opolskim gdzie nie odnotowano pacjentów spoza 
województwa . 

• Dodatnie saldo migracji  ( więcej pacjentów jest spoza 
województwa  niż liczba pacjentów wyjeżdzających do innych 
województw )  występuje w zaledwie trzech  województwach 
mazowieckim, dolnośląskim, kujawsko-pomorskim .



Raport Centrali  NFZ ,,Szpiczak Plazmocytowy (Mnogi)                                  
- Ocena jakości informacyjnej rejestru kontraktowego”

• Inicjatywa Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego i Instytutu 
Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego  

• Analiza świadczeń udzielonych pacjentom, u których 
rozpoznaniem zasadniczym był szpiczak plazmocytowy (mnogi) 

• Celem było  stworzenia z zasobów informacyjnych NFZ rejestru 
kontraktowego, tj. zbioru informacji o danej jednostce chorobowej 
uzyskanego na podstawie danych płatnika.



Raport Centrali  NFZ ,,Szpiczak Plazmocytowy (Mnogi)                                  
- Ocena jakości informacyjnej rejestru kontraktowego”

• W  raporcie  przedstawiano  analizę świadczeń udzielonych w 
latach 2016–2018 pacjentom z rozpoznanym w 2016 r. szpiczakiem 
plazmocytowym (mnogim). Analizie poddano świadczenia 
udzielone w ramach chemioterapii, programu lekowego oraz 
przeszczepienia autoHSCT. 

• W części dotyczącej chemioterapii wykorzystano wiedzę ekspercką 
w celu określenia schematów chemioterapii na podstawie 
informacji o podanych substancjach czynnych, z uwagi na brak w 
danych sprawozdawanych do NFZ informacji o schemacie 
stosowanej chemioterapii, liczbie cykli oraz linii leczenia, w ramach 
której została podana dana substancja czynna.



Raport Centrali  NFZ ,,Szpiczak Plazmocytowy (Mnogi)                                  
- Ocena jakości informacyjnej rejestru kontraktowego”

• W 2016 r. w systemie płatnika publicznego odnotowano blisko 2,6 
tys. nowych zachorowań na szpiczaka plazmocytowego. Była to 
wartość nieznacznie wyższa niż w latach 2014–2015. 

• Najczęstszymi pacjentami były kobiety powyżej 65. roku życia, 
jednak  w odniesieniu do wielkości populacji najwyższe odsetki 
osób chorych występowały w przypadku mężczyzn powyżej 75. 
roku życia. 

• Spośród nowo rozpoznanych pacjentów blisko 60% było leczonych 
chemioterapią dedykowaną szpiczakowi. Prawie 75% pacjentów 
było leczonych jednym schematem leczenia. Dominował schemat 
VTD (32% pacjentów leczonych chemioterapią dedykowaną 
szpiczakowi).



Raport Centrali  NFZ ,,Szpiczak Plazmocytowy (Mnogi)                                  
- Ocena jakości informacyjnej rejestru kontraktowego”

• Przeszczepienie autoHSCT, które sprawozdane było u 18% nowo 
rozpoznanych pacjentów, wykonywane było średnio po upływie 
327 dni od rozpoczęcia leczenia. Prawie 400 rozpoznanych w 2016 
r. osób (15%) było w latach 2016–2018 uczestnikiem programu 
lekowego.

• Należy zwrócić uwagę ,że dane dotyczące liczby pacjentów w 
programie lekowym w 2016 są dużo niższe niż wykazane w mapach 
potrzeb zdrowotnych 

• Eksperci zwrócili w toku prac na potrzebę poprawy jakości danych 
będących w systemie NFZ i dużą liczbę błędów sprawozdawczych  
po stronie świadczeniodawców utrudniających pełną analizę 
danych w szczególności obejmujących schematy leczenia . 



Identyfikacja pacjentów w zakresie rozpoznania szpiczaka w 
systemie NFZ

• W analizie wykorzystano dane sprawozdawane przez 
świadczeniodawców do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).

• Analizie poddano świadczenia udzielone pacjentom, u których w 
2016 r. po raz pierwszy od 2008 r. sprawozdano świadczenie z 
rozpoznaniem głównym C90 (Szpiczak mnogi i nowotwory złośliwe 
z komórek plazmatycznych) wg ICD- 10 (wraz z rozszerzeniami), i 
którzy w roku 2016  mieli co najmniej dwukrotnie sprawozdane 
udzielenie świadczenia zdrowotnego z powodu szpiczaka 
plazmocytowego .



Chemioterapia 

• W analizie chemioterapii wyszczególniono pacjentów leczonych 
chemioterapią dedykowaną leczeniu szpiczaka plazmocytowego, tj. 
pacjentów, dla których sprawozdano co najmniej jeden z 
produktów rozliczeniowych

• Analizę rozszerzono o informacje o realizacji recept na leki 
zawierające substancje czynne Melphalanum i Cyclophosphamide
w ramach refundacji aptecznej .

• W danych sprawozdawczych NFZ brak jest informacji o schemacie 
stosowanej chemioterapii, jak również brak jest informacji o liczbie 
cykli. 

• Przy sprawozdawaniu produktu rozliczeniowego w ramach 
chemioterapii nie jest również podawana informacja, w ramach 
której linii leczenia została podana dana substancja.



Chemioterapia 

• Autorzy raportu definiując schematy leczenia oraz uwzględniając 
informację o zastosowanej kombinacji chemioterapii podjęli próbę 
przypisania schematów chemioterapii dla każdego z pacjentów.

• Dla każdego pacjenta uszeregowano informacje o podaniach 
chemioterapii wg daty początku udzielenia świadczenia związanego z 
chemioterapią.

• Oddzielnie dla każdego podania chemioterapii sprawdzano jakie inne 
podania chemioterapii miały miejsce w ciągu 30 dni (w przypadku 
Thalidomidum badano okres 60 dni). 

• Każde podanie chemioterapii w obrębie 30 dni łączono w pary, tworząc 
„możliwe” schematy chemioterapii i wybierano ten schemat, gdzie był 
najkrótszy czas pomiędzy podaniami dwóch substancji. 

• Sprawdzano kolejność występowania schematów. Następnie „podobne” 
schematy łączono w jeden, pod warunkiem, że pomiędzy nimi minęło 
nie więcej niż 180 dni



Chemioterapia  

• Spośród 2,6 tys. rozpoznanych osób ze szpiczakiem plazmocytowym w 
2016 r. ponad 64% osób miało chemioterapię w latach 2016–2018 r.

• Wśród tej grupy 128 osób (8% osób, które miały jakąkolwiek 
chemioterapię) miało chemioterapię inną niż ta wskazywana jako 
dedykowana w leczeniu szpiczaka.

• Chemioterapię dedykowaną szpiczakowi plazmocytowemu miało ponad 
1,5 tys. osób (60% rozpoznanych pacjentów ze szpiczakiem), z czego 
blisko 30% miało również przeszczepienie autoHSCT.

• W przypadku 923 osób nie odnotowano informacji o podaniu 
chemioterapii.

• Blisko 80% pacjentów niepoddanych chemioterapii co najmniej 
dwukrotnie miało udzielone świadczenie w oddziałach/poradniach o 
charakterze onkologicznym (poradni hematologicznej, onkologicznej, 
oddziale onkologicznym, oddziale onkologii klinicznej/chemioterapii, 
oddziale hematologicznym).



Przeszczepianie szpiku   

• Spośród ok. 2,6 tys. rozpoznanych w 2016 r. pacjentów ze 
szpiczakiem plazmocytowym 461 osób miało przeszczepienie 
autologicznych komórek krwiotwórczych szpiku (autoHSCT) w 
latach 2016–2018. 

• Prawie wszyscy (448 osób) należeli do grupy, która w latach 2016–
2018 była leczona chemioterapią dedykowaną szpiczakowi 
plazmocytowemu

• Średni czas pomiędzy pierwszym świadczeniem z powodu 
szpiczaka plazmocytowego a przeszczepieniem autoHSCT wynosił 
dla tych pacjentów 327 dni (mediana 290 dni).



Analiza czasu przeżycia pacjentów 

• Spośród 1,5 tys. rozpoznanych pacjentów leczonych chemioterapią 
dedykowaną szpiczakowi plazmocytowemu, ok. 20% zmarło w 
ciągu roku od daty pierwszego świadczenia udzielonego z powodu 
szpiczaka plazmocytowego

• Okresu dwóch lat nie przeżyło 32% pacjentów. Należy mieć jednak 
na uwadze strukturę wiekową pacjentów— 25% stanowiły osoby 
powyżej 75. roku życia.



Podsumowanie 

• Obecny system zbierania danych dotyczących leczenia szpiczaka                      
w Polsce wymaga zmian .

• W szczególności dotyczy to faktu, że dane rozproszone są w 
różnych bazach NFZ (SMPT, JGP, sprawozdawczość z zakresu 
chemioterapii , refundacja apteczna.

• Jedynym rozwiązanie służącym agregacji i poprawie jakości danych 
jest utworzenia rejestru szpiczaka który w jednej bazie będzie 
posiadałem wszystkie dane medyczne przekazywane przez 
świadczeniodawców NFZ przypisywane do jednego pacjenta


