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Koalicja „Na pomoc 
niesamodzielnym” 
stoimy 

Jako Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym” stoimy na stanowisku, iż zmiany dla wyrobów medycznych powinny być ułatwieniem dla świadczeniodawców, rodzin, osób 
niesamodzielnych oraz osób starszych. 

W naszej opinii wynikające z Państwa analizy zmiany nie wpłyną na poprawę sytuacji ww. grup, gdyż szybki postęp technologiczny wywoła potrzebę systematycznego 
wprowadzenia nowych propozycji sprzętu wspomagającego i środków pomocniczych. 

Planowany wymóg zastosowania takiej samej procedury rejestracji jak przy wprowadzaniu nowych leków może spowodować utrudnienie w dostępie do nowoczesnego sprzętu 
wspomagającego i środków pomocniczych oraz obciążający świadczeniodawców wzrost kosztów sprzedaży wyrobów medycznych. Chodzi tu przede wszystkim o środki cykliczne, 
sprzęt zabezpieczający wydalanie, aparaty słuchowe, wózki inwalidzkie itp. 

Optymalnym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie systemu wypożyczalni refundowanych sprzętu i wyrobów medycznych, gdzie o wyborze decydowałby odbiorca, a nie urzędnik. To 
zapewniłoby powszechny dostęp nawet do drogiego sprzętu oraz zracjonalizowałoby jego dobór i monitorowanie używania. 

Takie rozwiązanie zmniejszyłoby globalne koszty ponoszone na refundację oraz istotnie zmniejszyłoby niesamodzielność osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych, a także 
ograniczyłoby potrzebę opieki, która generuje potężne koszty społeczne zarówno w wymiarze globalnym jak i indywidualnym. 

Małopolski Sejmik 
Organizacji Osób 
Niepełnosprawnych 

Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych wyraża swoje opinie dotyczące spraw związanych z zaopatrzeniem w wyroby medyczne w tym przedmioty ortopedyczne, 
środki cykliczne i aparaty słuchowe od wielu lat. Zależy nam przede wszystkim na tym, aby poprawiła się sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce, która bardzo znacznie 
odbiega od poziomu życia niepełnosprawnych obywateli innych krajów Unii Europejskiej. Ważnym elementem w życiu osób niepełnosprawnych jest możliwość korzystania ze 
sprzętu wspomagającego. 

Zaproponowane w przedstawionym opracowaniu zmiany nie wpłyną na poprawę dostępności wyrobów medycznych typu przedmioty ortopedyczne, środki cykliczne czy aparaty 
słuchowe dla osób niepełnosprawnych. Zwiększą poziom biurokracji, kosztów jej obsługi i w ostateczności spowodują pogorszenie sytuacji osób z nich korzystających. 
Rekomendujemy poszukiwanie prostszych i tańszych rozwiązań. 

Proponujemy rozważyć przesunięcie części refundowanych wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie ze sprzedaży do wypożyczenia, tak jak ma to miejsce w bogatych 
Niemczech. Dzięki temu ograniczymy w refundacji tzw. chińszczyznę i wpłyniemy na bardziej efektywne gospodarowanie publicznymi środkami pieniężnymi. 

POLMED Przedstawiony dokument opiera się w znacznej mierze na wytycznych HTA dla technologii lekowej, co rodzi pewne konsekwencje. Mając na uwadze heterogenność wyrobów 
medycznych, a także istotnie różną specyfikę w stosunku do technologii lekowych, obecny dokument w niewystarczającym stopniu adresuje tę odmienność oceny HTA dla całego 
spektrum wyrobów medycznych (co wyraźnie podkreślone jest w wytycznych EUNetHTA). Dokument APD powinien wzorem wytycznych dla technologii lekowych zostać opatrzony 
wstępem (rozdział „Informacje wstępne”), w którym należy doprecyzować zgodnie z AGREE II przede wszystkim  cel i zakres wytycznych. Szczególnie istotne jest wskazanie typu 
technologii, które są przedmiotem wytycznych (terapeutyczne, diagnostyczne, oba typy?) oraz klasy wyrobów, których wytyczne mają dotyczyć. 

Zwracamy uwagę, że tworzenie APD, bez wcześniejszego doprecyzowania przedmiotu i kontekstu wytycznych, jest utrudnione i może rodzić niejasności. 

POLMED Wymagany jest osobny, dodatkowy rozdział pozwalający na ocenę zasadności oceny technologii medycznej i zakresu jej przeprowadzania. Zdefiniowanie zakresu analizy może 
dotyczyć zarówno ograniczenia oceny HTA do wybranego elementu (np. BIA), jak i określenia stopnia szczegółowości poszczególnych elementów HTA (np. ograniczenie oceny 
klinicznej do badań warunkujących dopuszczenie technologii do obrotu, poszerzenie perspektywy oceny ekonomicznej itp.). 

Stowarzyszenie 
Osób z NTM 
„UroConti” 

Obawiamy się, że skutkiem wprowadzenia nowych, proponowanych regulacji dla wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie będzie jedynie ograniczenie konkurencyjności 
oraz wzrost kosztów ich sprzedaży na rynku i co za tym idzie wzrost cen dla pacjentów. Szczególnie dotyczy to grupy środków absorpcyjnych (pieluchomajtki, majtki chłonne, 
pieluchy anatomiczne, wkłady anatomiczne i podkłady), których stosowanie w metodach diagnostyczno-terapeutycznych jest znikome. Jest to przede wszystkim wyrób 
zapewniający podstawową higienę ciała. Obawiamy się, że wzrost cen nie zostanie w żaden sposób zrekompensowany przez wzrost refundacji, co jasno widać po dotychczasowej 
polityce refundacyjnej państwa od roku 1999. 

Jeżeli oczekujemy zmian to idących w kierunku uproszczenia systemu z jasną i czytelną polityką refundacyjną, pozostawiającą wybór produktu wyłącznie pacjentom i ich 
opiekunom, tak jak to ma miejsce obecnie. Proponowane zmiany idą dokładnie w odwrotnym kierunku dlatego nasza opinia jest wobec nich negatywna. 
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1 16 POLMED − uwarunkowania związane z użytkowaniem wpływające na punkty końcowe 
(C); 

− uwarunkowania związane z użytkowaniem wpływające na punkty końcowe 
(C). 

Kontekst analizy HTA dla wyrobów medycznych ma znacznie szersze znaczenie 
niż tylko wpływ na punkty końcowe. Będzie to spójne z rozdziałem 1.6. 

3 31 POLMED Należy przedstawić charakterystykę populacji docelowej, czyli populacji, w której 
oceniana technologia będzie stosowana. Konieczne jest porównanie kryteriów 
kwalifikacji i dyskwalifikacji rozpatrywanych w analizie z zastosowaniem 
przewidzianym przez wytwórcę wyrobu. Należy omówić wskazania i 
przeciwwskazania względne (m.in. stany, które mogą utrudniać stosowanie, 
zmniejszać skuteczność, wymagać stosowania dodatkowych technologii). 

Należy przedstawić charakterystykę populacji docelowej, czyli populacji, w której 
oceniana technologia będzie stosowana. Konieczne jest porównanie kryteriów 
kwalifikacji i dyskwalifikacji rozpatrywanych w analizie z zastosowaniem 
przewidzianym przez wytwórcę wyrobu. Należy omówić wskazania i 
przeciwwskazania względne (m.in. stany, które mogą utrudniać stosowanie, 
modyfikować skuteczność, wymagać stosowania dodatkowych technologii). 

5 36–38 POLMED Często pierwszą technologią medyczną o udowodnionej efektywności klinicznej 
w danym wskazaniu, czy w danej subpopulacji jest najlepsza terapia 
podtrzymująca (ang. best supportive care, BSC) lub technologie o skuteczności 
placebo. 

Często pierwszą technologią medyczną o udowodnionej efektywności klinicznej 
w danym wskazaniu, czy w danej subpopulacji jest najlepsza terapia 
podtrzymująca (ang. best supportive care, BSC) lub technologie o skuteczności 
placebo. 

Komentarz: Proponujemy usunąć fragment. Obecny zapis jest wewnętrznie 
niespójny. 

5 39–41 POLMED Na wstępnym etapie wyboru komparatora należy rozpatrzyć wszystkie 
potencjalne interwencje opcjonalne, które można zastosować w ocenianym 
wskazaniu, zwłaszcza finansowane ze środków publicznych w Polsce. 

Na wstępnym etapie wyboru komparatora należy rozpatrzyć wszystkie 
potencjalne interwencje opcjonalne, które można zastosować w ocenianym 
wskazaniu, zwłaszcza finansowane ze środków publicznych w Polsce. W 
uzasadnionych przypadkach również inne potencjalne interwencje. 

5–6 41–2 POLMED W analizie należy uwzględnić wszystkie technologie, które stosuje się w 
ocenianym wskazaniu w celu osiągnięcia podobnego celu terapeutycznego, co 
w przypadku ocenianej interwencji.   

W analizie należy uwzględnić wszystkie finansowane ze środków publicznych w 
Polsce technologie, które stosuje się w ocenianym wskazaniu w celu osiągnięcia 
podobnego celu terapeutycznego, co w przypadku ocenianej interwencji. W 
uzasadnionych przypadkach również inne potencjalne technologie. 

Komentarz: Obie powyższe uwagi wprowadzają do wytycznych spójność i 
zgodność z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w 
sprawie minimalnych wymagań, jakie muszą spełniać analizy uwzględnione we 
wnioskach o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu oraz o 
podwyższenie urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, które nie mają 
odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu. 

6–8  POLMED Dotyczy całego rozdziału „Efekty zdrowotne” Uprzednio proponowaliśmy znacznie szerszy zakres efektów zdrowotnych, który 
wynikał z różnorodności wyrobów medycznych. W obecnej postaci ten rozdział 
dotyczy wąskiej grupy ściśle terapeutycznych – „lekopodobnych” – wyrobów. 

6–7 30–2 POLMED Można wskazać trzy główne kategorie, grupujące istotne klinicznie punkty 
końcowe: 

− punkty końcowe odnoszące się do śmiertelności (ang. mortality); 

Należy zmienić hierarchię tych punktów, jako pierwsze analizować HRQoL. 
Śmiertelnośc ma większe znaczenie praktycznie wyłącznie dla bardziej 
inwazyjnych wyrobów, np. wszczepialnych 
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− punkty końcowe odnoszące się do przebiegu/nasilenia choroby (ang. 
morbidity); 

− punkty końcowe odnoszące się do zależnej od zdrowia jakości życia (ang. 
health related quality of life, HRQoL). 

7 15–17 POLMED Podczas oceny wyrobu medycznego wskazane jest określenie istotności 
punktów końcowych zgodnie z metodologią GRADE i na tej podstawie 
określenie najistotniejszych, które zostaną uwzględnione w dalszych etapach 
analizy  

Nie do końca rozumiemy „znaczenie punktów końcowych” w odniesieniu do 
metodologii GRADE. W pełni popieramy stosowanie metody GRADE do oceny 
siły i jakości dowodów dostępnych dla punktów końcowych, ale sama metoda 
GRADE nie określa ważności/istotności punktu końcowego. 

Proponujemy zatem przeformułowanie: „zaleca się określenie odporności 
danych (robustness of data) dostępnych dla punktów końcowych zgodnie z 
metodologią GRADE” 

9 25–26 POLMED Należy zawrzeć informację, czy instrukcja została zwalidowana dla populacji 
polskiej i jakie były wyniki tego procesu. 

Należy zawrzeć informację, czy instrukcja została zwalidowana dla populacji 
polskiej. 

10 12–14 POLMED Ponadto należy uwzględnić wysokiej jakości rejestry wyrobów medycznych czy 
rejestry zdarzeń chorobowych, wysokiej jakości badania obserwacyjne oraz, jeśli 
są dostępne, testy konsumenckie. 

Proponujemy zmienić terminologię „rejestrów” na „rzeczywiste dane” (ang. real 
world data, RWD; real world evidence, RWE), aby uwzględnić wszystkie możliwe 
bazy danych, na których można polegać w przypadku wyrobów medycznych, a 
nie tylko oficjalne rejestry. 

 


