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Pani

Gabriela Morawska-Stanecka

Wicemarszałek Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

w związku z Oświadczeniem skierowanym do Ministra Zdrowia złożonym przez Panią 

prof. Alicję Chybicką, Senatora RP, na 31 posiedzeniu Senatu w dniu 8 października 

2021 r. oraz w nawiązaniu do odpowiedzi udzielonej Pani Profesor na  pismo z 11 marca 

2021 r. w sprawie refundacji leku zawierającego substancję czynną kariprazyna 

stosowanej w populacji osób ze schizofrenią, Minister Zdrowia informuje, jak niżej. 

W oparciu o zapisy ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523,          

z późn. zm., dalej jako ustawa o refundacji) procedura objęcia leku refundacją i ustalenia 

jego urzędowej ceny rozpoczynana jest złożeniem wniosku do Ministra Zdrowia przez 

podmiot odpowiedzialny, jego przedstawiciela lub podmiot uprawniony do importu wraz 

z kompletną dokumentacją wymaganą przepisami prawa.

W przypadku wpłynięcia takiego wniosku jest on procedowany zgodnie z zapisami ww. 

ustawy, co obejmuje dla leku zawierającego nową substancję czynną (np. kariprazyna), 

przygotowanie analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych                       

i Taryfikacji (dalej AOTMiT), stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa 

Agencji. Wydanie rekomendacji, stanowiącej efekt oceny skuteczności, bezpieczeństwa 

oraz efektywności kosztowej leku, przez Prezesa AOTMiT dla nowego produktu 

leczniczego umożliwia przekazanie wniosku do Komisji Ekonomicznej celem 
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przeprowadzenia negocjacji warunków objęcia refundacją. Po otrzymaniu wymaganych 

dokumentów z Agencji, zgodnie z art. 12. ustawy o refundacji, uwzględniając m.in. 

stanowisko Komisji Ekonomicznej i rekomendację Prezesa Agencji, minister właściwy 

do spraw zdrowia wydaje decyzję administracyjną (pozytywną bądź negatywną)                 

w przedmiocie objęcia refundacją i ustaleniu urzędowej ceny zbytu dla wnioskowanego 

produktu leczniczego.

Minister Zdrowia informuje, iż 31 października 2019 r. do Organu wpłynął wniosek 

podmiotu odpowiedzialnego (Gedeon Richter Plc.) o objęcie refundacją  i ustalenie 

urzędowej ceny leku Reagila (cariprazinum, 3 prezentacje leku) we wskazaniu: Leczenie 

dorosłych pacjentów ze schizofrenią z pierwotnymi, przeważającymi i przetrwałymi 

objawami negatywnymi, u których nie występują objawy depresyjne. Zgodnie z opisaną 

powyżej procedurą 7 stycznia 2020 r. Minister Zdrowia zlecił Prezesowi Agencji Oceny 

Technologii Medycznych i Taryfikacji przygotowanie analizy weryfikacyjnej dla 

przedmiotowego leku oraz przygotowanie na jej podstawie stanowiska Rady 

Przejrzystości i rekomendacji Prezesa Agencji. Jednocześnie  w związku z wnioskiem 

podmiotu odpowiedzialnego dla leku Reagila w okresie od 1 marca do 25 września 2020 

r. (okres około 7 miesięcy) postępowania administracyjne dotyczące objęcia refundacją 

i ustalenia urzędowej ceny leku były zawieszone, co oznacza, że w tym czasie Organ 

nie prowadził żadnych czynności administracyjnych. W związku z zakończoną oceną 23 

października 2020 r. Prezes Agencji wydał rekomendację nr 75/2020, w której 

zarekomendował objęcie refundacją produktu leczniczego Reagila (kariprazyna) we 

wskazaniu: leczenie dorosłych pacjentów ze schizofrenią z pierwotnymi, 

przeważającymi i przetrwałymi objawami negatywnymi,  u których nie występują objawy 

depresyjne i wydawanie bezpłatnie w ramach nowej grupy limitowej, pod warunkiem 

obniżenia ceny zbytu netto do poziomu zbliżającego koszty ocenianej terapii do kosztów 

terapii alternatywnych lub pod warunkiem wprowadzenia instrumentu dzielenia ryzyka, 

który zbliży koszty ocenianej terapii do kosztów terapii alternatywnych. Ponadto 8 

grudnia 2020 r. w postępowaniu o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu 

wpłynął wniosek podmiotu odpowiedzialnego o zawieszenie biegu postępowania 

administracyjnego dotyczącego objęcia refundacją leku Reagila. 11 grudnia 2020 r., 

zgodnie z wnioskiem Strony postępowania, Minister Zdrowia wydał postanowienie               

o zawieszeniu biegu terminu postępowań administracyjnych o objęcie refundacją                 

i ustalenie urzędowej ceny leku Reagila. W dniu 15 lutego 2021 r. wpłynęły do Ministra 

Zdrowia wnioski Strony o podjęcie biegu zawieszonych postępowań o objęcie refundacją 

i ustalenie urzędowej ceny leku Reagila w związku z czym Organ podjął bieg 
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postępowań administracyjnych   i w konsekwencji wznowione zostały negocjacje cenowe 

pomiędzy wnioskodawcą i przedstawicielami Komisji Ekonomicznej działającej przy 

Ministrze Zdrowia. 

Jednocześnie Minister Zdrowia, w ślad za informacjami zawartymi w rekomendacji, 

pragnie zwrócić uwagę Pani Senator na fakt, iż aktualnie pacjenci ze schizofrenią mogą 

być leczeni z zastosowaniem wielu innych technologii lekowych dedykowanych leczeniu 

pełnego spektrum objawów negatywnych, w tym zgodnie z wytycznymi: amisulprydem,

arypiprazolem, klozapiną, kwetiapiną, lurazydonem (objęty refundacją od 1 września 

2020 r.), olanzapiną, paliperydonem (w postaciach o przedłużonym uwalnianiu objętych 

refundacją w 2018 r. oraz 2020 r. dla których roczny koszt refundacji wynosi około 30 

mln zł przy łącznym koszcie refundacji wszystkich leków o przedłużonym działaniu 

stosowanych w terapii schizofrenii w wysokości ponad 210 mln zł rocznie), 

rysperydonem, sertindolem, zyprazydonem. Spektrum aktualnie dostępnych                          

i refundowanych leków w terapii schizofrenii obejmuje zarówno substancje czynne             

o zróżnicowanych mechanizmach działania jak i różnorodnych postaciach 

farmaceutycznych, w tym np. leki podawane parenteralnie w formach o przedłużonym 

uwalnianiu, których zastosowanie ma szczególnie istotne znaczenie w przypadkach 

pacjentów niestosujących się do zaleceń lekarskich.

Dodatkowo Minister Zdrowia pragnie zauważyć, iż zgodnie z wynikami oceny 

skuteczności klinicznej (str. 1 i 2 rekomendacji Prezesa Agencji) wykazano zbliżoną 

skuteczność kariprazyny do jedynego ocenianego komparatora jakim był rysperidon. Na 

przedmiotową kwestię wskazują również rekomendacje refundacyjne w innych krajach 

podkreślając umiarkowaną korzyść ze stosowania kariprazyny w leczeniu schizofrenii. 

Komisja HAS (Francuski Najwyższy Urząd Zdrowia) zaznaczyła, iż w przypadku 

przeważających objawów negatywnych, przewaga produktu Reagila nad rysperydonem 

nie jest jasna, biorąc pod uwagę niewielki dodatkowy efekt i ograniczenia 

metodologiczne badania. Biorąc powyższe pod uwagę Minister Zdrowia pragnie 

zauważyć, iż na podstawie dostępnych dowodów naukowych trudno stwierdzić, iż 

kariprazyna jest „najlepszym lekiem na schizofrenię”. W opinii Ministra Zdrowia,                  

w przypadku schizofrenii jak i większości chorób natury psychicznej, trudno mówić             

o najlepszym leku czy rozwiązaniu terapeutycznym dla wszystkich pacjentów z daną 

jednostką chorobowa, tym bardziej, iż obraz kliniczny samej jednostki chorobowej w tym 

dominujące objawy u chorego, może być bardzo zróżnicowany. Szczególnie                         

w psychiatrii, biorąc chociażby pod uwagę brak możliwości wykorzystania typowych 

badań laboratoryjnych czy obrazowych w celu określenia czynników predykcyjnych 
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odpowiedzi na leczenie oraz oparcie diagnozy na wnikliwej obserwacji chorego wydaje 

się być kluczowa możliwość indywidualizacji terapii. 

Abstrahując od powyższego Minister Zdrowia uprzejmie informuje, iż zgodnie z  treścią 

obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 

dzień 1 listopada 2021 r., w związku z podjętym przez Organ pozytywnym 

rozstrzygnięciem, lek Ragila (3 prezentacje leku- dawki 1,5 mg, 3 mg oraz 4,5 mg) będzie 

refundowany we wskazaniu:

 Leczenie dorosłych pacjentów ze schizofrenią z pierwotnymi, przeważającymi        

i przetrwałymi objawami negatywnymi, u których nie występują objawy 

depresyjne

i wydawany uprawnionemu Pacjentowi z poziomem odpłatności bezpłatnie do wysokości 

limitu finansowania.  

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Maciej Miłkowski

Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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