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3WSTĘP

Edukacja ma pierwszorzędne znaczenie dla poprawy efektywności opieki zdrowotnej 
i umożliwienia orientacji w realiach rosnącego wykorzystywania technologii cyfrowych 
i aplikacji mobilnych dotyczących zdrowia, jak również dla sprostania zwiększonym 
oczekiwaniom konsumentów, pacjentów i pracowników służby zdrowia.

Adriano Friganović

Dla osób, dla których tematyka leków biologicznych biorównoważnych jest 
zagadnieniem nowym, posiadanie przydatnego przewodnika prowadzonego 
z perspektywy narracji personelu pielęgniarskiego okaże się istotną pomocą 
w komunikacji z pacjentami i innymi pracownikami służby zdrowia. Jest to doskonałe 
narzędzie przyczyniające się do zapewnienia możliwie najlepszej opieki nad 
pacjentami podczas procesu zamiany leków biologicznych.

Pielęgniarki i pielęgniarze są obecnie wysokiej klasy profesjonalistami zajmującymi się 
aktualnymi i przyszłymi wyzwaniami procesu terapeutycznego, stojąc ramię w ramię 
z lekarzami. Zjawisko to jest przychylnie przyjmowane przez pacjentów. Istnieją też 
dowody wskazujące na to, że osoby korzystające z pomocy medycznej i konsumenci są 
bardzo zadowoleni z tej nowej współodpowiedzialności za proces leczenia.

W pełni polecam ten przewodnik ze względu na jego wartość edukacyjną oraz 
przełożenie praktyczne. Zachęcam do zapoznania się z nim i do jego aktywnego 
wykorzystywania.

Dysponując coraz większą wiedzą i doświadczeniem, pielęgniarki i pielęgniarze 
odgrywają ważną rolę jako personel medyczny ponoszący istotną część 
odpowiedzialności za pacjenta. W niektórych krajach personel pielęgniarski ma już 
prawo do przepisywania pewnych leków w ścisłej współpracy z lekarzami. Fakt 
opracowania dokumentu zawierającego pytania i odpowiedzi na temat leków 
biologicznych biorównoważnych do wykorzystania w pracy z pacjentami oraz podjęcia 
inicjatywy w celu przygotowania praktycznego poradnika informacyjnego 
i komunikacyjnego przeznaczonego dla personelu pielęgniarskiego, pacjentów 
i lekarzy świadczy o tym najlepiej.

Ten praktyczny przewodnik edukacyjny wskazuje na istnienie wspólnego 
zainteresowania tematem dobrego zarządzania zamianą w zakresie stosowania leków 
biologicznych referencyjnych i biologicznych biorównoważnych.

Niniejszy przewodnik informacyjny i komunikacyjny dotyczący przeprowadzania 
bezpiecznej i skutecznej zamiany leków biologicznych dotyka bardzo istotnego dla 
pracowników służby zdrowia i pacjentów zagadnienia oraz jest przykładem współpracy 
interdyscyplinarnej. Przewodnik dostarcza odpowiedzi na najczęściej zadawane przez 
pacjentów pytania.

Jak sugerują wnioski oparte na zbiorowym doświadczeniu wszystkich 
zaangażowanych stron, niniejszy przewodnik będzie służyć pacjentom i lekarzom, 
a przede wszystkim pielęgniarkom i pielęgniarzom skonfrontowanym z terminami „lek 
biologiczny biorównoważny” i „zamiana”.
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1. WPROWADZENIE

2.European Medicines Agency and European Commission. Biosimilars in the EU: 
Information guide for healthcare professionals. Created: 2017. Available from: 
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Leaflet/2017/05/WC50022
6648.pdf.

1.European Commission. What I need to know about biosimilar medicines: Information 
for patients. Created: 2016. Available from: https://ec.europa.eu/docsroom/
documents/20961/attachments/1/translations/en/renditions/native.

Jednym z najważniejszych elementów pracy w pielęgniarstwie jest nawiązanie relacji 
z pacjentem. Jako personel specjalistyczny stojący w bezpośrednim kontakcie 
z chorym pielęgniarki i pielęgniarze odgrywają kluczową rolę we wspieraniu 
komunikacji między pacjentami i lekarzami, zwłaszcza w sytuacji wprowadzania 
nowych schematów leczenia czy leków lub gdy schematy te bądź same leki ulegają 
zamianie. Doświadczenie i umiejętności komunikacyjne personelu pielęgniarskiego 
sprawiają, że jest on w stanie odpowiednio wyjaśnić pacjentom, jakie jest uzasadnienie 
i wpływ zmian na leczenie. Może to być szczególnie ważne przy przechodzeniu 
z oryginalnego leku biologicznego na lek biologiczny biorównoważny (i odwrotnie).

Niniejszy przewodnik informacyjny i komunikacyjny dla personelu pielęgniarskiego ma 
na celu zapewnienie wsparcia i przekazanie informacji pielęgniarkom i pielęgniarzom 
pracującym z pacjentami, u których przeprowadza się zamiany leków biologicznych. 
Może to być zamiana pomiędzy oryginalnym lekiem biologicznym (znanym jako produkt 
referencyjny lub oryginator) a lekiem biologicznym biorównoważnym (lub odwrotnie) 
lub pomiędzy lekami biologicznymi biorównoważnymi względem tego samego leku 
oryginalnego.

Przewodnik zawiera przykłady projektów i najlepszych praktyk pochodzących z różnych 
specjalizacji medycznych. Ich zadaniem jest podniesienie poziomu zaufania do leków 
biologicznych, w tym do leków biologicznych biorównoważnych. Celem przewodnika jest 
przyczynienie się do bezpiecznego korzystania z leków biologicznych i do zbudowania 
zaufania do tych leków, a także przekazanie pielęgniarkom i pielęgniarzom narzędzi 
przydatnych przy wykonywaniu decyzji o zamianie leków w kontekście klinicznym oraz 
pomocnych w radzeniu sobie z obawami pacjentów. Co ważne, przedstawione 
w przewodniku przykłady pochodzą z faktycznych życiowych doświadczeń.

1.1. ŹRÓDŁA

Komisja Europejska i Europejska Agencja Leków (EMA) stworzyły dokument 
zawierający pytania i odpowiedzi na temat leków biologicznych biorównoważnych oraz 
wytyczne dla pracowników służby zdrowia. Publikacje te dostarczają dalszych 
informacji na temat tej ważnej kwestii.

Podczas gdy lekarz jest najczęściej osobą upoważnioną do przepisywania leków, to 
pielęgniarki i pielęgniarze mogą faktycznie prowadzić proces zamiany między lekami 
referencyjnymi a lekami biologicznymi biorównoważnymi. Obejmuje to udział 
w procedurze toczącej się przed zamianą, w jej trakcie i po niej. Jednak nie wszędzie 
sytuacja jest taka sama, a rola i odpowiedzialność pielęgniarki czy pielęgniarza mogą być 
różne w zależności od szpitala, regionu i kraju. Na przykład w Holandii wyspecjalizowany 
personel pielęgniarski może przepisywać leki w ramach własnej specjalności.
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Tego rodzaju stopień nieznacznej zmienności może występować w obrębie jednej serii 
lub między seriami tego samego leku biologicznego, w szczególności w przypadku gdy 
procesy wytwarzania są modyfikowane po dopuszczeniu produktu do obrotu, podczas 
obecności produktu na ryku (np. zwiększenie wielkości produkcji). Ścisłe kontrole serii 
są zawsze prowadzone, aby pomimo tej zmienności, zapewnić stałość jakości 
kolejnych serii oraz aby zagwarantować, że te niewielkie różnice (w obrębie jednej serii 
lub między seriami) nie mają wpływu na bezpieczeństwo i skuteczność leku. W praktyce 
jeżeli stosuje się ten sam proces wytwarzania, zmienność w obrębie jednej serii lub 
między seriami jest niewielka.

Zgodnie z definicją przedstawioną w dokumencie „Leki biopodobne w UE. 
Poradnik dla pracowników służby zdrowia” [1]:

W odróżnieniu od leków wytwarzanych w wyniku 
syntezy chemicznej leki biologiczne (w tym leki 
biologiczne biorównoważne) są wytwarzane przy 
wykorzystaniu żywych organizmów takich jak 
komórki ssaków, bakterie lub drożdże. Leki 
biologiczne są zwykle większe i bardziej złożone niż 
związki syntetyzowane chemicznie. 

Zgodnie z definicją przedstawioną w dokumencie: „Leki biopodobne w UE. Poradnik dla 
pracowników służby zdrowia” [1]:

Leki biologiczne (…) mogą zatem cechować się pewnym nieodłącznym stopniem 
nieznacznej zmienności („mikroheterogennością”). Ta nieznaczna zmienność musi 
mieścić się w dopuszczalnym zakresie, tak aby zapewnić jednolity poziom 
bezpieczeństwa i skuteczności. Osiąga się to poprzez opracowanie takiego procesu 
wytwarzania, aby zagwarantować, że właściwości otrzymywanej substancji czynnej 
będą mieścić się w pożądanym, ustalonym zakresie.

2.1. CZYM SĄ LEKI BIOLOGICZNE?

2.2. CZYM SĄ LEKI BIOLOGICZNE BIORÓWNOWAŻNE?

Ze względu na naturalną zmienność źródła biologicznego i unikalny dla każdego 
producenta proces wytwarzania mogą wystąpić niewielkie różnice między lekiem 
biopodobnym a jego lekiem referencyjnym oraz między seriami leku referencyjnego. 
Podczas wytwarzania zawsze prowadzone są ścisłe kontrole, aby zagwarantować, że 
te niewielkie różnice nie wpłyną na sposób działania leku czy jego bezpieczeństwo. 
Różnice te nie są istotne klinicznie pod względem bezpieczeństwa czy skuteczności.

Lek biopodobny jest to lek biologiczny wykazujący wysokie podobieństwo do innego, 
już wprowadzonego do obrotu w UE, leku biologicznego (tzw. leku referencyjnego). 
Podmioty odpowiedzialne mogą wprowadzać do obrotu leki biopodobne po upływie 
okresu ochrony rynkowej leku referencyjnego (po 10 latach).
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Pyt. 1: Czy mój lek jest lekiem biologicznym biorównoważnym?

• W punkcie 5.1 Charakterystyki Produktu Leczniczego (ChPL) personel 
medyczny może sprawdzić i potwierdzić, czy lek biologiczny podawany 
Panu/Pani jest lekiem biologicznym biorównoważnym, czy nie.

• Jeśli chce Pan/Pani dowiedzieć się więcej, Europejskie Publiczne 
Sprawozdania Oceniające (European Public Assessment Reports, EPAR) 
dostępne na stronie internetowej EMA zawierają dalsze informacje na temat 
poszczególnych leków biologicznych biorównoważnych.

Takie same 
rygorystyczne standardy 
jakości, bezpieczeństwa 
i skuteczności

Wysoce podobne do 
leku referencyjnego

Zmienność leków 
biologicznych 
biorównoważnych 
utrzymywana w ściśle 
określonych granicach

Brak klinicznie istotnych 
różnic w porównaniu 
z lekiem referencyjnym

W uzyskanych wynikach klinicznych działania 
leków nie przewiduje się wystąpienia żadnych 
różnic. Badania porównywalności i badania 
kliniczne przedłożone przy rejestracji leku 
biologicznego biorównoważnego są materiałem 
potwierdzającym, że żadne występujące różnice 
nie mają wpływu na bezpieczeństwo czy 
skuteczność leku.

Lek biologiczny biorównoważny ma właściwości 
fizyczne, chemiczne i biologiczne wysoce podobne 
do leku referencyjnego. Mogą wystąpić w nim 
n iew ie lk ie  różn ice  w  s tosunku  do  leku 
referencyjnego, które jednak nie mają znaczenia 
k l i n i c z n e g o  w  o d n i e s i e n i u  d o  j a k o ś c i , 
bezpieczeństwa czy skuteczności.

Leki biologiczne biorównoważne są rejestrowane 
zgodnie z tymi  samymi rygorystycznymi 
standardami jakości, bezpieczeństwa i skuteczności 
jak te mające zastosowanie względem każdego 
innego leku.

Niewielka zmienność jest dopuszczalna tylko 
wtedy, gdy dowody naukowe wykazują, że nie 
wpływa ona na bezpieczeństwo ani skuteczność 
leków biologicznych biorównoważnych. Zakres 
zmienności dozwolony w przypadku leku 
biologicznego biorównoważnego jest taki sam jak 
ten dozwolony między seriami leku referencyjnego. 
Osiągane jest to przez zastosowanie solidnego 
procesu wytwarzania pozwalającego zapewnić, by 
wszystkie serie leku miały sprawdzoną jakość.

Źródło: EMA i Komisja Europejska [1]
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Przeprowadzono wiele badań porównujących skuteczność i bezpieczeństwo leków 
biologicznych referencyjnych i leków biologicznych biorównoważnych. Badano także 
szanse na wywołanie przez leki biologiczne biorównoważne reakcji układu 
immunologicznego. Wyniki badań nie potwierdzają występowania żadnych zmian 
w zakresie bezpieczeństwa czy skuteczności ani powstawania zwiększonego ryzyka 
immunogenności [2].

• Wyższa efektywność kosztowa może oznaczać, że będziemy w stanie 
zapewnić Panu/Pani i innym pacjentom dostęp do szerszej gamy leków, które 
mogą być pomocne, jeśli zajdzie potrzeba dostosowania leczenia 
w przyszłości.

FAQ 2: Why are you changing my current treatment to a biosimilar 
medicine?

• Oznacza to, że możemy mieć pewność utrzymania Pana/Pani 
w postępowaniu leczniczym tak długo, jak przynosi ono efekty.

• Ze względu na fakt, że ochrona patentowa leku orygianlnego wygasła, istnieje 
obecnie co najmniej jeszcze jedna firma produkująca Pana/Pani lek 
biologiczny. Lek biologiczny biorównoważny ma taką samą wartość 
terapeutyczną jak lek orygianlany, ale może być korzystniejszy kosztowo, 
a jednocześnie jest równie bezpieczny i skuteczny.

• Możliwe również, że będziemy w stanie zapewnić Panu/Pani lepszą pomoc 
w domu i w szpitalu w przyszłości, jeśli stosowanie leków biologicznych 
biorównoważnych przełoży się na wyższą dostępność środków finansowych 
do wykorzystania.

• Jeśli musi Pan/Pani współponosić koszty leków, w przypadku leku 
biologicznego biorównoważnego kwota dopłaty może być niższa.

*Przykładowa odpowiedź – odpowiedź może różnić się w zależności od kraju, regionu, szpitala i szeregu 
 innych czynników.
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Pyt. 2: Dlaczego dokonują Państwo zamiany mojej 
dotychczasowej terapii na lek biologiczny biorównoważny?

Pyt. 3: Skąd wiadomo, że leki biologiczne biorównoważne są bezpieczne?

• Krajowy urząd rejestracji w Pana/Pani kraju również zapewnia informacje na 
temat leków biologicznych biorównoważnych przedstawione w języku 
miejscowym.

• W Unii Europejskiej każdy lek, który otrzymuje pacjent, jest sprawdzony 
i zarejestrowany zgodnie z prawem wspólnotowym.

• Europejska Agencja Leków (European Medicines Agency, EMA) dokładnie 
ocen ia  bezp ieczeńs two wszys tk ich  leków,  jak ie  za tw ie rdza , 
i wymaga ciągłego monitorowania zdarzeń niepożądanych, które mogą być 
związane ze stosowaniem leku. Jeśli lek biologiczny biorównoważny został 
zarejestrowany przez EMA, może Pan/Pani ufać, że przeszedł proces 
rygorystycznej oceny bezpieczeństwa i skuteczności.

• Po zarejestrowaniu nowego leku Agencja EMA publikuje również streszczenie 
dla ogółu społeczeństwa wyjaśniające, dlaczego lek został zarejestrowany 
w UE oraz jakie badania przeprowadzono, aby wykazać, że jest on bezpieczny. 
Streszczenia te (zwane „sprawozdaniami EPAR”) są dostępne na stronie 
dotyczącej danego leku dostępnej w ramach serwisu internetowego EMA 
w formie dokumentów z pytaniami i odpowiedziami we wszystkich oficjalnych 
językach UE. Sprawozdania EPAR dla leków biologicznych biorównoważnych 
można uzyskać, wyszukując nazwę leku na stronie głównej EMA.
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Opracowanie leku biologicznego biorównoważnego może trwać do 10 lat i kosztować 
nawet 250 milionów euro. Często jest to koszt niższy niż koszt rozwoju nowych leków. 
Ze względu na swoją dostępność leki biologiczne biorównoważne mogą być częściej 
wybierane przez lekarzy, pacjentów czy płatników i mogą stanowić niższe obciążenie 
kosztowe w porównaniu z lekami biologicznymi referencyjnymi.

Ponieważ każda firma farmaceutyczna wykorzystuje swoją własną linię żywych 
komórek do produkcji leków biologicznych, a leki biologiczne mają bardzo złożoną 
strukturę, między produktem oryginalnym (produktem referencyjnym) a produktem 
biologicznym biorównoważnym będą występować niewielkie różnice. Dlatego właśnie 
opisuje się leki biologiczne biorównoważne jako „wysoce podobne” a nie „identyczne”. 
Przed zatwierdzeniem do stosowania u pacjentów leki biologiczne biorównoważne są 
badane w celu upewnienia się, że te niewielkie różnice nie wpływają na skuteczność ani 
bezpieczeństwo [2].

Pyt. 4: Skąd wiadomo, że lek ten jest równie dobry jak lek oryginalny?

• Lek biologiczny biorównoważny jest rejestrowany przez EMA tylko wtedy, gdy 
zostanie udowodnione, że spełnia te same wymagania jakościowe oraz że jest 
tak samo bezpieczny i skuteczny jak lek oryginalny.

• Proces rejestracji obowiązujący w UE przewiduje zastosowanie takich samych 
rygorystycznych zasad względem wszystkich leków. Każdy lek biologiczny 
(zarówno produkt referencyjny, jak i biologiczny biorównoważny) zarejestrowany 
przez EMA jest bezpieczny, skuteczny i wysokiej jakości.

• Firmy wytwarzające leki biologiczne biorównoważne muszą udowodnić, że ich 
leki mają taką samą skuteczność i profil bezpieczeństwa jak produkt 
referencyjny, ale nie muszą powtarzać wszystkich badań klinicznych. Stąd 
poniesione przez nie koszty są niższe.

• Zarówno biorównoważny, jak i referencyjny lek biologiczny, jaki został 
Panu/Pani przepisany, jest tą samą cząsteczką.

Pyt. 5: Lek biologiczny biorównoważny jest tańszy. 
Czy to nie znaczy, że nie jest równie dobry?

• Ponieważ jest Pan/Pani leczony/a najkorzystniejszymi pod względem 
ponoszonych kosztów lekami biologicznymi, może Pan/Pani skorzystać 
z reinwestycji środków w opiekę nad pacjentem.

• Opracowanie leków biologicznych (produktów referencyjnych) jest bardzo 
kosztowne i wymaga wydatkowania wysokich sum na programy badawcze 
oraz pozyskania szeregu przekonujących danych z badań klinicznych. 
Wskaźnik niepowodzeń działań badawczych może być wysoki. Aby pokryć te 
wysiłki i koszty inwestycji, nowo opracowane leki są chronione patentem przez 
z góry określony czas. Po wygaśnięciu patentu rynek staje się otwarty dla 
leków biologicznych biorównoważnych. Pomagają one w perspektywie 
długoterminowej w upowszechnieniu i usprawnieniu prowadzenia prac 
badawczych. .

• Ponieważ stosujemy najkorzystniejsze kosztowo leki biologiczne, leczonych 
może być więcej pacjentów lub więcej osób może uzyskać lepszy dostęp do 
terapii wspomagających czy wcześniejszy dostęp do leczenia.

• Możliwe również, że będziemy w stanie zapewnić Panu/Pani lepszą pomoc 
w domu i w szpitalu w przyszłości, jeśli stosowanie leków biologicznych 
biorównoważnych przełoży się na wyższą dostępność środków finansowych 
do wykorzystania.
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2 . 3  S T O S O W A N I E  T E G O  S A M E G O  L E K U  B I O L O G I C Z N E G O 
BIORÓWNOWAŻNEGO W RÓŻNYCH CHOROBACH: EKSTRAPOLACJA 
WSKAZAŃ 

Ponieważ lek biologiczny biorównoważny jest wysoce podobny do leku referencyjnego 
oraz ma taki sam profil bezpieczeństwa i skuteczność w jednym wskazaniu 
terapeutycznym, dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności można zastosować 
w odniesieniu do innych wskazań zatwierdzonych dla leku referencyjnego. Podejście to 
znane jest jako ekstrapolacja i oznacza, że w przypadku leku biologicznego 
biorównoważnego można przeprowadzić mniej badań klinicznych. Ekstrapolacja 
danych na inne wskazania jest zawsze uzasadniona naukowo na podstawie dowodów 
dostarczonych w wyniku przeprowadzenia zaawansowanych badań porównawczych 
(jakościowych, przedklinicznych i klinicznych). W zależności od cząsteczki 
przedkliniczne analizy i badania mogą dostarczyć dokładniejszych informacji na temat 
podobieństwa cząsteczek niż badania kliniczne. Ponadto w przypadku prowadzenia 
badań klinicznych porównywane cząsteczki są badane w populacji wrażliwej 
z uwzględnieniem wspólnego mechanizmu działania leku, co umożliwia zastosowanie 
ekstrapolacji. 

• Następny krok nazywa się „ekstrapolacją”. Na tym etapie gromadzi się 
wszystkie dostępne informacje o cząsteczkach i tworzy pomost pomiędzy 
wynikami badań leku biologicznego referencyjnego a wynikami badań leków 
biologicznych biorównoważnych. Zapewnia to producentowi, organom 
rejestracyjnym i lekarzom pewność, że lek biologiczny referencyjny i lek 
biologiczny biorównoważny są wersjami tej samej cząsteczki i będą działać 
w ten sam sposób we wszystkich zatwierdzonych wskazaniach.

• Przykładem może być infliksymab stosowany w leczeniu nieswoistego 
zapalenia jelit: [3],[4]

• Podawany Panu/Pani lek biologiczny biorównoważny został zarejestrowany na 
podstawie dowodów wskazujących, że jego struktura jest taka sama jak struktura 
leku biologicznego referencyjnego. Proces ten rozpoczyna się od 
scharakteryzowania cząsteczki biologicznej biorównoważnej i dokładnej analizy 
porównawczej cząsteczki biologicznej biorównoważnej i referencyjnej [2].

FAQ 6: If a biosimilar is approved for another condition, how do you know it 
will work for my condition?

• Następnym krokiem jest potwierdzenie takiego samego profilu bezpieczeństwa 
i skuteczności leku biologicznego biorównoważnego w potwierdzającym 
badaniu klinicznym w jednym lub dwóch takich samych wskazaniach, 
w których zarejestrowano lek referencyjny. To potwierdza, że lek biologiczny 
biorównoważny działa u ludzi w taki sam sposób jak lek referencyjny.

• Połączenie obu tych dowodów potwierdza „podobieństwo” leku biologicznego 
referencyjnego i leku biologicznego biorównoważnego niezależnie od 
wskazania.

° Przeprowadzono obszerny pakiet badań laboratoryjnych (analitycznych) 
w celu dowiedzenia, że biopodobna wersja infliksymabu jest wysoce 
podobna do referencyjnego infliksymabu pod względem wszystkich jego 
ważnych cech.

° Oryginalna wersja infliksymabu została zatwierdzona do stosowania 
w nieswoistym zapaleniu jelit (NZJ), łuszczycy, zesztywniającym zapaleniu 
stawów kręgosłupa i reumatoidalnym zapaleniu stawów.
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Pyt. 6: Jeśli lek biologiczny biorównoważny jest zarejestrowany dla 
innego wskazania, skąd wiadomo, że zadziała w przypadku mojej 
choroby?
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◦ zamianę, która ma miejsce, gdy osoba uprawiona do przepisania leku, zwykle 
lekarz, decyduje się na zamianę jednego leku na inny lek, chcąc uzyskać ten 
sam efekt terapeutyczny.

W tabeli A3 w załączniku przedstawiono przykłady krajowych polityk dotyczących 
wprowadzania i substytucji biorównoważnych i referencyjnych leków biologicznych.

2.4. PRZEJŚCIE MIĘDZY LEKAMI BIOLOGICZNYMI REFERENCYJNYMI 
A LEKAMI BIOLOGICZNYMI BIORÓWNOWAŻNYMI: ZAMIANA I SUBSTYTUCJA

◦ substytucję (automatyczną), czyli praktykę wydawania (wydzielania) jednego 
leku zamiast innego równoważnego i zamiennego leku, prowadzoną na 
poziomie apteki bez konsultacji z osobą uprawnioną do przepisywania leku. 
W większości państw członkowskich UE nie stosuje się substytucji leków 
biologicznych. 

Po zarejestrowaniu w Europie leku biologicznego 
biorównoważnego można go przepisywać pacjentom. 
Możliwość zamiany produktu referencyjnego na biologiczny 
biorównoważny jest sprawą analizowaną i opiniowaną przez 
osobę decydującą o terapii. Podejście do tego zagadnienia 
może być różne w zależności od kraju i regionu, czyli kształtu 
polityki krajowej i lokalnej.

• Zastąpienie może nastąpić przez:

Dla personelu pielęgniarskiego ważne jest, aby zrozumieć, że nie ma czegoś takiego 
jak „uniwersalne podejście” do stosowania leków biologicznych biorównoważnych. 
Różne kraje mają własne polityki i przepisy, które mogą się różnić w zależności od 
regionu, a nawet między szpitalami i instytutami. Pielęgniarki, pielęgniarze i inni 

• Zamienialność jest terminem medycznym funkcjonującym w UE i opisującym 
możliwość wymiany jednego leku na inny lek, przy którym spodziewany jest taki sam 
efekt kliniczny. Może to oznaczać zastąpienie produktu referencyjnego 
biologicznym biorównoważnym (lub odwrotnie) lub zastąpienie jednego leku 
biologicznego biorównoważnego innym. W Europie Europejska Agencja Leków 
potwierdza, że bezpieczeństwo i skuteczność są takie same w przypadku produktu 
biologicznego biorównoważnego i produktu referencyjnego. Jednak zasady 
dotyczące zamienialności są ustalane przez władze krajowe.

◦ Oznacza to, że wskazania związanie z referencyjną substancją biologiczną 
można ekstrapolować na wersję biologiczną biorównoważną. W tym 
przypadku oznacza to, że obie wersje będą również skuteczne w leczeniu 
nieswoistego zapalenia jelit (NZJ) i łuszczycy.

◦ Połączenie dowodów z badań laboratoryjnych i badań klinicznych 
potwierdziło, że referencyjny infliksymab i jego produkty biologiczne 
biorównoważne są wersjami tej samej cząsteczki.

◦ W badaniach klinicznych potwierdzono, że biorównoważny infliksymab jest 
wysoce podobny do produktu referencyjnego zarówno w zastosowaniu 
u pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa, jak 
i reumatoidalnym zapaleniem stawów. Wyniki te stanowiły dodatkowe 
dowody na podobieństwo między lekiem biologicznym referencyjnym 
a lekiem biologicznym biorównoważnym.
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Jakość, bezpieczeństwo i skuteczność leków biologicznych 
biorównoważnych są oceniane i testowane za pomocą 
badań porównywalności (w tym badań klinicznych) przed 
zarejestrowaniem leku, ale analizy te nie uwzględniają 
oceny opłacalności ekonomicznej. 

2.6. ŹRÓDŁA

1.  European Medicines Agency and European Commission. Biosimilars in the EU: 
Information guide for healthcare professionals. Created: 2017. Available from: 
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Leaflet/2017/05/WC50
0226648.pdf.

2.5. DANE NA TEMAT LEKÓW BIOLOGICZNYCH BIORÓWNOWAŻNYCH 
UZYSKANE Z BADAŃ PROWADZONYCH W WARUNKACH RZECZYWISTEJ 
PRAKTYKI KLINICZNEJ

pracownicy służby zdrowia muszą znać zasady obowiązujące w ich kraju, regionie lub 
szpitalu i przestrzegać ich, a także wykorzystywać je do kierowania procesem zamiany 
i komunikacji z pracownikami służby zdrowia i pacjentami.

Aby zrozumieć, jaki jest efekt leku w codziennym 
użytkowaniu, w tym jak wygląda jego stosowanie 

w różnorodnym gronie prawdziwych pacjentów oraz jaka jest jego opłacalność, 
badacze mogą uczestniczyć w badaniach prowadzonych w warunkach rzeczywistej 
praktyki klinicznej. Badania te są przeprowadzane zwykle po rejestracji leku, a ich 
celem jest zgromadzenie danych z rzeczywistej, codziennej praktyki leczniczej. Dane te 
są analizowane w celu opracowania dowodów opartych na rzeczywistej praktyce 
klinicznej (Real-World Evidence, RWE), które odpowiadają praktycznemu, 
codziennemu użyciu leku, a nie przewidywanym, oczekiwanym lub prognozowanym 
wynikom. RWE można wykorzystać do wspierania komunikacji z pacjentami 
i współpracownikami. W ramach badań typu RWE pacjenci mogą być monitorowani 
przez długi czas, a celem jest zebranie danych z codziennej praktyki klinicznej. Jak 
dotąd doświadczenie z rzeczywistej, codziennej praktyki klinicznej w stosowaniu leków 
biologicznych biorównoważnych wynosi ponad 10 lat.
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W praktyce porozumienia o współdzieleniu korzyści mogą oznaczać, że wszystkie 
zainteresowane strony czerpią korzyści z zamiany leków biologicznych referencyjnych 
na leki biologiczne biorównoważne lub odwrotnie:

Wprowadzenie leków biologicznych biorównoważnych nie zawsze prowadzi do 
natychmiastowych oszczędności. Jeżeli osiągane są oszczędności, nie musi to 
oznaczać korzyści dla jednostki lub zespołu odpowiedzialnego za wprowadzenie leków 
biologicznych biorównoważnych, ale bezpośrednie zasilenie lokalnych, regionalnych, 
a nawet krajowych budżetów na ochronę zdrowia. W takim przypadku chociaż korzyść 
nadal osiągają pacjenci i systemy opieki zdrowotnej, jest ona mniej namacalna dla 
konkretnych osób czy zespołów. Prostym przykładem jest to, że tańsze leki biologiczne 
biorównoważne mogą prowadzić do zwiększenia liczby pacjentów leczonych daną 
cząsteczką. Poziom inwestowanych środków może być taki sam, ale ogólny rezultat dla 
stanu zdrowia pacjentów może być lepszy, ponieważ z leczenia biologicznego 
skorzysta więcej osób.

3.1. POPRAWA DOSTĘPU DO LECZENIA

Poprzez wprowadzenie konkurencji oraz zaoferowanie wyboru osobie przepisującej lek 
i pacjentowi leki biologiczne biorównoważne mogą stanowić rozwiązanie 
korzystniejsze ekonomicznie niż biologiczne leki referencyjne, jednocześnie 
zapewniając taką samą wartość terapeutyczną w odniesieniu do bezpieczeństwa 
i skuteczności. Może to przynieść oszczędności w budżecie służby zdrowia, 
zapewniając jego długofalowy, zrównoważony rozwój. Może to również oznaczać, że 
w ramach systemu opieki zdrowotnej leczonych będzie więcej pacjentów ze względu na 
obniżenie progów dostępu do terapii, co umożliwia włączenie pacjentów, dla których 
leczenie było wcześniej niedostępne. Może to także zmniejszyć problem 
niedostatecznego leczenia i pozwolić systemom opieki zdrowotnej na oferowanie 
dodatkowych form wsparcia lub opieki. A także wspomagać proces przenoszenia 
pacjentów do stosowania innych leków biologicznych biorównoważnych lub leków 
biologicznych referencyjnych, ponieważ umowy przetargowe i rabaty producentów 
mogą kształtować lepszą opłacalność kosztową oryginalnej formy leku.

• Zwiększona liczebność kadry pielęgniarskiej oznacza, że pacjenci otrzymają lepszą 
opiekę, co z kolei przyczyni się do poprawy efektów zdrowotnych.

• Uzyskane oszczędności mogą zostać wykorzystane do zwiększenia liczby 
personelu pielęgniarskiego, co jest coraz częściej występującą potrzebą związaną 
z podnoszącymi się liczbami leczonych pacjentów.

„Programy współdzielenia korzyści” lub „współdzielenia zysków” to procesy współpracy 
ustanowione między zainteresowanymi stronami, tj. organami nadzorującymi system 
opieki zdrowotnej i dostawcami usług opieki zdrowotnej, które wspierają stosowanie 
przystępnych cenowo leków. Mogą one prowadzić do większej efektywności 
w stosowaniu leków i oznaczają, że wygospodarowane oszczędności są przekazywane 
do wykorzystania jednostkom służby zdrowia. Współdzielenie korzyści stanowi zatem 
motywację do możliwie najbardziej efektywnego wykorzystywania leków i oznacza, że 
oszczędności mogą zostać przeznaczone na opiekę nad pacjentami taką jak produkty 
i usługi zdrowotne. [1, 2]

• Dzięki wyższej efektywności kosztowej leczenia więcej pacjentów może z niego 
skorzystać.

3.1.1. Co my z tego mamy? Wspólne korzyści po wprowadzeniu leków 
biologicznych biorównoważnych

• Oszczędności zasilają budżet ochrony zdrowia lub są przekazywane na leczenie 
kolejnych pacjentów i dalszych chorób.
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Zespół nadzorujący opiekę nad pacjentami z NZJ uznał, że kluczowe znaczenie 
ma współpraca z wszystkimi osobami zaangażowanymi w proces zamiany leków. 
W przypadku szpitala AZ Delta byli to farmaceuci, pielęgniarki/pielęgniarze 
z przychodni, lekarze i pielęgniarki/pielęgniarze szpitalni. Istotną rolę w tej 
wymianie informacji i koordynacji kontaktu odegrała pielęgniarka na stanowisku 
konsultantki ds. opieki nad pacjentami z NZJ.

Zespół nadzorujący napisał bezpośrednie listy do lekarzy POZ pacjentów, 
uznając, że pacjenci mogą się do nich zgłaszać z pytaniami i wątpliwościami po 
zamianie leków. Przeprowadzono również interdyscyplinarny wykład dla 
wszystkich zainteresowanych stron dotyczący najbardziej prawdopodobnych 
pytań ze strony pacjentów:
• Czym jest lek biologiczny biorównoważny?

Zespół nadzorujący opracował także słownik kieszonkowy dla personelu 
pielęgniarskiego zawierający najczęściej zadawane pytania.

Wniosek płynący z tego doświadczenia jest taki, że komunikacja z pacjentami jest 
istotna zarówno przed wprowadzeniem zamiany, jak i w jej trakcie oraz po 
zamianie. Pomocne okazało się też porównywanie wyników pacjentów przed 
zmianą i po niej.

W wyniku przeprowadzenia przetargu na infliksymab (lek biologiczny 
biorównoważny i referencyjny) w szpitalu AZ Delta w Roeselare w Belgii podjęto 
decyzję o zamianie leku biologicznego referencyjnego na lek biologiczny 
biorównoważny u wszystkich pacjentów cierpiących na nieswoiste zapalenie jelit 
(NZJ). Kluczowym zagadnieniem dla osiągnięcia powodzenia założenia było 
odpowiednie przekazywanie informacji i podjęcie działań edukacyjnych.

• Czy leki biologiczne biorównoważne są równie skuteczne?

• Jaka jest różnica między biorównoważnym a referencyjnym lekiem 
biologicznym?

◦ Proces pozwolił zespołowi ponownie przeanalizować procedurę podawania 
leku, aby ją uprościć. Skutkowało to skróceniem czasu oczekiwania na 
świadczenia, zharmonizowaniem procedur, usprawnieniem procedur 
stosowanych przed podaniem leku itp.

Choć zamiana na lek biologiczny biorównoważny była obowiązkowa, zespół 
nadzorujący dostrzegł szereg pozytywnych rezultatów:
• Korzyści dla personelu pielęgniarskiego (i pacjentów):

Pierwszym ważnym krokiem było powiadomienie pacjentów o zamianie. Wszyscy 
pacjenci otrzymali zindywidualizowane listy, a ponadto personel medyczny 
zapewniał informacje i wyjaśnienia podczas spotkań bezpośrednich. W trakcie 
tych działań szczególny nacisk położono na wskazanie korzyści dla pacjentów.

• Czy po zamianie leku biologicznego referencyjnego na lek biologiczny 
biorównoważny może zostać utracona skuteczność leczenia?
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Leki biologiczne biorównoważne mogą przynieść oszczędności dla systemów opieki 
zdrowotnej, a zatem mogą podnieść dostępność leczenia dla pacjentów w niektórych 
regionach lub krajach. Jest to rezultat osiągania wyższej efektywności kosztowej 
i wprowadzania silniejszej konkurencji na rynku leków biologicznych.

Leki biologiczne odmieniły kształt opieki zdrowotnej i proces leczenia niektórych 
chorób, radykalnie poprawiając stan opieki nad pacjentami. Większość z tych leków 
stała się standardem opieki oferowanej w niektórych obszarach terapeutycznych. 
Jednak leki biologiczne ze względu na swoją złożoność mogą być droższe niż nowe lub 
istniejące już leki małocząsteczkowe, co oznacza, że koszty związanych z nimi badań, 
opracowania i produkcji mogą być znacznie wyższe. Stawia to decydentów przed 
trudnym wyborem. Z jednej strony dostępne są skuteczne leki, ale z drugiej dostęp do 
nich może być ograniczany z powodu wysokich cen, szczególnie w sytuacji obniżania 
budżetów przeznaczonych na leki i jednoczesnego wzrostu zapotrzebowania na opiekę 
zdrowotną.

3.1.2. Poprawa dostępu do leków biologicznych

• Korzyści dla pacjentów:

◦ Lek biologiczny biorównoważny był tańszy niż oryginalny lek biologiczny, 
więc dzięki zastosowaniu tego pierwszego zespół mógł udostępnić terapię 
biologiczną większej liczbie osób.

◦ Zespół poprawił organizację programu opieki.

◦ Dzięki oszczędnościom szpital był w stanie zwiększyć wymiar zatrudnienia 
pielęgniarki specjalizującej się w opiece nad pacjentami z NZJ z połowy na 
cały etat, co przełożyło się na lepsze wsparcie pacjentów podczas wizyt.

◦ Zespół mógł wspierać pacjentów, pomagając rozwiązywać problemy czy 
odpowiadając na pytania pojawiające się po powrocie pacjenta do domu.

• Korzyści dla szpitala i systemu opieki zdrowotnej:

◦ Zespół mógł na dłużej zapewnić stabilność finansową systemu opieki 
zdrowotnej.

Studium przypadku 2: Oszczędności wynikające z wprowadzenia 
leków biologicznych biorównoważnych

• W Wielkiej Brytanii fundacja zarządzająca kilkoma szpitalami York Teaching 
Hospital Foundation Trust wprowadziła we wrześniu 2015 r. zamianę 
z referencyjnego infliksymabu na infliksymab biorównoważny i w wyniku tego 
zaoszczędziła w pierwszym roku około 450 000 GBP (około 516 600 EUR). 
Kluczowa w całym procesie była praca pielęgniarek i pielęgniarzy 
specjalizujących się w opiece nad pacjentami z NZJ, którzy przekazywali 
informacje pacjentom i wspierali ich potrzeby, jak i współpracowali 
z personelem na oddziale dziennym, gdzie wykonywano infuzje. [2]
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Wraz z wprowadzeniem leków biologicznych biorównoważnych wielu płatników 
i przedstawicieli organów nadzorujących system opieki zdrowotnej postanowiło zmienić 
wytyczne dotyczące leczenia, aby umożliwić wcześniejsze włączanie terapii 
biologicznej lub zapewnić lekarzom i pacjentom większą liczbę możliwości leczenia.

• W ramach badania przeprowadzonego w Danii badacze analizowali zamianę 
na produkt biologiczny biorównoważny przeprowadzoną u pacjentów 
z reumatoidalnym zapaleniem stawów, zesztywniającym zapaleniem stawów 
kręgosłupa lub spondyloartropatią i oszacowali, że roczne oszczędności 
wynikające z takie zamiany wyniosły od około 8900 DKK do 64 600 DKK (około 
1195 do 8675 EUR) na pacjenta w zależności od schematu podawania leku. 
Sam proces zamiany nie angażował wysokich kosztów. W badaniu 
stwierdzono, że w tym przypadku „koszt przeprowadzenia zamiany był 
[bardzo] ograniczony, a oszczędności zyskane dzięki znacznie niższym 
cenom leków biologicznych biorównoważnych w porównaniu z lekiem 
oryginalnym skutkowały natychmiastową opłacalnością ekonomiczną 
procesu”, [3, 4].

Studium przypadku 3: Jak zmiana wytycznych może wpłynąć 
na stosowanie leków biologicznych biorównoważnych

• W Szwecji przed wprowadzeniem do obrotu biorównoważnego filgrastymu lek 
Neupogen® (tj. filgrastym produkowany przez firmę Amgen) mógł być 
podawany pacjentowi wyłącznie po uzyskaniu zgody trzech lekarzy. Ze 
względu na obniżenie kosztów leczenia wywołane konkurencją ze strony 
leków biologicznych biorównoważnych organy nadzorujące system złagodziły 
ograniczenia dotyczące przepisywania leków, wprowadzając wymaganie 
zgody tylko jednego lekarza. Spowodowało to 500% wzrost stosowania 
biorównoważnego filgrastymu.

• W Wielkiej Brytanii instytut krajowy NICE zaktualizował swoje wytyczne 
dotyczące leczenia, wprowadzając biorównoważny infliksymab jako 
możliwość leczenia także u dorosłych pacjentów ze spondyloartropatią osiową 
bez zmian radiologicznych. Wskazanie to było wykluczone ze stosowania leku 
Remicade® (infliksymab produkowany przez firmę Janssen Biotech) ze 
względu na wysokie koszty. Po wprowadzeniu biorównoważnej erytropoetyny 
instytut NICE ocenił leczenie tą cząsteczką jako opłacalne również 
w przypadku pacjentów cierpiących na nowotwory i niedokrwistość wywołaną 
leczeniem przeciwnowotworowym.

Tam, gdzie oszczędności trafiają z powrotem bezpośrednio do odpowiedniego 
oddziału, szpitale mogą zwiększać liczebność zespołów personelu, zapewniając 
większe wsparcie ze strony współpracowników lub możliwość szerszego wymiaru 
godzin pracy dla pielęgniarek i pielęgniarzy specjalistycznych, a także lepsze 
przeszkolenie i pomoc dla niewyspecjalizowanych pracowników służby zdrowia. 

3.1.3. Zwiększanie liczebności personelu medycznego
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3. KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z LEKÓW BIOLOGICZNYCH BIORÓWNOWAŻNYCH

Leki generyczne (leki małocząsteczkowe produkowane po wygaśnięciu ochrony 
patentowej) mogą znacznie zmniejszać nierówności występujące w opiece zdrowotnej 
[5, 6], a wprowadzenie leków biologicznych biorównoważnych doprowadziło do 
zwiększenia dostępu pacjentów do terapii biologicznych [7].

1.  NHS England. Principles for sharing the benefits associated with more efficient use 
of medicines not reimbursed through national prices. Created: 2014. Available from: 
https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2014/01/princ-shar-benefits.pdf.

3. Syrop J. 4 Studies Address Successes, Failures, and Strategies in Non-Medical 
Biosimilar Switching. The Centre for Biosimilars. Created: 2017. Available from: 
http://www.centerforbiosimilars.com/conferences/acr-2017/4-studies-address-
successes-failures-and-strategies-in-nonmedical-biosimilar-switching.

Dostęp do leków biologicznych może być ograniczony z powodu procedur ustalania cen 
i zasad refundacji obowiązujących w poszczególnych krajach i systemach opieki 
zdrowotnej. Wprowadzenie konkurencji ze strony leków biologicznych biorównoważnych 
daje rządom w całej Europie szansę na zwiększenie dostępu pacjentów do leczenia 
przy jednoczesnym wspieraniu stabilności budżetów służby zdrowia.

3.2. ŹRÓDŁA

2. Read C. Specialist nurses support cost effective drugs for treatment. HSJ, 2017. 
Available from: https://www.hsj.co.uk/nursing/specialist-nurses-support-cost-
effective-drugs-for-treatment/7015632.article.

3.1.4. Poprawa dostępu do opieki zdrowotnej

• W fundacji Royal Free London Foundation Trust działającej w Wielkiej Brytanii 
porozumienie o współdzieleniu korzyści oraz oszczędności w wysokości 
2,5 miliona GBP (około 2,9 miliona EUR) wypracowane dzięki stosowaniu 
leków biologicznych biorównoważnych w obszarze gastroenterologii pozwoliły 
na rekrutację kilku nowych pielęgniarek/pielęgniarzy specjalizujących się 
w opiece nad pacjentami z NZJ. Choć okres obowiązywania porozumienia jest 
ograniczony, wartość dodatkowej pomocy zapewnionej przez nowy personel 
pielęgniarski może pozwolić na wydłużenie czasu jego zatrudnienia [2].

• W Wielkiej Brytanii porozumienie o współdzieleniu korzyści zawarte po 
przeprowadzeniu zamiany dotyczącej infliksymabu umożliwiło fundacji York 
Teaching Hospital Foundation Trust zatrudnienie w Scarborough pielęgniarki 
specjalizującej się w opiece nad pacjentami z NZJ. Argumentu pozyskania 
oszczędności użyto do stworzenia nowego stanowiska, które oznacza, że 
pacjenci nie muszą już podróżować na duże odległości.

Studium przypadku 4: Współdzielenie korzyści w formie większej 
liczby personelu pielęgniarskiego
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june-2015/.
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investment perspective: The case of clopidogrel. Health Policy 2017. 121(5): p. 558-
565. 10.1016/j.healthpol.2017.02.015.

4. Jørgensen TS, Skougaard M, Asmussen HC, et al. Communication strategies are 
highly important to avoid nocebo effect when performing non-medical switch from 
originator product to biosimilar product: Danish results from applying the parker 
model-a qualitative 3-step research model. American College of Rheumatology 
2017 meeting; November 7, 2017; San Diego, California; Abstract 2260. Created: 
2017. Available from: http://acrabstracts.org/abstract/communication-strategies-
are-highly-important-to-avoid-nocebo-effect-when-performing-non-medical-
switch-from-originator-product-to-biosimilar-product-danish-results-from-applying-
the-parker-model-a-q/.

7. IMS Health. The impact of biosimilar competition on price, volume and market share - 
update 2017. Created: 2017. Available from: http://ec.europa.eu/growth/content/
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4.1. TEORIA ZARZĄDZANIA ZMIANĄ/ZAMIANĄ

Rolę pielęgniarki/pielęgniarza w budowaniu zaufania pacjentów i ich zaangażowania 
w zamianę można zgodnie z teorią przedstawioną w modelu Kübler-Ross podsumować 
w ośmiu krokach [2]:

Model Kübler-Ross odzwierciedla sposób, w jaki pielęgniarki i pielęgniarze radzą sobie 
z postawami i zachowaniami pacjentów w wielu różnych sytuacjach, nie tylko przy 
wprowadzaniu leków biologicznych biorównoważnych. Do sytuacji takich należą też 
postawienie diagnozy, rozpoczęcie lub zmiana leczenia oraz zmiana stylu życia.

Personel pielęgniarski wie z doświadczenia, że zamiana leków może być trudna dla 
pacjentów, zwłaszcza że są już oni obciążeni koniecznością poradzenia sobie 
psychicznie z postawioną diagnozą i przebiegiem leczenia. Proces zamiany obejmuje 
przejście drogi od wątpliwości, obaw, a nawet gniewu do zrozumienia i akceptacji.

W pielęgniarstwie istnieje kilka teorii i praktyk związanych z zarządzaniem zmianą, na 
przykład model zmiany Kübler-Ross (rycina 1). Można go wykorzystać do opisania 
ludzkich uczuć i emocji pojawiających się podczas procesu zamiany leków.

4.2. ZARZĄDZANIE ZAMIANĄ Z LEKÓW BIOLOGICZNYCH REFERENCYJNYCH 
NA LEKI BIOLOGICZNE BIORÓWNOWAŻNE 

Pielęgniarki i pielęgniarze odgrywają kluczową rolę [1] w komunikowaniu się 
z pacjentami oraz zapewnianiu wsparcia i poczucia bezpieczeństwa przed zamianą 
leków biologicznych, w trakcie zamiany, a zwłaszcza po niej. Personel pielęgniarski 
wykorzystuje w tym zakresie wiedzę zdobytą podczas wieloletniego procesu 
kształcenia oraz doświadczenie zgromadzone w pracy. Jest to proces wymagający 
czasu, cierpliwości i troski.

Rycina 1: Model zmiany Kübler-Ross
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Kroki budowania 
zaufania 
i zaangażowania 
pacjenta

Krok trzeci: 
Zrozumienie

Krok pierwszy: 
Kontakt

Krok czwarty: 
Pozytywna 
percepcja

Krok drugi: 
Świadomość

Krok piąty: 
Eksperymentowanie

Zapoznaj pacjentów z procesem 
podawania leku, szczególnie jeśli 
następują w nim jakieś zmiany. 
Pozwól pacjentom zobaczyć 
nowy lek i zapoznać się ze 
związanymi z lekiem 
informacjami. Naucz pacjentów 
nowych umiejętności, których 
mogą potrzebować.

Rola pielęgniarki/pielęgniarza

Prezentuj przykłady, odpowiadaj 
na pytania i bądź gotowa/y na 
wyzwania, ponieważ pacjenci 
zaczynają rozumieć, jak wpłynie 
na nich zamiana.

Rozwijaj i poszerzaj przekazane 
informacje.

Wzmacniaj przekaz 
o pozytywnych aspektach 
i korzyściach wynikających 
z zamiany, tj. prezentuj 
perspektywę korzyści dla 
pacjenta i opieki, jaką otrzyma.

Przekazuj jasne informacje, 
zacznij budować świadomość 
jeszcze przed wprowadzeniem 
leku biologicznego 
biorównoważnego.

„Popieram ten 
proces”

„Słyszałem/am 
o tym”

„Jestem tego 
świadomy/a, ale 
muszę dowiedzieć 
się więcej”

Reakcja pacjenta

„Rozumiem to i co to 
dla mnie oznacza”

„Spróbuję tego”

Tabela 2: Wspieranie procesu zamiany leków biologicznych 

przez komunikację: Osiem kroków
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Krok ósmy: 
Internalizacja 

Krok siódmy: 
Instytucjonalizacja

Krok szósty: 
Przyjęcie

Kroki budowania 
zaufania 
i zaangażowania 
pacjenta

Monitoruj przestrzeganie zasad 
i zaleceń, gdy leczenie lekiem 
biologicznym biorównoważnym 
przekształca się w działanie 
rutynowe.

Zacznij leczenie lekiem 
biologicznym biorównoważnym, 
odpowiadaj na pytania, w miarę 
jak napływają.

Rola pielęgniarki/pielęgniarza

Wzmacniaj przekonania 
zbudowane w poprzednich 
krokach, kiedy leczenie zaczyna 
być odbierane jako „normalne”.

Zapewniaj i potwierdzaj cały 
czas, że leki biologiczne 
biorównoważne to nadal taka 
sama terapia.

Podkreślaj i powtarzaj 
przekazane wcześniej informacje. 
Nadal uspokajaj pacjentów przy 
przyjmowaniu leków i odpieraj 
negatywne myśli pacjentów, aby 
uniknąć efektu nocebo (tj. 
pogorszenia objawów 
wywołanego zamianą na inną 
aktywną terapię) [3].

Wróć z komentarzami do 
wszelkich zadanych wcześniej 
pytań i zajmij się nowymi 
pytaniami pojawiającymi się po 
zamianie.

Nadal odpowiadaj na pojawiające 
się pytania.

Kontaktuj pacjentów, którzy 
całkowicie zaakceptowali 
zamianę, z pacjentami, którzy 
wciąż nie są pewni.

„Chcę tego”

„Tak właśnie 
działamy”

„To jest nasza 
praktyka”

Reakcja pacjenta

Źródło: Adaptacja za Conner [2]

22 4. ZAMIANA NA LEKI BIOLOGICZNE BIORÓWNOWAŻNE

Switch Management between Similar Biological Medicines. A Communication Information Guide for Nurses

Zarządzanie zamianą leków biologicznych. Przewodnik informacyjny i komunikacyjny dla personelu pielęgniarskiego



4.3. PRZEPROWADZENIE ZAMIANY

We wprowadzaniu pacjentów w tematykę leków biologicznych biorównoważnych 
najistotniejszą rolę odgrywa komunikacja [4, 5]. Kiedy pielęgniarki i pielęgniarze 
omawiają z pacjentami zamianę leków na biologiczne biorównoważne i zapewniają 
wsparcie podczas całego procesu, ważne jest, aby pamiętać o korzyściach płynących 
ze stosowania leków biologicznych biorównoważnych dla pacjentów, zespołów 
pracowników służby zdrowia, w tym personelu pielęgniarskiego, oraz systemu opieki 
zdrowotnej. Oznacza to, że przed zamianą konieczne jest, aby pielęgniarki/
pielęgniarze i wszyscy członkowie zespołu medycznego dysponowali odpowiednią 
wiedzą na temat leków biologicznych biorównoważnych, a także mieli zaufanie 
i pewność co do roli odgrywanej przez te leki w opiece nad pacjentem.

Schemat z ryciny 2. obrazuje kroki, dzięki którym można zapewnić, by członkowie 
zespołu multidyscyplinarnego byli w pełni poinformowani i przygotowani do wdrożenia 
zamiany.

Istotna jest komunikacja z pacjentami podczas całego procesu. Mogą to być spotkania 
bezpośrednie, rozmowy telefoniczne, przekazywanie wiadomości e-mail, 
wykorzystywanie aplikacji mobilnych mHealth i innych podobnych technologii oraz 
mediów społecznościowych takich jak WhatsApp® i Messenger®. Wsparcie powinno 
również dotyczyć kwestii przestrzegania zasad i zaleceń, nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii, zdarzeń niepożądanych i reklamacji produktów. Posiłkując się nowymi 
technologiami, ważne jest, aby zapewnić procesy reagowania na zdarzenia 
niepożądane i reklamacje produktów na czas i skutecznie. Pacjenci powinni mieć na 
bieżąco możliwość omawiania wszelkich problemów czy obaw z lekarzami, 
pielęgniarkami/pielęgniarzami i farmaceutami.

Pacjenci mogą być zaniepokojeni zamianą leków biologicznych i będą mieli wiele pytań. 
Aby zbudować w pacjentach zaufanie i pewność, ważne jest stosowanie pozytywnego 
języka w odpowiadaniu na pytania. Pacjenci muszą wiedzieć, że opiekujący się nimi 
personel medyczny rozumie zasadność przeprowadzenia zamiany i jest przekonany 
o jej słuszności. Aby uniknąć nieporozumień, zespół pielęgniarek i pielęgniarzy oraz 
reszta personelu medycznego powinni uzgodnić treść wyjaśnień i spójnie je stosować.

Po podjęciu decyzji o zamianie leków, niezależnie czy z produktu referencyjnego na 
biorównoważny (lub odwrotnie) czy też między lekami biologicznymi biorównoważnymi, 
i opracowaniu planu realizacji procesu kolejnym krokiem jest praktyczne 
przeprowadzenie zamiany (patrz rycina 3).

FAQ 7: Can the biosimilar have a different packaging or delivery system?

• Dawka i droga podania leku biologicznego biorównoważnego muszą być takie 
same jak w przypadku leku referencyjnego.

• Tak, wygląd produktu może być inny, ponieważ ochrona patentowa może 
również obejmować aparat do aplikacji leku. Nie wpływa to jednak na 
bezpieczeństwo czy skuteczność leków biologicznych biorównoważnych.
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opakowanie lub sposób podania?
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Rycina 2: Schemat wprowadzania leków biologicznych biorównoważnych
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Nie

NieTak
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przewodnik 

komunikacyjny

Zapoznaj się 
z informacjami 
ze strony EMA

Porozmawiaj 
z pracownikami 

apteki

Czy masz wiedzę na 
temat leków 

biologicznych, w tym 
biorównoważnych?

PRZEPROWADŹ ZAMIANĘ

Tak

Czy stosujesz leki 
biologiczne biorównoważne?

Zapoznaj się z informacjami 
z programu edukacyjnego

Czy masz wystarczająco 
informacji?

Czy masz pewność?

Nie

Czy w zespole są nowi 
pracownicy albo udostępniono 

nowe leki biologiczne 
biorównoważne?

Tak Nie

Opracuj program edukacyjny 
i zaangażuj wszystkie 
zainteresowane strony 

w stworzenie 
multidyscyplinarnego zespołu, 

tj. pielęgniarki/pielęgniarzy, 
lekarzy, farmaceutów, 

zamawiających 

• Zaaranżuj i zaangażuj grupę zarządzającą 
lekami – upewnij się, że jest w niej 
pielęgniarka/pielęgniarz.

• Wyznacz lidera ds. leków biologicznych 
biorównoważnych.

• Opracuj plan wdrożenia.

• Zastanów się, kogo i jak poinformować, tj. 
współpracowników, pacjentów, lekarzy, grupy 
pacjentów.

• Korzystaj z różnych form kontaktu, np. spotkań 
bezpośrednich, wiadomości e-mail, strony 
internetowej, biuletynów informacyjnych.  

Czy chcesz stosować leki 
biologiczne biorównoważne?

Tak
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Rycina 3: Schemat przeprowadzania zamiany leków
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Personel pielęgniarski jest dobrze przygotowany do rozumienia perspektywy pacjenta, 
przykładowo jego niechęci w sytuacji, gdy od jakiegoś czasu dzięki konkretnym lekom 
uzyskał stan stabilny lub gdy w końcu po wielu zmianach leków z powodu ich braku 
skuteczności czy wystąpienia niekorzystnych skutków ubocznych znalazł odpowiedni 
lek.

• Będziemy służyć Panu/Pani wsparciem w trakcie procesu zamiany leków. 
Będziemy też monitorować stan Pana/Pani zdrowia przed zamianą i po niej, 
aby upewnić się, że nie nastąpiły żadne niekorzystne skutki.

• Lek biologiczny, który Pan/Pani otrzyma, jest równie bezpieczny i skuteczny 
jak oryginalny lek i spełnia te same wymagania jakościowe. Został dokładnie 
przebadany i zarejestrowany przez Europejską Agencję Leków.

• Uzyskanie stanu stabilnego może być odpowiednim momentem na 
przeprowadzenie zamiany leków, ponieważ stan stabilny oznacza, że dobrze 
reaguje Pan/Pani na zastosowaną cząsteczkę i nie ma potrzeby 
wprowadzania innego leku biologicznego.

Pyt. 8: Dzięki stosowaniu tego leku mój stan jest stabilny. 
Nie chcę zmieniać leku.

*Przykładowa odpowiedź – odpowiedź może różnić się w zależności od kraju, regionu, szpitala i szeregu 
 innych czynników.

• Inne firmy mogą również produkować leki biologiczne biorównoważne 
łatwiejsze w dozowaniu lub podawaniu, ponieważ będą one przyjmowane 
w inny sposób lub za pomocą innych urządzeń, np. lepszej strzykawki. Może to 
wpływać na tempo i prostotę prowadzenia Pana/Pani leczenia.

• Ponieważ coraz więcej firm produkuje leki biologiczne biorównoważne, 
a konkurencja na rynku wzrasta, w przyszłości może pojawić się inny lek 
biorównoważny, który moglibyśmy potencjalnie u Pana/Pani zastosować.

Pyt. 9: Czy będzie konieczna kolejna zamiana leku?

• Jeśli dokonamy zamiany na inny lek biologiczny biorównoważny, będziemy 
uważnie monitorować stan Pana/Pani zdrowia, by mieć pewność, że lek ten 
jest równie bezpieczny i skuteczny.

*Przykładowa odpowiedź – odpowiedź może różnić się w zależności od kraju, regionu, szpitala i szeregu 
 innych czynników.
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◦ Jest to szczególnie ważne w przypadku pacjentów, którzy musieli często 
zmieniać leki, aby znaleźć preparat faktycznie sprawdzający się w ich 
przypadku i pozwalający na uzyskanie stanu stabilnego. Proces ten mógł 
nadwyrężyć ich zaufanie do dalszych zamian (patrz także „Pyt.: Dzięki 
stosowaniu tego leku mój stan jest stabilny. Nie chcę zmieniać leku”.)

◦ Ważne jest ciągłe prowadzenie rozmowy, ponieważ im więcej pacjenci 
wiedzą o lekach biologicznych biorównoważnych i im więcej mają 
zrozumienia tematu i zaufania do tych leków, tym bardziej otwarci mogą 
być na zamianę.

• W pewnych przypadkach personel pielęgniarski będzie musiał 
z wyrozumiałością wyjaśnić pacjentom, że może dojść do zamiany leków, 
a następnie wspierać pacjentów w trakcie tego procesu.

• W innych przypadkach może istnieć możliwość uzyskania zgody, by 
poszczególni pacjenci pozostali przy stosowaniu leku biologicznego 
referencyjnego.

Pyt. 10: Nie zamienię!

*Przykładowa odpowiedź – odpowiedź może różnić się w zależności od kraju, regionu, szpitala i szeregu 
 innych czynników.

• Tak, skuteczność leczenia może zostać utracona po zamianie z leku 
biologicznego referencyjnego na biologiczny biorównoważny. Jednak nie jest 
to spowodowane samą zamianą. Pana/Pani organizm może wytwarzać 
przeciwciała działające przeciwko lekom biologicznym i może mieć to miejsce 
zarówno w przypadku leku referencyjnego, jak i leku biorównoważnego.

• Będziemy monitorować stan Pana/Pani zdrowia przed zamianą leków i po niej, 
a także uważnie obserwować Pana/Pani wyniki w trakcie całego procesu.

Pyt. 11: Czy po zamianie może dojść do utraty działania leku?

• Jeśli martwi Pana/Panią zamiana, może to wywołać odczucie pogorszenia się 
objawów lub pogłębienia efektów ubocznych, co będzie sprawiać wrażenie, że 
lek nie jest tak skuteczny jak poprzedni. Nazywamy to zjawisko efektem 
nocebo. Jego występowanie oznacza, że zaufanie i przekonanie wpływają na 
skuteczność leczenia [3].

*sample answer – answer may differ by country, region, hospital or a range of other factors.

• Zmierzymy ilość leku we krwi tuż przed podaniem leku biologicznego 
biorównoważnego, żeby mieć pewność, że podajemy odpowiednią dawkę 
leku. Oznacza to również, że w trakcie procesu możemy uważniej analizować 
stan Pana/Pani zdrowia.

FAQ 12: Why are you doing more tests, and why is my treatment taking 
longer?

• Czasami przy zamianie na leki biologiczne biorównoważne firma 
farmaceutyczna sugeruje, żeby traktować preparat, jakby był lekiem 
całkowicie nowym, co może oznaczać dłuższy czas leczenia.
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Pyt. 12: Dlaczego wykonują Państwo więcej badań i dlaczego 
moje leczenie trwa dłużej?

*Przykładowa odpowiedź – odpowiedź może różnić się w zależności od kraju, regionu, szpitala i szeregu 
 innych czynników.

*Przykładowa odpowiedź – odpowiedź może różnić się w zależności od kraju, regionu, szpitala i szeregu 
 innych czynników.
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Praca z pracownikami służby zdrowia

W szpitalu Southampton General Hospital w Wielkiej Brytanii opracowano 
następujący nadzorowany program zamiany leków z udziałem lokalnego panelu 
pacjentów z nieswoistym zapaleniem jelit (NZJ), gastroenterologów, farmaceutów 
i zespołu pielęgniarskiego opiekującego się pacjentami z NZJ. Celem programu 
była zamiana stosowania infliksymabu referencyjnego na lek Inflectra (lek 
biologiczny biorównoważny) produkowany przez firmę Hospira: 

Personel medyczny omówił temat leków biologicznych biorównoważnych na 
spotkaniu oddziału gastroenterologii, koncentrując się na informacjach 
naukowych na temat tych leków i na sposobach poprawy opieki nad chorymi na 
NZJ. Lekarze wykazali powszechne wsparcie dla programu, opierając swoje 
decyzje na opracowanym planie zarządzania ryzykiem, który obejmował solidne 
procedury nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii i zapobieganie 
zamienialności przez przepisywanie wyłącznie leków opatrzonych marką. 
Lekarze jasno stwierdzili również, że aby móc zrealizować program, będą 
potrzebować dalszych inwestycji, ponieważ nie mają wystarczających zasobów 
do wykonania pracy.

Case studies 5: Biosimilar infliximab in inflammatory bowel disease: 
Outcomes of a managed switching programme

Praca z pacjentami
 

Panel pacjentów, czyli grupa 8-10 pacjentów, spotykał się z zespołem medycznym 
leczącym NZJ co 6-8 tygodni, aby przekazywać informacje i opinie pacjentów 
o usłudze medycznej i projekcie badawczym. Ponieważ pacjenci wyrażali obawy 
dotyczące niepełnych materiałów na temat stosowania leków biologicznych 
biorównoważnych w leczeniu NZJ i samej zamiany, jako działania uspakajające 
wprowadzono rozszerzony program monitorowania w ramach procesu 
nadzorowanej zamiany oraz program zarządzania ryzykiem. Pacjenci przychylnie 
odnosili się do inwestowania poczynionych oszczędności w rozwój usług 
świadczonych na rzecz chorych na NZJ, w tym wsparcia dietetycznego i pomocy 
pielęgniarek/pielęgniarzy specjalistycznych.
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Studium przypadku 5: Biorównoważny infliksymab w leczeniu 
nieswoistego zapalenia jelit (NZJ): Zaangażowanie pacjenta 
w nadzorowany program zamiany leków
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Podczas przeprowadzania zamiany i po zamianie między lekami biologicznymi 
biorównoważnymi a lekami biologicznymi referencyjnymi u niektórych pacjentów może 
wystąpić wysoki poziom niepokoju. Po zamianie leków pojawia się też wiele pytań. W tej 
sytuacji niezmiernie istotne jest wsparcie, zapewnienia, komunikacja i informacja ze 
strony personelu pielęgniarskiego i innych pracowników służby zdrowia, szczególnie 
gdy pacjenci napotkali problemy z postawieniem diagnozy i znalezieniem skutecznego 
leczenia. Może być to dla pacjenta czas obfitujący w silne emocje, co wymaga 
poświecenia mu czasu i okazania cierpliwości.

W sytuacji zamiany leków konieczny jest dostęp do pielęgniarki/pielęgniarza, gdy 
pojawiają się jakiekolwiek pytania. Z kolei wiedząc o możliwości uzyskania odpowiedzi 
na swoje pytania, pacjenci czują się pewniej i swobodniej. Na rycinie 4. przedstawiono 
schemat strategii podejmowania działań następczych po zamianie leków.

Przeprowadzono wiele badań dotyczących zdarzeń niepożądanych występujących po 
zamianie leków biologicznych referencyjnych na leki biologiczne biorównoważne. 
Wyniki tych badań nie wykazują różnic w poziomach wskaźników występowania czy 
nasilenia takich zdarzeń [7]. W badaniu przeprowadzonym w Danii i dotyczącym 
niepowodzeń terapeutycznych przy zamianie referencyjnego etanerceptu (lek Enbrel) 

Niektórzy pacjenci odczuwają niepokój, gdyż twierdzą, że czują się gorzej, po podaniu 
leku biologicznego biorównoważnego. Jest to prawdopodobnie efekt psychologiczny 
wynikający ze strachu przed ponownym zachorowaniem i skupianiu się na wcześniej 
niezauważonych objawach lub błędnym interpretowaniu normalnego postępu choroby 
jako skutków ubocznych. Zjawisko to jest znane jako „efekt nocebo”, czyli wpływ 
negatywnego myślenia, które zwiększa prawdopodobieństwo, że interwencja, na 
przykład zamiana na lek biologiczny biorównoważny, odniesie negatywny skutek [3].

4.4. PO ZAMIANIE LEKÓW BIOLOGICZNYCH: DZIAŁANIA NASTĘPCZE 
I WSPARCIE

29

Wszyscy pacjenci z NZJ leczeni infliksymabem, którzy podlegali specjalistycznej 
opiece NZJ dla dorosłych, otrzymali możliwość dołączenia do programu. U tych, 
którzy się zgodzili, zamieniono terapię na lek Inflectra z taką samą dawką 
i częstotliwością podania jak w przypadku referencyjnego infliksymabu.

• Inwestycje w prowadzoną przez pielęgniarki i pielęgniarzy opiekę obejmującą 
stosowanie leków biologicznych u chorych na NZJ

• Opracowanie specjalistycznej opieki pielęgniarskiej dla chorych na NZJ 
w lecznictwie zamkniętym

Wyniki

Finansowanie projektu

• Finansowanie nadzorowanego programu zamiany

Nowo utworzone stanowiska pracy obejmowały: stanowisko pielęgniarskie ze 
specjalizacją w opiece nad chorymi na NZJ, stanowisko urzędnicze w wymiarze 
0,5 etatu, stanowisko farmaceuty w wymiarze 0,2 etatu i dietetyka w wymiarze 0,2 etatu.

Program został sfinansowany na podstawie porozumienia o współdzieleniu 
zysków zawartego między fundacją University Hospital Southampton NHS 
Foundation Trust a lokalnymi agencjami zamówień usług leczniczych. Wszelkie 
wygospodarowane oszczędności podlegały zasadom współdzielenia, co 
obejmowało:
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W celu unikania efektu nocebo szczególnie ważne jest edukowanie pacjentów na temat 
przebiegu ich choroby [3].

W innym duńskim badaniu badacze, którzy analizowali zamianę na produkt biologiczny 
biorównoważny u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów, zesztywniającym 
zapaleniem stawów kręgosłupa lub spondyloartropatią, doszli do wniosku, że ważną 
częścią procesu zamiany stanowiły przyjęte strategie komunikacyjne [4, 5].

i etanerceptu biorównoważnego (lek Benepali) pacjenci uważali za „oczywiste”, że 
zdarzenia niepożądane i utrata skuteczności były wynikiem zamiany na lek biologiczny 
biorównoważny. Przedstawienie wyjaśnienia, że lek referencyjny i biorównoważny są 
taką samą terapią, było skuteczne w około 90% przypadków [4, 8].

Rycina 4: Schemat strategii podejmowania działań następczych 
po zastosowaniu leku biologicznego biorównoważnego
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4.5. NADZÓR NAD BEZPIECZEŃSTWEM FARMAKOTERAPII

Zgodnie z wymogami prawa UE każdy lek musi być opatrzony nazwą handlową lub 
nazwą marki oraz nazwą substancji czynnej (opisanej jako nazwa rodzajowa, 
powszechna nazwa substancji lub międzynarodowa nazwa niezastrzeżona [INN]). Aby 
zapewnić identyfikowalność w UE, leki muszą być jasno oznaczone nazwą handlową 
i numerem serii, co jest szczególnie ważne w przypadku, gdy istnieje więcej niż jedna 
wersja leku biologicznego. Proces ten gwarantuje, że lek może być poprawnie 
zidentyfikowany, jeśli wystąpi jakikolwiek związany z nim problem [7].

Ważnym wymogiem w zakresie monitorowania bezpieczeństwa wszystkich leków 
biologicznych jest konieczność zapewnienia identyfikowalności produktów i serii 
w codziennym użyciu i na wszystkich poziomach łańcucha dostaw. Obejmuje to czas od 
wydania leku biologicznego przez producenta, przez jego przejście przez cały łańcuch 
dystrybucji, aż do momentu podania pacjentowi.

Pracownicy służby zdrowia, w tym pielęgniarki/pielęgniarze, odgrywają istotną rolę 
w gromadzeniu i zgłaszaniu niepożądanych reakcji na działanie leków biologicznych, 
w tym leków biologicznych biorównoważnych. Personel musi zapisać nazwę produktu 
(nazwę marki) i numer serii lub kod oraz opis podejrzewanego działania niepożądanego 
i zgłosić te dane za pomocą dostępnego on-line lub internetowego narzędzia do 
raportowania używanego w danym regionie.

Ważne jest, aby pracownicy służby zdrowia zgłaszali wszelkie podejrzewane 
niepożądane działania produktu leczniczego (ADR) dotyczące czy to leku 
biologicznego referencyjnego, czy biorównoważnego, nawet jeśli reakcja jest już 
wymieniona w ChPL i ulotce dla pacjenta opisujących lek referencyjny. Pracownicy 
służby zdrowia odgrywają również ważną rolę w wyjaśnianiu pacjentom ich 
odpowiedzialności za zgłaszanie wszelkich niepożądanych działań leków, w tym 
w przekazywaniu informacji na temat tego, jak sporządzać zgłoszenia i dlaczego są one 
ważne.

• Gdyby jednak doszło do takiej sytuacji, będziemy monitorować stan Pana/Pani 
zdrowia po zamianie, jakbyśmy dokonali jej celowo.

FAQ 13: What if you accidentally give me the reference biological medicine 
or a different biosimilar after you have switched me to the biosimilar?

• Zapewnimy, by wdrożono system zapobiegający przypadkowej zamianie 
leków.

• Będziemy monitorować występowanie wszelkich potencjalnych skutków 
ubocznych dotyczących stosowania leków.

• Aby zminimalizować ryzyko, wszystkie leki biologiczne biorównoważne są 
przepisywane z użyciem nazwy marki, a ich bezpieczeństwo jest 
monitorowane za pośrednictwem systemów nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii będących pod kontrolą organów nadzorujących system opieki 
zdrowotnej.

• Rejestracja wydana przez EMA oznacza, że wszystkie leki biologiczne 
(zarówno produkty referencyjne, jak i biorównoważne) są bezpieczne, 
skuteczne i wysokiej jakości.

*Przykładowa odpowiedź – odpowiedź może różnić się w zależności od kraju, regionu, szpitala i szeregu 
 innych czynników.
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Pyt. 13: Co stanie się, gdy po zamianie na lek biologiczny biorównoważny 
przypadkiem zostanie mi podany lek biologiczny referencyjny lub inny 
lek biorównoważny?
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4.6. ŹRÓDŁA

3. Rezk MF, Pieper B, Treatment Outcomes with Biosimilars: Be Aware of the Nocebo 
Effect. Rheumatol Ther 2017. 4(2): p. 209-218. 10.1007/s40744-017-0085-z.

• Jeśli podejrzewa Pan/Pani, że jakikolwiek lek wywołuje skutki uboczne, 
szczególnie jeśli są to skutki, jakich wcześniej nie było lub jakich pacjent się nie 
spodziewa, należy powiedzieć o tym pracownikowi służby zdrowia.

• Można również zgłaszać wystąpienie skutków ubocznych za pośrednictwem 
systemu zgłaszania działań niepożądanych przeznaczonego dla pacjentów 
i udostępnionego przez organy nadzorcze danego kraju.

• Przewiduje się, że wszystkie wersje leków biologicznych, w tym leki 
biologiczne referencyjne i wersje biorównoważne, będą wykazywać podobne 
wzorce występowania skutków ubocznych.

FAQ 14: What should I do if I think the biosimilar is causing side effects?

• Nie istnieją doniesienia o zagadnieniach bezpieczeństwa szczególnie 
związanych z lekami biologicznymi biorównoważnymi [9].
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Pyt. 14: Co należy zrobić, jeśli uważam, że lek biologiczny 
biorównoważny wywołuje skutki uboczne?

*Przykładowa odpowiedź – odpowiedź może różnić się w zależności od kraju, regionu, szpitala i szeregu 
 innych czynników.
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Wprowadzenie do stosowania leków biologicznych biorównoważnych i dokonywanie 
zamiany między lekami biorównoważnymi a lekami referencyjnymi może przynieść 
korzyści pacjentom, personelowi medycznemu i systemowi opieki zdrowotnej, choć 
należy podchodzić do tego zagadnienia z odpowiednią uwagą.

5.2. REKOMENDACJE

Programy prowadzone przez personel pielęgniarski mogą zapewnić ciągłość 
przekazywania informacji i edukacji przed zamianą leków, w jej trakcie oraz po 
zamianie. Współpraca w ramach interdyscyplinarnych zespołów oraz zapewnienie 
jasnej i spójnej komunikacji i informacji na wszystkich poziomach, tj. od kierownictwa do 
pacjentów, może przynieść korzyści pod względem jakości i kosztów opieki [1].

5.3. ŹRÓDŁA

Prosimy o kontakt (patrz pkt 6.5), jeśli otrzymają Państwo pytania od pacjentów, które 
nie zostały omówione w przewodniku, lub jeśli dysponują Państwo odpowiedziami czy 
studiami przypadku, które mogą pomóc innym pracownikom służby zdrowia. Nasz 
zespół przeanalizuje je pod kątem wykorzystania w kolejnych wersjach przewodnika.

5.1. UWAGI KOŃCOWE

Mamy nadzieję, że ten przewodnik informacyjny i komunikacyjny będzie przydatny 
w Państwa pracy. Chociaż dysponujemy już ponad dziesięcioletnim doświadczeniem 
w terapii prowadzonej lekami biologicznymi biorównoważnymi, ich tematyka jest dla 
niektórych osób wciąż zagadnieniem nowym i w fazie rozwoju. Jeśli potrzebują 
Państwo dalszych informacji w tym zakresie, zachęcamy do odwiedzenia strony 
internetowej Europejskiej Agencji Leków (EMA).

1. Taylor NS, Bettey M, Wright J, et al., The impact of an inflammatory bowel disease 
nurse-led biologics service. Frontline Gastroenterol 2016 r. 7(4): s. 283-288.   
10.1136/flgastro-2016-100696.
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6.1. GLOSARIUSZ

6. ANEKS

Europejskie Publiczne 
Sprawozdania 
Oceniające (EPAR)

Ekstrapolacja wskazań

Lek biologiczny 
biorównoważny

Europejska Agencja 
Leków (EMA)

Współdzielenie korzyści

Lek biologiczny

Lek wysoce podobny do znajdującego się w obrocie 
leku biologicznego (leku referencyjnego lub 
produktu referencyjnego).

Zasady współpracy ustalone między zainteresowanymi 
stronami, tj. zamawiającymi i świadczącymi usługi 
opieki zdrowotnej, wspierające stosowanie 
tańszych leków, w ramach których wypracowane 
oszczędności są rozdzielane między zaangażowane 
zespoły i grupy świadczące opiekę zdrowotną. 
Podejście to zwane jest również współdzieleniem 
zysków.

Zatwierdzenie stosowania leku biologicznego 
biorównoważnego w tych samych wskazaniach, 
w jakich stosuje się lek referencyjny. Jeżeli lek 
biorównoważny jest wysoce podobny do leku 
referencyjnego oraz ma taki sam profil bezpieczeństwa 
i skuteczność w jednym wskazaniu terapeutycznym, 
dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności 
można wykorzystać w odniesieniu do innych 
wskazań zarejestrowanych dla leku referencyjnego.

Lek i  b io log iczne (w tym lek i  b io log iczne 
biorównoważne) są produkowane z wykorzystaniem 
żywych organizmów takich jak komórki ssaków, 
bakterie lub drożdże. Leki biologiczne są zwykle 
większe i bardziej złożone niż związki powstałe 
w wyniku syntezy chemicznej.

Kompletne sprawozdania z oceny naukowej 
dokonanej w odniesieniu do leków zarejestrowanych 
do obrotu przez EMA.

Aby udostępnić pacjentom w Europie leki 
biologiczne, w tym biologiczne biorównoważne, 
firma farmaceutyczna musi otrzymać zezwolenie od 
Europejskiej Agencji Leków (EMA). EMA wydaje 
Komisji Europejskiej zalecenia co do możliwości 
wprowadzania poszczególnych leków na rynek. 
Ponadto Agencja stale monitoruje leki znajdujące 
się w obrocie.
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6. ANEKS

Międzynarodowa nazwa 
niezastrzeżona (INN)

Zamienialność

Produkt lub lek 
referencyjny

Zamiana

Substytucja

Nadzór nad 
bezpieczeństwem 
farmakoterapii

Nocebo

Dane zgromadzone 
w warunkach rzeczywistej 
praktyki klinicznej

Dowody pochodzące 
z rzeczywistej praktyki 
klinicznej

Nazwa substancji czynnej leku. Jest ona również 
opisywana jako nazwa rodzajowa lub powszechna 
nazwa substancji.

Dowody opracowane na podstawie analizy danych 
zgromadzonych w warunkach rzeczywistej praktyki 
klinicznej.

Praktyka wydawania danego leku zamiast innego 
leku równoważnego i zamienialnego dokonywana 
na poziomie apteki bez konsultacji z lekarzem 
przepisującym terapię. Jest to proces automatyczny.

Oryginalna wersja leku biologicznego.

Zamienialność oznacza możliwość wymiany 
jednego leku na inny lek, przy którym przewiduje się 
wystąpienie takiego samego efektu klinicznego. 
Może to oznaczać zastąpienie produktu referencyjnego 
lekiem biorównoważnym (lub odwrotnie) bądź 
zas tąp ien ie  j ednego  leku  b io log i cznego 
biorównoważnego innym (patrz także „zamiana” 
i „substytucja”).

Sytuacja, w której lekarz przepisujący terapię 
podejmuje decyzję o wymianie jednego leku na inny 
z zamiarem uzyskania tego samego skutku 
leczniczego.

Monitorowanie, wykrywanie i zgłaszanie działań 
niepożądanych i innych zagadnień dotyczących 
leków.

Pogorszenie się objawów choroby mogące 
wystąpić, gdy u pacjentów przeprowadza się 
zamianę na inną terapię aktywną, na przykład na lek 
biologiczny biorównoważny.

Informacje na temat leków zgormadzone w toku ich 
faktycznego stosowania w codziennej praktyce 
leczniczej.

Zarządzanie zamianą leków biologicznych. Przewodnik informacyjny i komunikacyjny dla personelu pielęgniarskiego



Substancja 
czynna (rok 
pierwszego 
zatwierdzenia 
leku 
biopodobnego)

Marka 
produktu 
referen-
cyjnego

Obszar 
terapeutyczny/obszary 
terapeutyczne produktu 
referencyjnego*

Marka leku 
biopodobnego*

6.2. WYKAZ LEKÓW BIOLOGICZNYCH BIORÓWNOWAŻNYCH 

Od momentu wprowadzenia w 2006 r. pierwszego leku biologicznego 
biorównoważnego do użytku klinicznego w UE rejestruje i bezpiecznie stosuje się coraz 
więcej leków biorównoważnych. Wykaz zarejestrowanych w Europie leków 
biologicznych biorównoważnych można znaleźć na stronie internetowej EMA. Do 2017 
r. leki biologiczne biorównoważne zarejestrowane w UE zapewniły pacjentom ponad 
700 milionów dni doświadczenia terapeutycznego [1].
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Tabela A1: Leki biopodobne zatwierdzone w Europie 

(data ostatniej aktualizacji: 9 maja 2019 r.)

 
Adalimumab
(2017)

 

Humira

 

Bewacyzumab
(2018)

Avastin

Enoksaparyna 
sodu (2016)

Lovenox Żylna choroba 
zakrzepowo-zatorowa

Inhixa, Thorinane

Epoetyna alfa
(2007)

Epogen

Epoetyna zeta
(2007)

 

Epogen

  

Etanercept
(2016)

 

Enbrel

 

 

 

(2013)

 
 

menstrual cycle)

 

  

 

 

Amgevita, 
Halimatoz, 
Hefiya, Hulio, 
Hyrimoz, Idacio, 
Imraldi, 
Kromeya

Mvasi, Zirabev

Abseamed, 
Binocrit, Epoetin 
Alfa Hexal

Retacrit, Silapo

Benepali, Erelzi

Zesztywniające zapalenie 
stawów kręgosłupa, młodzieńcze 
reumatoidalne zapalenie 
stawów, zapalenie błony 
naczyniowej, wrzodziejące 
zapalenie jelita grubego, 
łuszczyca, łuszczycowe 
zapalenie stawów, choroba 
Leśniowskiego-Crohna, 
reumatoidalne zapalenie stawów

Niedrobnokomórkowy rak płuca, 
nowotwory piersi, nowotwory 
jajnika, nowotwory jelita 
grubego, rak 
nerkowokomórkowy 

Niedokrwistość, konsekwencje 
przewlekłej niewydolności nerek, 
kontynuacja leczenia raka

Niedokrwistość, autologiczne 
transfuzje krwi, konsekwencje 
przewlekłej niewydolności nerek, 
kontynuacja leczenia raka

Reumatoidalne zapalenie 
stawów, łuszczycowe zapalenie 
stawów, łuszczyca, 
zesztywniające zapalenie 
stawów kręgosłupa, młodzieńcze 
reumatoidalne zapalenie stawów

*zatwierdzone wskazania do stosowania leku biopodobnego należy zweryfikować na podstawie ChPL dla 
danego kraju
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Filgrastim
(2008)

Neupogen

Folitropina alfa
(2013)

Gonal-F
 

 

Infliksymab
(2013)

Remicade

Insulina glargine 
(2014)

 

Lantus Cukrzyca

 

Absaglar
Semglee

 
   

Insulina lispro
(2017)

 

Humalog

 

Cukrzyca

 

Insulina lispro
Sanofi

 

Rytuksymab
(2017)

MabThera 
(Rituxan)

 

 

Somatropina
(2006)

 

Genotropina

 

Teryparatyd
(2017)

 
Forsteo

 

Osteoporoza, osteoporoza 
pomenopauzalna

Movymia, Terrosa

Trastuzumab
(2017)

 Herceptin

 

Nowotwory piersi, nowotwory
żołądka
  

 

 

  

  

  

  

Accofil, 
Filgrastim Hexal, 
Grastofil, 
Nivestim, 
Ratiograstim, 
Tevagrastim, 
Zarzio

Bemfola, 
Ovaleap

Flixabi, Inflectra, 
Remsima, 
Zessly

Riximyo, 
Ritemvia, 
Rituzena

Blitzima, 
Truxima, 
Rixathon,

Omnitrope

Substancja 
czynna (rok 
pierwszego 
zatwierdzenia 
leku 
biopodobnego)

Marka 
produktu 
referen-
cyjnego

Obszar 
terapeutyczny/obszary 
terapeutyczne produktu 
referencyjnego*

Marka leku 
biopodobnego*

 
Neutropenia, kontynuacja 
leczenia raka, przeszczep 
macierzystych komórek 
krwiotwórczych

Brak owulacji (zaburzenia 
cyklu miesiączkowego)

Reumatoidalne zapalenie 
stawów, choroba 
Leśniowskiego-Crohna, 
wrzodziejące zapalenie jelita 
grubego, łuszczyca, 
łuszczycowe zapalenie 
stawów, zesztywniające 
zapalenie stawów kręgosłupa

Pegfilgrastim
(2018)

 

Neulasta Neutropenia

 

 
Fulphila, Pelgraz, 
Pelmeg, 
Udenyca, 
Ziextenzo

Reumatoidalne zapalenie 
stawów, przewlekła białaczka 
limfocytowa, chłoniak 
nieziarniczy

Karłowatość przysadkowa, 
zespół Pradera-Williego, 
zespół Turnera

Ontruzant, 
Herzuma, 
Kanjinti, Ogivri, 
Trazimera

*zatwierdzone wskazania do stosowania leku biopodobnego należy zweryfikować na podstawie ChPL dla 
danego kraju
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6.3. DODATKOWE INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

• Omnitrope, biologiczny lek biopodobny do Genotropiny (somatropina) był 
dobrze tolerowany i skuteczny w leczeniu wielu schorzeń pediatrycznych 
w badaniu PATRO Children, będącym ciągłym obserwacyjnym, 
nieinterwencyjnym, globalnym badaniem nadzorującym po wprowadzeniu leku 
do obrotu, obejmującym dzieci wymagające leczenia hormonem wzrostu [3].

• W badaniu NOR-SWITCH fazy 4 nie odnotowano pogorszenia wyników 
w przypadku pacjentów dokonujących zamiany leku referencyjnego 
infliksymabu na biologiczny lek biopodobny do infliksymabu w porównaniu do 
pacjentów, u których nadal stosowano referencyjny lek biologiczny [6, 7].

• W dwóch rzeczywistych badaniach, przeprowadzonych przez firmę Biogen 
wśród pacjentów z reumatologicznym zapaleniem stawów (RA), łuszczycowym 
zapaleniem stawów (PsA), spondyloartropatią osiową (AS) lub 
spondyloartropatią zesztywniającą (AS), aktywność tych chorób oraz liczba 
pacjentów z tymi chorobami, którzy zostali wycofani z tych badań, nie ulegały 
w dużej mierze żadnym wpływom [5].

Case studies A1: Real world data and clinical trials can help to support the 
safety and efficacy of biosimilar medicines

• W danych pozyskanych z rejestru DANBIO obejmującego 802 pacjentów 
z zapaleniem stawów, dokonujących zamiany leku Remicade (infliksymab) na 
biologiczny lek biopodobny Remsima, nie wykazano negatywnego wpływu na 
aktywność choroby [4].

Studium przypadku A1: Dane zgromadzone w warunkach rzeczywistej 
praktyki klinicznej i wyniki badań klinicznych mogą wspomagać 
kształtowanie profilu bezpieczeństwa i skuteczności leków
biologicznych biorównoważnych

• Fińska Agencja ds. Leków – Fimea (Finlandia):
◦ Leki biologiczne biorównoważne mogą być stosowane zamiennie 

z produktami referencyjnymi pod nadzorem personelu medycznego [10].

◦ Dokonywanie wymiany między lekami biologicznymi (niezależnie od tego, 
czy są to produkty referencyjne, czy produkty biorównoważne) jest 
dozwolona, ale tylko pod warunkiem prowadzenia odpowiedniego 
monitorowania klinicznego i właściwego poinformowania pacjenta [9].

• Austriacka Agencja ds. Leków i Wyrobów Medycznych:

• Komisja Oceny Leków – MEB (Holandia):

Table A3: Examples of national policies on the introduction and substitution 
of biosimilars and reference biological medicines

◦ Przepisywanie leków biologicznych biorównoważnych pacjentom 
wcześniej nieleczonym [lub] zamiana leków biologicznych orygianlnych na 
biorównoważne jest postępowaniem odpowiednim pod warunkiem, że 
odbywa się pod nadzorem lekarza prowadzącego [8].

Tabela A2: Przykłady krajowych polityk dotyczących wprowadzania 
i zamiany leków biologicznych biorównoważnych i leków 
biologicznych referencyjnych

Zarządzanie zamianą leków biologicznych. Przewodnik informacyjny i komunikacyjny dla personelu pielęgniarskiego



◦ Wiele leków biologicznych traci ochronę patentową, a rośnie dostępność 
leków biologicznych „biorównoważnych”. Leki te są wysoce podobne do 
innych leków biologicznych, które otrzymały już rejestrację, ale są 
zazwyczaj znacznie tańsze niż produkty oryginalne. Pojawiająca się w ten 
sposób konkurencja daje NHS możliwość zaoszczędzenia setek milionów 
funtów, jednocześnie zwiększając dostęp chorych do tych ważnych leków. 
Jeżeli NHS zaangażuje się w stosowanie leków biologicznych o najwyższej 
wartości w aktywny, systematyczny i bezpieczny sposób, do 2020/21 roku 
może wypracować oszczędności na poziomie co najmniej 200-300 
milionów GBP. Naszym celem jest zapewnienie sytuacji, gdzie najlepszej 
wartości lek biologiczny przepisany jest co najmniej 90% nowych 
pacjentów w ciągu 3 miesięcy od wprowadzenia na rynek leku 
biologicznego biorównoważnego i co najmniej 80% leczonych wcześniej 
pacjentów w ciągu 12 miesięcy lub szybciej, o ile to możliwe. Niniejsze 
wytyczne mają na celu wsparcie NHS w osiągnięciu tego celu [13, 14].

Kolejne przykłady znajdują się w memorandum organizacji Medicines for Europe 
pt. „Positioning Statement of Physician-Led Switching for Biosimilar Medicines” 
(Stanowisko nt. zamiany leków na leki biologiczne biorównoważne prowadzonej 
pod nadzorem lekarza).

• Instytut Paula Ehrlicha (Niemcy):

• Norweska Agencja ds. Leków:

◦ Leki biologiczne biorównoważne mogą być stosowane w taki sam sposób 
jak produkty referencyjne, do których wykazano ich równoważność. 
Dotyczy to w sposób dorozumiany zarówno pacjentów, którzy nie otrzymali 
jeszcze terapii biologicznej, jak i pacjentów, którzy otrzymali wcześniej lek 
biologiczny referencyjny [11].

• Brytyjska Agencja Rejestracji Leków i Produktów Medycznych (MHRA) oraz 
Krajowy Fundusz Zdrowia (NHS)

◦ Zgodnie ze stanowiskiem Norweskiej Agencji ds. Leków zamiana 
produktów referencyjnych i biorównoważnych w trakcie leczenia jest 
bezpieczna. Stosowanie zamian jest konieczne, aby osiągnąć stan 
konkurencji między równie skutecznymi lekami. Konkurencja prowadzi do 
obniżania cen, co zmniejsza obciążenie finansowe systemu opieki 
zdrowotnej związane z kosztownymi lekami biologicznymi. Norweska 
Agencja ds. Leków zaproponowała zmianę § 6-6 Ustawy farmaceutycznej, 
który stanowi podstawę generycznej (automatycznej) substytucji 
w aptekach, umożliwiając finalnie automatyczną substytucję nowych klas 
produktów leczniczych, np. leków biologicznych [12].

◦ Automatyczna substytucja nie jest w Niemczech dozwolona. Podkreślana 
jest także centralna rola odgrywana przez lekarza. „Specjaliści Instytutu 
Paula-Ehrlicha uważają, że każda decyzja terapeutyczna podejmowana 
przez lekarza musi opierać się na danych naukowych” [11].
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Współtwórcy tego przewodnika informacyjnego i komunikacyjnego

Pielęgniarz onkologiczny

Pielęgniarka ze 
specjalizacją w NZJ

Niezależna redaktorka 
tekstów farmaceutycznych/
medycznych

Pielęgniarka 
dermatologiczna

Pielęgniarka ze specjalizacją 
w cukrzycy

Pielęgniarz onkologiczny

Corrine Ward

Suzanne Elvidge

Johan de Munter

-

Patrick Crombez

Liesbeth Moortgat

Henrietta Mulnier
-

Wielka Brytania

AZ Delta - Belgia

Malta

Belgia

Wielka Brytania

-

Belgia

6.4. WSPÓŁTWÓRCY

Działająca w ramach ESNO grupa ds. leków biologicznych biorównoważnych 
zaangażowana w opracowanie tego przewodnika informacyjnego i komunikacyjnego 
obejmowała przedstawicielki i przedstawicieli pięciu organizacji członkowskich, tj. 
European Oncology Nursing Society (EONS), Foundation of European Nurses in 
Diabetes (FEND), European League Against Rheumatism (EULAR) - sekcja 
pielęgniarek i pielęgniarzy, European Skin and Dermatology Nurses oraz Inflammatory 
Bowel Diseases. Niniejszy dokument powstał w ścisłej współpracy ze 
stowarzyszeniami Medicines for Europe, EFPIA i EuropaBio dzięki środkom 
przekazanym przez Medicines for Europe i EFPIA.

Niniejszy dokument został opracowany przez Suzanne Elvidge w imieniu federacji 
ESNO. ESNO jest organizacją stworzoną w celu zapewnienia skutecznych ram 
komunikacji i współpracy między europejskimi organizacjami zrzeszającymi 
specjalistyczny personel pielęgniarski, a także promowania i reprezentowania 
interesów pielęgniarek i pielęgniarzy specjalistycznych w Europie.

-

Kierownik ds. stosowania 
biotechnologii w opiece 
zdrowotnej

-

Pielęgniarka 
reumatologiczna

Pielęgniarka 
reumatologiczna

Kierownik projektów 
wprowadzania leków na rynek

Dyrektor wykonawczy

-

Dyrektor ds. wprowadzania 
leków na rynek

-

Starsza kierownik ds. badań 
strategicznych

-

-

Ber Oomen

Davide Marchi 
(obserwator)

Mihai Rotaru

-

-

Hanneke Voorneveld

Claire Machin

Maarten van Baelen

Milena Pavic Nikolic

-

Słowenia

European Federation of 
Pharmaceutical Industries 
and Associations (EFPIA)
-

European Federation of 
Pharmaceutical Industries 
and Associations (EFPIA)

Medicines for Europe
-

European Specialist Nurses

Holandia

Organisations (ESNO)

-

EuropaBio

-
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ECCO 

EAU

EAUN 

EDTNA/ERCA

EANN 

EfCCNa 

ACOVENE 

ACENDIO

EORNA 

EHA

FEND 

ESE 

ENDA 

EONS 

EuSEN 

HNHCP

ESGENA

ERNA 

IFNA 

EULAR 

Nazwy organizacji wspierających

European Nurse Directors Association

European Society for Emergency Nursing

Foundation of European Nurses in Diabetes

European Oncology Nursing Society

European Operating Room Nurses Association

European Respiratory Nurses Association

Association for Common European Nursing Diagnoses, 

Interventions and Outcomes

European Association Neuroscience Nurses

Haematology Nurses & Healthcare Professionals Group

European League Against Rheumatism / Nurses section

European Association of Urology

European Association of Urology Nurses

European Crohn’s and Colitis Organisation

European Dialysis and Transplant Nurses Association / 

European Renal Care Association

European federation of Critical Care Nursing associations

European Hematology Associations

International Federation of Nurse Anesthetists

The Accreditation Committee for Veterinary Nurse Education

European Society of Gastroenterology and Endoscopy Nurses 

and Associate

European Society of Endocrinology Nurses
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