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Stanowisko Rady Przejrzystości  
nr 18/2019 z dnia 11 marca 2019 roku  

w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację produktów 
leczniczych: Vigil, Provigil, Modafinil, Modafinil-Neuraxpharm, 

Modalert (modafinilum) we wskazaniach: hipersomnia, narkolepsja, 
narkolepsja z katapleksją, zaburzenia snu, obturacyjny bezdech senny 

Rada Przejrzystości uważa za zasadne wydawanie zgód na refundację 
produktów leczniczych: Vigil, Provigil, Modafinil, Modafinil-Neuraxpharm, 
Modalert (modafinilum), we wskazaniach: narkolepsja, narkolepsja 
z katapleksją, natomiast za niezasadne we wskazaniach: hipersomnia, 
zaburzenia snu, obturacyjny bezdech senny. 

Uzasadnienie 

Problem decyzyjny 

Minister Zdrowia na podstawie art. 31e ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz 
w związku z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, 
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych zlecił zbadanie zasadności wydawania zgody na refundację 
w ramach importu docelowego produktów leczniczych zawierających 
substancję czynną modafinilum: Vigil (modafinilum), tabl. 100 mg; Provigil 
(modafinilum), tabl. 100 mg, Modafinil (modafinilum); tabl. 200 mg, Modafinil-
Neuraxpharm (modafinilum), tabl. 100 mg; Modalert (modafinil), tabl. 200 mg 
we wskazaniach: hipersomnia, narkolepsja, narkolepsja z katapleksją, 
zaburzenia snu, obturacyjny bezdech senny. 

Produkt leczniczy Vigil, zawierający modafinil, był przedmiotem oceny Agencji 
w latach 2008 i 2010, we wskazaniu narkolepsja i hipersomnia idiopatyczna – 
w obu przypadkach rekomendacja Rady Konsultacyjnej była negatywna. 

Dowody naukowe 

Dostępne dane naukowe wskazują, że modafinil jest skuteczną opcją 
terapeutyczną w leczeniu narkolepsji. W opublikowanej metaanalizie dotyczącej 
leczenia narkolepsji (Lehert 2018), w której uwzględniono 9 badań RCT 
porównujące modafinil z placebo w terapii narkolepsji wykazano, że modafinil 
stosowany w dawkach od 200 do 400 mg na dobę, przez okres od 4 do 16 
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tygodni, przynosi poprawę w zakresie senności mierzonej przy pomocy Skali 
Senności Epworth (średnia różnica: -2,37 (95%CI: -3,41; -1,32), p<0,001). 
Ponadto, modafinil wykazywał istotną statystycznie przewagę nad placebo 
w zakresie testu utrzymania czuwania (p<0,001) oraz nadmiernej senności 
w ciągu dnia, EDS (p<0,001). Wyniki dotyczące katapleksji towarzyszącej 
narkolepsji są mniej jednoznaczne. Według przeglądu Lehert 2018 metaanaliza 
badań RCT nie wykazała wpływu leczenia modafinilem na objawy katapleksji. 
Z kolei wg przeglądu Kallweit 2017, do którego włączano także dowody 
naukowe niższej jakości, u pacjentów przyjmujących modafinil obserwowano 
pewną poprawę łagodnej katapleksji (związaną z poprawą EDS). 

W przeglądzie systematycznym Sowa 2016, dotyczącym hipersomnii 
idiopatycznej i zaburzeń związanych z nadmierną sennością, na podstawie 2 
badań RCT (porównujących modafinil z placebo) wykazano, że modafinil 
redukuje nadmierną senność w ciągu dnia (EDS) w hipersomnii idiopatycznej 
(Sowa 2016). Również w przypadku pacjentów z obturacyjnym bezdechem 
sennym wyniki metaanalizy (Kuan 2016) w grupie przyjmującej modafinil 
w porównaniu do grupy przyjmującej placebo wykazały statystycznie istotną 
poprawę w zakresie senności mierzonej przy pomocy Skali Senności Epworth 
(Epworth Sleepiness Scale, ESS): średnia ważona różnica (WMD): -2,96 (95% CI: 
-3,73; -2,19). 

Należy zauważyć, że w 2011 roku EMA dokonała oceny bezpieczeństwa 
i skuteczności modafinilu. Działający przy Agencji Komitet ds. Produktów 
Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) uznał, że korzyści ze stosowania leków 
zawierających modafinil przewyższają ryzyko, jedynie w leczeniu narkolepsji. 
W przypadku obturacyjnego bezdechu sennego (także u pacjentów z nadmierną 
sennością pomimo właściwego stosowania aparatu utrzymującego stałe 
dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych), zaburzeń snu związanych z pracą 
zmianową i idiopatycznej hipersomnii CHMP uznał, że dane dotyczące 
skuteczności są niewystarczające a co za tym idzie stosunek korzyści do ryzyka 
jest negatywny.  

Według odnalezionych wytycznych klinicznych, zarówno polskich 
jak i zagranicznych, modafinil zalecany jest jako pierwsza linia leczenia 
nadmiernej senności dziennej i narkolepsji. Modafinil zalecany jest u pacjentów 
z obturacyjnym bezdechem sennym w przypadku utrzymującej się nadmiernej 
senności dziennej pomimo skutecznego leczenia CPAP, oraz u których 
nie zidentyfikowano innej przyczyny nadmiernej senności. 

Odnalezione rekomendacje refundacyjne 3 agencji: francuskiej HAS, 
australijskiej PBAC oraz nowozelandzkiej PTAC – wszystkie instytucje wydały 
pozytywne rekomendacje dotyczące refundacji modafinilu w leczeniu 
narkolepsji, jednak w przypadku HAS z zastrzeżeniem o wstrzymaniu 
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rekomendacji dla modafinilu we wszystkich pozostałych wskazaniach 
(w związku z decyzją EMA).  

Zgodnie z opinią Konsultanta Krajowego w dziedzinie neurologii oraz Prezesa 
Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem stwierdzono, że modafinil jest 
użyteczną technologią we wnioskowanych wskazaniach. 

Według autorów odnalezionych przeglądów systematycznych terapia 
modafinilem była generalnie dobrze tolerowana zarówno w przypadku 
narkolepsji (Kallweit 2017, Lehert 2017), hipersomnii (Sowa 2016), 
jak i obturacyjnego bezdechu sennego (Kuan 2016). Wyniki metaanalizy badań 
RCT wskazują na zrównoważony profil bezpieczeństwa i skuteczności 
w narkolepsji (Lehert 2018). Najczęstsze zdarzenia niepożądane u pacjentów 
z narkolepsją obejmowały ból głowy, nudności, nerwowość/niepokój, 
bezsenność (Kallweit 2017), podobnie u pacjentów z obturacyjnym bezdechem 
sennym (Kuan 2016). 

Natomiast w opinii EMA zwraca się uwagę na ryzyko wystąpienia poważnych 
działań niepożądanych obejmujących: zagrażające życiu reakcje skórne, myśli 
samobójcze, depresje, epizody psychotyczne, podwyższone ciśnienie tętnicze 
jak również zaburzenia rytmu serca. 

Problem ekonomiczny 

Produkty lecznicze zawierające modafinil były sprowadzane w ramach importu 
docelowego. W latach 2016-2019 łącznie sprowadzono 951 opakowań 
produktów leczniczych zawierających modafinil. 

Na podstawie danych przekazanych przez Ministra Zdrowia oszacowano, 
że średnia cena 1 opakowania ważona liczbą opakowań, sprowadzonego w 
latach 2016-2019 wyniosła 580,18 zł. Według opinii ekspertów populacja osób 
chorych z narkolepsją i hipersomnią leczonych modafinilem może wynieść około 
1 tys. osób rocznie. Z kolei populacja osób z obturacyjnym bezdechem sennym 
wynosi więcej niż 1 mln osób, z czego 4-5%, tj. 40-50 tys. osób, może być 
leczonych modafinilem.  

Na podstawie powyższych danych oszacowano, że średni roczny koszt leczenia 1 
pacjenta wynosi ok. 14 tys. zł, natomiast w zależności od sprowadzanego 
w ramach importu docelowego produktu leczniczego może wynieść od około 
4 tys. zł do ponad 16 tys. Średni roczny koszt leczenia wszystkich pacjentów, 
kwalifikujących się do leczenia modafinilem (zgodnie z opinią eksperta) może 
wynieść od ok. 12,4 mln zł (888 pacjentów) do ok. 16,5 mln zł (1180 pacjentów). 
Należy jednak zauważyć, że z procedury umożliwiającej refundację modafinilu 
w ramach importu docelowego, w latach 2016-2019 skorzystało każdego roku 
średnio 14 pacjentów, a koszty refundacji dla takiej grupy pacjentów wynoszą 
średnio ok. 180 tys. zł rocznie. 
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Główne argumenty decyzji 

Modafinil jest zaliczany do leków pierwszej linii w leczeniu narkolepsji. Jego 
skuteczność potwierdzają dostępne dane pochodzące z randomizowanych 
badań. Jest lekiem rekomendowanym zarówno w wytycznych klinicznych, 
jak i refundacyjnych. Analiza przeprowadzona przez EMA potwierdziła jego 
użyteczność w leczeniu narkolepsji a jednocześnie uznano, że dane dotyczące 
skuteczności są niewystarczające, aby przeważyć nad ryzykiem, a stosunek 
korzyści do ryzyka oceniono jako niekorzystny. 

W związku z powyższym Rada rekomenduje finansowanie produktów 
zawierających modafinil w leczeniu narkolepsji i niefinansowanie w pozostałych 
wnioskowanych wskazaniach. 

 

 

 

Tryb wydania stanowiska 

Stanowisko wydano na podstawie art. 31h ust 2 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1510, z późn. zm.), w związku z art. 39 ust. 3 
ustawy z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1536 z późn. zm.), z uwzględnieniem opracowania na potrzeby 
oceny zasadności wydawania zgody na refundację, raport nr: OT.4311.1.2019 „Modafinilum we wskazaniach: 
hipersomnia, narkolepsja, narkolepsja z katapleksją, zaburzenia snu, obturacyjny bezdech senny”. Data 
ukończenia: 7 marca 2019 r. 


