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Stanowisko Rady Przejrzystości 
nr 116/2014 z dnia 31 marca 2014 r. 

w sprawie zasadności usunięcia świadczenia obejmującego 
podawanie: treosulfanu w rozpoznaniu zakwalifikowanym 

do kodu ICD-10: C56 

Rada Przejrzystości uważa za zasadne usunięcie świadczenia obejmującego 
podawanie treosulfanu w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C56 
(nowotwór złośliwy jajnika), realizowanego w ramach „Programu leczenia 
w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej”. 
Uzasadnienie 

Produkt leczniczy treosulfan nie jest zarejestrowany w Polsce i sprowadzany jest 
w ramach importu docelowego. Treosulfan jest od wielu lat zarejestrowany 
w kilku krajach europejskich i stosowany w mono- lub polichemioterapii 
zaawansowanych postaci raka jajnika, jednakże nie odnaleziono 
pełnotekstowych rekomendacji klinicznych dotyczących ocenianej technologii 
medycznej oraz nie odnaleziono opublikowanych analiz ekonomicznych 
dotyczących stosowania treosulfanu w nowotworach jajnika. 
Badania bezpośrednio porównujące skuteczność treosulfanu i innych 
cytostatyków (karboplatyna i topotekan) stosowanych w leczeniu raka jajnika 
wskazują, ze pomimo posiadanej przez treosulfan skuteczności 
przeciwnowotworowej (wykazanej w badaniach jednoramiennych), terapia 
na nim oparta jest mniej efektywna klinicznie. Dostępne dane kliniczne 
wskazują na niższą skuteczność terapii treosulfanem w porównaniu do terapii 
alternatywnych (karboplatyna w I linii, topotekan w II linii), co uniemożliwia 
przeprowadzenie pełnej analizy ekonomicznej. Wprawdzie wykazano 
skuteczność treosulfanu w II linii leczenia w porównaniu do leuproreliny (DuBois 
2002) w odniesieniu do przeżycia wolnego od progresji, niemniej jednak terapia 
hormonalna w ocenianym wskazaniu jest nadal postępowaniem 
eksperymentalnym, nie wymienionym w standardach postępowania 
klinicznego, nie jest również systemowo finansowana w Polsce. 

.................................................................. 
Wiceprzewodniczący Rady Przejrzystości 
prof. Rafał Suwiński 
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Tryb wydania stanowiska 
Stanowisko wydano na podstawie art. 31e ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027 z późn .zm.), z uwzględnieniem raportu ws. oceny 
świadczenia opieki zdrowotnej nr AOTM-BP-431-8/2014, „Treosulfan w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: 
C 56 (nowotwór złośliwy jajnika)”, marzec 2014 r. 


