
  

Agencja Oceny Technologii Medycznych 

Rada Przejrzystości 
 

 

Agencja Oceny Technologii Medycznych  
ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202  

e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl  

www.aotm.gov.pl    
 

Stanowisko Rady Przejrzystości 
nr 178/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. 

w sprawie zasadności usunięcia świadczenia obejmującego 
podawanie anagrelidu w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu  

ICD-10: D47.0, realizowanego w ramach „Programu leczenia 
w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej” 

Rada Przejrzystości uważa za zasadne usunięcie świadczenia obejmującego 
podawanie anagrelidu w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: D47.0 
(guzy z histiocytów i komórek tucznych o niepewnym lub nieznanym 
charakterze), realizowanego w ramach „Programu leczenia w ramach 
świadczenia chemioterapii niestandardowej”. 
Uzasadnienie 
Podstawowy problem stanowi rzadkość występowania chorób z tej grupy, która 
uniemożliwia wykonywanie badań klinicznych w większych grupach pacjentów. 
Trudno jest opracować standardy leczenia mastocytozy, a dostępne dane są 
ograniczone i oparte na badaniach niewielkich grup pacjentów. Dostępne 
sposoby leczenia w niewielkim stopniu wpływają na przeżycie pacjentów, a 
doświadczenia w zakresie przeszczepiania komórek macierzystych są wciąż 
ograniczone. 
Nie odnaleziono badań spełniających kryteria włączenia dla wskazania „Guzy z 
histiocytów i komórek tucznych o niepewnym lub nieznanym charakterze 
(D47.0)” 
Technologiami rekomendowanymi i refundowanymi w przedmiotowym 
wskazaniu są: dacarbazinum i etoposidum. 
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Nie odnaleziono dowodów oceniających skuteczność kliniczną anagrelidu w 
populacji określonej kodem ICD-10: D47.0. W związku z tym nie jest możliwe 
wykonanie pełnej analizy ekonomicznej dla tak zdefiniowanej populacji; 
zdecydowano o przedstawieniu wyłącznie analizy kosztów stosowania 
anagrelidu dla danej populacji pacjentów. 
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Wiceprzewodniczący Rady Przejrzystości 
prof. Michał Myśliwiec 
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. świadczenia opieki zdrowotnej nr AOTM-RK-431-20/2014, Anagrelid w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-
10: D47 z rozszerzeniami (D47.0, D47.1, D47.2, D47.3, D47.7, D47.9), czerwiec 2014 r. 


