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Stanowisko Rady Przejrzystości
nr 242/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r.

w sprawie usunięcia świadczenia obejmującego podawanie
ipilimumabu w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-‐10:
C69.0, realizowanego w ramach „Programu leczenia w ramach

świadczenia chemioterapii niestandardowej”

Rada Przejrzystości uważa za zasadne usunięcie świadczenia obejmującego
podawanie ipilimumabu w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-‐10:
C69.0 (nowotwór złośliwy spojówki) w ramach „Programu leczenia w ramach
świadczenia chemioterapii niestandardowej”.
Uzasadnienie

Spojówka oka to błona śluzowa pokrywająca wewnętrzną część powiek
(spojówka powiek) lub zewnętrzną przednią część twardówki (spojówka gałki
ocznej). Kod ICD-‐10: C69.0 (nowotwór złośliwy spojówki) obejmuje heterogenną
grupę nowotworów, wśród których najczęściej wymieniany jest rak
płaskonabłonkowy i chłoniak złośliwy. W rzadkich przypadkach ze spojówki oka
(podobnie jak z innych błon śluzowych) wywodzić się może czerniak złośliwy. W
takiej sytuacji, w przypadku rozsiewu choroby, zasadne może być podjęcie
leczenia chorego ipilimumabem, który jest przeciwciałem monoklonalnym anty-‐
CTLA-‐4 stosowanym w leczeniu zaawansowanego czerniaka złośliwego u
dorosłych. Dostępny w Polsce program leczenia czerniaka ipilimumabem
pozwala na zastosowanie tego leku w przypadku, gdy ognisko pierwotne było w
obrębie błon śluzowych, a więc również w obrębie spojówki. Zdaniem Rady,
przypadki czerniaka złośliwego spojówki należy więc zaliczać do kodu C43.1
(czerniak złośliwy powieki, łącznie z kątem oka) lub C43.3 (czerniak złośliwy
innych i nieokreślonych części twarzy), co w uzasadnionych przypadkach
pozwoli zakwalifikować chorych do istniejącego świadczenia. Jednocześnie,
brak jest dowodów naukowych na skuteczność ipilimumabu w nowotworach
spojówki innych niż czerniak złośliwy.
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Wiceprzewodniczący Rady Przejrzystości
prof. Michał Myśliwiec
Tryb wydania stanowiska

Stanowisko wydano na podstawie art. 31 e 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
„Ipilimumab w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodu ICD-‐10: C69.0”, AOTM-‐BP-‐431-‐24/2014, 30 lipca 2014 r.

Inne wykorzystane źródła danych, oprócz wskazanych w ww. raporcie:

1. Nie dotyczy


