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Stanowisko Rady Przejrzystości 
nr 298/2014 z dnia 13 października 2014 r. 

w sprawie oceny leku Alimta 100 mg (pemetrexed) 
(EAN: 5909990080205) w ramach programu lekowego: „Leczenie 

niedrobnokomórkowego raka płuc pemetreksedem (ICD-10 C 34.0)” 

Rada Przejrzystości uważa za niezasadne objęcie refundacją produktu 
leczniczego Alimta 100 mg (pemetrexed), proszek do sporządzania koncentratu 
roztworu do infuzji, 100 mg, 1 fiol. a 100 mg, kod EAN 5909990080205, 
we wskazaniu: w monoterapii jako leczenie podtrzymujące typu continuous 
maintenance u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca w stadium 
miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, o histologii innej niż 
w przeważającym stopniu płaskonabłonkowa, u których nie nastąpiła progresja 
choroby bezpośrednio po zakończeniu 4-6 cykli chemioterapii I linii 
z zastosowaniem cisplatyny z pemetreksedem, w ramach programu lekowego: 
„Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuc pemetreksedem (ICD-10 C 34.0)”.  
Uzasadnienie 

Technologia nie jest efektywna kosztowo i nie jest wysoce efektywna klinicznie. 
Wnioskodawca nie przedstawił instrumentu podziału ryzyka. 

.................................................................. 

Przewodniczący Rady Przejrzystości 
prof. Tomasz Pasierski 
Tryb wydania stanowiska 
Stanowisko wydano na podstawie art. 35 ust. 1 pkt. 2 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. 2011 r., Nr 122, poz. 696 z późn. zm.), z uwzględnieniem 
analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych nr AOTM-OT-4351-23/2014, „Wniosek o objęcie refundacją 
i ustalenie urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego Alimta (pemetreksed) w ramach programu lekowego: „Leczenie 
niedrobnokomórkowego raka płuc pemetreksedem (ICD-10 C 34.0)””, Data ukończenia: 25.09.2014 r oraz Aneksu do 
Analizy weryfikacyjnej obejmujący zmiany w programie lekowym wprowadzone przez Ministerstwo Zdrowia nr: AOTM-OT-
4351-23/2014 „Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego Alimta (pemetreksed) 
w ramach programu lekowego: „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuc pemetreksedem (ICD-10 C 34.0)”” Data 
ukończenia 03.10.2014 r. 
Inne wykorzystane źródła danych: 

1. Stanowisko eksperta przedstawione w trakcie posiedzenia. 
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