
Formularz zgtaszania uwag do 
analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

i analiz wnioskodawcy 1 

Formularz zgtaszania uwag do analizy weryfikacyjnej AOTMiT: 
. 

Numer: OT.4331.12 .2018 

Wniosek o obj~cie refundacjq i ustalenie urz~dowej ceny zbytu produktu 
Tytut: leczniczego Alecensa (alektynib), w ramach programu lekowego: ,,Leczenie 

niedrobnokom6rkowego raka pluca (ICD 10 C34)" - Ill linia 

Uwagi (pkt. 2) wraz z wypelnionq i wlasnor~cznie podpisanq Deklaracjq Konfliktu lnteres6w (pkt. 1) 
nalety zloty(; w siedzibie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji , ul. Karolkowa 30, 
01-207 Warszawa, bqdi przeslac przesylkq kurierskq /ub pocztowq na adres siedziby Agencji. 

Uwagi motna zglaszac w terminie 7 dni od dnia opub/ikowania analiz w Biu/etynie lnformacji Pub/icznej 
(8/P) . Uwagi dostarczone do siedziby AOTMiT po uplywie tego terminu nie b~dq rozpatrywane. 

UWAGA! Zgloszone uwagi i deklaracia konfliktu interes6w beda publikowane w BIP AOTMiT2. 

1. Deklaracja o konflikcie interes6w (DKl)3 
- do wypelnienia w przypadku uwag do 

analizy weryfikacyjnej 

lmi~ i nazwisko osoby sktadaj~cej DKI dotycz~cej ztozenia uwag do upublicznionej analizy 
weryfikacyjnej: 
Maciej Bryl 

WCPiT Poznan 

Dotyczy wniosku/6w b~d9cego/ych przedmiotem obrad Rady Przejrzystosci : 
Produktu leczniczego Alecensa (alectinibum)we wskazaniu: w ramach programu lekowego: 
"Leczenie niedrobnokom6rkowego raka ptuca (ICD-10: C34)" - 111 linia 

Czego dotyczy DKl4 : 

Przygotowanie ekspertyzy/opracowania · w formie pisemn(aj lub ustn(aj dla Rady Prz(ajrzystosci dotyczqcego 

P Zlozenie uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej ... .. . .... ..... ..... .. ... .. ....... .... .... .... .. .... . _ ...... ... .. .. . 

1 zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji lek6w, srodk6w spoiy wczych specja/nego przeznaczenia 
iywieniowego oraz wyrob6w medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1844 z p6in. zm.) 
2 zgodnie z art. 31s ust. 23 ustawy o swiadczenia ch opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6 w publi cznych (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1938 z p6in. zm.) 
3 o kt6rej mowa wart . 31s ust. 12 i 23 ustawy o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych (Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1938 z p6in . zm.) 
4 zaznaczyc tylko 1 pole 



F Zlozenie uwag w zwiqzku z upublicznionym porzqdkiem ob rad Rady Przeajrzystosci w dniu .... .... . ... ... ..... . 

Oswiadczam, ze w stosunku do mnie mojego malzonka/mojej malzonki, mojego zst~pnego lub 
wst~pnego w linii prostej, osoby, z kt6rq/os6b, z kt6rymi pozostaj~ we wsp6Inym pozyciu5: 

P' nie zachodza okolicznosci okreslone wart. 31s ust. 8 ustawy o swiadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze srodk6w publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 z p6in . zm.), 

zachodza okolicznosci okreslone wart . 31s ust. 8 ustawy o swiadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze srodk6wpublicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 z p6in. zm.), tj.: 

r pe!nienie funkcji cz!onka organ6w sp6!ki handlowej lub przedstawiciela przedsi~biorcy 
prowadzqcego dzia!alnosc gospodarczq w zakresie wytwarzania lub obrotu lekiem, srodkiem 
spozywczym specjalnego przeznaczenia zywieniowego, wyrobem medycznym; 

r pe!nienie funkcji cz!onka organu sp61ki handlowej lub przedstawiciela przedsi~biorcy 
prowadzqcego dzia!alnosc gospodarczq w zakresie doradztwa zwiqzanego z refundacjq lek6w, 
srodk6w spozywczym specjalnego przeznaczenia zywieniowego , wyrob6w medycznych; 

r pe!nienie funkcji cz!onka organ6w sp6!dzielni, stowarzyszeri lub fundacji prowadzqcych 
dzialalnosc gospodarczq 
w zakresie wytwarzania lub obrotu lekiem, srodkiem spozywczym specjalnego przeznaczenia 
zywieniowego, wyrobem medycznym lub dzia!alnosc gospodarczq w zakresie doradztwa 
zwiqzanego z refundacjq lek6w, srodk6w spozywczym specjalnego przeznaczenia 
zywieniowego, wyrob6w medycznych ; 

r posiadanie akcji lub udzia!6w w sp6!kach handlowych prowadzqcych dzia!alnosc gospodarczq w 
zakresie wytwarzania lub obrotu lekiem, srodkiem spozywczym specjalnego przeznaczenia 
zywieniowego, wyrobem medycznym lub dzialalnosc gospodarczq w zakresie doradztwa 
zwiqzanego z refundacjq lek6w, srodk6w spozywczym specjalnego przeznaczenia 
zywieniowego, wyrob6w medycznych, oraz udzial6w w sp6!dzielniach prowadzqcych dzia!alnosc 
gospodarczq w zakresie wytwarzania lub obrotu lekiem, srodkiem spozywczym specjalnego 
przeznaczenia zywieniowego , wyrobem medycznym lub dzia!alnosc gospodarczq w zakresie 
doradztwa zwiqzanego z refundacjq lek6w, srodk6w spozywczym specjalnego przeznaczenia 
zywieniowego, wyrob6w medycznych . 

r prowadzenie dzia!alnosci gospodarczej w zakresie wytwarzania lub obrotu lekiem, srodkiem 
spozywczym specjalnego przeznaczenia zywieniowego , wyrobem medycznym lub dzia!alnosci 
gospodarczej w zakresie doradztwa zwiqzanego z refundacjq lek6w, srodk6w spozywczym 
specjalnego przeznaczenia zywieniowego , wyrob6w medycznych. 

Proszf? poda6 szczeg6ly , kt6re Pani/Pan uzna za niezbf?dne, oraz nazwy podmiot6w , z kt6rymi wiqtq 
Paniq/Pana (maltonka /maltonkf? , zstf?pnych /ub wstf?pnych w linii prostej tub osoby z kt6rymi pozostaje 
Pan/Pani we wsp6/nym potyciu) relacje powodujqce konflikt interes6w. Opis powinien bye mot/i v.,ie 
ZWif?zly. 

································ ····· ········ ···•······· ·········· ····················· ··················· ············ ········· ···· ············· ··················· 

············· ············ ······················· ······ ······················ ········· ··············· ······· •············· ········· ····· ····························· 

············ ········ ·························· ····················· ········ ····· ············ ·············· ········· ······························ ········· ········ · 

5 niepotr zebne skreslic 



Jestem swiadoma/y odpowiedzialnosci karnej za z!ozenie fa!szywego oswiadczenia . 

Data skladania i podpis osoby skladajacej DKI 

. .9..f .:.1?2.-... ~1.f?. ... ~y 
Wyrai.am zgod~ na gromadzenie, przetwarzanie i udost~pnianie danych osobowych 
zawartych w DKI kt6rych podstawa przetwarzania nie wynika z wypefnienia obowictzku 
prawnego cicti.ctcego na AOTMiT w celu identyfikacji konfliktu interes6w zgodnie 
z rozporzctdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwictzku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepfywu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (og6Ine rozporzctdzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE.L. z 2016 
r.119.1). 

Data skladania i podpis osoby skladajacej DKI 



1.Uwagi do analizy weryfikacyjnej AOTMiT 

Numer* 
(rozdzialu, Uwagi 

tabeli, wykresu, 
strony) 

Uwaga og61na: 
W ramach obecnego programu lekowego 8 .6 kryzotynib refundowany 
jest w drugiej lub trzeciej linii leczenia~ Koniecznosc zachowania 
sp6jnosci populacji wymagata od badania ALUR ograniczenia si~ do 
trzeciej linii leczenia jednakze nalezatoby rozwazyc rozszerzenie 
refundacji do chorych r6wniez w czwartej linii leczenia po 
niepowodzeniu kryzotynibu w 111 linii. 

* Umozliwiajqcy identyfikacj~ fragmentu analizy, do kt6rego odnoszq si~ wniesione uwagi; nie dotyczy w 
przypadku uwag og6Inych. 

2. Uwagi do analiz wnioskodawcy 6 

a. Uwagi do analizy klinicznej 

Numer* 
(rozdzialu, 

tabeli, wykresu, 
strony) 

Uwagi 

* Umozliwiajqcy identyfikacj~ fragmentu analizy, do kt6rego odnosi si~ uwaga; nie dotyczy w przypadku uwag 
og6Inych. 

b. Uwagi do analizy ekonomicznej 

Numer* .. 
(rozdzialu, Uwagi 

tabeli, wykresu , 
strony) 

* Umozliwiajqcy identyfikacj~ fragmentu analizy, do kt6rego odnosi si~ uwaga; nie dotyczy w przypadku uwag 
og6Inych. 

c. Uwagi do analizy wplywu na budzet podmiotu zobowic\zanego do 
finansowania swiadczen ze srodk6w publicznych 

Numer* I Uwagi 

6 analizy, o kt6rych mowa wart . 25 pkt 14) lit. c oraz art . 26 pkt 2) lit . h oraz i ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o 
refundacji lek6w, srodk6w spozywczych specjalnego przeznaczenia zywieniowego oraz wyrob6w medycznych 
(Dz. U. z 2017 r., poz.1844 z p6zn. zm.) 



(rozdzialu, 
tabeli, 

wykresu, 
strony) 

* Umozliwiaj9cy identyfikacj~ fragmentu analizy, do kt6rego odnosi si~ uwaga; nie dotyczy w przypadku uwag 
og61nych. 

d. Uwagi do analizy racjonalizacyjnej 

Numer* 
(rozdzialu, Uwagi 

tabeli, wykresu, 
strony) 

* Umozliwiaj9cy identyfikacj~ fragmentu analizy, do kt6rego odnosi si~ uwaga; nie dotyczy w przypadku uwag 
og61nych. 


