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~ormularz zglaszania uwag do
'-gencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
i analiz wnioskodawcy 1

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

Forrnularz zglaszania uwag do analizy weryfikacyjnej AOTMiT:
Numer: OT.4331.28 .2018

Wniosek o obj~cie refundacjc:4i ustalenie tUrz~dowej ceny zbytu produktu
Tytul: leczniczego Alecensa (alectinibum) w ramach programu lekowego:
"Leczenie niedrobnokom6rkowego raka pluca (/CD-10: C34)"
Uwagi (pkt. 2) wraz z wypelnionfl. i wlasno~cznie podpisanc1 Deklaracjc1 Konfliktu lnteres6w (pkt. 1)
naleiy zlotyc w siedzibie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, ul. Karolkowa 30,
01-207 Warszawa, bttdi przeslac przesylkfl. kuriersktt lub pocztowtt na adres siedziby Agencji .
Uwagi motna zglaszac w terminie 7 dni od dnia opub/ikowania analiz w Biuletynie lnformacji Publicznej
(BIP). Uwagi dostarczone do siedziby AOTMiT po uplywie tego terminu nie bi;dtt rozpatrywane.
UWAGA! Zqloszone uwaqi i deklaracia konfliktu interes6w beda publikowane w BIPAOTMiT2.

1. Deklaracjao konflikcielnteres6w (DKl)3 - do wypetnieniaw przypadku uwag do analizy
weryfikacyjnej
lmlq I nazwiskoosoby skladaJl\cejOKI dotyczi\cejzlozenla uwag do upubllcznlonejanallzy
weryfikacyjnej:
dr n. med.. KatarzynaStencel
Ootyczywniosku/6w ~dc1cego/ychprzedmiotemobrad Rady Przejrzystosci:
ProduktuleczniczegoKyprolis (karfllzomib)we wskazaniu:w ramach programu lekowego: "leczenie
chorych na opomego lub nawrotowegoszplczaka mnoglego(ICD-10: C90.0)"
Czego dotyczy DKl4 :

r

PFZygetewanie
ekspeFtyzytepraeewania
w fermie pisemnejtub ustnej dla RadyPFZejFZystetei
detyczctGego:......... ... ...... ...... ........ .... ... ........ .... ...... ... ..... .... .... .... .. •• •. •... ... •••..••.. •••

•

~

Ztozenie uwag do upublicznionejanalizy weryfikacyjnej

r

ZJozenieuwag lN Z\Vi¥ku z upublicznienympor:z~dkiemebrad Rady Pr:zejrzysteteiw dniu

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

' zgodniez art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacjilek6w, srodk6wspotywczych specjalnegopnezna czenia
tyw/eniowego oraz wyrob6wmedycznych(Dz. U. z 2017r., poz. 1844z p6in . zm.)
2
zgodniez art. 31s ust. 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach 1,pieki zdrowotnejfinansowanychze srodk6w
publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1938 z p6in . zm.)
3
o kt6re} mowa wart. 31s ust. 12123 ustawy z dnla 27 s/erpnia2004 r. o swladczeniachoplekl zdrowotnejfinansowanychze
srodk6wpublicznych(Dz. U. z 2017, poz. 1938z p6tn . zm.)
' zaznaczyt tylko 1 pole

•
Oswiadczam, ze w stosunku do mnie mojego malzonka/mojej mmzonki, mojego zst~pnego lub
wst~pnego w linii prostej, osoby, z kt6rc\fos6b,z kt6rymi pozostaj~ we wsp6Inym pozyciu5 :

'f(

nle zachodza okolicznosci okreslone wart. 31s ust. 8 usta,,,..y
o swiadczeniachopieki zdrowotnej
finansowanych
ze ~6w
publicznych(Dz.U.z 2017r., poz.1938z p6in. zm.),

r

zachodza okolicznosci okreslone wart . 31s ust. 8 ustm\y o swiadczeniachopieki zdrowotnej
finansowanych
ze$todk6wpublicznych(Dz. U. z 2017r., poz.1938zp6in . zm.), tj.:

r

pefnienie funkcj i czJonka organ6w sp61ki handlowej lub przedstawiciela przedsi~biorcy
prowadzc1cegodziatalnost gospodarczct w zakresie wytwarzania lub obrotu lekiem, srodkiem
spozywczym specjalnego przeznaczenia zywieniowego, wyrobem medycznym;

r

pefnienie funkcji czlonka organu sp61ki handlowej lub przedstawiciela przedsi~biorcy
prowadzc1cegodziatalnost gospodarczct w zakresie doradztwa zwiqzanego z refundacjq lek6w,
srodk6w spozywczym specjalnego przeznaczenia zywie~iowego, wyrob6w medycznych;

r

pefnienie funkcji cztonka organ6w sp61dzielni, stowarzyszen tub fundacji prowadzc1cych
dziatalnost gospodarciq w zakresie wytwarzania lub obrotu lekiem, srodkiem spozywczym
specjalnego przeznaczenia zywieniowego, wyrobem medycznym lub dziatalnost gospodarczc4w
zakresie doradztwa zwic4zanego z refundacjq lek6w, srodk6w spozywczym specjalnego
przeznaczenia zywieniowego , wyrob6w medycznych;

r

posiadanie akcji lub udziat6w w sp61kachhandlowych prowadzc:tcychdziatalnost gospodarczct w
zakresie wytwarzania lub obrotu lekiem, srodkiem spozywczym specjalnego przeznaczenia
zywieniowego , wyrobem medycznym lub dzialalnost gospodarczq w zakresie doradztwa
zwict2anego z refundacjq lek6w, srodk6w spozywczym specjalnego przeznaczenia
zywieniowego, wyrob6w medycznych, oraz udziat6w w sp61dzielniachprowadzc4cychdziatalnost
gospodarczct w zakresie wytwarzania lub obrotu lekiem, srodkiem spozywczym specjalnego
przeznaczenia zywieniowego , wyrobem medycznym lub dziatalnost gospodarczq w zakresie
doradztwa zwic4zanegoz refundacjq lek6w, srodk6w spozywczym specjalnego przeznaczenia
zywieniowego , wyrob6w medycznych.
"

r

prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w zakresie wytwarzania lub obrotu lekiem, srodkiem
spozywczym specjalnego przeznaczenia zywieniowego, wyrobem medycznym lub dzialalnosci
gospodarczej w zakresie doradztwa zwic:tzanegoz refundacjct lek6w, srodk6w spozywczym
specjalnego przeznaczenia zywieniowego, wyrob6w medycznych.

Prosz(I podac szczeg61y,kt6re Pani/Pan uzna za niez~dne , oraz nazwy podmiot6w, z kt6rymi wi<1if1
Paniq/Pana (maltonkalmaltonkf#, zst~pnychlub wst11pnychw linii prostej lub osoby z kt6rymi pozostaje
Pan/Pani we wsp6lnym potyciu) relacje powoduJflce konflikt interes6w. Opis powinien bye moiliwie
ZWif#Zly.

1. Wynagrodzenie za wyktady od firmy Roche.
2. Udziat w badaniach klinicznych firmy Roche (wsp61badacz).

5

niepotrzebneskres/ic

"

Jestem swiadoma/yodpowiedzialnoscikarnej za zlozeniefmszywegooswiadczenia.

Data sktadanla I podpls osobv skladaiacei DKI

-~~:.~: ..~/2. ........~.:...~.~

Wyrazam zgodfl na gromadzenie, przetwarzanle I udost.,pnianie danych osobowych
zawartych w OKI kt6rych podstawa przetwarzanla nle wynlka z wypetnlenla obowictZkU
prawnego cictictcego na AOTMiT w celu identyfikacji konfliktu interes6w zgodnie
z rozporzqdzeniem Parlamentu Europejsklego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwletnla
2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwlctZkU z przetwarzanlem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (og61ne rozporzctdzenle o ochronie danych) (Dz. U. UE.L. z 2016
r.119.1).
•

Data sktadanla I podpls osobv sktadajacej DKI

-

2. Uwagi do analizy weryfikacyjnej AOTMIT
Nume,..
(rozdziafu,
tabeli , wykresu ,
strony)

Uwagi

• Umotliwiajijcy ldentyfikacjf; fragmentu analizy , do kt6rego odnosz<l slfll wniesione uwagi; nie dotyczy w
przypadku uwag og61nych.

3. Uwagi do analiz wnioskodawcy 6
a. Uwagi do analizy klinicznej

-

Numert
(rozdziafu,

tabeli, wykresu,

Uwagi

strony)

10

Obecnie u chorych na zaawansowanego niedrobnokom6rkowego raka
pluca z rearanzacjct genu ALK stosowana jest w Polsce
chemioterapia, kt6ra ma niewielkct skutecznosc - odsetek 5-letnich
przezyc szacuje si~ na okoJo 5%. Zgodnie z zaleceniami , preferowanct
opcjct I linii jest stosowanie leczenia ukierunkowanego molekularn ie
anty-ALK o najwyzszej skutecznosc i terapeutycznej, w tym leku
penetrujctcego do OUN w celu leczen ~ i profilaktyk i progresji choroby
w OUN (najnowsze wytyczne NCCN 20 18 wskazujct alektynib j ako
opcj~ preferowanct wzg l~dem innych inhibitor6w ALK tj. kryzotynibu
oraz cerytynibu). W mojej opinii, opartej na publikacjach i zdaniu
ekspert6w, na poczcttku terapi i nalezy zastosowac najskuteczniejsze i
mozliwie najbezpieczniejsze leczenie . W przypadku inhibitor6w ALK
wyniki badania ALEX (mediana PFS 25,7 miesictca w por6wnaniu
z 10,4 miesictca w przypadku kryzotynibu ; a wydfuzeniu czasu
obserwacji odpowiednio 34,8 mies. dla alektynibu vs 10,9 mies. dla
kryzotynibu; obnizenie ryzyka zgonu/p rogresji o 57%, HR = 0,43)
wskazujct, ze najskuteczniejszct dost~pnct opcjct jest wfasnie alektynib .
Wedtug mnie szczeg6 Inie waznct cechct alektynibu jest jego
skutecznosc u chorych z przerzutami do m6zgu - mediana PFS w tej
grupie wyniosra 27 ,7 mies . dla alekty njbu vs 7,4 mies. dla kryzotynibu
(HR, 0,35; 95% Cl : 0,22-0 ,56). Nie bez znaczen ia jest tez fakt , i:e
wielu chorych w trakcie leczenia alektynibem zachowuje dobrct jakosc
zycia , umozliwiajctcct niejednokrotnie kontynuowanie pracy i pefnienie
swoich r6I zyciowych .

6

analizy, o kt6rych mowa wart . 25 pkt 14) lit . c oraz art. 26 pkt 2) lit. h oraz i ustawy z dn la 12 maja 2011 r. o
refundacjl lek6w , srodk6w spoiywczych specjalnego przeznaczenia iywieniowego oraz wyrob6w medycznych (
Dz. u. z 2016r ., poz. 1536 z p6zn. zm.)

•

• Umoi:liwiajqcy identyfikac~ fragmentu analizy , do kt6rego odnosi sit: uwaga ; nie dotyczy w przypadku uwag
og61nych.

b. Uwagi do analizy ekonomicznej
Numer*
(rozdziatu,
tabeli, wykresu ,
strony)

Uwagi

•

• Umozliwiajqcy identyfikacji: fragmentu analizy, do kt6rego odnosl si~ uwaga; nie dotyczy w przypadku uwag
og61nych.

c. Uwagi do analizy wptywu na budzet podmiotu zobowi-1zanego do
finansowania swiadczen ze srodk6w publicznych
Nume..(rozdziatu ,
tabeli,
wykresu,
strony)

Uwagi

•

• Umozliwiajqcy identyfikacjq fragmentu analizy, do kt6rego odnosi si~ uwaga; nie dotyczy w przypadku uwag
og6lnych .

d. Uwagi do anallzy racjonalizacyjnej
Nume,.
(rozdzlatu,
tabeli , wykresu,
strony)

Uwagi

•

• Umoi:liwiajqcy identyfikacj~ fragmentu analizy , do kt6rego odnosi sit: uwaga; nie dotyczy w przypadku uwag
og6lnych .

