
analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
i analiz wnioskodawcy1

:

Numer: OT.4231.8.2022

Lynparza (olaparyb) w ramach programu
lekowego: 50 Leczenie chorych na raka jajnika, raka jajowodu lub raka otrzewnej
(ICD-10: C56, C57, C48)

ul. Przeskok 2, 00-032 albo
siedziby Agencji.

na adres poczty elektronicznej:
sekretariat@aotm.gov.pl uwag

Publicznej (BIP). Uwagi dostarczone do siedziby AOTMiT
elektronicznej: sekretariat@aotm.gov.pl

dzonym r

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii ,
w z

o dodatkowe przekazanie
za ePUAP lub poczty elektronicznej: sekretariat@aotm.gov.pl.

AOTMiT2.

1. 3 do
weryfikacyjnej

analizy weryfikacyjnej: Magdalena Knefel

Lynparza (olaparyb) w ramach programu lekowego: 50
Leczenie chorych na raka jajnika, raka jajowodu lub raka otrzewnej (ICD-10: C56, C57, C48)

Czego dotyczy DKI4:

1

Dz. U. z 2021 r., poz. 523)

zgodnie z art. 31s ust. 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z

ze (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z
4



Przygotowanie

5:

art. 31s ust. 8
21 r., poz.1285 ),

art. 31s ust. 8
Dz. U. z 2021 r., poz.1285 ), tj.:

medycznym;

medycznych;

lub

medycznych;

specjalnego

zenia

darczej w zakresie wytwarzania lub obrotu lekiem,

medycznych.

5



nych w linii prostej lub osoby
z

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

nie dotyczy..................................................................................................................................

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

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

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

05.05.2022 r. Magdalena Knefel

z
2016 r.

dyrektywy (Dz. U. UE.L.
z 2016 r.119.1).

05.05.2022 r. Magdalena Knefel



2. Uwagi do analizy weryfikacyjnej AOTMiT

Numer*

tabeli,
wykresu,
strony)

Uwagi

jedynie w pierwszej
linii leczenia. K
nieuleczalna. Dlatego zabiegamy, aby
jak najskuteczniejsze leczenie na samym pocz leczenia.

Obecny
W

obecn leczona
bewacyzumabem, w trakcie okazuje W
tym momencie a taka m

.

W
przypadku kontynuowania terapii bewacyzumabem

. W przypadku ci
terapii bewacyzumabem z olaparybem

Pacjentki tych
terapii,

3. Uwagi do analiz wnioskodawcy6

Uwagi do analizy klinicznej

Numer*

tabeli,
wykresu,
strony)

Uwagi

w

Uwagi do analizy ekonomicznej

Numer*

tabeli,
Uwagi

6

zm.)



wykresu,
strony)

w

Numer*

tabeli,
wykresu,
strony)

Uwagi

w

Uwagi do analizy racjonalizacyjnej

Numer*

tabeli,
wykresu,
strony)

Uwagi

w


