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Egészségügyi probléma és a vizsgált technológia háttere:
A gasztroenteropankreatikus neuroendokrin tumorok (GEP-NET) eredet szempontjából heterogén
csoportot alkotnak. A becsült incidencia 2012-ben 5,25/100 000lakos/év volt, míg a prevalenciát
35/100 000lakos/év-re számították.
A peptid receptor radionuklid terápia (PRRNT), mint szisztémás radioterápia, az előrehaladott
stádiumú, inoperábilis, metastatikus neuroendokrin tumorok kezelésében játszik fontos szerepet.
A betegek túlélését mérsékelten növelheti az Everolimus és Sunitinib kezelés, és bár a NEAK
jelenleg is finanszírozza magyar betegek külföldi ellátását, Magyarországon a PRRNT kezelés nem
elérhető. Eddig egyetlen ilyen radionuklid került gyógyszerként törzskönyvezésre (Lutathera®),
mely Magyarországon nincs forgalomban.
Megegyező összetétellel találhatóak készítmények, melyek azonban nem gyógyszerek.
Cél:
A PRRNT eljárás magyarországi
alkalmazási feltételeinek vizsgálata,
illetve a finanszírozásba történő
befogadás lehetséges útvonalainak
meghatározása.

Módszerek:
A radiofarmakon terápiával kapcsolatos tudományos
evidenciák irodalmi áttekintése, a hazai szabályozási
környezet feltérképezése, illetve szakértői interjúk
lefolytatása.
Egyedi méltányossági kérelem
A Magyarországon szakmailag elfogadott,
de a finanszírozásba még be nem fogadott
eljárás finanszírozása
Az intézményi költségeket nem fedezi

Befogadás új eljárásként

A terápia
finanszírozása kapcsán
feltárt lehetőségek és
azok nehézségei

Ex tempoare előállítás esetén.
Korábban
a Debreceni Egyetem
kérelmét elutasították alternatív
terápiára hivatkozva.
Intézményi előállítás feltételei

Gyógyszerként történő befogadás
Gyógyszer támogatási befogadását
csak a gyártó kérelmezheti.
Novartis nem kezdeményezte a hazai
árbefogadást

Következtetések:
Az eljárás hazai befogadtatását több lépcsőben célszerű megvalósítani. Néhány egyedi eset ellátása
alapján, a terápiával kapcsolatos tapasztalatokat alapul véve célszerű továbblépni. A terápia
finanszírozásba való befogadásához költséghatékonysági elemzést célszerű végezni, melyhez
részletesebb költségadatgyűjtésre van szükség.
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