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Použité skratky
AE

Adverse events - Nežiadúce účinky

AIC

Akaike information criterion - Akaikeho informačné kritérium

AL

Light chain amyloidosis - Amyloidóza ľahkých reťazcov

ASCT

Autologous Stem Cell Transplantation - Autológna transplantácia kmeňových buniek

BIC

Bayesian information criterion - Bayesianske informačné kritérium

C

Cyklofosfamid

CR

Complete response - Kompletná odpoveď

Dara

Daratumumab

DR

Držiteľ registrácie

ECOG

Eastern Cooperative Oncology Group - Východná kooperatívna onkologická skupina

EHA

The European Hematology Association - Európska hematologická asociácia
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EMA

European Medicines Agency - Európska lieková agentúra

EORTC-QLQC30

Dotazník European Organization for Research and Treatment of Cancer - Dotazník Európskej organizácie pre výskum a
liečbu rakoviny

EQ-5D-3L

Dotazník European Quality of Life 5 Dimensions - Dotazník Európska kvalita života, 3 dimenzie

ESMO

European Society for Medical Oncology - Európska spoločnosť pre medicínsku onkológiu

FER

Farmako-ekonomický rozbor

HEM

Hematológ

HR

Hazard Ratio

HTA

Health Technology Assesment - Hodnotenie zdravotnickej technológie

i.v.

Intravenózna forma

ICUR

Incremental cost-utility ratio - pomer inkrementálnych nákladov a prínosov

IMWG

International Myeloma Working Group - Medzinárodná pracovná skupina pre myelóm

INAHTA

International Network of Agencies for Health Technology Assessment - Medzinárodná sieť agentúr pre HTA

IQWiG

Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen - Inštitút pre kvalitu a efektívnosť v zdravotníctve

ITT

Intention to treat – populácia pacientov, ktorých bol úmysel liečiť

K-M

Kaplan-Meier

LyL

Lymfoma a Leukémia Slovensko

M

Melfalan

MEA

Managed entry agreement - Dohoda o riadenom vstupe na trh

MeSH

Medical Subject Headings - Nadpisy medicínskych pojmov

MKCH-10

Medzinárodná klasifikácia chorôb - 10. revízia

MM

Multiple myeloma - Mnohopočetný myelóm

MRD

Minimal residual disease - Minimálna reziduálna choroba

MRI

Magnetic resonance imaging - Magnetická rezonancia

MZ

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

NCZI

Národné centrum zdravotníckych informácií

NICE

The National Institute for Health and Care Excellence - Národný inštitút pre excelentnosť v oblasti zdravotníctva

NIHO

Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve

ONK

Onkológ

OS

Celkové prežívanie

OZ

Občianske združenie

P

Prednizón

PFS

Prežívanie do progresie

QALY

Quality-adjusted life year – Rok života v štandardizovanej kvalite

R

Lenalidomid

R/R

Relapsed/refractory - Recidivujúce/refraktérne

RCT

Randomizovaná kontrolovaná štúdia

s.c.

Subkutánna forma

sCR

Stringent complete responde – Dosiahnutie prísnej kompletnej odpovede

SMC

Scottish Medicines Consortium – Škótske konzorcium pre lieky

SMM

Smoldering multiple myeloma – Tlejúci mnohopočetný myelóm

SPC

Summary of Product Characteristics – Súhrn charakteristických vlastností lieku

SÚKL

Státní ústav pro kontrolu léčiv

V

Bortezomib

VZP

Verejné zdravotné poistenie

Z.z.

Zbierka zákonov

ZKL

Zoznam kategorizovaných liekov

ZP

Zdravotné poisťovne
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Záver odborného hodnotenia
Odporúčanie
Podľa § 3 zákona 358/2021 Z.z Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve (NIHO) odporúča
•

nevyhovieť žiadosti o kategorizovanie lieku Darzalex v indikácii pacientov s novodiagnostikovaným
mnohopočetným myelómom, ktorí nie sú vhodní na autológnu transplantáciu kmeňových buniek, pokiaľ
držiteľ registrácie neupraví požadovanú výšku úhrady na maximálne ***** eur za balenie, čo zodpovedá
****% zľave oproti navrhovanej maximálnej úhrade vo verejnej lekárni vo výške 5 034 eur. Uvedenú výšku
úhrady považujeme za maximálnu možnú pre splnenie kritérií nákladovej efektívnosti podľa §7 zákona
363/2011 Z.z.. Zároveň, z dôvodu stredne veľkej neistoty odporúčame požadovať od držiteľa registrácie (DR)
zľavu aspoň vo výške ****%, čo znamená maximálnu výšku úhrady za balenie na úrovni ***** eur.

Odôvodnenie
•

Mnohopočetný myelóm (MM) je v súčasnosti nekuratívne ochorenie, ktoré vytvára veľkú záťaž na pacientov
po fyzickej aj psychickej stránke a skracuje ich očakávané prežívanie. S progresiou ochorenia klesá
pacientom miera pohyblivosti a vitality. Ochorenie má tiež často výrazný dopad na blízkych pacienta, keďže
vzniká potreba pomáhať so starostlivosťou o pacienta a jeho domácnosť. Aktuálne hradená liečba MM
nezodpovedá najnovším medzinárodným postupom, čo spôsobuje frustráciu u klinických odborníkov.

•

Daratumumab (Dara) v kombinácii s bortezomibom, melfalanom a prednizónom (VMP) preukázal
v klinickom skúšaní klinicky relevantné prínosy oproti VMP. EMA konštatovala dobrú tolerovateľnosť
pridania daratumumabu. Pacienti užívajúci DaraVMP dosiahli lepšie výsledky mortality aj morbidity. Pri
dĺžke sledovania 40,1 mesiaca bola miera 3-ročného celkového prežívania (OS) v ramene DaraVMP 78%,
a pri VMP 68%. Miera 3-ročného prežívania bez progresie (PFS) bola u DaraVMP 50,7% a u VMP 18,5%.
Pacienti v kombinácii DaraVMP dosiahli medián PFS 36,4 mesiaca v porovnaní s 19,3 mesiacov pri VMP.

•

DaraVMP pri výške úhrady ***** eur, ktorú DR predpokladal vo farmako-ekonomickom rozbore,
nespĺňa legislatívnu podmienku nákladovej efektívnosti.
V predloženom modeli NIHO identifikovalo viacero závažných nedostatkov, ktoré neadekvátne
zvýhodňovali výsledok DaraVMP voči komparátorom. Tieto nedostatky sme upravili, aby model bližšie
zodpovedal klinickej praxi (podrobnosti sú v časti 5.2 hodnotenia). Na základe NIHO hodnotenia dosahuje
DaraVMP najvyšší výsledný ICUR voči komparátoru Vd, vo výške 77,9-tisíc eur / 1 QALY, pričom prahová
hodnota je ****-tisíc eur.
Aby Darzalex bol nákladovo efektívny podľa § 7 odsek 2 zákona 363/2011 Z.z, úhrada za jedno balenie môže
byť maximálne vo výške ***** eur za balenie, čo predstavuje zľavu ****% oproti navrhovanej maximálnej
úhrade vo verejnej lekárni vo výške 5 034 eur. Predložené návrhy MEA so zdravotnými poisťovňami (ZP)
nevedú k nákladovo efektívnej úhrade, dohody preto nespĺňajú § 7 odsek 2 zákona 363/2011 Z.z.
Výsledok nákladovej efektívnosti je spojený so stredne veľkou mierou neistoty, spôsobenej najmä odhadom
prínosu v OS na základe nezrelých dát zo štúdie ALCYONE a tiež z dôvodu nezahrnutia postupného
vyprchania prínosu daratumumabu v modeli. Vzhľadom na túto neistotu, odporúčame požadovať od DR
zľavu aspoň vo výške ****%, čo znamená maximálnu výšku úhrady za balenie na úrovni ***** eur.

Poznámka
•
Kritéria nákladovej efektívnosti sú používané za účelom efektívnejšieho rozdeľovania zdrojov v zdravotníctve, aby
financie mohli priniesť pacientom celkovo čo najviac zdravia. Používanie prostriedkov verejného zdravotného
poistenia (VZP) na nákladovo neefektívne lieky môže viesť k zaostávaniu Slovenska v iných častiach zdravotníctva
(napríklad v kvalite nemocníc, počte zdravotných sestier, dĺžke čakacích lehôt na vyšetrenia a pod.).
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Časový prehľad priebehu hodnotenia
Podanie žiadosti o kategorizáciu

25.02.2022

Začatie plynutia lehoty na vydanie rozhodnutia vo veci
kategorizácie

Prvý začiatok plynutia lehoty: 24.03.2022
(deň doplnenia dokumentov na portál kategorizácie)
Rozhodný začiatok plynutia lehoty: 08.07.2022
(deň odpovede na výzvu MZ zo dňa 30.6.2022)

Zverejnenie projektového protokolu

05.05.2022

Oslovenie DR na doplnenie podkladov

30.06.2022

Odpoveď DR

08.07.2022

Vydanie odporúčania

29.07.2022

Celkové trvanie hodnotenia

Od prvého začiatku plynutia lehoty: 127 dní
Od rozhodného začiatku plynutia lehoty: 21 dní
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1. Predmet hodnotenia
1.1. Výskumné otázky
1.

2.
3.

Aká je účinnosť a bezpečnosť daratumumabu v porovnaní s relevantnými komparátormi vo slovenskom
kontexte na úrovni ukazovateľov relevantných pre mortalitu, morbiditu, kvalitu života a závažné nežiadúce
účinky?
Spĺňa daratumumab zákonné kritériá nákladovej efektívnosti?
Aké sú ďalšie relevantné etické, organizačné, sociálno-pacientske a právne aspekty týkajúce sa potenciálnej
úhrady liečiva daratumumab?

1.2. Inklúzne kritériá
Inklúzne kritériá relevantných klinických štúdií sú sumarizované v tabuľke nižšie.
Tabuľka 1: PICO – Inklúzne kritéria (pacienti nevhodní na ASCT)
Populácia
(z angl. Population)

Diagnóza
•
•
•

Pacienti s MM
MKCH–101: C90.0
MeSH2: multiple myeloma

Populácia podľa EMA
•

Darzalex je indikovaný v kombinácii s bortezomibom (V), melfalanom (M) a prednizónom (P)
na liečbu dospelých pacientov s novodiagnostikovaným mnohopočetným myelómom, ktorí
nie sú vhodní na autológnu transplantáciu kmeňových buniek.

Populácia, pre ktorú DR požaduje úhradu:
•

•

v kombinácii DaraVMP na liečbu dospelých pacientov s novodiagnostikovaným
mnohopočetným myelómom, ktorí nie sú vhodní na autológnu transplantáciu kmeňových
buniek.
Podmienkou hradenej liečby je dobrý výkonnostný stav pacienta - Karnofského skóre 100 60% alebo ECOG3 0-2 a posúdenie vhodnosti liečby na pracoviskách vykonávajúcich
transplantácie:
o Národný onkologický ústav, Bratislava,
o Klinika hematológie a transfúziológie Univerzitnej nemocnice Bratislava,
o Klinika hematológie a onkohematológie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice,
o Hematologické oddelenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská
Bystrica,
o Klinika hematológie a transfúziológie Univerzitnej nemocnice Martin.

Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne. Návrh preskripčného
obmedzenia: HEM (hematológ), ONK (onkológ).
Intervencia
DaraVMP
(z angl. Intervention)

1

Medzinárodná klasifikácia chorôb - 10. revízia
Medical Subject Headings; nadpisy medicínskych pojmov; slúži na zjednotenie pojmov pri vyhľadávaní v databázach
3
ECOG = z angl. Eastern Cooperative Oncology Group performance status; ECOG výkonnostné skóre
2
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•

•
•
•
•

Daratumumab. Pri dávkovaní sa aplikuje 6-týždenný cyklus. V prvý cyklus pacient užíva
liečivo 1x za týždeň, v 7. – 54. týždni 1x každé tri týždne a následne 1x každé štyri týždne až do
progresie.
Bortezomib sa podáva s.c. v dávke 1,3 mg/m2 spolu 8x v prvom 6-týždennom cykle a potom
4x za cyklus.
Melfalan sa užíva v dávke 9 mg/m2 perorálne 1x denne prvé štyri dní 6-týždňového cyklu,
spolu podávaných 9 cyklov. Liečivo nie je v ZKL, v praxi ho hradia ZP nad rámec kategorizácie.
Prednizón sa užíva v dávke 60 mg/m2 perorálne 1x denne prvé štyri dní 6-týždňového cyklu.
Celkovo je podávaných 9 cyklov pri V, M, P.

MeSH: daratumumab, bortezomib, melphalan, prednisone
Komparátor
(z angl. Control)

VMP

•

•

DR uvádza, že v slovenskej praxi má najväčší (39%) podiel liečba kombináciou bortezomib,
melfalan a prednizón. V EHA-ESMO4 postupoch je odporúčaná VMP kombinácia ako vhodná
alternatíva pri nedostupnosti DaraRd, DaraVd alebo VRd.
Dávkovanie je pri V, M, P identické ako v režime DaraVMP s rozdielom dávkovania
bortezomibu, ktorý je podávaný 8x v prvé štyri cykly a následne 4x počas ďalších 5 cyklov.

Vd
•
•

Podľa DR má druhé najčastejšie zastúpenie (26%) na Slovensku kombinovaný režim
bortezomib a dexametazón (d). Režim nie je súčasťou EHA-ESMO ani UpToDate odporúčaní.
Dávkovanie V je 1,3 mg /m2 2x týždenne počas prvých 2 týždňov 3-týždenného cyklu.
Dexametazón (d) sa užíva perorálne v dávke 20 mg 4x týždenne vždy prvé dva týždne počas
štyroch 3-týždenných cyklov. Spolu sa užívajú 4 cykly Vd, pri dosiahnutí odpovede alebo
stabilizácii ochorenia môžu pacienti užívať ďalšie 4 cykly kombinácie.

VCd
•

•

Tretím najčastejšie na Slovensku používaným režimom je podľa DR kombinácia bortezomib,
cyklofosfamid (C) a dexametazón (20%). VCd režim u pacientov nevhodných na ASCT nie je
súčasťou EHA-ESMO ani UpToDate odporúčaní.
DR predpokladané dávkovanie je: V v dávke 1,3 mg /m2 2x týždenne počas prvých 2 týždňov 3týždenného cyklu v prvých 8 cykloch a následne 4x za cyklus počas ďalších štyroch 6týždenných cyklov (spolu 12 cyklov); Cyklofosfamid 2x za 3-týždenný cyklus v dávke 500
mg/m2, pričom spolu pacient absolvuje 8 cyklov; dávkovanie 40 mg 3x za 3-týždenný cyklus,
spolu 8 cyklov.

MeSH: bortezomib, melphalan, prednisone, dexamethasone, cyclophosphamide
Ukazovatele (z angl. Outcomes)
Klinická účinnosť
OS (z angl. overal survival; celkové prežívanie)
PFS (z angl. progression-free survival; prežívanie do progresie)
sCR (z angl. stringent complete response; dosiahnutie prísnej kompletnej remisie)
MRD- (z angl. minimal residual disease; podiel pacientov s negatívnou minimálnou reziduálnou
chorobou)
Kvalita života a morbidita meraná cez EORTC-QLQ-C305 a dotazník EQ-5D-3L
Bezpečnosť
Frekvencia výskytu závažných nežiadúcich účinkov.
• Závažné nežiadúce účinky (z angl. serious adverse events)
• Nežiadúce účinky stupňa 3, 4, 5 (z angl. severe adverse events).
Frekvencia výskytu nežiadúcich účinkov.
• Nežiadúce účinky stupňa 1 a 2.
4

Európska hematologická asociácia (z angl. The European Hematology Association) a Európska spoločnosť pre medicínsku onkológiu
(European Society for Medical Oncology).
5
dotazník európskej organizácie pre výskum a liečbu rakoviny (z angl. European Organization for Research and Treatment of Cancer)
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Množstvo pacientov, ktorí predčasne ukončili liečbu.
Dizajn štúdií (z angl. Study design)
Klinická účinnosť
Randomizované kontrolované štúdie (RCTs)
Prospektívne nerandomizované kontrolované štúdie
Nepriame porovnania zachovávajúce kauzalitu
Bezpečnosť
RCTs
Prospektívne nerandomizované kontrolované štúdie
Nepriame porovnania zachovávajúce kauzalitu
Prospektívne observačné štúdie
Jednoramenné štúdie
Ekonomické
Farmako-ekonomický rozbor/model podaný držiteľom registrácie
hodnotenie
Etické, organizačné, Vstupy od zástupcov pacientov a odborníkov a z výsledkov hodnotenia
sociálno-pacientské a
právne aspekty
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2. Metóda
2.1. Výskumné podotázky
Výskumné otázky z časti 1.1. boli zodpovedané pomocou podotázok z EUnetHTA Core Model 3.0, ktoré uvádzame na
začiatku jednotlivých kapitol, prípadne podkapitol hodnotenia.

2.2. Zdroje použité pri tvorbe hodnotenia
Úvod
•
•
•
•
•

Dokumenty poskytnuté držiteľom registrácie ako súčasť žiadosti (rozbor, publikácie, farmako-ekonomický
model a ďalšie zdroje).
Klinické postupy vypracované EHA-ESMO a odporúčania UpToDate.
Súhrny charakteristických vlastností liekov (SPC).
Ručné vyhľadávanie na webových stránkach relevantných zahraničných inštitúcií, nemocníc a pacientskych
organizácií.
Vstupu od klinických odborníkov a pacientskych organizácií a ďalšie zdroje.

Hodnotenie klinického prínosu
• Ručné vyhľadávanie klinických štúdií a meta-analýz v medicínskych databázach (ClinicalTrials.gov a PubMed).
• Hodnotenia zahraničných HTA inštitúcií (SMC6, IQWiG7, NICE8)
• Dokumenty poskytnuté držiteľom registrácie ako súčasť žiadosti (rozbor, farmako-ekonomický model a ďalšie
zdroje).
• Vstupu od klinických odborníkov a pacientskych organizácií; SPC a ďalšie zdroje.
Ekonomické hodnotenie
• Dokumenty poskytnuté držiteľom registrácie ako súčasť žiadosti (rozbor, farmako-ekonomický model, dopad
na rozpočet a ďalšie zdroje).
• Hodnotenia zahraničných HTA inštitúcií (SMC, NICE).
• NICE dokumenty technickej podpory .
• Vstupu od klinických odborníkov a pacientskych organizácií; SPC a ďalšie zdroje.
Etické, organizačné, sociálno-pacientske a právne aspekty
• Vstupu od klinických odborníkov a pacientskych organizácií; SPC a ďalšie zdroje.

Vysvetlenia ku používaniu informácií zo zahraničných HTA hodnotení:
Prečo pri hodnotení klinického prínosu používame aj hodnotenia zahraničných HTA inštitúcií?
•
Zohľadnenie hodnotení klinického prínosu zahraničnými HTA inštitúciami nám umožňuje predchádzať
prípadnej duplicitnej práci. Môže sa stať, že hodnotíme rovnakú technológiu v porovnaní s tými istými
komparátormi, ako to už v minulosti urobila zahraničná inštitúcia. V tomto prípade môžeme čerpať z jej
hodnotenia a ďalej sa viac zamerať na literatúru, ktorá bola k téme publikovaná neskôr. Budovanie na
systematických hodnoteniach iných HTA inštitúcií je štandardnou praxou aj v zahraničí.

6

Scottish Medicines Consortium
Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen
8
National Institute for Health and Care Excellence
7
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Prečo preferujeme hodnotenia anglického NICE a českého SÚKL?
•
NICE je celosvetovo uznávaná európska HTA inštitúcia, ktorá publikuje metodicky veľmi kvalitné a rozsiahle
hodnotenia v angličtine (tzv. „committee papers“ obsahujú zvyčajne stovky strán analýzy relevantných
aspektov).
•
SÚKL hodnotenia sú Slovensku kontextovo najpríbuznejšie vďaka podobnej klinickej praxi, epidemiológii aj
legislatívnym prvkom.
•
Ďalšie inštitúcie boli vybrané na základe používanej metodiky, rozsahu informácií v publikovaných hodnotených
a jazyku hodnotení.
Aké informácie čerpáme zo zahraničných inštitúcií pri ekonomickom hodnotení?
•
Zahraničné HTA inštitúcie sa štandardne vyjadrujú k otázkam nastavenia ekonomického modelu, ktoré sú plne
relevantné aj pre slovenskú žiadosť. NICE napríklad často na základe svojej hĺbkovej expertízy a kapacít
identifikuje závažné nedostatky modelu a navrhne riešenie, ktoré hodnovernejšie zodpovedá očakávanému
vývoju. Opravy relevantných nedostatkov môžu ovplyvniť výsledky nákladovej efektívnosti, poukázať na vyššiu
potrebnú zľavu a teda priniesť úsporu verejných prostriedkov. Zahraničné zistenia preto pre nás predstavujú
tipy, na ktoré aspekty modelovania máme klásť zvýšený dôraz pri vlastnom komplexnom ekonomickom
hodnotení žiadosti.

2.1. Prehľad literatúry, analýza a syntéza
Dňa 19.5.2022 bol vypracovaný prehľad hodnotení zahraničných HTA inštitúcií. Ako hlavný relevantný podklad pre
hodnotenie je brané hodnotenie od SMC.
Za cieľom identifikovania všetkých ukončených (a nezverejnených) a prebiehajúcich klinických štúdií bol 19.5.2022
vypracovaný prehľad medicínskeho registru clinicaltrials.gov. Bola nájdená jedna relevantná klinická štúdia.
Na vypracovanie hodnotenia boli použité štyri druhy dát. Dáta od držiteľa registrácie, dáta z registrov klinických
skúšaní, dáta z publikácii v medicínskych databázach a kvalitatívne dáta od pacientov a odborníkov. Dáta boli
spracované jedným hodnotiteľom (DK) a kontrolované druhým (MS).
Hodnotenie kvality a rizika bias klinickej štúdie a nepriameho porovnania bolo prebrané z hodnotenia SMC a IQWIG.

2.2. Oslovení odborníci a pacientské organizácie
Projektový protokol ku hodnoteniu bol publikovaný na webe niho.sk dňa 5.5.2022.
V rámci zapojenia odborníkov boli najprv (5.5.2022) oslovené relevantné lekárske odborné spoločnosti. Kontaktovali
sme zástupcov Slovenskej onkologickej spoločnosti a Slovenskej hematologickej a transfuziologickej spoločnosti. Na
základe ich odporúčaní sme oslovili hlavnú odborníčku Ministerstva zdravotníctva (MZ) pre hematológiu. Poskytla nám
kontakt na inú klinickú odborníčku s väčšou skúsenosťou v liečbe MM, ktorá súhlasila so zapojením do hodnotenia. Pre
získanie ďalšieho odborného vstupu sme oslovili troch krajských odborníkov MZ pre hematológiu (všetkých s výnimkou
zástupcu pre bratislavský kraj, keďže v Bratislave pôsobí aj hlavný odborník MZ). Do hodnotenia sa zapojil jeden
z krajských odborníkov.
Pacientske organizácie boli vyhľadané ručne a prvotne kontaktované 5.5.2022. Celkovo sme so žiadosťou o zapojenie
do hodnotenia oslovili 6 organizácií (Asociácia na ochranu práv pacienta, Liga proti rakovine, Lymfoma a Leukémia
Slovensko (LyL), Slovenská myelómová spoločnosť, Združenie pacientov s hematologickými malignitami, Slovenský
klub pacientov po transplantácii krvotvorných buniek. Do hodnotenia sa zapojilo občianske združenie (OZ) LyL.
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Vysvetlenie ku používaniu začiernenia niektorých údajov vo verejnej verzii hodnotenia NIHO
Vyčierňovanie vo verejnej verzii hodnotenia používame za účelom dosiahnutia výhodnejších podmienok úhrady nového
lieku na Slovensku a tiež pre zníženie neistôt v hodnotení. Je zahraničným štandardom mať oddelené verejné a neverejné
informácie o výške úhrady lieku. Plnú verziu hodnotenia poskytujeme MZ. Podrobnejšie vysvetlenie je k dispozícii nižšie.
•

Podmienky splnenia nákladovej efektívnosti sú stanovené rôzne v jednotlivých štátoch, často závisia od ich
ekonomických možností. Kým jedna výška navrhovanej úhrady lieku môže byť vzhľadom na prínos akceptovaná
v Nórsku, pre Slovensko či napríklad Anglicko môže byť privysoká. Farmafirmy sa preto môžu v určitej miere
snažiť prispôsobiť cenotvorbu v jednotlivých štátoch tak, aby boli ich lieky z verejných poistení hradené pre čo
najviac pacientov. To môže napríklad znamenať, že kým v Nórsku si za balenie lieku bude DR pýtať 500 eur, na
Slovensku bude ochotný ho dodávať aj za 300 eur.
Európske štáty, vrátane Slovenska medzi sebou vo veľkej miere porovnávajú oficiálne ceny liekov. Ak by hrozilo,
že DR bude mať na Slovensku príliš nízku oficiálnu cenu lieku, mohlo by to ohroziť výšku jeho cien v iných štátoch
a teda nemuselo by sa mu oplatiť prísť na Slovensko (v zahraničí by požadovali zníženie ceny). Ceny a výšky
úhrady sú pri liekoch zvyčajne úzko prepojené. Ak podmienky úhrady lieku nie sú verejne známe, k ohrozeniu
zahraničných trhov nedochádza. Stáva sa preto štandardom vo svete, že popri oficiálnych cenách existujú
neverejné podmienky, ktorých súčasťou sú často zľavy. Slovensko je nútené prijať tento zahraničný trend, ak
chce dosiahnuť výhodnejšie podmienky úhrady.
Vo verejných hodnoteniach preto neuvádzame informácie, ktoré by mohli viesť k zisteniu neverejnej výšky
úhrady, ktorú pre Slovensko navrhol DR. Vo verejných hodnoteniach tiež neuvádzame informácie, ktoré by
mohli viesť k identifikovaniu výšky potrebnej zľavy pre splnenie nákladovej efektívnosti. Zvyšujeme tak
pravdepodobnosť, že DR túto zľavu poskytne a liek sa stane hradeným na Slovensku (DR si neohrozí cenu
v štátoch, ktoré sú ochotné zaplatiť viac ako Slovensko).

Ktoré výsledky štandardne zverejňujeme pri hodnotení nákladovej efektívnosti?
•
Zverejňujeme výšku ICUR v NIHO preferovanom nastavení modelu. Zverejnením poskytujeme verejnosti obraz,
aký pomer prínosu a nákladov prináša nová intervencia do systému. Hodnota ICUR môže tiež poskytnúť jasnú
informáciu, či sú splnené legislatívne podmienky nákladovej efektívnosti. Je štandardnou praxou napríklad
anglického NICE, zverejňovať hodnoty ICUR finálnych nastavení. Za účelom zamedzenie zistenia výšky potrebnej
zľavy nezverejňujeme výsledky z pohľadu inkrementálnych nákladov a inkrementálnych prínosov.
Vplyvy jednotlivých úprav nastavení ekonomického modelu na ICUR zverejňujeme, pokiaľ nehrozí, že by sa
z danej informácie dal pomerne presne odvodiť vzťah ICUR a inkrementálnych nákladov alebo inkrementálnych
prínosov. Vyvarujeme sa tým situácii, aby napríklad nebolo zrejmé, že pokles dodatočných nákladov o 8-tisíc eur
je spojený s poklesom ICUR o 5-tisíc eur za 1 QALY. V takomto prípade, by sa mohlo dať verejne vydedukovať
z finálneho ICUR, aká výška zľavy na liek je na Slovensku potrebná, čo by znížilo pravdepodobnosť jej
poskytnutia. Diskutovanie vplyvu zmien nastavení na ICUR je tiež štandardom v spomínanom anglickom NICE.
Kedy používame začiernenie v klinickej časti alebo prípadne v iných častiach hodnotenia?
•
DR môže disponovať zásadnými neverejnými údajmi, ktoré môžu znížiť neistotu súvisiacu s hodnotením lieku.
Typickou situáciou sú ešte nezverejnené nové dáta z klinickej štúdie, ktoré DR zverejní až o niekoľko mesiacov.
Pre čo najrelevantnejšie zhodnotenie lieku potrebujeme mať tieto dáta k dispozícii. Aby ich DR poskytol,
súhlasíme s ich vyčiernením vo verejnej časti. V opačnom prípade by hrozilo, že odporučíme nehradenie lieku
vzhľadom na nedostatok dostupných dát. Začiernenie však môžeme využiť aj v prípade použitia iných
neverejných informácií. Začierňovanie údajov v hodnotení podlieha individuálnemu posúdeniu autorov,
v hodnoteniach sa pokúšame o čo najväčšiu možnú mieru transparentnosti.
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3. Úvod
3.1. Zdravotný problém a súčasné použitie technológie
Zdravotný problém a súčasné použitie technológie (CUR)
Element ID

Výskumná otázka

A0002

Čo je ochorenie alebo zdravotný problém v zameraní tohto hodnotenia?

A0007

Čo je cieľová populácia v tomto hodnotení?

A0023

Koľko ľudí patrí do cieľovej populácie?

A0003

Aké rizikové faktory majú vplyv na predmetné ochorenie?

A0004

Aký je prirodzený priebeh ochorenia?

A0005

Akú záťaž vytvára ochorenie pre pacientov?

A0006

Aké sú konzekvencie ochorenia alebo zdravotného problému pre spoločnosť?

H0200

Aké majú pacienti skúsenosti s predmetným ochorením alebo zdravotným problémom?

A0024

Ako je ochorenie v súčasnosti diagnostikované podľa štandardných postupov a v klinickej praxi?

A0025

Aké je v súčasnosti cesta pacienta podľa štandardných postupov a v klinickej praxi?

3.1.1. Predmetná hodnotená indikácia a cieľová populácia
Predmetné ochorenie (A0002) [1, 2]
Mnopočetný myelóm je nádorové ochorenie plazmatických buniek. Je charakteristické abnormálnym rastom
(proliferáciou) a akumuláciou plazmatických buniek, ktoré produkujú monoklonálny imunoglobulín v kostnej dreni.
Následkom nadmernej produkcie môže dochádzať k útlaku fyziologickej krvotvorby a poškodeniam kostry
osteolytickými léziami, osteopéniou a patologickými zlomeninami.

Cieľová populácia (A0007, A0023)
Držiteľ registrácie požaduje úhradu pre novodiagnostikovaných pacientov, ktorí nie sú vhodní na autológnu
transplantáciu kmeňových buniek (ASCT). Pri posúdení vhodnosti na ASCT sa do úvahy berie vek pacienta, výkonnostný
stav a komorbidity (vhodnejší sú pacienti s nižším vekom a lepším stavom). Pacienti nad 65 rokov sú zvyčajne
vyhodnotení ako nevhodní na transplantáciu [1].
Predpokladáme na Slovensku približne 330 ročne novodiagnostikovaných pacientov s MM, z nich 264 podstúpi liečbu
a 169 nebude vhodných na ASCT.
•

•

Podľa odhadov národného onkologického registra bude MM v roku 2022 diagnostikovaný 416 pacientom,
z toho u 222 mužov a 194 žien [3]. Údaje o presnej prevalencii na Slovensku nie sú v rámci onkologického
registra zverejňované, DR uvádza počet liečených pacientov s MM na základe IQVIA dát analýzy na 1257, z toho
okolo 500 pacientov sa lieči v prvej línii. Z pacientov v prvej línii je podľa DR nevhodných na transplantáciu 64%
pacientov [1].
Odborníci predpokladajú v praxi o približne štvrtinu nižší počet nových pacientov ako odhaduje NCZI.
Odborník A odhadol počet novodiagnostikovaných pacientov MM na cca 300 ročne, z toho okolo 200 by malo
byť nevhodných na ASCT. DR v rámci podkladov predložil zápis zo stretnutia so 7 odborníkmi k MM, ich odhad
bol 300 – 330 novodiagnostikovaných pacientov ročne. Títo odborníci tiež predpokladali, že 20% z pacientov
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nie je v praxi liečených [4]. Podľa posledných dostupných záznamov z Národného onkologického registra NCZI
bolo v roku 2012 počet novodiagnostikovaných pacientov 317 [3].

3.1.2. Charakteristika ochorenia
Rizikové faktory ochorenia (A0003) [1]
Mnohopočetný myelóm je vo výraznej väčšine prípadov diagnostikovaný u pacientov vo vyššom veku, mediánový vek
v čase diagnostiky je okolo 65 – 70 rokov. Na prognózu pacienta s MM negatívne vplýva nevhodnosť na ASCT, vyšší vek,
horší výkonnostný stav, vysoké sérové hodnoty vápnika (nad > 11,0 mg/dl.). Vyššia hladina reziduálnej choroby (MRD)
po dosiahnutí kompletnej odpovede naznačuje kratší čas do progresie ochorenia a kratšie celkové prežívanie.
Ochorenie sa mierne častejšie vyskytuje u mužov.

Prirodzený priebeh ochorenia (A0004) [2]
Všetci pacienti s potvrdenou MM si vyžadujú liečbu, bez liečby je medián prežívania u symptomatických pacientov 6
mesiacov.

Závažnosť ochorenia a symptómy (A0005, H0200)
V skorých štádiách môže byť priebeh MM asymptomatický, k diagnostike často dochádza pri náhodnom vyšetrení krvi
alebo moču. Postupne sa u pacientov môžu vyvinúť symptómy ako pretrvávajúca bolesť kostí (najmä chrbta, rebier
a bokov), anémia, vysoké levely kalcia v krvi, strata hmotnosti, hyperviskozita či problémy s obličkami [5].
Liečba sa zameriava na kontrolu symptómov a zlepšenie kvality života pacientov. Keďže MM nie je kuratívne ochorenie,
u pacientov aj po prvotnej dobrej odpovedi je po relapse potrebná ďalšia liečba. Výber prvotnej aj následnej liečby
pacientov závisí od zdravotného stavu pacientov, zvažovanou možnosťou je intenzívna liečba s ASCT alebo menej
intenzívny prístup, oba prístupy zahŕňajú užívanie kombinácie viacerých liečiv [5].
U pacientov s MM je relatívna miera 5-ročného prežívania 52% a 10-ročného prežívania 29% na základe anglických dát
za obdobie 2013 -2017 [6].
OZ LyL na základe rozhovorov s pacientmi s MM uvádza, že najzásadnejšou zmenou v živote po nástupe ochorenia je
pokles pohyblivosti a vitality, ktorý znemožňuje mať prácu a aj aktívne starnutie spojené s cestovaním a turistikou.
Pacienti ako časté symptómy opísali problém s pohybom, únavu a polyneuropatie. Ochorenie vytvára záťaž pre
partnerov, ktorí namiesto spoločného aktívneho oddychu preberajú bežné fungovanie domácnosti a pomáhajú
v starostlivosti o pacientov. Liečba ochorenia si tiež vyžaduje čas sprevádzajúcej osoby pacienta pri ceste do
zdravotníckeho centra na podanie infúzie, ktoré môže trvať niekoľko hodín [podklad OZ LyL do hodnotenia je
k dispozícii v časti 9.4].

3.1.3. Cesta pacienta
Diagnostika ochorenia (A0024)
Pri diagnostike je dôležité rozlíšiť MM od nezhubných foriem, ako napríklad monoklonálnej gamopatie nejasného
významu a tlejúcej MM (tzv. SMM forma) [2]. Na potvrdenie diagnózy MM sa aktuálne používajú kritéria podľa
medzinárodnej myelómovej pracovnej skupiny (z angl. international myeloma working group diagnostic criteria,
IMWG). Liečba MM má začať až v prípade symptomatickej fázy ochorenia alebo pri riziku skorej progresie do aktívneho
ochorenia vyššom ako 80% [1]. Kritéria diagnostiky aktívnej MM podľa IMWG [7]:
•

10% a viac klonálnych plazmatických buniek v kostnej dreni alebo biopsiou potvrdený kostný / mimodreňový
plazmocytóm a zároveň prítomnosť aspoň jedného z nižšie uvedených príznakov:
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•

Dôkazy orgánového poškodenia z dôvodu proliferácie plazmatických buniek (skrátene CRAB). Zahŕňa
hyperkalciémiu, poruchu funkcie obličiek, anémiu a kostné lézie, alebo prítomnosť aspoň jedného
biomarkeru malignity:
o 60% a viac klonálnych plazmatických buniek pri vyšetrení kostnej drene; pomer
sérového/nezapojeného voľného ľahkého reťazca 100 alebo viac, za predpokladu, že absolútna
hladina zapojeného ľahkého reťazca je aspoň 100 mg/l; alebo viac ako jedna lézia vo veľkosti aspoň
5mm pri MRI vyšetrení.

Odborník A uviedol, že pacient sa k spádovému hematológovi dostane na základe odporúčania lekárom 1. kontaktu
(všeobecný lekár, nefrológ, reumatológ, ortopéd). Spádový hematológ pri podozrení na myelóm odošle pacienta do
špecializovaného centra [podklad Odborníka A do hodnotenia je k dispozícii v časti 0].
Odborník B potvrdil, že prvý kontakt pacienta je zvyčajne so spádovým hematológom. U spádového hematológa môže
byť priamo ochorenie diagnostikované a pacient odoslaný do špecializovaného centra na liečbu, prípadne je pacient do
centra odoslaný aj pri podozrení na diagnózu. Časť pacientov je zachytená aj v rámci operačného zákroku na
ortopedickom, alebo neurochirurgickom pracovisku pri riešení tumoróznych prejavov myelómu a následne sú preložení
do centra. V zriedkavých prípadoch je myelóm zachytený u nefrológa, ku ktorému pacient príde pre akútne obličkové
zlyhávanie [podklad Odborníka B do hodnotenia je k dispozícii v časti 9.1].
OZ LyL na základe rozhovorov s pacientmi s MM uvádza, že pacienti pri prvom kontakte navštívili najmä neurologickú,
pľúcnu, kardiologickú a gastroenterologickú ambulanciu. Proces diagnostiky trval do 6 mesiacov. Pacienti pociťovali
príznaky ochorenia už 1-3 roky pred diagnostikovaním.

Cesta pacienta s predmetným ochorením (A0025)
Medzinárodné odporúčania liečby pri pacientoch nevhodných na ASCT uvádzame nižšie:
Medzinárodné odporúčania [8, 9]
EHA-ESMO v postupoch z rokoch 2021 odporúča ako prvú voľbu režim DaraRd (R = lenalidomid); DaraVMP alebo VRd.
V prípade ich nedostupnosti EHA-ESMO odporúča ako alternatívu režim VMP alebo Rd. Približne 30% z pacientov
nevhodných na ASCT sú fragilní (frail), EHA-ESMO pri týchto pacientoch navrhuje zníženia dávok.
•

•

UpToDate odporúča podľa skupín pacientov:
o s vysokým rizikom (podľa FISH kritérií) 8-12 cyklov VRd režimu s následnou udržiavacou liečbou na
báze bortezomibu.
o so štandardným rizikom, ktorí sú však fragilní 9 cyklov Rd s udržiavacou liečbou lenalidomidom.
o u ostatných pacientov nevhodných na ASCT, UpToDate odporúča 8-12 cyklov VRd s udržiavacou
liečbou lenalidomidom alebo režim DaraRd až do progresie.
Grafický prehľad odporúčaní EHA-ESMO a UpToDate je k dispozícii v tabuľke nižšie.

Tabuľka 2: Odporúčaná liečba podľa EHA-ESMO postupov z roku 2021, pacienti nevhodní na ASCT
Odporúčaná prvá možnosť

Alternatíva ak prvá možnosť nie je k
dispozícii

Prvá liečba (niektoré do progresie)
DaraRd
(daratumumab-lenalidomid-dexametazón)
alebo
DaraVMP
(daratumumab-bortezomib-melfalánprednizón)
alebo
VRd
(bortezomib-lenalidomid-dexametazón)
VMP
(bortezomib-melfalán-prednizón)
alebo
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Udržiavacia liečba

Nie je štandardný postup, do úvahy
pripadá izaxomib.

Rd
(lenalidomid-dexametazón)

zdroj: [8]
Tabuľka 3: Odporúčaná liečba podľa UpToDate, pacienti nevhodní na ASCT
pacienti s vysokým rizikom
so štandardným rizikom fragilní
pacienti
so štandardným rizikom ostatní
pacienti

Indukčná liečba
VRd
(bortezomib-lenalidomid-dexametazón)
Rd
(lenalidomid-dexametazón)
VRd

Udržiavacia liečba
lenalidomid
lenalidomid
lenalidomid (po VRd)

alebo
DaraRd
(daratumumab-bortezomib-melfalánprednizón) do progresie

zdroj: [9]
Klinická prax na Slovensku
DR predpokladá podiely liečebných režimov v klinickej praxi na základe údajov zo 6 hemato-onkologických pracovísk
za obdobie 09-10.2020. Tieto pracoviská sú rovnaké ako v návrhu i.o., naviac je zahrnuté pracovisko v Nitre. Podrobnosti
o podieloch sú uvedené v tabuľke nižšie. Najväčšie podiely majú režimy VMP a Vd [1].
Tabuľka 4: Zastúpenie liečebných režimov v prvej línii liečby MM u pacientov nevhodných ASCT na Slovensku
Režim

Podiel pacientov

Bortezomib + melfalan + prednizón (VMP)

39,2%

Bortezomib + dexametazón (Vd)

25,8%

Bortezomib + cyklofosfamid + dexametazón (VCd)

20,0%

Talidomid + melfalan + prednizón (TMP)

4,2%

Bortezomib + talidomid + dexametazón (VTd)

3,8%

Melfalan + prednizón (MP)

3,5%

Lenalidomid + dexametazón (Rd)

3,5%

Spolu

100,0%
Zdroj: [1]

Odborník A a odborník B potvrdili, že v klinickej praxi sa bežne používa režim VMP a VCd. Odborník A ďalej predpokladá,
že režim Rd sa užíva u cca 10% pacientov a jeho vyššie zastúpenie obmedzujú slovenské indikačné obmedzenia.
Rovnako z dôvodu indikačných obmedzení sa v praxi podľa odborníka A nepoužíva režim VRd. Odborník B spomenul
ako ďalšiu možnosť režim bendamustin + dexametazón, používaný u pacientov komorbiditami.
Odborník A sa vyjadril, že v klinickej praxi by režim DaraVMP mal nahradiť najmä režim VMP. Podľa odborníka sú režimy
VCd a Vd predpisované najmä fragilným pacientom s komorbiditami, u ktorých režim VMP nie je vhodnou alternatívou,
a teda tieto režimy by režim DaraVMP nenahradil.
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3.2. Opis a technické vlastnosti technológie
Opis a technické vlastnosti technológie (TEC)
Element ID

Výskumná otázka

B0001

Čo je predmetná technológia a aké má komparátory?

B0004

Kto administruje predmetnú technológiu a komparátory a v akom kontexte je starostlivosť poskytovaná?

B0008

Aké prostredie je potrebné na použitie predmetnej technológie a komparátorov?

B0002

Čo je očakávaný prínos predmetnej technológie v porovnaní s komparátormi?

A0020

Pre ktoré indikácie má predmetná technológia trhovú autorizáciu alebo CE označenie?

A0001

Pre ktoré indikácie je predmetná technológia používaná?

A0021

Aký je status úhrady predmetnej technológie v hodnotenej indikácií v Anglicku a Českej republike, prípadne
v inej krajine, ktorej ekonomické hodnotenie bolo brané do úvahy? Akú úroveň úhrady navrhuje DR pre
hodnotenú indikáciu na Slovensku?

3.2.1. Opis technológie
Predmetná technológia (B0001)
DaraVMP
Daratumumab je ľudská monoklonálna protilátka viažuca sa na proteín CD38, ktorý sa nachádza vo veľkých množstvách
na nádorových bunkách MM. Daratumumab inhibuje rast nádorových buniek pomocou aktivácie imunitného systému
[10]. Na Slovensku DR požaduje kategorizáciu balenia 1 800 mg injekčného roztoku určeného na subkutánné podanie.
Liečivo sa má u pacientov nevhodných na ASCT podávať v kombinácii s bortezomibom, melfalanom a prednizónom.
Daratumumab sa užíva do progresie ochorenia, aplikuje sa 6-týždenný cyklus. V prvý cyklus pacient užíva liečivo 1x za
týždeň, v 7 – 54. týždni 1x každé tri týždne a následne 1x každé štyri týždne [11].
Bortezomib (V) – je proteazómový inhibítor, spôsobuje v bunke nahromadenie nežiadúcich proteínov, ktoré vedú
k bunkovej smrti. Tento efekt preteazómových inhibítorov je väčší u nádorových buniek ako u normálnych buniek [12].
Liečivo sa kombinácii DaraVMP podáva subkuntánne v dávke 1,3 mg/m2 spolu 8x v prvom 6-týždennom cykle a potom
4x za cyklus v nasledujúcich ôsmych cykloch [11].
Melfalan (M) – je cytotoxické liečivo zo skupiny alkylačných látok. Melfalan účinkuje zabraňovaním delenia buniek
znemožnením duplikácie DNA, čo má väčší účinok na rýchlo deliace sa nádorové bunky ako na bežné bunky [13]. Užíva
sa dávka 9 mg/m2 perorálne 1x denne prvé štyri dní 6-týždňového cyklu, spolu podávaných 9 cyklov [11]. Liečivo nie je v
ZKL, v praxi ho hradia ZP nad rámec kategorizácie [1].
Prednizón (P) – je kortikosteroid, ktorý sa v bunkách viaže na cytozólové proteíny glukokortikoidných receptorov.
Dochádza k inhibícii infiltrácie leukocytmi v mieste zápalu, k zásahu do funkcie mediátorov zápalovej odpovede, k
potlačenie humorálnej imunitnej odpovede a k zníženie opuchu alebo zjazvenia tkaniva [14]. V režime DaraVMP sa užíva
dávka 60 mg/m2 perorálne 1x denne prvé štyri 6-týždňového cyklu, spolu je pacientovi podávaných 9 cyklov [11].

Komparátory (B0001)
VMP
DR uvádza, že v slovenskej praxi má najväčší (39%) podiel liečba kombináciou bortezomib, melfalan a prednizón. V EHAESMO postupoch je odporúčaná VMP kombinácia ako vhodná alternatíva pri nedostupnosti DaraRd, DaraVd alebo VRd.
Dávkovanie v tomto režime má VMP podobné, ako v režime DaraVMP popísanom vyššie, s rozdielom, že podľa SPC sa
prvé 4 cykly podáva bortezomib 8x za cyklus [15].
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Vd
Podľa DR má druhé najčastejšie zastúpenie (26%) na Slovensku kombinovaný režim bortezomib a dexametazón. Režim
nie je súčasťou EHA-ESMO ani UpToDate odporúčaní.
Bortezomib (V) – dávkovanie v režime Vd 1,3 mg /m2 2x týždenne s.c. počas prvých 2 týždňov 3-týždenného cyklu. Spolu
sa užívajú 4 cykly Vd, pri dosiahnutí odpovede alebo stabilizácii ochorenia môžu pacienti užívať ďalšie 4 cykly
kombinácie [15].
Dexametazón (d) – je kortikosteroid, ktorý v tele vplýva na rôzne proteíny regulujúce bunkovú smrť, čím podporuje
liečbu MM. Dexametazón môže tiež znížiť nežiadúce účinky nauzea a zvracania vyvolaných inými liekmi [16]. V režime
Vd sa užíva perorálne v dávke 20 mg 4x týždenne vždy prvé dva týždne počas štyroch 3-týždenných cyklov (+ možné
ďalšie 4 cykly) [15].
VCd
Tretím najčastejšie na Slovensku používaným režimom je podľa DR kombinácia bortezomib, cyklofosfamid a
dexametazón (20%). VCd režim u pacientov nevhodných na ASCT nie je súčasťou EHA-ESMO ani UpToDate odporúčaní.
Bortezomib (V) – DR predpokladané dávkovanie je 1,3 mg /m2 2x týždenne s.c. počas prvých 2 týždňov 3-týždenného
cyklu v prvých 8 cykloch a následne 4x za cyklus počas ďalších štyroch 6-týždenných cyklov (spolu 12 cyklov) [1].
Cyklofosfamid (C) – patrí medzi cytostatiká, v tele sa aktivuje pomocou pečeňových mikrozomálnych enzýmov.
Cytotoxický účinok vzniká interakciou jeho alkylačných metabolitov s DNA [17]. DR predpokladá v tomto režime
užívanie perorálneho balenia, ktoré ZP hradia nad rámec kategorizácie. DR uvádza, že pri pacientoch nevhodných na
ASCT predpokladá dávkovanie 2x za 3-týždenný cyklus v dávke 500 mg/m2, pričom spolu pacient absolvuje 8 cyklov [1].
Dexametazón (d) – DR predpokladá dávkovanie 40 mg 3x za 3-týždenný cyklus, spolu 8 cyklov [1].

Režimy, ktoré nepovažujeme za relevantné komparátory pre hodnotenie [1, 8, 9]
VRd
DR v podaní nezahrnul ako komparátor kombináciu bortezomid, lenalidomid a dexametazón. DR uvádza, že nie je
v slovenskej praxi zastúpený. VRd režim je v medzinárodných EHA-ESMO a UpToDate postupoch odporúčaný ako prvá
možnosť. Z konzultácie s klinickými odborníkmi vyplynulo, že na Slovensku tento režim nie je používaný z dôvodu
indikačných obmedzení lenalidomidu. Z uvedeného dôvodu režim VRd nepovažujeme za relevantný komparátor.
Na Slovensku je lenalidomid od 04/2017 hradený aj u pacientov nevhodných na ASCT ak sa u nich vyskytujú prejavy
polyneuropatie a zároveň nemajú prítomné iné aktívne malignity ani tromboembolickú chorobu v posledných 3
mesiacoch. Je hradený najviac 20 cyklov. Uvedené platí aj pre režim Rd.
Rd
DR v podaní nezahrnul ako komparátor kombináciu lenalidomid a dexametazón. DR uvádza, že je v slovenskej praxi
zastúpená iba minimálne (podiel 4%). V EHA-ESMO postupoch je odporúčaná Rd kombinácia ako vhodná alternatíva pri
nedostupnosti DaraRd, DaraVd alebo VRd. UpToDate odporúča Rd pri fragilných pacientoch. Vzhľadom na relatívne
nízky podiel v praxi akceptujeme nezahrnutie Rd medzi relevantných komparátorov.
Bendamustín + dexametazón
DR v podaní nezahrnul ako komparátor túto kombináciu. DR neuvádza, že by mala zastúpenie v klinickej
praxi. Odborník B konštatoval, že na Slovensku je kombinácia podávaná u MM pacientov s komorbiditami. Z vyjadrenia
nie je jasné, v akej miere je na Slovensku používaná. V EHA-ESMO postupoch pre manažment fragilných starších
pacientov s rôznymi komorbiditami sa režim bendamustín + dexametazón neuvádza ako odporúčaná možnosť [18].
Vzhľadom na uvedené, akceptujeme nezahrnutie tejto kombinácie medzi relevantných komparátorov.
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3.2.2. Administrácia technológie – personál a priestory (B0004, B0008)
Darzalex 1800 mg s.c. je podávaný lekárom alebo zdravotnou sestrou formou injekcie počas 3 - 5 minút. Podáva sa do
oblasti žalúdka (brucha), nie do iných častí tela ani do oblastí brucha, kde je koža červená, s podliatinami, citlivá, tvrdá
alebo kde sú jazvy [19]. Predpokladáme podávanie v ambulantnom prostredí (v špecializovaných centrách). Formy
podávania a dávkovanie zložiek režimu DaraVMP a komparátorov sú uvedené pri opise liečiv.

3.2.3. Registrácia technológie (A0020)
Darzalex bol registrovaný v EMA v 05/2016 u pacientov s R/R MM; postupne mu bola rozšírená indikácia9 [10].
•
•
•
•

v 02/2017 v kombinácii DaraRd alebo DaraVd u časti pacientov s MM, ktorí absolvovali aspoň 1 predošlú liečbu.
v 07/2018 v kombinácii DaraVMP u novodiagnostikovaných pacientov s MM nevhodných na ASCT.
v 10/2019 v kombinácii DaraRd u novodiagnostikovaných pacientov s MM nevhodných na ASCT.
v 12/2019 v kombinácii DaraVTd u novodiagnostikovaných pacientov s MM vhodných na ASCT.

Všetky uvedené indikácie boli registrované pre intravenóznu formu podania pomocou balení 100 mg a 400 mg
daratumumabu. V 04/2020 bola registrácia vo všetkých indikáciach rozšírená aj na 1 800 mg balenie určené na
subkuntánne podanie. Ďalšie rozšírenia indikácie pre 1 800 mg balenie:
•
•

v 05/2021 v kombinácii Dara + pomalidomid + d pre časť populácie už liečených pacientov s MM.
v 05/2021 v kombinácii DaraVCd u časti pacientov s novodiagnostikovanou amyloidózou ľahkých reťazcov
(AL).

Darzalex má v MM EMA orphan dezignáciu od 07/2013 a pri AL od 05/2018. Aktuálne znenie indikácie v EMA [11]:
1.

2.

3.
4.

5.

6.

v kombinácii s lenalidomidom a dexametazónom alebo s bortezomibom, melfalanom a prednizónom na
liečbu dospelých pacientov s novodiagnostikovaným mnohopočetným myelómom, ktorí nie sú vhodní na
autológnu transplantáciu kmeňových buniek.
v kombinácii s bortezomibom, talidomidom a dexametazónom na liečbu dospelých pacientov s
novodiagnostikovaným mnohopočetným myelómom, ktorí sú vhodní na autológnu transplantáciu
kmeňových buniek.
v kombinácii s lenalidomidom a dexametazónom, alebo bortezomibom a dexametazónom na liečbu
dospelých pacientov s mnohopočetným myelómom, ktorí dostali aspoň jednu predchádzajúcu liečbu.
v kombinácii s pomalidomidom a dexametazónom na liečbu dospelých pacientov s mnohopočetným
myelómom, ktorí dostali jednu predchádzajúcu líniu liečby zahŕňajúcu lenalidomid a proteazómový inhibítor
a boli refraktérni na lenalidomid, alebo ktorí podstúpili aspoň dve predchádzajúce liečby, ktoré zahŕňali
lenalidomid a proteazómový inhibítor a preukázali progresiu ochorenia na poslednej liečbe alebo po nej
ako monoterapia na liečbu dospelých pacientov s relabujúcim alebo refraktérnym mnohopočetným
myelómom, u ktorých predchádzajúca liečba zahŕňala proteazómový inhibítor a imunomodulátor, a ktorí pri
poslednej liečbe preukázali progresiu ochorenia.
v kombinácii s cyklofosfamidom, bortezomibom a dexametazónom na liečbu dospelých pacientov s
novodiagnostikovanou systémovou AL amyloidózou.

3.2.4. Navrhovaná indikácia (A0001)
Požadované indikačné obmedzenie, ktoré je predmetom tohto hodnotenia [1]:

9

Uvedené sú dátumy vydania pozitívneho odporúčania od Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP). Toto odporúčanie
následne potvrdzuje Európska komisia zvyčajne po cca 60 dňoch.
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Hradená liečba sa môže indikovať v kombinácii s bortezomibom, melfalanom a prednizónom na liečbu dospelých pacientov s
novodiagnostikovaným mnohopočetným myelómom, ktorí nie sú vhodní na autológnu transplantáciu kmeňových buniek,
•
•

•
•

Podmienkou hradenej liečby je dobrý výkonnostný stav pacienta - Karnofského skóre 100 - 60% alebo ECOG 0-2.
Podmienkou hradenia liečby je posúdenie vhodnosti liečby na pracoviskách vykonávajúcich transplantácie:
Národný onkologický ústav, Bratislava, Klinika hematológie a transfúziológie Univerzitnej nemocnice Bratislava,
Klinika hematológie a onkohematológie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice, Hematologické oddelenie
Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Klinika hematológie a transfúziológie
Univerzitnej nemocnice Martin.
Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne.
Návrh preskripčného obmedzenia: HEM (hematológ), ONK (onkológ).

3.2.5. Požadovaná úhrada a aktuálny stav kategorizácie (A0021)
DR vo farmako-ekonomickom rozbore predpokladá úhradu za 1 800 mg balenie Darzalex pri pacientoch nevhodných na
ASCT vo výške ********* [1]. DR nevysvetľuje, akým spôsobom aplikoval túto úhradu do návrhov MEA10 so ZP.
Navrhovaná oficiálna úhrada v ZKL je 5 033,94 eur.
Úhrada v Anglicku, v Českej republike a v Škótsku:
•

•
•

NICE nehodnotil daratumumab v predmetnej indikácii keďže DR nepožiadal o úhradu. NICE uvádza
predpoklad deklarovaný DR, že by liečivo nesplnilo kritéria nákladovej efektívnosti v Anglicku [20]. DaraVMP
kombinácia teda nie je štandardne v Anglicku hradená.
V ČR nie je v predmetnej indikácii daratumumab hradený.
SMC vydal hodnotenie v 05/2022, v ktorom odporúča nehradiť DaraVMP z dôvodu nepreukázania dostatočnej
nákladovej efektívnosti [21].

Na Slovensku je aktuálne hradené i.v. balenie Darzalex, ktoré je kategorizované na dve indikácie v 3. alebo 4. línii MM.
Presné znenie indikácie uvádzame nižšie [22]:
a) v kombinácii s bortezomibom a dexametazónom v tretej alebo štvrtej línii u dospelých pacientov s
progredujúcim mnohopočetným myelómom,. Liečba sa ukončí, ak po 4 týždňoch liečby ochorenie progreduje.
Progresia sa hodnotí po 4 týždňoch od začatia liečby a je definovaná podľa kritérií IMWG (International
Myeloma Working Group).
b) v monoterapii v tretej alebo štvrtej línii u dospelých pacientov s mnohopočetným myelómom, ktorých
predchádzajúca liečba zahŕňala proteazómový inhibítor a imunomodulátor, pri poslednej liečbe preukázali
progresiu ochorenia a nie sú vhodní na opakovanú liečbu režimami obsahujúcimi bortezomib. Liečba sa
ukončí, ak po štyroch týždňoch liečby ochorenie progreduje. Progresia sa hodnotí najneskôr do 4 týždňov od
začatia liečby a je definovaná podľa kritérií IMWG (International Myeloma Working Group).

3.2.6. Predpokladaný prínos technológie (B0002)
DR predpokladá prínos daratumumabu v režime DaraVMP na základe výsledkov klinickej štúdie ALCYONE
(NCT02195479), v ktorej bol režim DaraVMP porovnaný s režimom VMP. DR predpokladá pridaním daratumumabu
zlepšenie v dĺžke PFS a OS, a tiež prínos pri dosahovaní sCR a MRD negativity. DR predpokladá pri komparátoroch Vd
a VCd rovnakú účinnosť ako v ramene VMP v štúdií ALCYONE.

10

MEA - z angl. managed entry agreement - dohoda o riadenom vstupe na trh
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4. Hodnotenie klinického prínosu
Klinická účinnosť (EFF)
Element ID

Výskumná otázka

D0001

Aký je očakávaný prínos predmetnej technológie na mortalitu?

D0005

Ako predmetná technológia vplýva na symptómy a znaky (závažnosť, frekvencia) ochorenia?

D0006

Ako predmetná technológia vplýva na progresiu (alebo rekurenciu) ochorenia?

D0011

Ako predmetná technológia vplýva na telesné funkcie pacienta?

D0012

Ako predmetná technológia vplýva na všeobecnú kvalitu života súvisiacu so zdravím?

D0013

Ako predmetná technológia vplýva na kvalitu života súvisiacu so ochorením?

Bezpečnosť (SAF)
Element ID

Výskumná otázka

C0008

Ako bezpečná je predmetná technológia v porovnaní s komparátormi?

C0002

Je dôvod predpokladať, že dávkovanie, alebo frekvencia používania predmetnej technológie môže
poškodiť zdravie pacienta?

C0004

Ako sa mení frekvencie a závažnosť poškodenia zdravia pacient v čase, alebo v inom kontexte?

C0007

Je predmetná technológia, alebo jej komparátory spojené so škodami na zdraví závislými od používateľa?

4.1. Zhrnutie hodnotenia klinického prínosu
Daratumumab v kombinácii s VMP preukázal v klinickom skúšaní štatisticky významné a klinicky relevantné
prínosy oproti VMP. EMA konštatovala dobrú tolerovateľnosť pridania daratumumabu. Pacienti užívajúci
DaraVMP dosiahli lepšie výsledky mortality (OS HR = 0,60), aj morbidity (PFS HR = 0,42; prínos i pri ukazovateľoch sCR
a MRD negativite). Pri dĺžke sledovania 40,1 mesiaca bola miera 3-ročného OS v ramene DaraVMP 78%, a pri VMP
68%. Miera 3-ročného PFS bola u DaraVMP 50,7% a u VMP 18,5%. Pacienti v kombinácii DaraVMP dosiahli medián PFS
36,4 mesiaca v porovnaní s 19,3 mesiacov v kombinácii VMP. Hoci dáta o PFS sú dostatočne zrelé, pri OS ešte nie sú
zrelé, čo predstavuje zvýšenú neistotu pri odhade dlhodobého prínosu. V štúdii neboli zaznamenané štatisticky
významné rozdiely v kvalite života pacientov medzi ramenami DaraVMP a VMP, pozorované hodnoty boli
porovnateľné.
DR v žiadosti predpokladá, že režim DaraVMP má najmenej rovnaký prínos v klinickej účinnosti pri porovnaní s VCd
a Vd ako voči VMP. Uvedený predpoklad akceptujeme (viac v časti 4.2.3). V klinickej praxi predpokladáme, že režim
DaraVMP bude nahrádzať najmä režim VMP, keďže režimy VCd a Vd užívajú fragilnejší pacienti s komorbiditami, ktorí
sú vyhodnotení ako nevhodní na VMP.
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4.2. Klinická účinnosť
4.2.1. Hodnotené ukazovatele
V rámci klinickej účinnosti boli v súlade s PICO hodnotené ukazovatele úmrtnosti (OS), morbidity (PFS, MRD-, sCR)
a kvality života (funkcie pacienta merané pomocou dotazníka EORTC-QLQ-C30 a všeobecná kvalita života pomocou EQ5D).

4.2.2. Zahrnuté klinické štúdie
Zahrnuté boli RCTs, ktoré spĺňali kritéria definované v PICO. Do úvahy boli brané prebiehajúce a ukončené štúdie fázy
3 u dospelých pacientov s novodiagnostikovaným ochorením MM, ktorí nie sú vhodní na ASCT a kombinácia DaraVMP
im bola podávaná v prvej línii liečby. Komparátorom v štúdii mohla byť v súlade s PICO kombinácia VMP, Vd alebo VCd.
Sumár výsledku vyhľadávania je k dispozícii v tabuľke nižšie .
Štúdie ALCYONE a OCTANS [23, 24] boli identifikované ako potenciálne relevantné. Štúdia OCTANS bola realizovaná na
výrazne menšej vzorke (220 vs. 706), týkala sa iba ázijských pacientov (167 z 220 čínskych pacientov) [25] a nemala
publikované výsledky pre celu populáciu. Pridanú hodnotu údajov z OCTANS sme preto považovali za nejasnú
a nezahrnuli sme ju do ďalšieho hodnotenia. Priebežné výsledky OCTANS dostupné iba pre populáciu čínskych
pacientov sú však veľmi konzistentné s výsledkami ALCYONE [25].
Tabuľka 5: Prehľad relevantných klinických štúdií
NCT
NCT02195479
NCT03217812

poznámka
ALCYONE
OCTANS

intervencia
DaraVMP
DaraVMP

komparátor
VMP
VMP

Počet pacientov
706
220

ukončenie
06/2023
01/2023
Zdroj: [23, 24]

Popis klinickej štúdie ALCYONE (hlavná štúdia v predloženom farmako-ekonomickom rozbore)
Základná charakteristika štúdie [23]:
•
•

ALCYONE bola nezaslepená RCT fázy 3 u 706 pacientov s novodiagnostikovaným MM, ktorí boli nevhodní na
vysokodávkovú chemoterapiu a ASCT.
Pacienti boli rozdelení do dvoch ramien. V intervenčnom ramene pacienti (n=350) dostávali kombináciu
DaraVMP, v ramene komparátora (n=356) bola pacientom podávaná kombinácia VMP. Dávkovacia schéma zo
štúdie je k dispozícii na Obrázku 1 a je podobná s SPC dávkovaním pre dané režimy popísané v časti 3.2.
Rozdiel v porovnaní s SPC bol v menej častom dávkovaní bortezomibu v kombinácii VMP (bolo rovnaké ako
v DaraVMP). Pacienti užívali VMP kombináciu počas 9 cyklov v dĺžke 6-týždňov. Následne pacienti v ramene
DaraVMP mohli užívať daratumumab do progresie.

Kritériá zaradenia pacientov do štúdie [23]:
•

•

Štúdia zahŕňala dospelých pacientov s novodiagnostikovaným MM. Zahrnutí boli iba pacienti považovaní za
nevhodných na vysokodávkovú chemoterapiu s ASCT – pacienti vo veku od 65 rokov alebo mladší, pokiaľ mali
komorbidity spôsobujúce nevhodnosť ASCT. Pacienti mali ECOG skóre v rozmedzí 0-2. V prípade žien
v plodnom veku mohli byť zahrnuté iba netehotné pacientky a museli súhlasiť s používaním antikoncepcie.
Všetci pacienti pre zaradenie do štúdie tiež museli splniť v protokole definované klinické parametre.
Do štúdie nemohli byť zaradení pacienti s amyloidózou, leukémiou plazmatických buniek, tlejúcou formou MM
a Waldenstromovou chorobou; pacienti, ktorí užívali v minulosti systematickú liečbu na abnormálny stav
plazmatických buniek dlhšie ako 4 dní; pacienti s periférnou polyneuropatiou alebo s neuropatickou bolesťou
stupňa 2 a viac; pacienti s nádorovým ochorením v posledných 3 rokoch (okrem špecifikovaných výnimiek);
pacienti, ktorí v krátkom čase pred randomizáciou absolvovali rádiačnú terapiu alebo plazmaferózu; pacienti
s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc; pacienti s HIV, hepatitídiou B, históriou hepatitídy C; a pacienti so
zdravotným stavom, ktorý môže podľa investigátora štúdie mať vplyv na priebeh štúdie.
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Hlavné ukazovatele štúdie [23]:
• Primárnym ukazovateľom bolo PFS merané do obdobia sledovania najviac 2,4 roka.
• Medzi hlavné sekundárne ukazovatele patrili: OS; podiel pacientov s MRD; podiel pacientov s sCR; ORR11;
podiel VGPR12; podiel CR13.
Opis populácie:
• Médianový vek v čase začatia štúdie bol 71 rokov; 30% pacientov bolo vo veku nad 75 rokov. Podiel žien bol
54%. ECOG výkonnostný stav v rozmedzí 0 – 1 malo 75% pacientov, ECOG stav 2 malo 25% pacientov [1].
Mediánový čas od stanovenia diagnózy bol 0,8 mesiaca [26].

Čas analýzy dát:
• DR predložil vo farmako-ekonomickom rozbore (FER) výsledky štúdie pri mediáne sledovania 40,1 mesiaca.
Tieto dáta považujeme za relevantné. Neboli identifikované novšie výsledky. Zo zahraničných HTA inštitútov
bolo najnovšie hodnotenie nájdené v škótskom SMC (z 05/2022) [21], SMC bralo do úvahy dáta tiež pri mediáne
sledovania 40,1 mesiaca.

Obrázok 1: Dizajn klinickej štúdie ALCYONE

DARA: 16mg/kg IV on Days 1, 8, 15, 22, 29 and 36 (cycle 1) and Days 1 and 22 (cycles 2-9 of each 6-week cycle), then Day 1 (cycles
10+ of each 4-week cycle). Bortezomib: 1.3mg/m2 SC on Days 1, 4, 8, 11, 22, 25, 29 and 32 (cycle 1) and Days 1, 8, 22 and 29 (cycles
2-9 of each 6-week cycle). Melphalan: 9mg/m2 PO and prednisone: 60mg/m2 PO on Days 1-4 (cycles 1-9 of each 6-week cycle).

zdroj: [1]

Nepriame porovnanie s Vd a VCd
Za relevantné komparátory v slovenskom kontexte považujeme kombinácie VMP, Vd a VCd, ako bolo diskutované
v časti 3.1.3.. DR pôvodne predložil výsledky sieťovej meta-analýzy (z angl. network meta-analysis, NMA), v ktorej neboli
k dispozícii výsledky za režimy Vd a VCd [1]. Podklady tiež neobsahovali metodiku, akou bola NMA uskutočnená. DR pre
účely ekonomického modelu zvolil predpoklad, že účinnosť režimov VCd a Vd je identická ako účinnosť režimu VMP.
DR bol preto vyzvaný, aby doplnil absentujúce informácie. DR následne predložil technický report k neverejnej NMA
vypracovanej pre Janssen [27]. V dokumente je k dispozícii porovnanie VMP a Vd; VCd do analýzy nebolo podľa DR
zahrnuté pre absentujúcu štúdiu s porovnateľným dizajnom (v štúdii EVOLUTION - NCT00507442 boli zahrnutí pacienti
vhodní aj nevhodní na ASCT).

11

ORR = z angl. overal response rate = miera celkovej odpovede (podiel pacientov s aspoň čiastočnou odpoveďou)
VGPR = z angl. very good partial response = veľmi dobrá čiastočná odpoveď alebo lepšia
13
CR = z angl. complete response = kompletná odpoveď alebo lepšia
12
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4.2.3. Výsledky DaraVMP v porovnaní s VMP
Mortalita (D0001)
V kombinácii DaraVMP bolo pozorované štatisticky významne zlepšenie v počte úmrtí v porovnaní s liečbou VMP. Miera
3-ročného prežívania bola v ramene DaraVMP na úrovni 78%, v ramene VMP 68%. Dáta o celkovom prežívaní sú ešte
nezrelé, čo predstavuje zvýšenú neistotu o miere prínosu. Podrobnosti o výsledkoch v populácii pacientov, ktorých bol
úmysel liečiť (z angl. intention to treat, ITT) sú k dispozícii v tabuľke nižšie.
Tabuľka 6: Výsledky klinickej štúdie ALCYONE v ukazovateli mortalita
DaraVMP
(n=350)
Čas analýzy
OS HR; (CI; p)
počet udalostí
3-ročná miera prežívania

VMP
(n=356)

16,5 mesiaca
0,92 (0,61 – 1,37)
-

-

DaraVMP
VMP
(n=350)
(n=356)
40,1 mesiaca
0,60 (0,46 - 0,80; p<0,001)
83 (23,7%)
126 (35,4%)
78%
68%
zdroj: [1, 26, 21, 28]

Morbidita (D0005, D0006, D0011)
V kombinácii DaraVMP bolo pozorované zlepšenie v ukazovateľoch morbidity. Medián PFS v ramene DaraVMP bol 36,4
mesiaca, v ramene VMP 19,3 mesiaca. Miera 3-ročného PFS bola u DaraVMP 50,7% a u VMP 18,5%. Prínos DaraVMP bol
pozorovaný aj v ukazovateľoch MRD- a sCR. Podrobnosti o výsledkoch v ITT populácii sú k dispozícii v tabuľke nižšie.
Tabuľka 7: Výsledky klinickej štúdie ALCYONE v ukazovateli morbidita
DaraVMP
(n=350)
Čas analýzy
PFS HR; (CI; p); počet
udalostí
Medián PFS
3-ročná miera PFS
MRD- (citlivosť 10-5)
sCR

VMP
(n=356)

16,5 mesiaca
0,50 (0,38 - 0,65; p<0,001)
88 (25,1%)
143 (40,2%)
18,1 mesiaca
22,3%
6,2%
-

DaraVMP
VMP
(n=350)
(n=356)
40,1 mesiaca
0,42 (0,34 – 0,51; p<0,001)
176 (50,3%)
265 (74,4%)
36,4 mesiaca
19,3 mesiaca
50,7%
18,5%
28,3%
7,0%
23,3%
7,9%
zdroj: [1, 26, 21, 28]

Kvalita života (D0012, D0013)
Dáta zo štúdie naznačujú, že pridanie daratumumabu do VMP kombinácie nevedie k zmene kvality života súvisiacej so
zdravím [21, 29].
•

•

V EORTC-QLQ-C30 časti Celkový zdravotný status bolo pozorované štatisticky významne rýchlejšie zlepšenie
v ramene DaraVMP oproti VMP, pri meraniach medzi 6. a 18. mesiacom však boli zlepšenia oproti hodnotám zo
začiatku štúdie štatisticky nevýznamné a klinicky porovnateľné. V ukazovali čas do zhoršenia nebol tiež
pozorovaný štatisticky významný rozdiel, avšak v ramene DaraVMP bol mediánovy čas zhoršenia o 4,8 mesiaca
dlhší ako v ramene VMP, čo značí klinický prínos (p = 0,14). V EORTC-QLQ-C30 časti Fungovanie a symptómy
neboli zaznamenané štatisticky významné rozdiely [29], obe ramena v tomto ukazovateli považujeme za
porovnateľné.
V štúdii bola kvalita života tiež meraná dotazníkom EQ-5D-5L. V hodnotách utility nebol zaznamenaný
štatisticky významný rozdiel, hodnoty v oboch ramenách boli porovnateľné [29].
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4.2.4. Výsledky DaraVMP v porovnaní s Vd a VCd
Mortalita (D0001) a morbidita (D0005, D0006, D0011)
DR v predloženej žiadosti predpokladá, že účinnosť režimov VCd a Vd je identická, ako účinnosť VMP pozorovaná v štúdii
ALCYONE, a teda že DaraVMP je výrazne účinnejší režim ako VCd aj Vd. DR považuje tento predpoklad za konzervatívny.
DR pre odôvodnenie predpokladu o identickej účinnosti doplnil výsledky nepriameho porovnania Vd voči VMP, ktoré
uvádzame v tabuľke nižšie. DR nepredložil porovnanie VMP s Vd v ukazovateľoch MRD- a sCR. DR odôvodňuje nedodanie
porovnania s VCd absenciou štúdie, ktorá by bola metodicky porovnateľná.
Tabuľka 8: Výsledky nepriameho porovnania Vd vs. VMP
Typ porovnania
OS HR
NMA
PFS HR
NMA

Vd vs. VMP
1,12 *****************
0,93 *****************
zdroj: [1]

Stanovisko NIHO k adekvátnosti predpokladu o identickej účinnosti VCd a Vd ako VMP
Predpoklad akceptujeme. Pri porovnaní VCd a Vd s VMP sme zohľadnili tieto aspekty:
•
•
•

Režimy VCd a Vd nie sú odporúčané v najnovších EHA-ESMO postupoch, zatiaľ čo režim VMP áno.
Výsledky predloženej NMA naznačujú, že VMP nemá horšie OS ako Vd, intervaly spoľahlivosti sú široké.
V ekonomickej analýze použitie údajov z NMA vedie k vyšším prírastkom QALY pri VMP v porovnaní s Vd.
Výsledky z českého registra monoklonálnych gamapatií publikované v 06/2021 [30] ukazujú, že pacienti
užívajúci VMP dosiahli v českej klinickej praxi v rokoch 2005 – 2017 dlhší medián OS (49,0 m), ako pacienti
s režimom Vd alebo VP (29,6 m) a pacienti s režimom VCd (41,7 m). VMP režim dosiahol lepší výsledok ako Vd/P
a VCd aj pri mediánovom čase do progresie. Pacienti užívajúci režim VMP mali z uvedených režimov najvyšší
priemerný vek začiatku liečby.

Kvalita života (D0012, D0013)
DR nepredložil porovnanie DaraVMP s VCd a Vd v ukazovateľoch kvality života. V žiadosti DR predpokladá rovnakú
kvalitu života pacientov pri užívaní DaraVMP ako pri VCd a Vd (kvalita života v modeli závisí od zdravotného stavu, nie
od liečby).

4.3. Bezpečnosť
4.3.1. Hodnotené ukazovatele
Frekvencia výskytu závažných nežiadúcich účinkov.
• Závažné nežiadúce účinky,
• Nežiadúce účinky stupňa 3, 4, 5.
Frekvencia výskytu nežiadúcich účinkov.
• Nežiadúce účinky stupňa 1 a 2.
Množstvo pacientov, ktorí predčasne ukončili liečbu.

4.3.2. Zahrnuté klinické štúdie
Opis štúdií a populácie
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Bezpečnosť DaraVMP v porovnaní s VMP bola hodnotená na základe klinickej štúdie ALCYONE, ktorá je bližšie opísaná
v podkapitole 4.2.2. Pre vyhodnotenie bezpečnostného profilu boli do úvahy brané dáta pacientov, ktorí dostali aspoň
1 dávku liečby (700 pacientov) [31].

4.3.3. Výsledky DaraVMP v porovnaní s VMP
Komparatívna bezpečnosť (C0008)
EMA konštatovala celkovo dobrú tolerovateľnosť pridania daratumumabu do kombinácie VMP. Pozorované nežiadúce
účinky EMA považuje za manažovateľné v klinickej praxi [29]. Podrobností uvádzame nižšie:
•
•
•

•
•
•
•
•

V ramenách DaraVMP aj VMP sa nežiadúce účinky vyskytli u 97% pacientov [29].
Závažné nežiadúce účinky (počas prvých 9 cyklov) boli pozorované častejšie v ramene DaraVMP (38%)
v porovnaní s ramenom VMP (33%) [1, 21].
Výskyt nežiadúcich účinkov stupňa 3 a 4 bol podobný medzi ramenami, miera infekcií však bola vyššia v
skupine DaraVMP ako v kontrolnej skupine VMP (23,1% vs 14,7%). Najväčšie zastúpenie z infekcii mala
pneumónia (11,3% vs. 4,0%) [26].
Najčastejšími nežiaducimi účinkami 3. alebo 4. stupňa boli neutropénia (40% DaraVMP vs. 39% VMP),
trombocytopénia (34% vs. 38%) a anémia (16% vs. 20%) [1].
Bolo pozorovaných 19 úmrtí z dôvodu nežiadúcich účinkov v každom ramene, z toho 1 úmrtie v DaraVMP
v súvislosti s daratumumabom [29].
Miera ukončenia liečby z dôvodu nežiadúcich účinkov bola 7% u DaraVMP a 9% u VMP [28].
V súvislosti s podaním infúzie sa u 28% pacientov v ramene DaraVMP vyskytol nežiadúci účinok [26].
Pripomíname, že štúdia bola robená s i.v. formou liečiva.
Prehľad pozorovaných nežiadúcich účinkov je k dispozícii na obrázku nižšie.

Obrázok 2: Nežiadúce účinky v klinickej štúdii ALCYONE

Zdroj: [1]

Administrácia a škoda na zdraví pacienta (C0002, C0004, C0007) [11]
Daratumumab v s.c. forme podáva pacientovi zdravotnícky pracovník do oblasti žalúdka v rámci brucha. V klinických
štúdiách neboli zaznamenané udalostí predávkovania, odporúča sa v týchto prípadoch pacienta pozorovať
a symptomaticky liečiť.
Vek a pohlavie pacientov nemali v klinických štúdiách významný klinický vplyv na účinnosť ani spôsob uvoľňovania sa
daratumumabu v tele. U starších pacientov (75+) bol pozorovaný častejší výskyt závažných nežiadúcich účinkov
v porovnaní s mladšími.
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Prvé podania daratumumabu sa má vykonať v zariadení, kde je k dispozícii resuscitačné vybavenie. V rámci prípravy
hodnotenia neboli nájdené iné informácie, ktoré by naznačovali, že by samotné podávanie liečiva bolo spojené
s vážnymi rizikami pre pacienta, alebo že by si podávanie zdravotníckym pracovníkom vyžadovalo mimoriadne
zaškolenie.

4.3.4. Výsledky DaraVMP v porovnaní s Vd a VCd
DR nepredložil detailné porovnanie DaraVMP s Vd a VCd v ukazovateľoch bezpečnosti. Pre účely farmako-ekonomiky,
pri nežiadúcich účinkoch DR prebral výsledky kombinácií Vd a VCd zo štúdií UPFRONT [32] a EVOLUTION [33].
V ekonomickom modeli má DaraVMP vyššie disutility z dôvodu nežiadúcich účinkov ako Vd a VCd, čo môže byť
interpretované ako horší celkový bezpečnostný profil (časť 5.3). Naivné porovnanie (neočistené o dizajny jednotlivých
štúdií) nežiadúcich účinkov z FER je k dispozícii v tabuľke nižšie. Tabuľka obsahuje nežiadúce účinky stupňa aspoň 3
s výskytom u najmenej 5% v štúdii ALCYONE a najčastejší nehematologický nežiadúci účinok (neuropatia) [1]. DaraVMP
má v porovnaní horší bezpečnostný profil ako režim Vd a VCd vo výskyte trombocytopénie a anémie a oproti Vd aj vo
výskyte neutropénie.
Tabuľka 9: Naivné porovnanie nežiadúcich účinkov stupňa 3 a viac režimov DaraVMP, VMP, Vd a VCd.
Nežiaduci účinok

DaraVMP

VMP

Vd

VCd

15,9% (55/346)

19,8% (70/354)

1,8% (3/165)

0% (0/33)

Neuropatia

1,4% (5/346)

4,0% (14/354)

22,4% (37/165)

9,1% (3/33)

Neutropénia

39,9% (138/346)

38,7% (137/354)

1,8% (3/165)

57,6% (19/33)*

Pneumónia

11,3% (39/346)

4,0% (14/354)

10,3% (17/165)

0% (0/33)

Trombocytopénia

34,4% (119/346)

37,6% (133/354)

2,4% (4/165)

12,1% (4/33)

Anémia

* obsahuje neutropéniu, febrilná neutropéniu, leukopéniu a lymfopéniu

Zdroj: [1]

4.4. Diskusia k hodnoteniu klinickému prínosu
4.4.1. Zhrnutie výsledkov a ich interpretácia
Daratumumab v kombinácii s VMP preukázal v klinickom skúšaní štatisticky významné a klinicky relevantné prínosy
oproti VMP. EMA konštatovala dobrú tolerovateľnosť pridania daratumumabu. Pacienti užívajúci DaraVMP dosiahli
lepšie výsledky mortality (OS HR = 0,60), aj morbidity (PFS HR = 0,42; prínos i pri ukazovateľoch sCR a MRD-). Pri mediáne
sledovania 40,1 mesiaca bola miera 3-ročného OS v ramene DaraVMP 78%, a pri VMP 68%. Miera 3-ročného PFS bola
u DaraVMP 50,7% a u komparátora 18,5%. Pacienti v kombinácii DaraVMP dosiahli medián PFS 36,4 mesiaca a 19,3
mesiaca v kombinácii VMP. Hoci dáta o PFS sú dostatočne zrelé, pri OS ešte nie sú zrelé, čo predstavuje zvýšenú neistotu
pri odhade dlhodobého prínosu. V štúdii neboli zaznamenané štatisticky významné rozdiely v kvalite života pacientov
medzi ramenami DaraVMP a VMP, pozorované hodnoty boli porovnateľné.
DR v žiadosti predpokladá, že režim DaraVMP má najmenej rovnaký prínos v klinickej účinnosti pri porovnaní s VCd a Vd
ako voči VMP. Uvedený predpoklad akceptujeme, keďže je v súlade s medzinárodnými postupmi, s predloženým
nepriamym porovnaním VMP a Vd v ukazovateľoch OS a PFS a je tiež v súlade s nedávno publikovanými výsledkami
porovnania z českého registra monoklonálnych gamapatií. Bezpečnostný profil DaraVMP je horší ako VCd a Vd, užívanie
DaraVMP je spojené s častejším výskytom trombocytópenie a anémie stupňa 3 a viac. Podľa vstupu klinického
odborníka, v klinickej praxi režim DaraVMP nahradí najmä režim VMP keďže režimy VCd a Vd užívajú najmä fragilní
pacienti s komorbiditami, u ktorých by režim VMP (alebo DaraVMP) mohol mať prílišné nežiadúce účinky.
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4.4.2. Validita klinických dát
Interná validita
Klinická štúdia ALCYONE [21, 34]
Klinickú štúdiu Alycone považujeme za vhodnú pre analýzu prínosu DaraVMP voči liečbe VMP. ALCYONE bola RCT
vysokej kvality. Stotožňujeme sa s hodnoteniami internej validity v HTA inštitútoch SMC a IQWIG. Škótske SMC
konštatovalo dobrý dizajn klinickej štúdie. Ako možnú limitáciu SMC uvádza otvorený dizajn, ktorý môže vplývať na
zozbierané dáta o kvalite života a bezpečnosti. Nemecký IQWIG hodnotil riziko bias štúdie ako nízke, pri jednotlivých
ukazovateľoch (s výnimkou OS a nežiadúcich účinkoch stupňa 3 a viac) však hodnotil riziká bias ako vysoké. Riziká bias
a ich vplyv na vybrané ukazovatele podľa IQWIG uvádzame nižšie:
•

•
•

Chýbajúce zaslepenie: kvalita života (EQ-5D); fungovanie a symptómy (EORTC QLQ-C30); miera ukončenia
liečby z dôvodu nežiadúcich účinkov; výskyt periférnych neuropatií; výskyt ochorení dýchacích ciest, hrudnej
dutiny a medzipľúc.
Neuvedený počet pacientov v analýze a klesajúca návratnosť dotazníkov, ktorá sa líšila medzi ramenami:
kvalita života (EQ-5D);
Potenciálne informatívny cenzoring dát (z dôvodu rôznej dĺžky sledovania nežiadúcich účinkov a kvality života
v jednotlivých ramenách): fungovanie a symptómy (EORTC QLQ-C30); závažné nežiadúce účinky; výskyt
infekcií; výskyt cievnych ochorení; výskyt periférnych neuropatií; výskyt ochorení dýchacích ciest, hrudnej
dutiny a medzipľúc.
o Na základe dizajnu štúdie nepredpokladáme, že by informatívny cenzoring mohol zvýhodňovať
rameno DaraVMP v nežiadúcich účinkoch (pacienti prestali užívať liečbu pri progresii, k progresiám
došlo skôr v ramene VMP).

Externá validita
Klinická štúdia ALCYONE
Dizajn štúdie považujeme za relevantný k požadovanému indikačnému obmedzeniu úhrady na Slovensku.
SMC aj IQWIG v hodnoteniach upozornili, že počas realizácie štúdie došlo k zmenám v klinickej praxi, dôsledkom čoho
by časť pacientov zo štúdie ALCYONE pri aktuálnych štandardoch bola považovaná za vhodných na ASCT. DR preto pre
účely zahraničných hodnotení dodal výsledky aj za podskupinu pacientov, ktorí by aj pri súčasnom štandarde boli
považovaní za nevhodných (77% z pôvodnej populácie). Výsledky tejto populácie boli v súlade s celkovou populáciou
v štúdii [21, 34].
Pacienti v ALCYONE v ramene VMP absolvovali menej častú frekvenciu dávkovania bortezomibu, ako je bežné podľa SPC
(podľa SPC sa má podávať bortezomib prvé 4 cykly rovnako ako bol podávaný v prvý cyklus v štúdii), na čo poukazujú
aj SMC aj IQWIG. Tento nesúlad však, rovnako ako SMC a IQWIG, považujeme za akceptovateľný [21, 34].
V dôsledku exkluzných kritérií je možné, že časť pacientov, ktorá by dostávala liek v slovenskej praxi bude mať z dôvodu
komorbidít horšiu prognózu alebo efekt liečby, ako boli pozorované v štúdii.
• Do klinickej štúdie neboli napríklad zahrnutí pacienti s periférnou polyneuropatiou alebo s neuropatickou
bolesťou stupňa 2 a viac; s nádorovým ochorením v posledných 3 rokoch (okrem špecifikovaných výnimiek);
pacienti s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc; ani pacienti so zdravotným stavom, ktorý mohol podľa
investigátora štúdie mať vplyv na priebeh štúdie. Pred začiatkom štúdie ALCYONE bolo 887 pacientov
posúdených, či spĺňajú kritéria pre zaradenie do štúdie, 181 z nich bolo vylúčených (20%) [31].
DR žiada o úhradu s.c. formy liečiva s fixným dávkovaním, pričom prínos daratumumabu bol v štúdii ALCYONE
demonštrovaný pri i.v. forme podávanej v závislosti od hmotnosti pacienta. Daratumumab má EMA registráciu aj v s.c.
forme pre hodnotenú indikáciu v kombinácii DaraVMP. EMA konštatovala non-inferioritu s.c. podania, bez náznaku
výskytu nových nežiadúcich účinkov [35]. Očakávame preto, že s.c. forma podávania podstatne neovplyvní klinické
prínosy v praxi.
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Predpokladáme, že počet nežiadúcich účinkov súvisiacich s podaním bude v praxi s s.c. formou nižší, ako bol v ALCYONE
pozorovaný pri i.v. forme, čo konštatuje aj EMA. Výrazne kratšie podávanie liečby je považované za benefit s.c. formy
pre pacienta [35].

4.4.3. Prebiehajúce štúdie
Nebola identifikovaná ďalšia štúdia daratumumabu s relevantným komparátorom, ktorej výsledok by bol v súčasnosti
nedostupný.

4.4.4. Limitácie hodnotenia
Oproti zverejnenému protokolu došlo v hodnotení k čiastočným úpravám PICO. Na identifikáciu ďalších potenciálnych
dôkazov bol vykonaný nesystematický prehľad literatúry.
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5. Hodnotenie nákladovej efektívnosti
Hodnotenie nákladovej efektívnosti (ECO)
Element ID

Výskumná otázka

E0012

Do akej miery môžeme predpokladať, že odhady nákladov a prínosov sú určené správne pre predmetnú
technológiu a komparátory?

E0013

Aké metodické predpoklady boli spravené vo vzťahu k hodnoteniu nákladovej efektívnosti predmetnej
technológie a komparátorov?

E0010

Aké sú neistoty a limitácie ohľadom hodnotenia nákladovej efektívnosti predmetnej technológie
a komparátorov?

E0006

Aké sú odhadované rozdiely v nákladoch na predmetnú technológiu a komparátorov?

G0007

Aký je odhadovaný dopad na rozpočet zaradenia predmetnej technológie?

5.1. Zhrnutie hodnotenia nákladovej efektívnosti
DaraVMP kombinácia preukázala klinicky relevantný prínos voči štandardu liečby VMP, VCd a Vd (+****QALY).
Kategorizovanie lieku Darzalex by predstavovalo pokrok v liečbe pacientov s MM na Slovensku.
DaraVMP pri výške úhrady, ktorú DR predpokladal vo farmako-ekonomickom rozbore nespĺňa aktuálnu legislatívnu
podmienku nákladovej efektívnosti. DaraVMP dosahuje ICUR voči Vd vo výške 77,9-tisíc eur / 1 QALY, pričom
prahová hodnota je ****-tisíc eur. Aby Darzalex bol nákladovo efektívny podľa § 7 odsek 2 zákona 363/2011 Z.z,
úhrada za jedno balenie môže byť maximálne vo výške ***** eur za balenie, čo predstavuje zľavu ****% oproti
navrhovanej maximálnej úhrade vo verejnej lekárni vo výške 5 034 eur. Predložené návrhy MEA so ZP nevedú
k nákladovo efektívnej úhrade, dohody preto nespĺňajú § 7 odsek 2 zákona 363/2011 Z.z.
Výsledok nákladovej efektívnosti je spojený so stredne veľkou mierou neistoty, najmä z dôvodu odhadu prínosu v OS
na základe nezrelých dát zo štúdie ALCYONE a tiež z dôvodu nezahrnutia postupného vyprchania prínosu
daratumumabu v modeli. Vzhľadom na túto neistotu, odporúčame požadovať od DR zľavu aspoň vo **********%, čo
znamená maximálnú výšku úhrady za balenie na úrovni ***** eur.

5.2. Hodnotenie vstupov a fungovania predloženého farmako-ekonomického modelu
(E0012, E0013)

5.2.1. Popis farmako-ekonomického modelu
DR predložil ekonomický model rozdeleného prežívania (z angl. partition survival model, PSM). Model má 3 stavy – pred
progresiou, po progresii a smrť. Dĺžka jedného cyklu je 1 týždeň. Presuny medzi stavmi sú dané PFS a OS krivkami, ktoré
sú odvodené z výsledkov štúdie ALCYONE pri 40,1 mesačnom sledovaní. DR v modeli predpokladá totožnú účinnosť Vd
a VCd (režimov, ktoré neboli súčasťou štúdie) ako u VMP. Pacienti v modeli môžu absolvovať dve následné liečby.
Stanovisko k adekvátnosti predloženého nastavenia:
Predložený typ ekonomického modelu akceptujeme. Diskusiu uvádzame nižšie.
• V modeli boli použité komparátory, ktoré sme identifikovali ako relevantné pre slovenský kontext. Predpoklad
rovnakej účinnosti Vd a VCd ako VMP akceptujeme, vyjadrujeme sa k nemu v časti 4.2.3.
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•

Evidujeme, že v škótskom SMC14 bol použitý rozdielny ekonomický model, ako na Slovensku. Model v SMC
vychádzal v prvých 12 mesiacoch z K-M dát, následná extrapolácia bola založená na rozdielnom pomere
pacientov s MRD negativitou v jednotlivých ramenách, pričom DR preukazoval vzťah medzi MRD statusom
a ukazovateľmi PFS a OS [21]. Tento prístup je v súlade s modelom, ktorý SMC akceptovalo pri indikácii
pacientov vhodných na ASCT [36]. Nevnímame zásadné výhody tohto prístupu, v porovnaní so
štandardným prístupom použitým na Slovensku.

5.2.2. Údaje o pacientoch a základné nastavenie modelu
Priemerný počiatočný vek pacientov model predpokladá ako 71,0 rokov a podiel mužov 46,3% (prebrané zo štúdie
ALCYONE). Zvolený bol časový horizont 30 rokov a diskontná sadzba 5% pre prínosy aj náklady.
Stanovisko k adekvátnosti predloženého nastavenia:
Nastavenie akceptujeme. Diskusiu uvádzame nižšie.
• V škótskom SMC bol akceptovaný 29 ročný časový horizont [21]. V slovenskom kategorizačnom konaní s ID
15491 bol v roku 2019 pri daratumumabe v R/R MM akceptovaný celoživotný časový horizont [37]. Aktuálne
predložený 30-ročný horizont v základnom scenári (BC) na Slovensku je v súlade s týmito nastaveniami
a považujeme ho za akceptovateľný. Podiel mužov v štúdii ALCYONE (46,3%) sa zdá byť mierne nižší, ako
v slovenskej klinickej praxi pri použití NCZI údajov o odhadovanej incidencii MM (53%). Uvedený rozdiel má
však zanedbateľný vplyv na výsledok a predpokladáme, že v skupine pacientov nevhodných na ASCT je
zastúpenie mužov menšie z dôvodu vyššieho priemerného veku. Nastavenie preto akceptujeme. Použitá
diskontácia vo výške 5% je v súlade s legislatívnymi požiadavkami.

5.2.3. Údaje o účinnosti a bezpečnosti
DR pri odvodzovaní prínosu DaraVMP voči VMP, VCd a Vd vychádzal z výsledkov klinickej štúdie ALCYONE pri 40,1
mesačnom mediáne sledovania. Klinická účinnosť VCd a Vd je v modeli predpokladaná totožná ako pri VMP. Do
ekonomického modelu vstupujú nežiadúce účinky odvodené z výsledkov klinických štúdií ALCYONE (DaraVMP a VMP),
EVOLUTION (VCd) a UPFRONT (Vd), do úvahy DR berie nežiadúce účinky stupňa 3 a viac ak sa vyskytli v jednom ramene
ALCYONE aspoň u 5% pacientov. DR tiež zahrnul do ekonomického modelu ako AE neuropatiu, ktorá bola najčastejším
nehematologickým nežiaducim účinok (stupňa aspoň 3 a viac) pri liečebných režimoch Vd a VCd. Zastúpenia týchto
nežiadúcich účinkov sú uvedené v Tabuľke 9.
Stanovisko k adekvátnosti predloženého nastavenia:
Postup považujeme za akceptovateľný.

5.2.4. Projektovanie dlhodobého prínosu
Celkové prežívanie

Pri OS DR v základnom scenári používa samostatné parametrizácie, pri DaraVMP DR zvolil exponenciálnu funkciu, pri
VMP gompertzovú funkciu. Vývoj celkového prežívania pri VCd a Vd je projektované ako identické s ramenom VMP. DR
uvádza, že parametrizácia bola vybraná na základe grafického zhodnotenia, štatistickej vhodnosti (AIC, BIC kritérium),
klinickej hodnovernosti dlhodobej projekcie a jej porovnania s externými zdrojmi. Gamma distribúciu DR nepovažuje za
vhodnú z dôvodu absentujúcej konvergencie počas procesu parametrizácie.
Stanovisko k adekvátnosti predloženého nastavenia:
Použitý spôsob parametrizácie neakceptujeme, model sme upravili. Diskusiu uvádzame nižšie.
• K-M dáta pri OS sú ešte nezrelé, ich extrapolácia je preto spojená s neistotou. DR použil v ramene DaraVMP
rozdielnu funkciu pre parametrizáciu, ako v ramene VMP. Použitie rovnakej funkcie pre parametrizáciu oboch
14

Anglický NICE ani český SUKL nemali k dispozícii hodnotenia v predmetnej indikácii, pri hodnotení preto používame závery škótskeho SMC,
ktorý publikoval hodnotenie v 05/2022.
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•

•

ramien považujeme za štandardný prístup k modelovaniu. Zároveň je použitie rovnakej funkcie súčasťou
odporúčaní NICE dokumentu technickej podpory 14 [38].
Na základe poradia v AIC, BIC kritériách a vizuálnej inšpekcie kriviek (neskoršie pretnutie DaraVMP s krivkou
všeobecnej mortality), preferujeme exponenciálnu parametrizáciu. Použitie exponenciálnej funkcie pre obe
ramena navyšuje ICUR oproti základnému scenáru pri porovnaní s VMP o 27,1 tisíc eur / 1 QALY.
DR argumentoval, že dlhodobejšie výsledky z iných štúdii pri VMP podporujú výber Gompertzovej krivky.
Z prezentovaného porovnania (Obrázok 5) to však nevyplýva a exponenciálna funkcia sa aj v tomto ohľade zdá
byť vhodnejšia.

Tabuľka 10: Prehľad AIC a BIC kritérií v ukazovateli OS
DVMP

VMP

AIC

BIC

AIC

BIC

Weibull

1241 (2)

1248 (2)

1758 (3)

1766 (3)

Log-normal

1248 (4)

1256 (5)

1782 (5)

1790 (5)

Log-logistic

1242 (3)

1249 (3)

1765 (4)

1772 (4)

Exponential

1240 (1)

1244 (1)

1758 (3)

1761 (2)

Generalized Gamma

1242 (3)

1254 (4)

1755 (2)

1766 (3)

Gompertz

1242 (3)

1249 (3)

1751 (1)

1759 (1)

Zdroj: [1]

Obrázok 3: Prehľad parametrizácií v ramene DaraVMP v ukazovateli OS

Pozn. DR v obrázku použil belgickú všeobecnú mortalitu, v ekonomickom modeli je použitá slovenská mortalita zdroj: [1]
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Obrázok 4: Prehľad parametrizácií v ramene VMP v ukazovateli OS

zdroj: [1]

Obrázok 5: Prehľad parametrizácií v ramene VMP v ukazovateli OS, porovnanie s dátami z iných štúdií

Pozn. DR v obrázku použil belgickú všeobecnú mortalitu, v ekonomickom modeli je použitá slovenská mortalita zdroj: [1]

Prežívanie bez progresie

Pri prežívaní bez progresie DR samostatne modeloval PFS vývoj v dvoch segmentoch krivky. DR zvolil inflexný bod v 58.
týždni. V tomto bode došlo podľa DR k zmene priebehu kriviek (pacienti v ramene VMP začali relatívne rýchlejšie
dosahovať progresiu alebo úmrtie). DR existenciu inflexného bodu klinicky odôvodňuje dávkovaním VMP v štúdií,
pacienti dostávali liečbu VMP maximálne 54 týždňov. Pre modelovanie vývoja do 58 týždňa, použil DR K-M dáta.
Po 58 týždni zvolil DR v ramene DaraVMP parametrizáciu Weibullovou funkciou, výber odôvodňuje AIC a BIC kritériami
(Tabuľka 11) a lepším vizuálnym fitom ako pri log-logistickej funkcii (z dôvodu dlhého chvostu log-log. funkcie).
Z rovnakých dôvodov zvolil DR v ramene VMP po 58 týždni parametrizáciu pomocou exponenciálnej funkcie.
Stanovisko k adekvátnosti predloženého nastavenia:
Použitý spôsob parametrizácie neakceptujeme, model sme upravili. Diskusiu uvádzame nižšie.
• Použitie inflexného bodu je neštandardným prístupom v ekonomickom modelovaní. Možnosti využitia tohto
prístupu sú diskutované v NICE dokumente technickej podpory č. 21, prístup bol v minulosti vo viacerých
prípadoch akceptovaný v hodnoteniach NICE [39]. Toto nastavenie použité na Slovensku považujeme za
akceptovateľné.
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•

Ako bolo diskutované pri OS, vhodnejším prístupom ku parametrizácii je použitie rovnakej funkcie v oboch
ramenách. Predložené nastavenie preto neakceptujeme. Z hľadiska štatistického fitu aj klinickej plauzability
(pri zohľadnení výberu parametrizácie OS) je vhodná Weibullová funkcia. Preferujeme výber Weilbullovej
funkcie, čo navyšuje ICUR vs. VMP oproti základnému scenáru len mierne, o 0,2-tisíc eur / 1 QALY.

Tabuľka 11: Prehľad AIC a BIC kritérií v ukazovateli PFS
DVMP

VMP

AIC

BIC

AIC

BIC

Weibull

1564 (1)

1571 (1)

1877 (2)

1884 (3)

Log-normal

1567 (4)

1574 (3)

1890 (5)

1896 (6)

Log-logistic

1564 (1)

1571 (1)

1880 (4)

1887 (4)

Exponential

1572 (5)

1575 (4)

1877 (2)

1880 (1)

Generalized Gamma

1565 (2)

1576 (5)

1878 (3)

1889 (5)

Gompertz

1566 (3)

1573 (2)

1876 (1)

1883 (2)
Zdroj: [1]

Obrázok 6: Prehľad parametrizácií v ramene DaraVMP v ukazovateli PFS

zdroj: [1]
Obrázok 7: Prehľad parametrizácií v ramene VMP v ukazovateli PFS

zdroj: [1]
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Vyprchanie prínosu (z angl. waning effect)
DR v modeli v základnom scenári predpokladá, že relatívny prínos DaraVMP časom nevyprchá.
Stanovisko k adekvátnosti predloženého nastavenia:
Použitý spôsob akceptujeme, je však spojený s neistotou, ktorá by mala byť reflektovaná vo výške potrebnej zľavy.
Predložený ekonomický model nemá možnosť projektovať vyprchanie prínosu, DR nepredložil žiadny dodatočný
scenár, v ktorom by zohľadnil vyprchanie prínosu. V zverejnenom hodnotení SMC nie je tento aspekt diskutovaný [21].
Pri hodnotení daratumumabu v indikácii pacientov vhodných na ASCT sme akceptovali nepoužitie vyprchania na
základe diskusie v NICE, ktorej záver bol, že nevyprchanie je v tomto prípade klinicky možné [40]. Predložené nastavenie
preto považujeme za akceptovateľné, vytvára však významnú neistotu z perspektívy nákladovej efektívnosti.

5.2.5. Údaje o kvalite života
DR použil hodnoty uvedené v tabuľke nižšie, v závislosti od stavu pacienta. Údaj za stav pred progresiou pochádza zo
štúdie ALCYONE. Keďže zber bol vykonaný dotazníkom EQ-5D-5L, hodnoty boli pretransformované na EQ-5D-3L. Kvalita
života pri ASCT je predpokladaná rovnaká ako v indukčnej fáze. Údaj po progresii bol použitý zo štúdie First
(NCT00689936) [41]. Hodnoty a dĺžka trvania disutilít z dôvodu nežiadúcich účinkov boli prebrané z NICE hodnotenia
daratumumabu v R/R MM indikácii (TA510).
Tabuľka 12: Prehľad kvality života podľa stavu v ekonomickom modeli
Zdravotný stav

Hodnota kvality života

Pred progresiou

0,667

Po progresii

0,590

zdroj: [1]
Stanovisko k adekvátnosti predloženého nastavenia:
Nastavenie neakceptujeme, model sme upravili. Predložený model nezohľadňoval pokles kvality života z dôvodu
zvyšujúceho sa veku pacientov. V škótskom ekonomickom modeli boli vekové disutility použité a akceptované [21].
Zohľadnenie veku v kvalite života považujeme za štandardnú preferenciu v modelovaní, keďže lepšie odráža realitu. Do
modelu sme preto doplnili zohľadnenie veku v kvalite života, čo navyšuje ICUR voči VMP v základnom scenári o 2,9-tisíc
eur / QALY.
• Technická poznámka: v rovnakej veci NIHO komunikovalo s DR pri pacientoch vhodných na ASCT. DR v
odpovedi použil výpočet odvodený z publikácie Ara R, Brazier JE, 2010 [42]. Pre zohľadnenie veku pri
pacientoch nevhodných na ASCT sme vychádzali z rovnakej publikácie za účelom odvodenia utilít v bežnej
populácii podľa veku. Následne sme v ekonomickom modeli na hárku „engine“ v stĺpcoch „BB“ a „BC“
vynásobili hodnoty QALY podielom kvality života v bežnej populácii pri aktuálnom veku v modeli a kvality
života v bežnej populácii pri počiatočnom veku v modeli. Týmto spôsobom sme docielili zohľadnenie
postupného poklesu kvality života pri narastajúcom veku pacientov.

5.2.6. Náklady
Jednotkové náklady na Darzalex s.c.

DR predpokladá v základnom scenári úhradu ******eur za balenie, čo by predstavovalo **************oproti plnej
oficiálnej úhrade v ZKL vo výške 5 034 eur. DR prezentuje úhradu ***** eur ako nákladovo efektívnu úhrady
v predloženom ekonomickom modeli.
Stanovisko k adekvátnosti predloženého nastavenia:
Nastavenie neakceptujeme. DR v podkladoch nevysvetľuje, ako sa má v praxi premietnuť zľavnená výška úhrady
použitá v ekonomickom modeli v indikácii pacientov nevhodných na ASCT do reálnej platby zdravotných poisťovni.
*********************************************************************************************************************
********************** Vo vyjadreniach k zmenám ICUR pri úprave nastavení pracujeme s úhradou *********, aby v praxi
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bola reálna, muselo by dôjsť k zásadnému prerobeniu MEA. Záverečné vyjadrenie k výške potrebnej zľavy z dôvodu
uvedených nedostatkov udávame k oficiálnej úhrade 5 034 eur za balenie.

Jednotkové náklady na ostatné lieky

DR použil náklady na balenia podľa 02/2022 kategorizačného zoznamu, pri niektorých liekoch vychádzal aj z VšZP
02/2022 zoznamu liekov hradených nad rámec ZKL.
Stanovisko k adekvátnosti predloženého nastavenia:
Nastavenie neakceptujeme, model sme upravili, zmena má však zanedbateľný dopad na výsledok. Jednotkové náklady
relevantné pre ekonomický model sme upravili, aby zodpovedali úhradám v ZKL k 07/2022 [43]. Aktualizácia
jednotkových nákladov liekov vedie k navýšeniu ICUR voči VMP o ********* / QALY.

Dávkovanie a zotrvanie na liečbe

DR pri DaraVMP a VMP použil dávkovanie z klinickej štúdie ALCYONE. Pri VCd a Vd predpokladal DR v modeli rovnaké
dávkovanie, ako bolo diskutované v časti 3.2.1, s odchýlením sa od SPC pri dávkovaní dexametazónu vo Vd. DR v modeli
predpokladal dávkovanie dexametazónu iba v prvom týždni v cykloch 5 až 8 (namiesto v dvoch týždňoch, ako pri
cykloch 1 až 4) na základe klinickej štúdie UPFRONT (NCT00507416).
V základnom scenári pri DaraVMP pacient zotrváva v modeli na liečbe prvých 58 týždňov podľa K-M dát, následne DR
aplikoval parametrizáciu pomocou Weibullovej funkcie. Pri VMP sa zotrvanie riadi K-M krivkou (dávkovanie max. 54
týždňov). Pri Vd DR použil medián zotrvania na liečbe 6 mesiacov a exponenciálnu parametrizáciu s ohraničením na
max. 24 týždňov; pri VCd použil zotrvanie do progresie ochorenia, maximálne 48 týždňov.
V následnej liečbe bolo zotrvanie pacienta na druhej línii liečby modelované pomocou agregovanej PFS krivky.
Agregovaná PFS krivka vychádza z váženého priemeru mediánov prežívania bez progresie (vážené individuálne
mediány prežívania bez progresie podielom jednotlivých liečob v 2. línii) a exponenciálnej distribúcie. V modeli sú
pripočítané náklady na tretiu líniu liečby (ktorú pacient začína po progresii druhej) podľa podielov a priemerného
trvania.
Stanovisko k adekvátnosti predloženého nastavenia:
Nastavenie akceptujeme. Diskutovaná odchýlka v dávkovaní pri dexametazóne ma zanedbateľný dopad na výsledok.
Pri zotrvaní na liečbe produkuje použitá parametrizácia pri DaraVMP dostatočne blízke výsledky ku PFS krivke a
považujeme ju za akceptovateľnú. Pri spôsobe zakomponovania následnej liečby sme tiež nezistili zásadné nedostatky.

Následná liečba

DR pre zloženie a podiely následnej liečby použil prieskum z roku 09-10/2020 v 6 slovenských hemato-onkologických
pracoviskách, DR predpokladá rovnaké zastúpenia v druhej a tretej línii liečby po liečbe režimami DaraVMP, VMP, VCd
aj Vd. Najväčšie zastúpenie v druhej línii majú režimy Rd a VCd; v tretej línii režimy DaraVd a Rd.
Stanovisko k adekvátnosti predloženého nastavenia:
Nastavenie akceptujeme. V následnej liečbe pri konzultácii s odborníkmi neboli zistené zásadné nezrovnalosti
v predloženom nastavení DR.

Korekcia na polovicu cyklu

DR uvádza, že v modeli aplikuje korekciu na polovicu cyklu pri nákladoch aj prínosoch.
Stanovisko k adekvátnosti predloženého nastavenia:
Nastavenie akceptujeme. V modeli nie je možnosť nepoužitia korekcie na polovicu cyklu. Daratumumab sa podáva vždy
v prvý deň týždňa, model je postavený na 1-týždenných cykloch. K vzniku nákladov na daratumumab dochádza hneď
v prvý deň cyklu modelu, nevidíme preto relevanciu pre akceptovanie korekcie na polovicu cyklu pri nákladoch. Počas
práce s modelom však bolo zistené, že v modeli sa korekcia na polovicu cyklu neaplikuje na prvolíniovú liečbu.
Z uvedeného dôvodu predložené nastavenie akceptujeme.
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Zahrnutie odpadu (z angl. wastage)

DR predpokladá, že nespotrebované zvyšky liekov sa vyhadzujú.
Stanovisko k adekvátnosti predloženého nastavenia:
Nastavenie akceptujeme.

Ostatné náklady

Náklady na nežiadúce účinky a terminálne štádium DR odvodil zo žiadosti o kategorizáciu i.v. Darzalexu (ID 15490). Pre
určenie nákladov na výkony DR použil databázu jednotkových nákladov ministerstva zdravotníctva.
Stanovisko k adekvátnosti predloženého nastavenia:
Nastavenie akceptujeme. Hoci by sme za vhodnejší prístup pri nežiadúcich účinkoch a terminálnom štádiu považovali
aktualizáciu údajov z 01/2019 na rok 2022, predpokladáme zanedbateľný dopad na výsledok.

5.2.7. Analýza senzitivity
DR predložil analýzu senzitivity pri zmene niektorých parametrov o +/- 30%. Nižšie uvádzame tornádo graf pri porovnaní
DaraVMP a VMP, výsledky voči Vd a VCd sú veľmi podobné.
Obrázok 8: Tornádo graf pre ICUR DaraVMP vs. VMP

zdroj: [1]
Stanovisko k adekvátnosti predloženého nastavenia:
Dodanú analýzu senzitivity považujeme v základnom scenári DR za akceptovateľnú. DR však vo FER nediskutuje
testovanie kľúčových parametrov cez analýzu scenárov, ktorá by prehľadnejšie znázornila neistotu spojenú s voľbami
v základnom scenári. Výsledky modelu cez ICUR sú veľmi citlivé na voľbu spôsobu parametrizácie OS, na zohľadnenie
vekových utilít a predpokladáme, že aj na vyprchanie prínosu, ktorého možnosť nebola v modeli zahrnutá.

5.2.8. Ďalšie aspekty modelu
Podiely pacientov v následnej liečbe

DR registrácie predpokladá, že po progresii v prvej línii 100% pacientov prejde na druhú líniu a z nej 100% pacientov po
druhej progresii prejde na tretiu líniu.
Stanovisko k adekvátnosti predloženého nastavenia:
Nastavenie neakceptujeme, model sme upravili. Podiel 100% a okamžitý začiatok následnej liečby považujeme
v klinickej praxi za nepravdepodobný. V zápise zo stretnutia DR s panelom odborníkov sa uvádza, že v klinickej praxi na
Slovensku je 80% pacientov s MM liečených a 20% neliečených. S ohľadom na tento údaj a aj fakt, že model predpokladá
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okamžitý začiatok následnej liečby považujeme za adekvátnejšie rátať s 80% prechodom pacientov do ďalších línií, čo
navyšuje ICUR voči VMP v základnom scenári o 2,6-tisíc eur / QALY.

Fungovanie modelu

DR predložil ekonomický model, ktorý obsahujú viacero makier a aj výsledok je nutné po každej zmene prepočítať cez
makro. Overovanie tohto typu modelu je časovo náročnejšie a vzniká dodatočná neistota, že model môže obsahovať aj
nedostatky, ktoré nebolo kvôli zákonným termínom a personálnym kapacitám dosiahnuteľné objaviť. Model občasne
pri opakovaných zmenách prestáva fungovať a je ho potrebné znova otvoriť. Model na viacerých miestach obsahuje
bunky, ktoré podľa popisu majú fungovať ako menu s výberom, avšak v predloženej verzii výber nie je povolený a musí
byť vpísaný manuálne. Z modelu sa zdá, že niektoré prednastavené možnosti výberu boli v rámci slovenskej adaptácie
odstránené (napríklad zdroje pre výber kvality života).
Stanovisko k adekvátnosti predloženého nastavenia:
Celkovú prácu s modelom hodnotíme ako akceptovateľnú.

5.3. Hodnotenie výsledkov farmako-ekonomického modelu (E0006)
5.3.1. Výsledok základného scenára predloženého DR
Za základný scenár považujeme pôvodne dodané nastavenie ekonomického model pri dátach so 40,1 mesačným
mediánom sledovania zo štúdie ALCYONE. V základnom scenári DR predpokladá úhradu za 1 800 mg s.c. balenie
Darzalexu v indikácii pacientov nevhodných na ASCT vo výške ***** eur. Zdôrazňujeme, že táto úhrada nie je
zohľadnená v jednotkových úhradách v návrhoch MEA a zmluvy by museli byť zásadne prerobené, aby bola použitá
výška úhrady dosiahnutá.
Výsledky sú uvedené v tabuľke nižšie. DaraVMP je v predloženom základnom scenári nákladovo efektívny voči s ICUR
v rozmedzí ** – ** tisíc eur / 1 QALY podľa zvoleného komparátoru.

Tabuľka 13: výsledky nákladovej efektívnosti podľa NIHO
Výsledky

DaraVMP

VMP

VCd

Vd

X

X

X

X

pred progresiou

X

X

X

X

po progresii

X

X

X

X

zníženie kvôli NÚ

X

X

X

X

spolu

X

X

X

X

Roky života (diskontované)
QALY

Náklady

X

PF lieky

X

X

X

X

PF podanie liekov

X

X

X

X

PF monitoring

X

X

X

X

PF nežiadúce účinky

X

X

X

X

Náklady na druhú líniu

X

X

X

X

Náklady na tretiu líniu

X

X

X

X

Koniec života

X

X

X

X

spolu

X

X

X

X
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DaraVMP vs.

VMP

VCd

Vd

X

X

Inkrementálne QALY

-

X

Inkrementálne náklady

-

X

X

X

ICUR

-

X

X

X

Prahová hodnota násobok

-

X

X

X

Prahová hodnota - v eur

-

X

X

X

zdroj: NIHO spracovanie na základe ekonomického modelu, ktorý bol dodaný DR

5.3.2. Závažné nedostatky zistené NIHO
Identifikovali sme viacero závažných nedostatkov, na základe ktorých sme upravili model, aby bol klinicky
hodnovernejší. V NIHO preferovanom nastavení modelu sme zapracovali tieto úpravy (všetky úpravy vychádzajú zo
zistených nedostatkov a sú detailnejšie popísané v časti 5.2):
•
•
•
•

Parametrizácia OS v oboch ramenách cez exponenciálnu funkciu.
Parametrizácia PFS po 58 týždňoch v oboch ramenách cez Weibullovú funkciu.
Pridanie zmien kvality života z dôvodu zvyšujúceho sa veku.
Podiel pacientov, ktorí prejdú po progresii v prvej línii na druhú líniu zmenený zo 100% na 80%. Podiel
pacientov, ktorí prejdú po progresii v druhej línii na tretiu líniu zmenený zo 100% na 80%.
Jednotkové náklady boli aktualizované podľa ZKL k 07/2022.

•

5.3.3. Výsledok nákladovej efektívnosti podľa NIHO
Nižšie uvádzame výsledok v NIHO preferovanom nastavení ekonomického modelu za použitia DR deklarovanej úhrade
******eur / balenie v predmetnej indikácii, ktorá však nevyplýva z jednotkových nákladov v predložených návrhoch
MEA.
Ako vyplýva z tabuľky nižšie, kombinácia DaraVMP dosahuje najvyšší ICUR voči Vd, vo výške 77,9 tisíc eur / 1 QALY.
Kombinácia DaraVMP nie je nákladovo efektívna voči žiadnemu z komparátorov (prahová hodnota k 07/2022 je
*******eur / 1 QALY). Pre splnenie legislatívnych požiadaviek na nákladovú efektívnosť môže byť maximálna výška UZP
za jedno balenie Darzalex v indikácii novodiagnostikovaných MM pacientov nevhodných na ASCT maximálne vo výške
*********, čo znamená zľavu ****% oproti navrhovanej maximálnej úhrade vo verejnej lekárni vo výške 5 034 eur.
Výsledok NIHO je spojený so stredne veľkou neistotou a môže byť optimistický v kontexte nezrelostí dát o OS
a nezahrnutí predpokladu o vyprchaní prínosu.
Tabuľka 14: výsledky základného scenára predloženého DR
Výsledky
Roky života (diskontované)
QALY

DaraVMP

VMP
X

VCd

Vd

5,4

5,4

5,4

X

pred progresiou

X

1,221

1,221

1,221

po progresii

X

2,015

2,015

2,015

zníženie kvôli NÚ

X

-0,019

-0,010

-0,003

spolu

X

3,218

3,226

3,233

5 400 €

6 563 €

3 631 €

Náklady
PF lieky

X
X
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PF podanie liekov

X

X

X

X

PF monitoring

X

X

X

X

PF nežiadúce účinky

X

X

X

X

Náklady na druhú líniu

X

X

X

X

Náklady na tretiu líniu

X

X

X

X

Koniec života

X

X

X

X

spolu

X

X

X

X

Inkrementálne QALY

X

X

X

Inkrementálne náklady

X

X

X

74 127 €

74 781 €

77 929 €

Prahová hodnota násobok

X

X

X

Prahová hodnota - v eur

X

X

X

DaraVMP vs.

ICUR

zdroj: NIHO spracovanie na základe ekonomického modelu, ktorý bol dodaný DR

Vyjadrenie NIHO k návrhom MEA
Návrhy MEA nevedú k nákladovo efektívnej úhrade za balenie, dohody preto nespĺňajú § 7 odsek 2 zákona 363/2011
Z.z. DR predložil návrhy MEA uzavreté s jednotlivými ZP. Návrhy sa týkajú úhrady Darzalex vo všetkých indikáciách
v žiadosti. DR vo FER predpokladá inú výšku úhrady za balenie v indikácii pacientov nevhodných na ASCT (***** eur). DR
neuviedol, ako pomocou ním predpokladaných nákladovo efektívnych úhrad v jednotlivých indikáciách odvodil
podmienky v návrhoch MEA s jednotlivými ZP. V kontexte najvyšších možných úhrad za balenie Darzalex pre splnenie
legislatívnych podľa § 7 odsek 2 zákona 363/2011 Z.z podľa hodnotení A, B a C konštatujeme, že návrhy MEA neobsahujú
zľavu na balenie, s ktorou by bol Darzalex nákladovo efektívny.
Sumárny limit úhrady (a budúce potenciálne spätne finančné plnenia od DR) nepovažujeme za použiteľný nástroj pre
dosiahnutie nákladovo efektívnej úhrady. Za relevantnú považujeme výšku maximálnej úhrady z VZP za jedno balenie.
Nižšie uvádzame niekoľko všeobecných dôvodov (nie len vo vzťahu k DaraVMP hodnoteniu), prečo nie je sumárny limit
úhrady použiteľný, ani v prípade, ak by sa pre odhadovaný počet pacientov zdal byť v priemere nákladovo efektívny
v čase zaradenia lieku.
•
•

•
•
•
•

Do kategorizácie môže v budúcom období prísť lepší alebo klinicky porovnateľný alternatívny liek, v dôsledku
čoho sa počet pacientov na pôvodnej liečbe prirodzene zníži.
Dohodnutý sumárny limit je v niektorých zmluvách dočasný, a teda nie je garantovaný dlhodobo. Niektoré
zmluvy hoci umožňujú ďalšie automatické predĺženie po konci trvania, majú možnosť jej vypovedania oboma
stranami.
Pri poklese úhrady z VZP v ZKL sa v niektorých zmluvách neprehodnotí sumárny limit úhrady.
Počet pacientov sa môže zmeniť vplyvom externých okolností, napríklad pokles pri pandémii.
Určenie počtu pacientov je často spojené s výraznou neistotou, DR môže mať pri používaní sumárneho limitu
motiváciu počet pacientov odhadovať nereálne vysoko.
Evidujeme nesprávne pochopenie témy limitu úhrady v niektorých prípadoch klinickej praxe, keď sa
predpokladá, že po dosiahnutí sumárneho limitu úhrady nebude pacientom uhradený predpísaný liek.
Sumárny limit v skutočnosti nemá ovplyvniť počet liečených pacientov. V prípade, že sa prečerpá, DR má
povinnosť vrátiť nadlimitné úhrady zdravotnej poisťovni. Obávame sa, že nesprávne pochopenie môže
prameniť z neúplných informácií poskytnutých praktizujúcim lekárom, keďže DR môžu mať priamu motiváciu,
aby sa po dosiahnutí sumárneho limitu ich liek predpisoval v menšej miere.
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•

V prípade, ak by DR vzniklo výrazné spätne finančné plnenie (v dôsledku prekročenia sumárneho limitu)
existuje zvýšené riziko, vyvíjania tlaku na zdravotné poisťovne alebo ministerstvo, aby došlo k zmierneniu
podmienok pre DR (pod hrozbou odchodu z trhu a podobne).

Sumárny limit úhrady všeobecne odporúčame ako dodatočný nástroj zdravotných poisťovní alebo ministerstva, za
účelom predvídateľnejšieho manažmentu výdavkov VZP.

Vyjadrenie NIHO k neistote (G0007)
Výsledok NIHO je spojený so stredne veľkou neistotou a môže byť optimistický v kontexte nezrelostí dát o OS
a nezahrnutí predpokladu o vyprchaní prínosu.
Pre účely stanovenia odporúčanej minimálnej dodatočnej zľavy z dôvodu neistoty, NIHO aplikuje pomocné rozpätia,
uvedené v tabuľke nižšie. Princíp prihliadania na neistotu v otázke nákladovej efektívnosti nie je nový, napríklad
anglický NICE zohľadňuje neistotu, keď sa vyjadruje, kde v rozmedzí 20-30 tisíc libier / QALY sa nachádza prahová
hodnota pri štandardných hodnoteniach.
Tabuľka 15: výška odporúčanej minimálnej dodatočnej zľavy podľa miery neistoty
Miera neistoty výsledku (v NIHO nastavení)
Nízka až mierna
Stredná
Vysoká

Výška odporúčanej dodatočnej zľavy z oficiálnej úhrady v ZKL
Bez potreby dodatočnej zľavy
5%
10 %

5.4. Záver hodnotenia nákladovej efektívnosti
DaraVMP kombinácia preukázala v ekonomickom modeli klinicky relevantný prínos voči VMP, VCd a Vd (+ *** QALY).
Kategorizovanie lieku Darzalex by preto predstavovalo pokrok v liečbe pacientov s MM na Slovensku. Prínosy VCd a Vd
boli v modeli projektované ako identické ako prínos VMP odvodený zo štúdie ALCYONE.
DR predložil ekonomický model pri 40,1 mesačnom mediáne sledovania pacientov v štúdii ALCYONE. V predloženom
základnom scenári sme identifikovali viacero závažných nedostatkov, ktoré neadekvátne zvýhodňovali výsledok
DaraVMP voči komparátorom VMP, VCd a Vd. Tieto nastavenia modelu sme preto upravili na klinicky hodnovernejšie.
DaraVMP pri požadovanej výške úhrady nespĺňa aktuálnu legislatívnu podmienku nákladovej efektívnosti. DaraVMP
dosahuje ICUR voči Vd vo výške 77,9-tisíc eur / 1 QALY, pričom prahová hodnota je ****-tisíc eur. Aby Darzalex bol
nákladovo efektívny podľa § 7 odsek 2 zákona 363/2011 Z.z, úhrada za jedno balenie môže byť maximálne vo výške *****
eur za balenie, čo predstavuje zľavu ****% oproti navrhovanej maximálnej úhrade vo verejnej lekárni vo výške 5 034 eur.
Predložené návrhy MEA so ZP nevedú k nákladovo efektívnej úhrade, dohody preto nespĺňajú § 7 odsek 2 zákona
363/2011 Z.z.

Výsledok je spojený so stredne veľkou mierou neistoty, najmä z dôvodu odhadu prínosu v OS na základe nezrelých dát
zo štúdie ALCYONE a tiež z dôvodu nezahrnutia postupného vyprchania prínosu daratumumabu v modeli. Vzhľadom na
túto neistotu, odporúčame požadovať od DR zľavu aspoň vo výške ****%, čo znamená maximálnú výšku úhrady za
balenie na úrovni ***** eur.
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6. Hodnotenie dopadu na rozpočet

Hodnotenie dopadu na rozpočet
Element ID

Výskumná otázka

G0007

Aký je odhadovaný dopad na rozpočet zaradenia predmetnej technológie?

6.1. Zhrnutie hodnotenia dopadu na rozpočet
Predpokladáme, že ak by s DR bola dohodnutá minimálna zľava, ktorá je potrebná pre dosiahnutie nákladovej
efektívnosti podľa § 7 odsek 2 zákona 363/2011 Z.z, (****%) odhadujeme sumárnu úhradu VZP za Darzalex v tretí rok
vo výške *** mil. eur a čistý dopad DaraVMP by predstavoval *** mil. eur. Odhad je spojený s veľkou neistotou, ktorá
spočíva najmä v odhade vývoja penetrácie lieku Darzalex.
Pri splnení nami odporúčanej zľavy (****%) bude sumárna úhrada VZP za Darzalex v indikácii pacientov nevhodných
na ASCT v tretí rok od kategorizácie vo výške *** mil. eur, pričom čistý dopad Darzalexu v kombinácii s VMP po
zarátaní nahrádzanej liečby bude *** mil. eur.

6.2. Základný scenár predložený DR
V tomto hodnotení sa vyjadrujeme k dopadu zaradenie Darzalex len pre novodiagnostikovaných MM pacientov
nevhodných na ASCT. Do úvahy neberieme maximálne sumárne výšky úhrad z návrhov MEAs so zdravotnými
poisťovňami, z dôvodu, že dohodnuté úhrady za jedno balenie nie sú nákladovo efektívne. Dohody preto nespĺňajú § 7
odsek 2 zákona 363/2011 Z.z. Dohody MEA bude nutné prerobiť, aby obsahovali potrebnú zľavu na jedno balenie
v jednotlivých indikáciách. Podrobnejšie vysvetlenie je k dispozícii v časti 5.3.3.

6.2.1. Vstupné údaje a použité predpoklady
DR predpokladal rovnomerný postupný prírastok nových pacientov v jednotlivých rokoch, so začiatkom od 09/2022. DR
používa prepočet na 7-dňové cykly; do výpočtu vstupuje dávkovanie podľa SPC, miera udržanie sa na liečbe podľa
krivky zotrvania na liečbe z ekonomického modelu a tiež jednotkové náklady podľa úhrady, ktorú DR považoval
v základnom scenári za nákladovo efektívnu (********* za balenie Darzalex).
DR v dodaných podkladoch nevysvetlil presný spôsob, akým z údajov o výskyte ochorenia odvodil odhadované počty
pacientov. Predpokladáme, že DR vychádzal v indikácii pacientov nevhodných na ASCT z údajov, ktoré prezentoval pri
pacientoch vhodných na ASCT: max. počet novodiagnostikovaných pacientov v prvom roku 330; podiel liečených
pacientov 80%, z toho 64% je nevhodných na ASCT. Predpokladané počty pacientov v DR scenári sú uvedené v tabuľke
nižšie.
Tabuľka 16: Odhadované počty liečených pacientov podľa DR
Maximálny počet novodiag. pacientov s MM*

1. rok

2. rok

3. rok

4. rok

5. rok

6. rok

330

335

339

344

349

353

181

Podiel liečených pacientov

80%

Podiel pacientov nevhodných na ASCT
Max. počet lieč. nevhodných na ASCT
Počet začínajúcich pacientov na DaraVMP
Penetrácia

64%

169

172

174

176

179

44
26%

49
28%

55
32%

60
34%

65
36%

43

70
39%
zdroj: [1]

6.2.2. Výsledky dopadu na rozpočet podľa DR
Odhady dopadu na rozpočet VZP podľa DR sú odvodené v tabuľkách nižšie.
Tabuľka 17: Odhadované dopady na rozpočet podľa DR, rozpočítané na roky
2022

2023

2024

2025

2026

2027

počet začínajúcich
pacientov

15

46

51

57

62

66

počet pacientov z
predchádzajúceho
obdobia

0

14

53

86

117

146

náklady na Darzalex

X

X

X

X

X

X

náklady na VMP

X

X

X

X

X

X

Spolu hrubý dopad

X

X

X

X

X

X

náklady na
nahrádzanú liečbu
(terapeutický mix
VMP, VCd, Vd)

X

X

X

X

X

X

Spolu čistý dopad

X

X

X

X

X

X

zdroj: NIHO spracovanie na základe modelu dopadu na rozpočet, ktorý bol dodaný DR
Tabuľka 18: Odhadované dopady na rozpočet podľa DR, rozpočítané na obdobia
1 – 12 mesiacov

13 – 24 mesiacov

25 – 36 mesiacov

počet začínajúcich pacientov

44

49

55

počet pacientov z predchádzajúceho obdobia

0

39

74

náklady na Darzalex

X

X

X

náklady na VMP

X

X

X

Spolu hrubý dopad

X

X

X

náklady na nahrádzanú liečbu
(terapeutický mix VMP, VCd, Vd)

X

X

X

Spolu čistý dopad

X

X

X

zdroj: NIHO spracovanie na základe modelu dopadu na rozpočet, ktorý bol dodaný DR

6.3. Dopad na rozpočet podľa NIHO
6.3.1. Vyjadrenie NIHO k adekvátnosti základného scenáru predloženého DR
Akceptujeme predpoklady o počte novodiagnostikovaných pacientov s MM, o podiele liečených pacientov, aj o podiele
pacientov nevhodných na ASCT.
Akceptujeme predpoklady o maximálnej penetrácii DaraVMP, predpokladáme však rýchlejší nábeh. Neakceptujeme
spôsob výpočtu nahrádzanej liečby.
•

Odborník A vyjadril predpoklad, že penetrácia DaraVMP bude mierne nižšia, ako je aktuálny podiel VMP.
Odborník to odôvodňuje tým, že v klinickej praxi sú indikovaní na režimy VCd a Vd najmä fragilní pacienti, ktorí
sú vyhodnotení ako nevhodní na režim VMP. Keďže pridanie daratumumabu do VMP kombinácie je
dodatočnou záťažou z hľadiska nežiadúcich účinkov, odborník A očakáva, že režim DaraVMP nenahradí režimy
VCd a Vd. DR uvádza, že režim VMP má aktuálny podiel 39,2%.
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•
•

•

DR predpokladá penetráciu v 1. rok až 6. rok od kategorizácie DaraVMP na úrovni 26% - 39%. V škótskom SMC
hodnotení bol akceptovaný predpoklad o 25% penetrácii od prvého roka [21].
Keďže liečba DaraVMP sa týka novodiagnostikovaných pacientov, nevidíme dostatočný dôvod na postupný
nábeh penetrácie rozdelený do 6 rokov. V prvý rok preto očakávame penetráciu na úrovni 26% a od druhého
roka plnú penetráciu - 39%. Predpokladáme, že Darzalex by mohol byť do ZKL zaradený od 1.11.2022. Model
dopadu na rozpočet predložený DR bol upravený v pomenovaných parametroch.
DR kvantifikoval nahrádzanú liečbu podľa aktuálnych podielov VMP, VCd a Vd. Tento postup nepovažujeme za
adekvátny, keďže v klinickej praxi by mal DaraVMP nahrádzať VMP. V NIHO nastavení preto predpokladáme
plný podiel VMP na nahrádzanej liečbe. DR predpokladal pri nahrádzanej liečbe rovnaké dávkovanie
bortezomibu v režime VMP ako v kombinácii DaraVMP. Dávkovania sa v skutočnosti líši, v kombinácii VMP sa
bortezomib podáva 2x týždenne prvé 4 cykly, kým v DaraVMP iba prvý cyklus. Dávkovanie v nahrádzanej liečbe
sme preto v NIHO nastavení upravili v súlade s SPC.

6.3.2. Projektovaný dopad na rozpočet podľa NIHO a miera neistoty
Predpokladáme, že ak by s DR bola dohodnutá minimálna zľava, ktorá je potrebná pre dosiahnutie nákladovej
efektívnosti podľa § 7 odsek 2 zákona 363/2011 Z.z, (****%) odhadujeme sumárnu úhradu VZP za Darzalex v tretí rok vo
výške *** mil. eur a čistý dopad DaraVMP by predstavoval ****mil. eur. Odhad je spojený s veľkou neistotou, ktorá
spočíva najmä v odhade vývoja penetrácie lieku Darzalex. Dopad na rozpočet by mohol byť podstatne vyšší, ak v by
v klinickej praxi DaraVMP čiastočne nahradil aj režimy VCd a Vd.
Pri splnení nami odporúčanej zľavy bude sumárna úhrada VZP za Darzalex v indikácii pacientov nevhodných na ASCT
v tretí rok od kategorizácie vo výške *** mil. eur, pričom čistý dopad DaraVMP po zarátaní nahrádzanej liečby bude
****mil. eur. Podrobnosti o odhadovanom dopade na VZP uvádzame v tabuľkách nižšie.
Tabuľka 19: Odhadované dopady na rozpočet podľa NIHO - rozpočítané na roky
2022

2023

2024

2025

2026

2027

počet začínajúcich pacientov

7

48

70

68

69

70

počet pacientov z
predchádzajúceho obdobia

0

6

48

99

137

168

náklady na VMP

X

X

X

X

X

X

náklady na nahrádzanú liečbu

X

X

X

X

X

X

náklady na Darzalex
pri požadovanej úhrade

X

X

X

X

X

X

náklady na Darzalex
pri nákladovo efektívnej
úhrade

X

X

X

X

X

X

náklady na Darzalex
pri NIHO odporúčanej zľave

X

X

X

X

X

X

Spolu hrubý dopad
pri požadovanej úhrade
(hrubý = náklady DaraVMP)

X

X

X

X

X

X

Spolu hrubý dopad
pri nákladovo efektívnej
úhrade

X

X

X

X

X

X

Spolu hrubý dopad
pri NIHO odporúčanej zľave

X

X

X

X

X

X

Spolu čistý dopad
pri požadovanej úhrade
(čistý = DaraVMP – nahrádzan.)

X

X

X

X

X

X

45

Spolu čistý dopad
pri nákladovo efektívnej
úhrade

X

X

X

X

X

X

Spolu čistý dopad
pri NIHO odporúčanej zľave

X

X

X

X

X

X

zdroj: NIHO spracovanie na základe modelu dopadu na rozpočet, ktorý bol dodaný DR

Tabuľka 20: Odhadované dopady na rozpočet podľa NIHO – rozpočítané na obdobia
1 – 12 mesiacov

13 – 24 mesiacov

25 – 36 mesiacov

počet začínajúcich pacientov

44

67

68

počet pacientov z predchádzajúceho obdobia

0

39

90

náklady na VMP

X

X

X

náklady na nahrádzanú liečbu

X

X

X

náklady na Darzalex
pri požadovanej úhrade

X

X

X

náklady na Darzalex
pri nákladovo efektívnej úhrade

X

X

X

náklady na Darzalex
pri NIHO odporúčanej zľave

X

X

X

Spolu hrubý dopad
pri požadovanej úhrade

X

X

X

Spolu hrubý dopad
pri nákladovo efektívnej úhrade

X

X

X

Spolu hrubý dopad
pri NIHO odporúčanej zľave

X

X

X

Spolu čistý dopad
pri požadovanej úhrade

X

X

X

Spolu čistý dopad
pri nákladovo efektívnej úhrade

X

X

X

Spolu čistý dopad
pri NIHO odporúčanej zľave

X

X

X

zdroj: NIHO spracovanie na základe modelu dopadu na rozpočet, ktorý bol dodaný DR
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7. Etické, organizačné, sociálno-pacientske a právne aspekty
Etické, organizačné, sociálno-pacientske a právne aspekty
Element ID

Výskumná otázka

Etická analýza
F0011

Aké prínosy a ujmy prináša predmetná technológia pre príbuzných, iných pacientov, organizácie, komerčné
subjekty, spoločnosť atď.?

F0104

Existujú nejaké etické prekážky pri generovaní dôkazov o prínosoch a ujmách predmetnej technológie?

F0007

Prináša implementácia predmetnej technológie alebo naopak jej stiahnutie zo systému výzvy pre profesionálne
hodnoty poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ich etické presvedčenie, alebo ich tradičné role?

F0012

Ako implementácia predmetnej technológie alebo naopak jej stiahnutie zo systému ovplyvňuje distribúciu
zdrojov zdravotnej starostlivosti?

H0012

Existujú faktory, ktoré by mohli zabrániť skupine alebo osobe získať prístup k predmetnej technológii?

Organizačné aspekty technológie
G0001

Ako ovplyvňuje predmetná technológia súčasné pracovné procesy?

D0023

Ako modifikuje predmetná technológia potrebu po iných technológiách a využívanie zdrojov?

G0009

Kto rozhoduje o tom, ktorí ľudia majú na túto technológiu nárok a na akom základe?

Sociálno-pacientske aspekty technológie
H0100

Aké očakávania a priania majú pacienti v súvislosti s predmetnou technológiou a čo očakávajú, že od technológie
získajú?

D0017

Je použitie predmetnej technológie hodnotné z pacientskeho pohľadu?

H0201

Existujú skupiny pacientov, ktorí v predmetnej indikácií v súčasnosti nemajú dobrý prístup k dostupným
terapiám?

D0014

Aký je vplyv technológie na schopnosť pacienta pracovať?

D0016

Ako používanie predmetnej technológie vplýva na aktivity denného života?

H0203

Aké konkrétne informácie je potenciálne potrebné komunikovať pacientom, aby sa zlepšila adherencia?

C0005

Ktorým skupinám pacientov má predmetná technológie potenciál spôsobiť ujmu na zdraví?

F0005

Používa sa technológia pre jednotlivcov, ktorí sú obzvlášť zraniteľní?

Právne aspekty
I0002

Aké sú právne požiadavky na poskytovanie vhodných informácií pacientovi a ako by to malo byť adresované pri
implementácii predmetnej technológie?

I0034

Kto môže udeliť súhlas za neplnoleté osoby a osoby nespôsobilé na rozhodovanie?

I0008

Čo vyžadujú zákony/záväzné pravidlá v súvislosti s informovaním príbuzných o výsledkoch?
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7.1. Etická analýza
7.1.1. Analýzy prínosu a straty na zdraví (F0011, F0104)
Klinické dáta preukazujú prínos kombinácie DaraVMP v PFS aj v OS v porovnaní s VMP, čo má dopad aj na zlepšenie
zdravotného stavu pacienta samotného, rovnako aj na jeho spoločenský okruh v dôsledku implementácie DaraVMP.
Neboli identifikované výrazne potenciálne straty na zdraví v dôsledku implementácie DaraVMP. Neboli tiež
identifikované špecifické etické prekážky pri generovaní dôkazov o prínosoch a ujmách predmetnej technológie.

7.1.2. Profesionálne hodnoty (F0007)
Odborníci A a B sa vyjadrili, že na Slovensku súčasná liečba MM nie je v súlade s najnovšími medzinárodnými
odporúčaniami, keďže chýbajú nové liečiva ako daratumumab. U lekárov pracujúcich s MM pacientmi môže
nekategorizovanie Darzalexu podporiť frustráciu zo zaostávania za najlepším štandardom. Počas hodnotenia sme
neidentifikovali informácie o vplyve potenciálneho kategorizovanie Darzalexu na vzťah lekára a pacienta.

7.1.3. Rovnosť (F0012, H0012)
Hradenie daratumumabu ukrojí časť finančných zdrojov VZP, ktoré by mohli byť použité v iných oblastiach zdravotnej
starostlivosti. Odhad dopadu na rozpočet bol diskutovaný v časti 6.
LyL uvádza, že pacienti so závažnými neurologickými a pohybovými problémami môžu mať problém dochádzať na
podanie preparátu do zdravotníckeho onkologického centra, nakoľko je to fyzicky namáhavé, je potrebný sprievod a
pre pacienta je cestovanie finančne náročnejšie v porovnaní napr. s tabletkovou formou lenalidomidu, ktorú pacient
užíva orálne doma.
Odborník B tiež uviedol, že liečba DaraVMP nemusí byť vhodnou možnosťou pre pacientov, ktorí by mali problémy s
dochádzaním do centra na liečbu kvôli vzdialenosti, mobilite, alebo podpore príbuzných.

7.2. Organizačné aspekty
7.2.1. Proces poskytovania zdravotnej starostlivosti (G0001, D0023)
Daratumumab v rámci DaraVMP je podávaný v s.c. forme zdravotníckym pracovníkom. Všetky podania daratumumabu
sú počas prvých 9 cyklov v rovnaký deň, v aký má byť v s.c. forme podaný aj bortezomib - nevzniká zo začiatku liečby
potreba dodatočných návštev pridaním daratumumabu do kombinácie VMP v porovnaní s užívaním VMP. Dávkovanie
bortezomibu v kombinácii DaraVMP je prvé 4 cykly menej časté ako pri VMP. Pacienti môžu užívať daratumumab až do
progresie, čo prinesie dodatočnú organizačnú záťaž pre zdravotnícke zariadenia. DaraVMP režim je z pohľadu
dávkovania náročnejší ako Vd aj VCd, v praxi však klinický odborník A očakáva, že DaraVMP nebude tieto režimy
nahrádzať.
Liečba DaraVMP je spojená so zlepšením prežívania pacientov, dá sa preto očakávať celkovo vyššia organizačná záťaž
pri dlhodobom sledovaní pacientov.

7.2.2. Rozhodovanie o spôsobilosti na liečbu (G0009)
Podľa návrhu indikačného obmedzenia sa má vykonať posúdenie vhodnosti liečby na jednom z piatich špecifikovaných
pracovísk vykonávajúcich transplantácie. Liek môže predpísať hematológ alebo onkológ, pre úhradu liečby musí mať
pacient dobrý výkonnostný stav (Karnofského skóre 100 - 60% alebo ECOG 0-2). Hradenie liečby podlieha
predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne.
Odborník B sa vyjadril, že by nové liečivo malo byť predpisované v centrách pre liečbu MM, v súlade s doterajšou praxou.
Odborník A tiež potvrdil, že by liečivo mali predpisovať hematológovia v špecializovaných centrách, keďže majú
s liečbou MM najviac skúsenosti.
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7.3. Sociálno-pacientske aspekty
7.3.1. Pacientske očakávania a úsudok o hodnote technológie (H0100, D0017)
LyL uvádza, že opýtaní pacienti s daratumumabom nemali zatiaľ žiadne skúsenosti. Ak by došlo k tomu, že musia
podstúpiť túto liečbu, ich očakávania by boli najmä v oblasti obnovenia životnej vitality, zlepšenia pohyblivosti a
zmenšenia neurologických problémov.

7.3.2. Rovnosť v prístupe (H0201)
Odborníci A a B sa vyjadrili, že aktuálne všetci novodiagnostikovaní pacienti s MM nemajú štandardne hradenú liečbu,
ktorá je odporúčaná podľa najnovších medzinárodných štandardov.
Z vyjadrení LyL vyplýva, že pacienti, ktorí majú neurologické a pohybové problémy môžu mať problém dochádzať do
špecializovaných centier. Dochádzanie na podanie liekov je nevyhnutné aj pri štandardnej liečbe. Predpokladáme
preto, že časť tejto skupiny pacientov sa nedostáva k aktuálnemu štandardu liečby na Slovensku.

7.3.3. Vplyv technológie na prácu a každodenný život (D0014, D0016)
LyL uvádza, že opýtaní pacienti s daratumumabom nemali zatiaľ žiadne skúsenosti. Počas hodnotenia neboli
identifikované špecifické informácie k vplyvu DaraVMP na prácu a každodenný život. Z dôvodu prínosu v PFS však
očakávame pozitívny vplyv v porovnaní s komparátormi.

7.3.4. Komunikácia doktor-pacient (H0203)
Pacienti by podľa LyL mali najmä porozumieť, čo sú príznaky ochorenia a čo môžu byť nežiadúce účinky lieku. Ďalej je
podľa LyL potrebné pacientom a blízkym vysvetliť, v čom im dané liečivo zlepší a skvalitní život; ako dlho bude nutné
liečivo brať a aké sú míľniky a ciele liečby.

7.3.5. Zraniteľné pacientske skupiny (C0005, F0005)
Daratumumab sa podáva dospelým pacientom. V prípade tehotenstva alebo plánovaného tehotenstva má lekár po
konzultácii s pacientom rozhodnúť, či má byť daratumumab užívaný. Prípadné dojčenie má byť tiež lekárom a
pacientom zvážené, keďže liečivo môže prejsť do materského mlieka a nie je známy jeho vplyv na dieťa. Ženy počas a 3
mesiace po liečbe daratumumabom majú užívať účinnú antikoncepciu. Zvýšená pozornosť má byť venovaná
pacientom, ktorí prekonali vírus hepatitídy B, keďže daratumumab môže docieliť opätovnú aktivitu vírusu [11].

7.4. Právne aspekty
7.4.1. Informácie pacientom (I0002)
Právne požiadavky v súvislosti s poskytovaním vhodných informácií pacientom sú upravené v zák. č. 576/2004 Z. z. o
zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len zákon č. 576/2004). Právne náležitosti spočívajú v poskytnutí náležitého poučenia pacienta o účele,
povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a
rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti ošetrujúcim zdravotníckym pracovníkom, ako i o udelení informatívneho
súhlasu s postupom poskytovania zdravotnej starostlivosti. Cieľom by malo byť poskytnutie čo možno najširšieho
povedomia pacienta o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a jeho úplné a slobodné rozhodnutie.
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7.4.2. Komunikácia s príbuznými (I0008)
Právne požiadavky v súvislosti s informovaním blízkej osoby o spôsobe poskytovania zdravotnej starostlivosti sú
primárne upravené v zák. č. 576/2004 Z. z.. Ťažiskovou témou je pochopenie rozdielu medzi poskytovaním informácie
o zdravotnom stave pacienta osobe odlišnej od pacienta, a nahliadaním do zdravotnej dokumentácie. Ďalšie rozdiely
spočívajú v jednotlivých formách informovania pri osobnom styku a diaľkovom styku s osobou odlišnou od osoby
pacienta, a to aj s poukazom na aplikáciu zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, implementáciu spôsobov
poskytovania informácií osobám odlišným od pacienta a ich identifikáciu.
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9. Apendix
9.1. Vstupy odborných organizácií bez konflitku záujmov
Vstup odborníka B
Liečivo Daratumumab (Darzalex) v kombináciach na liečbu novodiagnostikovaného mnohopočetného myelómu
Indikácia A: v kombinácii s bortezomibom, talidomidom a dexametazónom (DaraVTd) na liečbu pacientov s
novodiagnostikovaným mnohopočetným myelómom v prvej línii, ktorí sú vhodní na autológnu transplantáciu
kmeňových buniek (ASCT).
Indikácia B: s bortezomibom, melfalanom a prednizónom (DaraVMP) na liečbu dospelých pacientov s
novodiagnostikovaným mnohopočetným myelómom, ktorí nie sú vhodní na ASCT.

Ďakujeme, že ste súhlasili s poskytnutím vášho odborného vstupu do hodnotenia predmetného liečiva .
Môžete poskytnúť jedinečný pohľad na súčasnú klinickú prax na Slovensku, ktorý zvyčajne nie je dostupný z
iných zdrojov a je kľúčový pre proces hodnotenia.
Prosíme o vyplnenie nasledujúceho dotazníku. Nemusíte odpovedať na každú otázku. Vezmite prosím na
vedomie, že spolu s týmto dokumentom je potrebné vyplniť dokument Vyhlásenie o konflikte záujmov.
Inštrukcie o vyplnení tohto dotazníku:
• Do tohto dokumentu prosím nevkladajte iné dokumenty (napríklad PDF), ale iba na počítači písaný
text. Ak by ste chceli priložiť akademický článok chráneným autorským právom, prosím citujte ho
a neprikladajte do dokumentu.
• Neuvádzajte zdravotné informácie o sebe alebo inej osobe, ktoré by mohli identifikovať vás alebo inú
osobu.
• Prosím, podčiarknite všetky dôverné informácie.
• Vaša odpoveď by nemala byť dlhšia ako 5 strán.
O vás
Vaše meno
*********************
Názov organizácie
****************************************************************************
***
Pracovná pozícia
lekár
Vyberte
z nasledovného ☐ zamestnanec alebo zástupca odbornej zdravotníckej organizácie, ktorá
zoznamu. Ste:
zastupuje lekárov
x špecialista na liečbu ľudí s predmetným ochorením
☐ iné (uveďte):
Konflikt záujmov
(vypĺňa NIHO na základe
vyplneného vyhlásenia)

Bez konfliktu záujmov
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Zdravotný problém a opis liečiva
B0002
1. Čo považujete za
relevantné klinické
ukazovatele pri liečbe?
2. Aké výsledky by ste
považovali za klinicky
významnú odpoveď na
liečbu?
3. Očakávate, že hodnotené
liečivo má významný
klinicky prínos
v porovnaní so
štandardom zdravotnej
starostlivosti?
A0023
1. Koľko očakávate na
Slovensku pacientov
vhodných na liečbu
novým liečivom?
2. Predpokladáte, že sú
podskupiny pacientov,
pre ktorých by bolo
liečivo viac alebo menej
efektívne (alebo vhodné)?
Ak áno, prosím napíšte
ktoré.
A0001
Pre
ktoré
indikácie
je
hodnotené liečivo nad rámec
SPC (tzv. off label) používané?
A0025, A0024, B0001
Aké je v súčasnosti cesta
pacienta v klinickej praxi?
1.

2.

3.
4.

Ako je ochorenie
v súčasnosti
diagnostikované v klinick
ej praxi?
Aké intervencie
(komparátori) sa
používajú v súčasnej
klinickej praxi?
Existujú národné ŠDTP?
Čo je zaužívaná následná
liečba?

1.

2.
3.

1.

2.

dĺžka prežívania bez progresie ochorenia a bez potreby zmeniť
chemoterapiu
dĺžka celkového prežívania- prínos liečby ku celkovému prežívaniu
kvalita života pacienta
zlepšenie ochorenia cca o 25 % a viac
zastavenie ďalšej progresie ochorenia
významne zlepšuje prežívanie bez progresie, poskytuje kontrolu
nad ochorením

nedisponujem údajmi za celé Slovensko
v rámci nášho centra na liečbu novými liekmi je to mesačne cca 2-3
pacienti
čo sa týka efektivity, tá by mala byť efektívna u všetkých
indikovaných pacientov, ale nebola by vhodná pre tých, ktorí by
mali problémy s dochádzaním do centra na liečbu kvôli
vzdialenosti, mobilite, alebo podpore príbuzných – infúzia v centre
raz týždenne

Nad rámec SPC liečivo v našom centre nie je používané

1.

Ochorenie je diagnostikované buď u spádového hematológa,
väčšinou v okresných ambulanciach a následne je pacient odoslaný
na liečbu do nášho centra,
o alebo je v spáde vyslovené podozrenie na myelóm na
základe biochemických vyšetrení a na dodiagnostikovanie a
liečbu je odoslaný do nášho centra,
o alebo je často ochorenie zachytené v rámci operačného
zákroku na ortopedickom, alebo neurochirurgickom
pracovisku pri riešení tumoróznych prejavov myelómu,
následne je preložený na našu kliniku
o alebo, najmenej často, je zachytený myelóm u nefrológa pre
akútne obličkové zlyhanie, ako prvý prejav ochorenia
2. V prvej línii je najčastejšie používaný režim:
o bortezomib, cyklofosfamid a dexametazon s následnou
autológnou transplantáciou kmeňových
buniek, alebo bez
transplantácie
o pri obličkovom zlyhávaní režim s bortezomibom,
doxorubicinom a dexametazonom,
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o

u pacientov s komorbiditami režim s bendamustinom a
dexametazonom

3. Národné štandardy nie sú, ale riadime sa odporúčaniami Slovenskej
myelómovej skupiny z roku 2018, ktoré by mali byť tento rok
aktualizované a snažia sa kopírovať odporúčania aspoň Českej
myelómovej skupiny (CMG), ale nedosahujú ich úroveň, tak ako
nedosahujú úroveň medzinárodných odporúčaní (napr. ESMO)…. nie
je možné sa nimi riadiť, pretože na Slovensku nie je väčšina
liečebných postupov dostupná pre kategorizačné a indikačné
obmedzenia. V možnostiach liečby zaostávame aj za okolitými
krajinami, nielen za Európu a svetom.

B0004
Kto administruje hodnotené
liečivo a jeho komparátori
a v akom
kontexte
je
starostlivosť poskytovaná?
H0201
Existujú skupiny pacientov,
ktoré v hodnotenej indikácii v
súčasnosti nemajú dobrý
prístup
k
dostupným
terapiám?
F0007
Prináša
implementácia
hodnoteného liečiva alebo
naopak jej stiahnutie zo
systému
výzvy
pre
profesionálne
hodnoty
poskytovateľov
zdravotnej
starostlivosti,
ich
etické
presvedčenie,
alebo
ich
tradičné role?
G0009
Kto by hodnotené liečivo
podľa Vás mal mať možnosť
predpisovať a pri splnení
akých kritérií?

4. V následnej liečbe v druhej línii sú využívané režimy na báze
lenalidomidu a dexametazonu, alebo
bendamustinu a dexametazonu, alebo bortezomibu a dexametazonu.
V tretej línii režimy na báze daratumumabu + borzetomibu +
dexametazonu, alebo RDI režim:
lenalidomid, ixazomib a dexametazon
V 4. línii pomalidomid + dexametazon, alebo karfilzomib +
dexametazon
Hodnotené liečivo indikujú a predpisujú lekári Kliniky hematológie a
onkohematológie s atestáciou z odboru Hematológia a transfuziológia v
rámci nášho centra, a to pre pacientov celého Košického, ale aj väčšiny
Prešovského kraja
Etické a organizačné aspekty
Všetci novodiagnostikovaní pacienti v súčasnosti nemajú prístup k
hodnotenej indikácii

Implementácia liečiva daratumumab prispeje k zlepšeniu liečebných
výsledkov u novodiagnostikovaných pacientov s MM
stiahnutie daratumumabu by naďalej diskriminovalo slovenských pacientov
s MM

Liečivo by malo byť naďalej predpisované v centrách pre liečbu
Mnohopočetného myelómu novými liekmi
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Existujú ďalšie relevantné
problémy, ktoré by ste radi
pomenovali?

•

•

•

•

Ďalšie problémy
Výber liečebnej kombinácie ku daratumumabu má byť v
kompetencii indikujúceho špecialistu, tzv. či Dara - VMP, Dara- VTd
alebo Dara + iná kombinácia (napr. Dara- RD, ktorá je ešte
účinnejšia). Klinická a laboratórna heterogenita pacientov je veľmi
veľká a nie je možné „napasovať“ všetkých pacientov do dvoch
terapeutických možností
v prvej línii nám chýba režim VRD, ktorý je štandardom v Európe aj
vo svete, dokonca aj RD v prvej línii sa u nás využíva veľmi málo pre
indikačné obmedzenia zo strany ZP (len pre pacientov s
polyneuropatiou!)
najčastejšie používané režimy , napr. VCd, VTd alebo VMP sú
prekonané účinnejšími režimami, ktoré na Slovensku nie sú
dostupné u novodiagnostikovaných pacientov a používajú sa v
pokročilejších fázach ochorenia (Dara -Vd, Dara-RD, Dara-VRd, RDI,
RCD, RD, Dara, pomalid) , kde už účinnosť nových liekov klesá,
preto nie je využitý ich terapeutický potenciál, ktorý je dokázaný pri
skoršom použití. S každou podanou chemoterapiou, ktorá nie je
dosť účinná, stúpa pool rezistentných buniek, čo vedie k tomu, ža
pacient má tzv. R/R ochorenie – relabujúce/rezistentné ochorenie,
vyžadujúce ďalšiu a ďalšiu líniu liečby ( viac ako 90% slovenských
pacientov).
Pacient tak podstupuje miesto jednej účinnej línie liečby niekoľko
menej účinných( priemer na Slovensku sa odhaduje na 6 línií ) , čo je
v konečnom dôsledku finančne oveľa náročnejšie a bez
požadovaného efektu.

Hlavná správa
Maximálne v 5 bodoch zosumarizujte to, čo považujete za hlavné body vášho vstupu:
• absolútne zlá dostupnosť nových liekov pre pacientov s MM v SR
• zle nastavený timing jednotlivých režimov
• viď vyššie
Ďakujeme za váš čas a za vyplnenie tohto dotazníka!

58

9.2. Vstupy odborných organizácií a odborníkov s konfliktom záujmov
Vstup odborníka A
Liečivo Daratumumab (Darzalex) v kombináciach na liečbu novodiagnostikovaného mnohopočetného myelómu
Indikácia A: v kombinácii s bortezomibom, talidomidom a dexametazónom (DaraVTd) na liečbu pacientov s
novodiagnostikovaným mnohopočetným myelómom v prvej línii, ktorí sú vhodní na autológnu transplantáciu
kmeňových buniek (ASCT).
Indikácia B: s bortezomibom, melfalanom a prednizónom (DaraVMP) na liečbu dospelých pacientov s
novodiagnostikovaným mnohopočetným myelómom, ktorí nie sú vhodní na ASCT.

Ďakujeme, že ste súhlasili s poskytnutím vášho odborného vstupu do hodnotenia predmetného liečiva .
Môžete poskytnúť jedinečný pohľad na súčasnú klinickú prax na Slovensku, ktorý zvyčajne nie je dostupný z
iných zdrojov a je kľúčový pre proces hodnotenia.
Prosíme o vyplnenie nasledujúceho dotazníku. Nemusíte odpovedať na každú otázku. Vezmite prosím na
vedomie, že spolu s týmto dokumentom je potrebné vyplniť dokument Vyhlásenie o konflikte záujmov.
Inštrukcie o vyplnení tohto dotazníku:
• Do tohto dokumentu prosím nevkladajte iné dokumenty (napríklad PDF), ale iba na počítači písaný
text. Ak by ste chceli priložiť akademický článok chráneným autorským právom, prosím citujte ho
a neprikladajte do dokumentu.
• Neuvádzajte zdravotné informácie o sebe alebo inej osobe, ktoré by mohli identifikovať vás alebo inú
osobu.
• Prosím, podčiarknite všetky dôverné informácie.
• Vaša odpoveď by nemala byť dlhšia ako 5 strán.
O vás
Vaše meno
*********************************
Názov organizácie

******************************************************************

Pracovná pozícia

Lekár – docent

Vyberte
zoznamu. Ste:

z nasledovného

Konflikt záujmov
(spracované NIHO na základe
vyplneného vyhlásenia)

☐ zamestnanec alebo zástupca odbornej zdravotníckej organizácie, ktorá
zastupuje lekárov
☒ špecialista na liečbu ľudí s predmetným ochorením
☐ iné (uveďte):
Hlavný investigátor prebiehajúcej klinickej štúdie u RR pacientov s MM
sponzorovanej konkurenčným výrobcom; platené konzultácie
relevantnými držiteľmi registrácie; platené prednášky;
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Zdravotný problém a opis liečiva
B0002
1. Čo považujete za relevantné
klinické ukazovatele pri
liečbe?
2. Aké výsledky by ste
považovali za klinicky
významnú odpoveď na
liečbu?
3. Očakávate, že hodnotené
liečivo má významný klinicky
prínos v porovnaní so
štandardom zdravotnej
starostlivosti?

A0023
1. Koľko očakávate na
Slovensku pacientov
vhodných na liečbu novým
liečivom?
2. Predpokladáte, že sú
podskupiny pacientov, pre
ktorých by bolo liečivo viac
alebo menej efektívne (alebo
vhodné)? Ak áno, prosím
napíšte ktoré.
A0001
Pre ktoré indikácie je hodnotené
liečivo nad rámec SPC (tzv. off
label) používané?

1.

2.
3.

Dĺžka prežívania bez progresie (PFS), dĺžka celkového prežívania
(OS), dosiahnutá hĺbka liečebnej odpovede, kvalita života,
toxicita liečby
Lepšie PFS ako súčasné štandardy v liečbe.
V súčasnosti podľa aktuálnych EHA-ESMO guidelines sú
v skupine pacientov nevhodných na transplantáciu (TKB)
odporúčané liečebné režimy, kde jednoznačný klinický prínos
má režim DRd:
a) DRd režim (daratumumab, lenalidomid, dexa) ....mPFS 62
mesiacov
b) VRd režim (bortezomib, lenalidomid, dexa)..........mPFS 41
mesiacov (≥ 65 rokov – 34 mesiacov)
c) D-VMP (dara, borte, melfalan, prednison).............mPFS 36
mesiacov
Pre pacientov vhodných na TKB sa odporúčajú režimy:
a) VRd + TKB + udržiavacia liečba lenalidomidom......mPFS 52
mesiacov
b) D-VTD (dara, borte,talidomid, dexa) + TKB + udržiavacia liečba
lenalidomidom (v rámci klinickej štúdie CASSIOPEIA bola
podávaná udržiavacia liečba daratumumabom, zatiaľ EMA
neschválená,
indukcia
D-VTD
spolu
s udržiavačkou
lenalidomidom v klin.štúdiách nehodnotená).

1.

Ročne je v SR diagnostikovaných cca 300 pacientov
s novozisteným mnohopočetným myelómom (100 pacientov
vhodných na TKB, 200 pacientov nevhodných na TKB). Výber
liečebného režimu v indukcii je p. EHA-ESMO guidelines –
individuálny prístup.

2.

Prístup ku každému pacientovi je individuálny – vek,
komorbidity, možnosti a skúsenosti pracoviska, preferencie
pacienta, dostupné možnosti v krajine.

Kombinácia D-VMP, D-VTD ako aj D-Rd je uvedená v SPC.
Kombinácia D-CyBorD (dara, cyklofosfamid,borte,dexa) – u pacientov
s amyloidózou v rámci SPC.
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A0025, A0024, B0001
Aké je v súčasnosti cesta pacienta
v klinickej praxi?
1.

2.

3.
4.

Ako je ochorenie
v súčasnosti
diagnostikované v klinickej
praxi?
Aké intervencie
(komparátori) sa používajú
v súčasnej klinickej praxi?
Existujú národné ŠDTP?
Čo je zaužívaná následná
liečba?

1.

2.

3.

4.

Lekár 1.kontaktu (všeobecný lekár, nefrológ, reumatológ,
ortopéd..) odošle pac. k rajónnemu hematológovi, ten pri
podozrení na myelóm odošle pacienta do centra.
Komparátori v 1.línii:
Pac. vhodný na TKB (režim CVD – cyklofosfamid, bortezomib,
dexametazon, režim BDD – borte, doxorubicin, dexa, režim VTD –
borte, talidomid, dexa)
Pac. nevhodný na TKB (režim VMP – borte,melfalan,prednison,
režim CVD senior, režim Rd – lenalidomid, dexa)
Existujú spoločné guidelines Českej a Slovenskej myelómovej
skupiny z roku 2018, koncom roka 2022 sa pripravuje
updatovaná verzia
Následná - 2.línia liečby - možnosti:
a) inovatívne lieky – väčšina nekategorizovaná v SR aj napriek ich
schváleniu EMA, neliečime podľa aktuálnych guidelines, inovácie
sú dostupné až v 3.a 4.línii – kde efekt minimálny s mPFS menej
ako 12 mesiacov
b) inovatívne lieky dostupné iba u pacientov s vysokorizikovou
cytogenetikou (predstavuje 20% pacientov) – režim IRd
(ixazomib, lenalidomid, dexa)
c) u 80% pacientov používame v SR: režim Rd (lenalidomid,dexa)
alebo retreatment bortezomibom – insuficientné režimy v r.2022!

Doplnenia na základe následnej e-mailovej komunikácie ku SK štandardu
liečby (spracované NIHO):
• Režim BDD používame u pacientov so vstupne závažnou renálnou
insuficienciou, predstavuje cca 10% podielu u NDMM. Je uvedený
v predchádzajúcich ESMO guidelines z r.2017. Súčasné EHA ESMO
odp. z r.2021 ich už neudávajú, avšak nakoľko dostupnosť režimov z
aktuálnych guidelines je výrazne limitovaná, v Slovenskej praxi sa
vieme skôr odvolať na guidelines z r. 2017.
• Režim Rd predstavuje v 1.línii cca do 10% pacientov (výstupy z
RMG registra - Register Monoklonálnych Gamapatií za centrum
KHaT Bratislava). Podiel tohto režimu by mal v nasledujúcich
rokoch rásť. V súčasnosti nás limituje indikačné obmedzenie
lenalidomidu (môžeme ho podávať iba ak pacient nie je vhodný
na liečbu bortezomibom a má neurológom verifikovanú
polyneuropatiu, toto indikačné obmedzenie však vzniklo pred
niekoľkými rokmi a v súčasnej dobe je po medicínskej stránke
neopodstatnené!). Ako odborná hematologická spoločnosť sme
sa už koncom roka 2021 obrátili na kategorizačnú komisiu so
žiadosťou o zrušenie týchto indikačných obmedzení, nakoľko na
ich základe nemôžeme pacienta adekvátne v SR liečiť. Nemôžeme
tým pádom použiť ani režim VRd (bortezomib, lenalidomid, dexa)
- ktorý je v skupine pacientov nevhodných na TKB odp. v
aktuálnych EHA ESMO guidelines. Ide pritom o plne generický
režim, s vysokým cost benefitom (VRd režim má mPFS 41
mesiacov, režim Rd - mPFS 29 mes., bortezomibové režimy najčastejšie používané majú mPFS 18-24 mesiacov).
• Režim režim VRd u pac. vhodných na TKB nemá EMA registráciu,
ale je odporúčaný v EHA-ESMO guidelines.
• Režim VRd u pacientov nevhodných na TKB - nie je na SK
používaný, z dôvodu, že síce ide o EMA schválenú indikáciu,
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•

•

uvedenú v SPC lieku, ale na SK ju nemôžeme používať z dôvodu
indikačného obmedzenia lieku lenalidomid (čo vzniklo okolo roku
2010). Už vyše pol roka ako odborná spoločnosť sa pokúšame toto
vyriešiť, aby sme mohli naším pacientom dávať oveľa účinnejší
režim (kombináciu VRd), ktorý má v súčasnosti už plne generickú
náhradu, s významný benefitom na PFS a zároveň šetriacim
účinkom na verejné zdravotné poistenie - odďaľuje potrebu
inovácií. Máme informáciu od kolegov z ČR (kde je tento režim
VRd dostupný), že je používaný u 60-70% pacientov nevhodných
na TKB.
Udržiavacia liečba lenalidomidom nie je v SR používaná,
opakovane z toho istého dôvodu - indikačné obmedzenia
lenalidomidu, ktoré sú nadradené SPC lieku. Snažíme sa ako
odborníci o úpravu týchto indikačných obmedzení, zatiaľ žiaľ
neúspešne. Pacienti, ktorí po TKB dostávajú udržiavaciu liečbu
majú dvojnásobne dlhší mPFS (52,8 vs. 23,5 mes.) podľa McCarthy
PL et al. 2017.
Vek novodiagnostikovaneho pacienta MM na Slovensku podľa RMG
registra: celkovo u všetkých pacientov je medián 64 rokov, pri
skupine pacientov vhodných na transplantaciu je medián 58 rokov.

Doplnenia na základe následnej telefonickej komunikácie ku potenciálnej
penetrácii režimu DaraVMP (zo dňa 13.7.2022, spracované NIHO):
• Podiel pacientov na liečbe DaraVMP u pacientov nevhodných na
TKB bude pravdepodobne o čosi nižší ako má aktuálne VMP. O čosi
nižší by bol z dôvodu, že pridanie Darzalexu predstavuje dodatočnú
záťaž pre pacienta, napríklad kvôli častejšiemu vzniku infekcií.
Nepredpokladala by som, že by DaraVMP nahradil aktuálne
používané režimy VCd a Vd, z dôvodu, že tieto režimy sú v klinickej
praxi podávané najfragilnejším pacientom, ktorí nie sú vhodní na
liečbu VMP a teda neboli by vhodní ani na liečbu DaraVMP.
B0004
Kto administruje hodnotené
liečivo
a jeho
komparátori
a v akom kontexte je starostlivosť
poskytovaná?

Daratumumab – firma Janssen
Komparátorom daratumumabových režimov v 1.línii (D-VTD alebo D-VMP)
je režim VRd – režim založený na plne generických liekoch s perspektívou
znižovania ceny v rámci krajín EÚ, alebo režim DRd – najúčinnejší režim
v 1.línii
Všetky uvedené liečebné možnosti sú v SR nedostupné – neliečime podľa
aktuálnych európskych guidelines
Etické a organizačné aspekty

H0201
Existujú skupiny pacientov, ktorí
v hodnotenej
indikácií
v
súčasnosti nemajú dobrý prístup
k dostupným terapiám?

V SR nie sú pacienti liečení podľa aktuálnych EHA-ESMO guidelines
z r.2021.
V SR bola 12-ročná stagnácia v kategorizácii inovatívnych liekov
v mnohopočetnom myelóme (kategorizácia lenalidomidu v r.2007, potom
až daratumumab v r.2019!).
V SR je potrebné posilniť a zlepšiť liečbu pacientov v 1. a 2.liečebnej línii.
V Európe sa liečba myelómu riadi p. EHA-ESMO guidelines (Dimopoulos et
al., Annals of Oncology 2021).
Je potrebné implementovať do liečby nielen režimy na báze D-VTD a DVMP, ale aj VRd režim – plne generický režim, ako aj iné inovácie: napr. DRd
režim, KRd režim (SR je jedna z 3 krajín EÚ kde stále nemáme dostupný

F0007
Prináša
implementácia
hodnoteného
liečiva
alebo
naopak jej stiahnutie zo systému
výzvy pre profesionálne hodnoty
poskytovateľov
zdravotnej
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starostlivosti,
ich
etické
presvedčenie, alebo ich tradičné
role?
G0009
Kto by hodnotené liečivo podľa
Vás
mal
mať
možnosť
predpisovať a pri splnení akých
kritérií?

režim s karfilzomibom) alebo PVd režim (pomalidomid, bortezomib,dexa)
– máme dostupný iba Pd.
Hematológ v centre – ktorý má s liečivom najväčšie skúsenosti, má najviac
odliečených pacientov

Ďalšie problémy
Existujú
ďalšie
relevantné
problémy, ktoré by ste radi
pomenovali?

•
•
•

Nízka dostupnosť inovácií na Slovensku
Chýbanie inovácií v 1. a 2.liečebnej línii
Pacienti v SR nie sú liečení p. aktuálnych európskych odporúčaní
Hlavná správa

Maximálne v 5 bodoch zosumarizujte to, čo považujete za hlavné body vášho vstupu:
•

•

Je potrebné zmeniť celý koncept liečby myelómu na Slovensku, kde sme zažili viac ako dekádu
stagnácie v liečbe. V súčasnosti dostupnými liečebnými možnosťami vieme predĺžiť celkové
prežívanie na 8-10 rokov, a tieto údaje sa príchodom nových liekov predlžujú.
Je potrebné do budúcna využívanie generických náhrad liekov – tlak na znižovanie ceny, čo vie
ušetriť liečebné náklady, ktoré možno presunúť do inovácií, aby mali pacienti dostupnú liečbu na
Európskej úrovni.
Ďakujeme za váš čas a za vyplnenie tohto dotazníka!

9.3. Vstupy pacientskych organizácií bez konfliktu záujmov
•

Do hodnotenia sme nedostali žiaden vstup od pacientskej organizácie, v ktorej by spracovateľ podkladu podľa
vyhlásenia nemal akýkoľvek konflikt záujmov.
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9.4. Vstupy pacientskych organizácií s konfliktom záujmov
Vstup pacientskej organizácie
Liečivo Daratumumab (Darzalex) v kombináciach DaraVTd a DaraVMP na liečbu novodiagnostikovaného
mnohopočetného myelómu
Ďakujeme, že ste súhlasili s poskytnutím vstupu za vašu pacientsku organizáciu do hodnotenia predmetného
liečiva.
Môžete poskytnúť jedinečný pohľad na zdravotné ochorenie a skúsenosť s jeho liečbou, ktorý zvyčajne nie je
dostupný z iných zdrojov.
Aby sme vám pomohli vyjadriť váš názor, použite tento dotazník. Nemusíte odpovedať na každú otázku. Vezmite
prosím na vedomie, že spolu s týmto dokumentom je potrebné vyplniť dokument Vyhlásenie o konflikte
záujmov.
Inštrukcie k vyplneniu tohto dotazníku:
• Do tohto dokumentu prosím nevkladajte iné dokumenty (napríklad PDF), ale iba na počítači písaný
text.
• Vaša odpoveď by nemala byť dlhšia ako 7 strán.
O vás
Vaše meno

***********************

Názov organizácie

Lymfoma a Leukémia Slovensko

Pracovná pozícia

*******************************************

Krátky opis organizácie

Sme združením pacientov a príbuzných, ktorým do života vstúpila rakovina
krvi. Naše skúsenosti s liečbou vkladáme do našej úprimnej snahy pomôcť
pacientom od začiatku ich diagnostiky a liečby, počas nej a aj po tom, čo
aktívna liečba končí. Združenie vzniklo v roku 2006 a poskytuje medicínsku
poradňu, pacientsku poradňu, platformu na vzájomnú výmenu skúseností
medzi pacientami a príbuznými, vzdelávanie, zastupovanie práv, potrieb a
preferencií pacientov. www.lyl.sk

Konflikt záujmov
(spracované NIHO na základe
vyplneného vyhlásenia)

Aktuálny člen správnej rady pacientskej organizácie, ktorá má viac ako 40%
ročného rozpočtu financovaný priemyslom.
V minulosti prezident
pacientskej organizácie, ktorá má viac ako 40% ročného rozpočtu
financovaný priemyslom.

Ako ste získali informácie o Telefonické rozhovory podľa oblastí v tomto dotazníku.
skúsenostiach pacientov zahnuté
v tomto vstupe?
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Život s ochorením
A0005, A0004, H0002
Ak porovnáte život bez choroby s
terajším životom, zmenil sa váš
život? Bola tato zmena tak
výrazná, že ste potrebovali
vyhľadať pomoc odborníka? Ak
áno, akého?
H0002
Čo zažívajú opatrovatelia pri
starostlivosti o pacientov s
predmetným ochorením? Ak je
kvôli chorobe potrebná pomoc
pri obliekaní, umývaní, jedení
alebo pri preprave (návšteva
lekára alebo potrebná cesta na
úrady,
nákupy
a
pod.),
zabezpečujú to príbuzní, alebo
profesionálni opatrovatelia?
Ak sú to príbuzní, kto z rodiny
najčastejšie pomáha (partner,
rodič, dieťa...)? A ako sa zmenil
život príbuzného (napr. musel
odísť z práce, alebo si skrátil
pracovný úväzok, alebo sa u
neho objavili nejaké zdravotné
problémy, zmenil sa vzájomný
vzťah...)? Prosím napíšte všetko
čo
príbuzní
opatrovatelia
popisujú resp. uvádzajú.

Opýtaní pacienti všetci uviedli, že najzásadnejšou zmenou v živote pred
ochorením a teraz bol veľký pokles miery pohyblivosti a vitality. Pred
ochorením viacerí ešte pracovali a plánovali pracovať aj v dôchodkovom
veku, avšak s nástupom ochorenia boli nútení sa svojej práce vzdať.
Rovnako sa vzdali aj plánov na aktívne stárnutie, cestovanie, turistiku.
Pacienti vyhľadali pomoc v našom združení, nakoľko potrebovali poradiť
ako zvládať svoj život spoločensky, rodinne s trvalými obmedzeniami ako
únik moču, stolice, neustálou únavou a pod.
Pacientov sprevádzali na vyšetrenia ich partneri/partnerky, nakoľko by to
sami nezvládli kvôli závratom, slabosti, obmedzeniam v pohyblivosti.
"Mám strach chodiť sama do mesta na nákupy a pod, pretože som raz
odpadla na ulici a museli mi pomáhať cudzí ľudia" pacientka s myelómom,
62r.
"Manželka sa okrem mňa 3 dni v týždni stará aj o nášho ročného vnúčika,
mne dopredu navarí, pripraví bielizeň a pod., aby som to sám v dome
zvládol." pacient s myelómom, 63r.
Opýtaní pacienti mali svojich partnerov v skorom dôchodkovom veku, kedy
sú ešte veľmi aktívni, majú na starostli aj iných členov rodiny, domácnosti.
Dôchodok je obdobie, kedy už človek nemusí zvládať obrovskú pracovnú
záťaž a je na mieste oddych. V prípade príbuzných pacientov to neplatí,
nakoľko celotýždňová starostlivosť o niekoľkých členov rodiny a
domácnosti sa vyrovnáva plnému pracovnému nasadeniu, akurát s
rozdielom, že životné sily už na takýto nápor nepostačujú.

Diagnostika a cesta pacienta
A0024

Pacienti pociťovali príznaky ochorenia už 1-3 roky pred diagnostikovaním.
Aké vyšetrenia absolvujú pacienti, Samotná diagnostika trvala do 6 mesiacov.
aby im určili diagnózu? Ako dlho Pacienti navštívili najmä neurológiu, pľúcnu ambulanciu, kardiologickú
trvá od prejavenia sa prvých ambulanciu, gastroenterologickú amb
príznakov
po
stanovenie
diagnózy?
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D0017

Opýtaní pacienti nemali s predmetným liečivom skúsenosti.

Ak
máte
skúsenosti
s
hodnoteným liečivom v rámci
klinickej štúdie, alebo na
výnimku,
aké
sú
vaše
skúsenosti?
*Ak skúsenosti s liečivom nemáte,
prosím prejdite na sekciu
„Spoločenské aspekty liečiva“.
C0005 , F0005

Nemôžeme posúdiť riziko samotného liečiva. Avšak môžeme povedať, že
ak by liečivo malo spôsobiť zhoršenie neurologických, kardiologických a
Existuje, podľa informácií, ktoré
pohybových problémov a zásadne tým ovplivniť kvalitu života týkajúcu sa
máte, riziko poškodenia zdravia najmä pohybu a samoobslužnosti, je na zvážení podrobnejšie analyzovať
predmetným
liečivom
u benefity liečiva.
konkrétnych skupín pacientov
(napr. v súvislosti s inými
pridruženými ochoreniami)?
Ak áno, čo vnímate ako riziko?
H0203

Najmä by mali porozumieť, čo sú príznaky ochorenia a čo môžu byť
nežiadúce účinky lieku. Je potrebné pacientom a blízkym vysvetliť, v čom
Aké konkrétne informácie a akým
im dané liečivo zlepší a skvalitní život. Ako dlho bude nutné liečivo brať a
spôsobom je podľa vás potrebné
aké sú mílniky a ciele liečby.
komunikovať pacientom,
aby
pacienti
užívali
hodnotené
liečivo, dodržiavali režim podľa
odporúčania lekára a aby chodili
na kontroly tak ako je to
potrebné?
H0012
Existujú faktory, ktoré by
mohli zabrániť skupine
alebo osobe získať prístup
k hodnotenému liečivu?

Pacienti so závažnými neurologickými a pohybovými problémami by mohli
mať problém dochádzať každý týždeň na podanie preparátu do
zdravotníckeho onkologického centra, nakoľko je to fyzicky namáhavé, je
potrebný sprievod a aj finančne náročnejšie v porovnaní napr. s
tabletkovou formou lenalidomidu, ktorú pacient užíva orálne doma.
Spoločenské aspekty liečiva

D0014

Opýtaní pacienti nedokázali posúdiť.

Aký je vplyv hodnoteného liečiva
na schopnosť pacienta pracovať?
D0016

Opýtaní pacienti nedokázali posúdiť, keďže nemajú skúsenosť.

Ako používanie hodnoteného
liečiva vplýva na aktivity denného
života? Očakávate, že by sa pre
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pacientov
niečo
príchodom liečiva?

zmenilo

F0011

Ujmy pre opatrovateľov sú na strane časovej náročnosti pri sprevádzaní
pacienta raz týždenne do zdravotníckeho centra na podanie infúzie, ktoré
Aké možné prínosy a ujmy prináša
môže trvať niekoľko hodín.
hodnotené liečivo pre príbuzných,
opatrovateľov, alebo spoločnosť
atď.?
Ďalšie problémy
Existujú ďalšie relevantné
problémy, ktoré by ste radi
pomenovali?
Ak je čokoľvek, čo vám ešte k
hodnotenému liečivu napadlo a
netýkala sa toho žiadna otázka,
prosím napíšte to.

Hlavná správa
Prosím prečítajte si všetky vaše odpovede ešte raz a doplňte čokoľvek, čo vám ešte napadlo. Na tomto mieste
uveďte maximálne v 5 bodoch to, čo považujete za hlavné a najdôležitejšie z vašich odpovedí. Ak je to pre vás
ťažké, požiadajte niekoho z vášho blízkeho okolia, aby si prečítal vaše odpovede a pomohol vám s
naformulovaním 5 hlavných bodov.
• Myelómoví pacienti po vypuknutí ochorenia zásadne stratili vitalitu a pohyblivosť.
• Často sa u nich vyskytuje únava a polyneuropatie.
• Potrebujú pri vyšetreniach a podávaní liečby sprievod, najčastejšie partnerom.
• Pacientom v rannom dôchodkovom veku chýba aktívny život a práca.
Ďakujeme za váš čas a za vyplnenie tohto dotazníka!
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9.5. Komunikácia s držiteľom registrácie
S DR sme v procese hodnotenia liečiva daratumumab v predmetnej indikácii komunikovali prostredníctvom jednej
výzvy, ktorá bola zverejnená MZ na portáli kategorizácie. Priebeh komunikácie je popísaný v tabuľke nižšie. Kompletné
dokumenty výziev a odpovedi je možné poskytnúť účastníkom konania a relevantným poradným orgánom na
vyžiadanie.
Tabuľka 21: prehľad komunikácie s DR
Požadované doplnenia
Dátum zverejnenia výzvy: 30.6.2022
Doplniť výsledky a metodiku
nepriameho porovnania DaraVMP s Vd
a VCd.

Odôvodnenie: DR predpokladá vo
farmako-ekonomickom rozbore na
strane 60 pri komparátoroch Vd a
VCd rovnakú účinnosť ako v ramene
VMP v štúdií ALCYONE, tento
predpoklad však DR neodôvodňuje.
DR na rovnakej strane uvádza, že pre
stanovenie klinickej účinnosti použil
aj výsledky sieťovej meta-analýzy.
DR predložil výsledky NMA v prílohe
k modelu, výsledky však obsahujú
„N/A“ text práve pri komparátoroch
Vd a VCd. V NMA tiež absentuje popis
použitej metodiky.

Odpoveď DR
Dátum odpovede: 8.7.2022
DR vysvetlil, že pri príprave NMA
nebola nájdená žiadna relevantná
štúdia u režimu VCd, ktorá by bola
metodicky použiteľná v porovnaní (v
štúdii EVOLUTION boli pacienti
zaradení bez ohľadu na ich vhodnosť
na ASCT). Pri Vd DR doplnil výsledky
NMA pri použití štúdie UPFRONT.
Výsledky nepriameho porovnania
poukázali na vyššiu účinnosť VMP
v porovnaní s Vd.
DR v odpovedi predložil podrobnú
metodiku NMA a tiež analýzu
senzitivity, v ktorej skúmal vplyv
rôznych potenciálnych účinnosti VCd
a Vd (vyjadrených cez HR hodnoty) na
výsledok.
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Vyhodnotenie odpovede DR
Odpoveď akceptujeme pre dôvody,
ktoré diskutujeme v časti 4.2.3.

