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SUBSTANCJE CZYNNE W LECZENIU:

Nowotwór złośliwy jajnika

Nazwa substancji czynnej

Czy występuje w
standardzie ESMO?

Status refundacji

Dodatkowe informacje

Nazwa substancji czynnej

Bevacizumab

Czy występuje w
standardzie ESMO?

Status refundacji

Refundacja z ograniczeniami

Dodatkowe informacje
Bewacyzumab w skojarzeniu z
karboplatyną i paklitakselem jest
wskazany w leczeniu pierwszego
rzutu u dorosłych pacjentów z
zaawansowanym (w stadium IIIB,
IIIC i IV wg klasyfikacji FIGO
Międzynarodowa Federacja
Ginekologii i Położnictwa) rakiem
jajnika, rakiem jajowodu i
pierwotnym rakiem otrzewnej.
(Patrz punkt 5.1). Bewacyzumab w
skojarzeniu z karboplatyną i
gemcytabiną lub w skojarzeniu z
karboplatyną i paklitakselem jest
wskazany w leczeniu dorosłych
pacjentów z pierwszym nawrotem
wrażliwego na związki platyny raka
jajnika, raka jajowodu lub
pierwotnego raka otrzewnej, u
których nie stosowano wcześniej
bewacyzumabu ani innych
inhibitorów VEGF lub leków
działających na receptor dla VEGF.
Bewacyzumab w skojarzeniu z
paklitakselem, topotekanem lub
pegylowaną liposomalną
doksorubicyną jest wskazany w
leczeniu dorosłych pacjentów z
nawrotem opornego na związki
platyny raka jajnika, raka jajowodu
lub pierwotnego raka otrzewnej,
którzy otrzymali wcześniej nie
więcej niż dwa schematy
chemioterapii i u których nie
stosowano wcześniej
bewacyzumabu ani innych
inhibitorów VEGF lub leków
działających na receptor dla VEGF
(patrz punkt 5.1).

EPAR/ChPL:
https://www.ema.europa.eu/documents/produ
information/avastin-epar-productinformation_pl.pdf

Program lekowy:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczen
ministra-zdrowia-z-dnia-20-grudnia2019-r-w-sprawie-wykazurefundowanych-lekow-srodkowspozywczych-specjalnegoprzeznaczenia-zywieniowego-orazwyrobow-medycznych-na-1stycznia-2020-r

Trabectedin

Brak refundacji

Produkt leczniczy trabectedin w
skojarzeniu z pegylowaną
liposomalną doksorubicyną (PLD)
jest wskazany w leczeniu pacjentów
z wznową raka jajnika wrażliwego
na związki platyny.

EPAR/ChPL:
https://www.ema.europa.eu/documents/produ
information/yondelis-epar-productinformation_pl.pdf

Nazwa substancji czynnej

Olaparib

Czy występuje w
standardzie ESMO?

Status refundacji

Dodatkowe informacje

Refundacja z ograniczeniami

Produkt olaparib jest wskazany do
stosowania w monoterapii, w
leczeniu podtrzymującym dorosłych
pacjentek z platynowrażliwym
nawrotowym surowiczym rakiem
jajnika o niskim stopniu
zróżnicowania (ang. high grade),
rakiem jajowodu lub pierwotnym
rakiem otrzewnej, z mutacją BRCA
(dziedziczną i (lub) somatyczną), u
których uzyskano odpowiedź
(odpowiedź całkowitą lub
odpowiedź częściową) na
chemioterapię opartą na związkach
platyny.

EPAR/ChPL:
https://www.ema.europa.eu/documents/produ
information/lynparza-epar-productinformation_pl.pdf

Program lekowy:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczen
ministra-zdrowia-z-dnia-20-grudnia2019-r-w-sprawie-wykazurefundowanych-lekow-srodkowspozywczych-specjalnegoprzeznaczenia-zywieniowego-orazwyrobow-medycznych-na-1stycznia-2020-r

Niraparib

Brak refundacji

Produkt niraparib jest przeznaczony
do stosowania w monoterapii
podtrzymującej u dorosłych
pacjentek z platynowrażliwym
nawrotowym słabo (nisko)
zróżnicowanym surowiczym
nabłonkowym rakiem jajnika (ang.
high grade), jajowodu lub otrzewnej,
u których uzyskano częściową lub
pełną odpowiedź na chemioterapię
pochodnymi platyny.

EPAR/ChPL:
https://www.ema.europa.eu/documents/produ
information/zejula-epar-productinformation_pl.pdf

Rucaparib

Brak refundacji

Produkt leczniczy rucaparib jest
wskazany do stosowania jako
monoterapia w leczeniu wrażliwego
na związki platyny pochodzenia
nabłonkowego raka jajników, raka
jajowodów, pierwotnego raka
otrzewnej o wysokim stopniu
złośliwości, we wznowie lub
postępującego , z mutacjami BRCA
w komórkach linii zarodkowej i (lub)
komórkach somatycznych u
dorosłych pacjentek, które
otrzymały wcześniej dwie lub więcej
linii chemioterapii opartej na
platynie i które nie są w stanie
tolerować dalszej chemioterapii
opartej na platynie.

EPAR/ChPL:
https://www.ema.europa.eu/documents/produ
information/rubraca-epar-productinformation_pl.pdf

