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Vážení, 

 

více než nepříjemně mě zaskočilo přečtení Hodnoticí zprávy vydané k LP Abraxane k požadované 

nové indikaci - karcinomu pankreatu. 

Nebudu se vracet k hodnocení  tohoto velmi rychle progredujícího maligního a medicínsky i 

společensky vysoce závažného onemocnění. Opakovaně jsme to zmiňovali a popisovali ve 

stanoviscích České onkologické společnosti ČLS JEP, které jsou součástí spisu. 

 

Jen bych znovu velmi rád zopakoval, že karcinom pankreatu byl a stále ještě je onemocněním na 

okraji zájmu. Tomu ale neodpovídá jeho agresivita a rychlá progrese. 

 

Nejsem odborníkem na farmakoekonomiku a další analýzy běžně používáné k rozhodnutí o přiznání 

nebo nepřiznání úhrady. Přesto se ale domnívám, že použít stejný způsob hodnocení QALY, který se 

používá i u chronických diagnoz, je zcela neadekvátní v případech jako je tento. V případech, kdy 

doslova bojujeme o každý měsíc slušného života pacienta. Mluvíme o hodnocení přínosu roku 

kvalitního života. Ale my jsme šťastní i za několik měsíců. 

 

O to víc je postoj Ústavu pro mě překvapující. Jako lékař, který se denně setkává s pacienty s různým 

stupněm  závažnosti, jsem byl nadšený myšlenkou, že na tak agresivní onemocnění, jakým karcinom 

panktreatu bezpochyby je, se konečně vyvinul lék. Lék, který prodlužuje život. Lék, který má 

zvládnutelné nežádoucí účinky.  

 

Není přípustné, abychom se k tomuto pro české pacienty zcela zásadnímu rozhodnutí nevyjádřili jako 

odborná společnost. S rozhodnutím naprosto nesouhlasíme. Dokonce si troufám říct, že nám ze strany 

pacientů mohou velmi reálně hrozit žaloby pro neposkytnutí v celé Evropě registrovaného léku na 

jejich onemocnění. 

 

S úctou 

 

prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.,dr.h.c. 

 

V Brně  dne 31. 3.  2015 

 


