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A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) jogvédő szervezet álláspontja az egyes
egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló EMMI rendelet
tervezetéről

A TASZ tudatában van annak, hogy az egyes kezelések finanszírozása igen költséges, ám nem
értünk egyet a támogatott indikációk – általunk önkényesnek vélt – meghatározásával.

A Tervezetről általában:

Nyilvánvaló, hogy az egyes finanszírozási kérdések újragondolása időről-időre szükségessé válik, a
gyógyszerkassza véges és indokolt a támogatás szempontjainak meghatározása. Nem elfogadható
azonban, hogy azon betegek ellátáshoz való hozzáférése romoljon, akiknek költséges a
kezelése. A jogszabály véleményezésére nyitva álló rendkívül rövid határidőre tekintettel röviden az
alábbiakban fejtjük ki indokainkat.

A Tervezetről részletesen:

Az alábbi rendelkezéseket tartjuk sérelmesnek:

8/c1.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
IHC HER2 +++, illetve FISH pozitív emlőkarcinóma kezelésére. Lokalisan előrehaladott távoli áttétet nem adó emlőkarcinóma
primer szisztémás kezelésének időtartama egy év, ami 3 hetes kezelési protokollnak megfelelően 17 kezelést, míg heti protokoll
alkalmazása esetén 52 kezelést jelent.
Adjuváns terápia esetében egy év az alkalmazás időtartama, ami 3 hetes kezelési protokollok esetén szintén 17 kezelést, míg
heti protokollok esetén 52 kezelést jelent. Adjuváns kezelést követően nem adható a trastuzumab metasztatikus rák
kezelésében, kivéve, ha a metasztázisból vett biopsziás minta is IHC HER2+++, illetve FISH pozitív.
HER2+++, illetve FISH pozitív metasztatikus emlőkarcinóma esetén progresszióig folytatható a kezelés, illetőleg amennyiben a
kezelés hatására két egymást követő képalkotó diagnosztikai kontroll során komplett klinikai remisszió igazolódik, a kezelést fel
lehet függeszteni. Abban az esetben, ha a beteg a kezelés felfüggesztését követően újra progrediál, trastuzumab első
választandó terápiaként ismét alkalmazható.

8/e2.1.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Onkológiai sebészeti szakvéleménnyel igazoltan inoperábilis KRAS vad típusú metasztatikus colorectalis carcinoma
elsővonalbeli kezelésére, FOLFOX vagy FOLFIRI kemoterápiával kombinálva, azon egyszervi, illetve – onkoteam döntése
alapján - kétszervi parenchimás érintettséggel rendelkező betegeknél, akik a kezeléssel potenciálisan operábilissá válhatnak Az
elsővonalbeli kezelés progresszióig folytatható. Amennyiben a kezelés hatására két egymást követő képalkotó diagnosztikai
kontroll során komplett klinikai remisszió igazolódik, a kezelést fel kell függeszteni. Abban az esetben, ha a betegség a kezelés
felfüggesztését követően újra progrediál, a cetuximab a progresszióig ismételten alkalmazható.
8/e2.2.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Onkológiai sebészeti szakvéleménnyel igazoltan inoperábilis KRAS vad típusú metasztatikus colorectalis carcinoma
elsővonalbeli kombinációs kezelésére azon egyszervi, illetve - a megfelelő kompatíbilitású, azaz a döntéshez szükséges
specialitásokat képviselő szakorvosokból álló onkológiai team döntése alapján - kétszervi parenchimás érintettséggel
rendelkező betegeknél alkalmazható, akik a kezeléssel potenciálisan operábilissá válhatnak. Az onkoteamben részvevő
szakorvosok véleményüket írásban rögzítik és aláírásukkal azt hitelesítik. Az elsővonalbeli kezelés progresszióig folytatható.
Amennyiben a kezelés hatására két egymást követő képalkotó diagnosztikai kontroll során komplett klinikai remisszió
igazolódik, a kezelést fel kell függeszteni. Abban az esetben, ha a betegség a kezelés felfüggesztését követően újra progrediál,
panimtumumab második választandó terápiaként ismét alkalmazható a progresszóig, ha a metasztázis KRAS vad típusú.

8/e2.3.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Onkológiai sebészeti szakvéleménnyel igazoltan inoperábilis metasztatikus colorectalis carcinoma elsővonalbeli kezelésére az
egyszervi, illetve - a megfelelő kompatíbilitású, azaz a döntéshez szükséges specialitásokat képviselő szakorvosokból álló
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onkológiai team döntése alapján - kétszervi parenchimás érintettség esetén azon betegeknél alkalmazható, akik a kezeléssel
potenciálisan operábilissá válhatnak. Az onkoteamben részvevő szakorvosok véleményüket írásban rögzítik és aláírásukkal azt
hitelesítik. Az elsővonalbeli kezelés progresszióig folytatható. Amennyiben a kezelés hatására két egymást követő képalkotó
diagnosztikai kontroll során komplett klinikai remisszió igazolódik, a kezelést fel kell függeszteni. Abban az esetben, ha a beteg
a kezelés felfüggesztését követően újra progrediál, bevacizumab nem alkalmazható.

Fentiekből az látszik, hogy a betegek érdekeit mérlegelés nélkül mellőzni kívánják, kizárólag
gazdaságossági szempontok alapján azon pácienseknek biztosítanák a modern gyógyszeres
kezelést, akinél a gyógyulás esélyei biztosítottak. A TASZ álláspontja szerint a vázolt
szempontrendszer nem elfogatható, mivel súlyosan sérti az emberi méltóságot és az egészséghez
való jogot.

A TASZ határozott álláspontja, hogy a mindenkori jogalkotónak, jelen esetben a
Minisztériumnak minden esetben tekintettel kell lennie az egyenlő bánásmód alkotmányos
követelményére, mely az Alaptörvény XV. Cikke mellett az egészségügyi ellátás
jogszabályokban foglalt alapelve.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény az alábbiak szerint rendelkezik:

7. § (1) Minden betegnek joga van - jogszabályban meghatározott keretek között - az egészségi állapota által indokolt,
megfelelő, folyamatosan hozzáférhető és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő egészségügyi ellátáshoz.

Az Európa Tanácsnak az emberi lény emberi jogainak és méltóságának a biológia és az
orvostudomány alkalmazására tekintettel történő védelméről szóló, Oviedóban, 1997. április 4-én kelt
Egyezménye: Az emberi jogokról és a biomedicináról szóló Egyezmény, valamint az Egyezménynek
az emberi lény klónozásának tilalmáról szóló, Párizsban, 1998. január 12-én kelt Kiegészítő
Jegyzőkönyve kihirdetéséről szóló 2002. évi VI. törvény 3. Cikke szerint

„A Részes Felek, figyelembe véve az egészségügyi szükségleteket és a rendelkezésre álló forrásokat, megteszik a szükséges
intézkedéseket annak érdekében, hogy joghatóságuk területén biztosítsák a megfelelő minőségű egészségügyi ellátáshoz
való igazságos hozzáférést.”

Súlyosan kifogásoljuk, hogy a gyógyíthatatlannak látszó esetekben a betegek nem kapnak
lehetőséget életük meghosszabbítására és annak méltó körülmények közti megélésére.

Budapest, 2012. december 13.
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