СПРАВКА
за отразяване на становищата, получени след обществено обсъждане
на проект на Наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство по клинична хематология

Участник в общественото
обсъждане

Предложение/Мнение

проф.
д-р
Маргарита
Генова, Председател
на
Българското
медицинско
сдружение по хематология

След публикуване не Проект на Фармако-терапевтично ръководство по
„Хематология“ с период на обществената консултация: 12.04.2019 г. до
11.05.2019 г., Управителният съвет на Българското медицинско сдружение
по хематология и членовете на Работните групи по нозологии към
сдружението, разгледаха внимателно проекта и на обща работна среща
приеха следните промени, които са маркирани в цвят и представени в
прикачения файл, в т.ч.
- Предложени са няколко нови приложения, свързани основно с
унифициране на оценката на терапевтичния отговор, който следва да се
прилага от всички практикуващи хематология, така и от
здравните институции, които са натоварени с оженка на терапевтичната
ефективност на лекарствени продукти с нов INN
- Предлага се индексация на лекарствените продукти, включени в
ръководството: (1) тези, които не се реимбурсират от НЗОК към
01.05.2019 година за конкретните нозологични единици са отбелязани с
“*” в текста. (2) Лекарствени продукти, които не съдържат в кратката
характеристика на продукта посочената в ръководството индикация и не
се реимбурсират от НЗОК към 01.05.2019 година, но за които са налице
солидни доказателства, получени от рандомизирани проучвания или
наблюдателни проучвания с драматичен ефект за конкретните
нозологични единици, са отбелязани с “**” в текста.
- Предлага се и прецизиране на схемите и алгоритмите за лечение на
агресивни злокачествени заболявания (в т.ч. остри левкемии, цнс
лимфоми), които ясно да указват подбора на пациенти за интензивно,
дадено в пълен обем лечение, и на тези - с редуцирани режими съобразени
с общото им здравословно състояние.

Приема/
не приема
предложението
Приема се

Мотиви

Добавени на стр. 72
РЕДКИ ВРОДЕНИ
НАРУШЕНИЯ НА
КРЪВОСЪСИРВАНЕ

Надяваме се, че екипа на Министерството на здравеопазването и
Експертния съвет по хематология ще се съобразят с предложението на
екипа, подготвил приложената актуализирана версия на ФТР по
хематология, в състав:
Д-р Антонов, Антонио – УМБАЛ Св. Марина, Варна
Доц. д-р Арнаудов, Георги – НСБАЛХЗ, София
Д-р Бабачева, Виктория – УМБАЛ Св. Георги, Пловдив
Проф. д-р Балаценко, Георги – НСБАЛХЗ, София
Д-р Върбанов, Хинко – УМБАЛ Св. Марина, Варна
Д-р Върбанова, Виктория - ВМА, София
Д-р Ганева, Пенка – НСБАЛХЗ, София
Проф. д-р Генова, Маргарита – НСБАЛХЗ, София
Д-р Георгиев, Пенчо – УМБАЛ Св. Георги, Пловдив
Проф. д-р Герчева, Лиана – УМБАЛ Св. Марина, Варна
Проф. д-р Горанов, Стефан – УМБАЛ Св. Георги, Пловдив
Доц. д-р Горанова-Маринова, Веселина – УМБАЛ Св. Георги, Пловдив
Д-р Гркланов, Васко – УМБАЛ Св. Георги, Пловдив
Проф. д-р Грудева-Попова, Жанет – УМБАЛ Св. Георги, Пловдив
Д-р Дончев, Мартин – НСБАЛХЗ, София
Д-р Игнатова, Калина – НСБАЛХЗ, София
Д-р Йорданов, Александър – УМБАЛ Св.Иван Рилски
Доц. д-р Калева, Валерия – УМБАЛ Св. Марина, Варна
Д-р Милчева, Камелия – НСБАЛХЗ, София
Доц. д-р Мичева, Илина – УМБАЛ Св. Марина, Варна
Доц. д-р Ненова, Иванка – УМБАЛ Св. Георги, Пловдив
Д-р Петров, Явор – НСБАЛХЗ, София
Д-р Попова, Ваня – УМБАЛ Св. Георги, Плевен
Д-р Попова, Таня – УМБАЛ Св.Иван Рилски
Проф. д-р Райнов, Юлиан – ВМА, София
Д-р Рачев, Росен – УМБАЛ Св. Марина, Варна
Д-р Сапунарова, Катя – УМБАЛ Св. Георги, Пловдив
Д-р Симеонов, Станислав – НСБАЛХЗ, София
Доц. д-р Спасов, Бранимир – НСБАЛХЗ, София
Д-р Спасов, Емил – УМБАЛ Св. Георги, Пловдив
Д-р Стоева, Вера – НСБАЛХЗ, София
Доц. д-р Хаджиев, Евгений – УМБАЛ Александовска, София
Д-р Цветкова, Гергана – УМБАЛ Александовска, София
Д-р Шемелекова, Лъчезара – УМБАЛ Александовска, София

Д-р Янкова, Таня – НСБАЛХЗ, София
„Байер България“ ЕООД

Моля за допълнение в Критериите по хематология, качени на сайта на
НСЦРЛП. (добавката е в зелено)
https://ncpr.bg/bg/фармако-терпевтични-ръководства/проекти-на-фармакотерапевтични-ръководства.html
В част 6.4. Профилактика с кръвосъсирващи фактори, имащи удължен
полуживот (ФУП) на страница 62 присъства само efmoroctocog. Моля и
тук да се включи damoctocog (приложен е примерен текст в зелено)
Профилактика с кръвосъсирващи фактори, имащи удължен полуживот
(ФУП)
ново поколение концентрати на FVIII и FIX, характеризиращи се с
удължен полуживот:
- 1.5 пъти за FVIII (т.е. около 18 часа при възрастни)
- средно от четири до пет пъти за FIX (т.е. приблизително 72-96 часа при
възрастни)
потенциални ползи от ФУП: способност за намаляване на честотата на
инфузии и възможност за поддържане на по-високо прагово ниво
понастоящем регистрирани за употреба в България лекарствени продукти
и препоръчителни дози за дългосрочна профилактика:
- Хемофилия А: Efmoroctocog alfa – 50 IU/кг.т.м. в интервал от 3 до 5 дни,
като дозата може да се коригира в зависимост от клиничния отговор в
диапазона 25-65 IU/кг.т.м.
Damoctocog alfa pegol - 45-60 IU/kg на всеки 5 дни. Въз основа на
клиничните характеристики на пациента дозата може да бъде и 60
IU/kg на всеки 7 дни или 30-40 IU/kg два пъти в седмицата
- Хемофилия В: Eftrenonacog alfa – 50 IU/кг.т.м. веднъж седмично или 100
IU/кг.т.м. на всеки 10-14 дни или по-рядко; за деца под 12 годишна възраст
може да са необходими по-високи или по-чести дози, като
препоръчителната начална доза е 50–60 IU/kg на всеки 7 дни.
6.4. Профилактика с моноклонално антитяло Emicizumab при тежка
хемофилия А
Emicizumab може да се използва във всички възрастови групи
Препоръчителната доза е 3 mg/kg веднъж седмично за първите 4 седмици
(натоварваща доза), последвана или от поддържаща доза 1,5 mg/kg веднъж
седмично, 3 mg/kg на всеки две седмици, или 6 mg/kg на всеки четири

Приема по принцип.

Посоченият INN damoctocog е
включен на стр. 50 от
публикувания
проект
на
Наредба за приемане на
фармако-терапевтично
ръководство
по
клинична
хематология.

седмици, като всички дози се прилагат като подкожна инжекция.

„Амджен България“ ЕООД

„Рош България“ ЕООД

Текстът
в
Глава
„Плазмоклетъчни
неоплазии“,
Раздел
„Мултипленият миелом“, Подраздел 5.2.6.2. Лечение и профилактика
на костните поражения, относно молекулата Denosumab (Страница
274), да се замени както следва:
Denosumab 120 mg s.c. през 28 дни.
Приложено към писмото предоставяме актуална кратка
характеристика на лекарствения продукт Xgeva (Denosumab).

Приема се

Предложението е отразено на
стр. 276.

Приема се

Предложението е отразено на
стр. 197

Приема се

Предложението е отразено на
стр. 197

1. стр. 193, т. 5.2.1. Първа линия на лечение
Пациенти в добро общо състояние (физически активни, без значима
коморбидност, нормална бъбречна функция ) без del (17P)/ТР53 мутация
се променя на:
Златен стандарт за лечение на пациенти „в добра форма“ остава
имунохимиотерапия по протокол FCR (fludarabine, cyclophosphamide,
rituximab)(I,А).


FCR (Fludarabine, Cyclophosphamide, Rituximab) (I,A) – Fludarabinе
25 mg/m2 i.v. Д1-Д3, Cyclophosphamide 250 mg/m2 i.v. Д1-Д3 ,
Rituximab 375 mg/m2i.v. Д1 на 1-ви цикъл, последваща ескалация
на дозата 500 mg/m2 i.v. или 1600 mg sc Д1; 28-дневен цикъл; 6
цикъла



BR (Bendamustine, rituximab) ≥ 65 г. (I,B) – Bendamustine 70-90
mg/m2 i.v. Д1-Д2, Rituximab 375 mg/m2 i.v. Д1 на 1-ви цикъл, с
последваща ескалация на дозата 500 mg/m2 i.v. или 1600 mg sc Д1;

28-дневен цикъл; 6 цикъла


Ibrutinib – 420 mg/дн. до прогресия или неприемлива токсичност

Възрастни пациенти
del(17p)/ТР53 мутация


със

значими

съпътстващи

заболявания

Приема се

Предложението е отразено на
стр. 197

Приема се

Предложението е отразено на
стр 197-198

Приема се

Предложението е отразено на
стр. 199

Приема се

Предложението е отразено на
стр. 225

без

Chlorambucil +Rituximab (I,А) - Rituximab 375 mg/m2 i.v. Д1 на 1ви цикъл, с последваща ескалация на дозата 500 mg/m2 i.v. или
1600 mg sc + Chlorambucil 10 mg/m2 p.o.Д1- Д7; 28-дневен цикъл ;
6 цикъла.

2. стр. 195
Алгоритъм за избор на лечение при рецидив на заболяването < 24 месеца
от началото на лечението или рефрактерност при пациенти без
del(17p)/ТР53 в добро общо състояние:
Следната подточка се променя на:


Комбинацията [Ibrutinib + BR] – Цикъл 1: Bendamustine 70 mg/m2
i.v. Д2-Д3, Rituximab 375 mg/m2 i.v. Д1; Цикъл 2-6: Bendamustine
70 mg/m2 i.v. Д1-Д2, Rituximab 500 mg/m2 i.v. или 1600 mg sc Д1;
28-дневен цикъл; 6 цикъла; Ibrutinib 420 mg/ дн. до прогресия или
токсичност.

3. стр. 222, 5.2.2.1. Пациенти в локализирани стадии (І и ІІ):
Поддържащо лечение:
се променя на:
 Rituximab през 12 седм, 2 години (категория 1) или
 Obinutuzumab на всеки 2 месеца в продължение на 2 години или
до прогресия на заболяването (което настъпи първо) при
рефрактерни на Rituximab

Приема се
4. стр. 222, 5.2.2.2. Болни с генерализирано заболяване - ІІІ и ІV КС, с
трудно постижима ерадикация на процеса.

Предложението е отразено на
стр. 225

Текстът „При рефрактерни на R пациенти се препоръчва комбинация
Obinutuzumab+B*, последвано от поддържащо лечение с Obinutuzumab“
да се замени с
„При рефрактерни на R пациенти се препоръчва комбинация
Obinutuzumab+B, последвано от поддържащо лечение с Obinutuzumab“

Приемат се
5. стр. 301 ЛИМФОМИ, ХРОНИЧНА ЛИМФОЦИТНА ЛЕВКЕМИЯ
В режим “FCR (Fludarabine, Cyclophosphamide, Rituximab)” (на всеки
28 дена) стандартната доза на Rituximab се променя на:
375 mg/m2 IV на цикъл 1, от цикъл 2-6: 500 mg/m2 IV или 1600 mg SC.
В режим “FR (Fludarabine, Rituximab)” (на всеки 28 дена)
стандартната доза на Rituximab се променя на:
375 mg/m2 IV на цикъл 1, от цикъл 2: 375 mg/m2 IV или 1400 mg SC.
В режим “ВR (Bendamustine, Rituximab)” (на всеки 28 дена)
стандартната доза на Rituximab се променя на:
375 mg/m2 IV на цикъл 1, от цикъл 2: 500 mg/m2 IV/1600 mg SC или
375 mg/m2 IV на цикъл 1, от цикъл 2: 375 mg/m2 IV/1400 mg SC.
В режим “Chlorambucil, Rituximab” (на всеки 28 дена) стандартната
доза на Rituximab се променя на:
375 mg/m2 i.v. на цикъл 1, от цикъл 2-6: 500 mg/m2 IV или 1600 mg s.c.

При всички изброени по-горе режими колона „Начин на

Предложенията са отразени в
таблиците на стр. 302, 303, 304,
305, 310, 311, 312, 318, 319, 320

приложение“ се променя на:
i.v./s.c.
6. стр. 302
В режим “R-CHOP” (на 14 или на 21 дни) стандартната доза на
Rituximab се променя на:
375 mg/m2 i.v. на цикъл 1, от цикъл 2: 375 mg/m2 IV или 1400 mg s.c.,
а колона „Начин на приложение“ се променя на:
i.v./s.c.
7. стр. 303
В режим “R-CVP” (на 21 дни) стандартната доза на Rituximab се
променя на:
375 mg/m2 i.v. на цикъл 1, от цикъл 2: 375 mg/m2 IV или 1400 mg s.c.,
а колона „Начин на приложение“ се променя на:
i.v./s.c.
8. стр. 309
В режим “Cyclophosphamide+Prednisone или Dexamethasone ±
Rituximab”(на 21 дни) стандартната доза на Rituximab се променя на:
375 mg/m2 i.v. на цикъл 1, от цикъл 2: 375 mg/m2 IV или 1400 mg s.c.
а колона „Начин на приложение“ се променя на:
i.v./s.c.
9. стр. 311
В режим “R-FM” (на 21 дни) стандартната доза на Rituximab се
променя на:
375 mg/m2 i.v. на цикъл 1, от цикъл 2: 375 mg/m2 IV или 1400 mg s.c.
а колона „Начин на приложение“ се променя на:
i.v./s.c.

10. стр. 336 Забележка:
Текстът „При хронична лимфоцитна левкемия може да се прилага
Rituximab 500 mg s.c. като еквивалент на i.v. приложение.“ се променя на:
„При хронична лимфоцитна левкемия Rituximab 1600 mg s.c. се приема
за еквивалент на 500 mg/m2/дневно приложени i.v.“

Експертен съвет по клинична
хематология

На страница 336 текстът:
„При невъзможност за приложение на Doxorubicine се допуска
заместване с друг лекарствен продукт от групата на антрациклините:
Daunorubicine, Еpirubicine, Idarubicine, Mitoxantrone в еквивалентни дози.“

Приема се

Приема се

Предложението е отразено на
стр. 341.

Предложението е отразено на
стр. 341.

ДА СЕ ЗАМЕНИ С
„При невъзможност за приложение на Daunorubicine или Doxorubicine
се допуска заместване с друг лекарствен продукт от групата на
антрациклините: Idarubicine, Mitoxantrone, Еpirubicine в еквивалентни
дози.“

*Справката отразява постъпилите предложения и становища от проведени обществени консултации, както следва: 12.04. – 11.05.2019 г. и 19.08. – 01.09.2019 г. (съкратен срок).

18.09.2019 г.
ГАЛИНА СТОЕВА (П)
Главен секретар на НСЦРЛП

