Stanovisko Sekce neuroimunologie a likvorologie ČNS ČLS JEP k HoZ SÚKL týkající
se Avonexu

Zdůvodnění:
dosavadní formulace pochází z r. 2006, od té doby řada formulací odporuje požadavkům
medicíny založené na důkazech (EBM), proto Sekce neuroimunologie a likvorologie ČNS
ČLS JEP navrhuje následující změnu, která je navíc v souladu se Standardem pro dg. a
léčbu roztroušené sklerózy a neuromyelitis optica, který vstoupil v platnost 1.3.2012:
Místo:
SP:
Interferon beta 1a i.m., interferon beta 1b a glatiramer acetát jsou indikovány: 1) pro léčbu
pacientů s jedinou demyelinizační příhodou a aktivním zánětlivým procesem, která byla
natolik závažná, že k léčbě bylo nutno podat intravenózně kortikoidy. U těchto pacientů byla
vyloučena jiná možná diagnóza a bylo u nich stanoveno vysoké riziko klinicky definitivní
roztroušené sklerózy. 2) pro léčbu pacientů s jistou diagnózou atakovité formy roztroušené
sklerózy mozkomíšní v remitentním stadiu choroby, pokud je přítomna vysoká aktivita
choroby (2 dokumentované a léčené relapsy za 1 rok nebo 3 relapsy za poslední 2 roky) a
invalidita nepřesahuje stupeň 4,5 EDSS. Léčba je ukončena při neefektivitě (2 těžké relapsy
za rok, zvýšení EDSS o 1 stupeň během 12 měsíců, ztrátě schopnosti chůze). Dlouhodobou
léčbu (déle než 2-4 roky dle SPC) musí schválit a garantuje vedoucí lékař specializovaného
pracoviště – centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem
léčivého přípravku.
Návrh:
SP:
Interferon beta 1a i.m., interferon beta 1a s.c., interferon beta 1b a glatiramer acetát jsou
indikovány:
1) pro léčbu pacientů s jedinou demyelinizační příhodou a aktivním zánětlivým procesem,
která byla natolik závažná, že k léčbě bylo nutno podat intravenózně kortikoidy. U těchto
pacientů byla vyloučena jiná možná diagnóza a bylo u nich stanoveno vysoké riziko klinicky
definitivní roztroušené sklerózy.
2) pro léčbu pacientů s jistou diagnózou atakovité formy roztroušené sklerózy mozkomíšní v
remitentním stadiu choroby, pokud je přítomna vysoká aktivita choroby (2 dokumentované a
léčené relapsy za poslední 2 roky nebo jeden léčený a dokumentovaný relaps a jedna nová
nebo gadolinium enhancující léze za poslední dva roky) a invalidita nepřesahuje stupeň 4,5
EDSS.
Léčba je ukončena při neefektivitě (2 těžké relapsy za rok, ztráta schopnosti chůze vyjádřená
zvýšením EDSS nad 6,5). Dlouhodobou léčbu (déle než 2-4 roky dle SPC) garantuje vedoucí
lékař specializovaného pracoviště – centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami
na léčbu tímto typem léčivého přípravku.
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