
 

 

Αρ. Ανακοίνωσης: A2022097 

Προς Παθολόγοι Ογκολόγοι, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγοι, Παιδίατροι (Συμβεβλημένοι ως Ειδικοί) 

Νοσοκομειακά Φαρμακεία 

 

Αναθεώρηση πρωτοκόλλου θεραπείας καρκίνου του μαστού για τα φαρμακευτικά 
προϊόντα που περιέχουν την δραστική ουσία EVEROLIMUS (AFFINITOR) 

 
Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) επιθυμεί να ενημερώσει ότι από την 8η Ιουνίου 2022 θα αποζημιώνεται η 

χορήγηση των φαρμάκων AFINITOR TABLET 10MG και AFINITOR TABLET 5MG στη βάση των αναθεωρημένων 

πρωτοκόλλων για την «Θεραπευτική Αντιμετώπιση του Μεταστατικού Καρκίνου του Μαστού θετικού στους 

οιστρογονικούς υποδοχείς και αρνητικού στον υποδοχέα τύπου 2 του ανθρώπινου επιδερμικού αυξητικού παράγοντα 

(HER2)» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). 

Η συνταγογράφηση των εν λόγω φαρμακευτικών προϊόντων θα εξακολουθήσει να γίνεται κατόπιν υποβολής 

αιτήματος προ-έγκρισης μέσω του Συστήματος Πληροφορικής στον ΟΑΥ και η διάθεσή τους θα γίνεται μόνο από  

νοσοκομειακά φαρμακεία. 

 

 

 

 

31 Μαΐου 2022 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 



 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι



     ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΘΕΤΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΚΑΙ 
  
                    ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΤΥΠΟΥ 2 ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΠΙΔΕΡΜΙΚΟΥ ΑΥΞΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ (HER2)  
  

Πρώιμη υποτροπή: υποτροπή κατά τη διάρκεια της επικουρικής ορμονικής θεραπείας ή εντός 12 μηνών από την  ολοκλήρωση της.  

Όψιμη υποτροπή: υποτροπή μετά τους 12 μήνες από την ολοκλήρωση της επικουρικής ορμονικής θεραπείας 
CDK4/6 αναστολείς: Palbociclib, Ribociclib, Abemaciclib 
 

1ης ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟ 

 

2ης ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟ 

 

3ης ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟ 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

o Συστήνεται η επανεκτίμηση της έκφρασης των υποδοχέων ER/PR/HER2 στις μεταστατικές εστίες λόγω της πιθανότητας μεταβολής του ανοσοφαινότυπου των καρκινικών 
κυττάρων, ειδικά όταν έχουν παρέλθει 3 χρόνια από την αρχική εκτίμηση.  

o Συστήνεται η αξιολόγηση της ανταπόκρισης στην αγωγή  με απεικονιστικές εξετάσεις, τουλάχιστον κάθε έξι μήνες και με ολόσωμο σπινθηρογράφημα οστών μία φορά το χρόνο.  

o Τα πρωτόκολλα θεραπείας με αναστολείς CDK4/6 σε συνδυασμό με αναστολέα αρωματάσης ή fulvestrant αφορούν μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, προεμμηνοπαυσιακές 
γυναίκες σε συνδυασμό με αγωνιστές LHRH και άνδρες σε συνδυασμό με αγωνιστές LHRH.  

o Δεν συστήνεται η χορήγηση των αναστολέων CDK4/6, fulvestrant και everolimus ως θεραπεία συντήρησης μετά από χημειοθεραπεία στα πλαίσια της μεταστατικής νόσου. 
o Ο συνολικός αριθμός γραμμών ενδοκρινικής θεραπείας στα πλαίσια της μεταστατικής νόσου ανέρχεται στις 3  γραμμές θεραπείας.

ΠΡΟΗΓΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΑΡΩΜΑΤΑΣΗΣ 

(ΠΡΩΙΜΗ ΥΠΟΤΡΟΠΗ)

CDK4/6 ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ + 
FULVESTRANT

ΠΡΟΗΓΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ 

ΑΡΩΜΑΤΑΣΗΣ (ΟΨΙΜΗ ΥΠΟΤΡΟΠΗ

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙΣΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΗ 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ (DE NOVO)

CDK4/6 ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ + ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ 
ΑΡΩΜΑΤΑΣΗΣ

CDK4/6 ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ + 
FULVESTRANT

ΠΡΟΗΓΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ TAMOXIFEN                        

(ΠΡΩΙΜΗ /ΟΨΙΜΗ ΥΠΟΤΡΟΠΗ)

1ης ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

CDK4/6 ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ + ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΑΡΩΜΑΤΑΣΗΣ 

FULVESTRANT

1ης ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΑΡΩΜΑΤΑΣΗΣ

EVEROLIMUS + EXEMESTANE
CDK4/6 ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ +   

FULVESTRANT

1ης ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

CDK4/6 ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ + FULVESTRANT

ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ ΑΡΩΜΑΤΑΣΗΣ, 
ΤΑΜΟΞΙΦΕΝΗ, ΟΞΙΚΗ 

ΜΕΓΕΣΤΡΟΛΗ, ΟΙΣΤΡΑΔΙΟΛΗ 

ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ ΑΡΩΜΑΤΑΣΗΣ, ΤΑΜΟΞΙΦΕΝΗ, ΟΞΙΚΗ ΜΕΓΕΣΤΡΟΛΗ, ΟΙΣΤΡΑΔΙΟΛΗ, FULVESTRANT (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ 
ΔΕΝ ΔΟΘΗΚΕ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ)



                                                                                                                                                                                                                                    
 
 

 
 

Πρωτόκολλο χορήγησης Everolimus (Αffinitor) σε ασθενείς με τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό 

καρκίνο του μαστού 

Θέση θεραπείας:  

Σε συνδυασμό με exemestane (2ης γραμμή θεραπεία) σε: 

o Ασθενείς με εξέλιξη νόσου μετά από προηγηθείσα μονοθεραπεία με μη στεροειδή αναστολέα 

αρωματάσης για μεταστατική νόσο. 

o Ασθενείς με εξέλιξη νόσου μετά από προηγηθείσα θεραπεία με μη στεροειδή αναστολέα 

αρωματάσης σε συνδυασμό με CDK4/6 αναστολέα για μεταστατική νόσο. 

Ενδεικυόμενος πληθυσμός 

o Τοπικά προχωρημένος (που δεν επιδέχεται εκτομή ή ακτινοθεραπεία με θεραπευτική πρόθεση) 

ή μεταστατικός καρκίνος του μαστού 

o Η χορήγηση everolimus δεν συστήνεται ως θεραπεία συντήρησης μετά από προηγηθείσα 

χημειοθεραπεία στα πλαίσια της μεταστατικής νόσου  

o Μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες 

o HER2 αρνητικό 

o Θετικοί ορμονικοί υποδοχείς (ER+) 

o PS:0-2 

o Απουσία συμπτωματικής σπλαγχνικής νόσου 

o Μη προηγούμενη αγωγή με exemestane 

Δοσολογικό σχήμα 

10mg ημερησίως μέχρι εξέλιξης της νόσου ή εμφάνισης μη αποδεκτής τοξικότητας



 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ EVEROLIMUS (AFFINITOR)  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 
ΜΕ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ Ή ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ 

 

Ονοματεπώνυμο ασθενή: …………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

Α.Δ.Τ.: ……………………… Κωδικός Δικαιούχου ΓΕΣΥ: …………………… Ημερ. Γέννησης: ………………………..…… 

Φαρμακείο στο οποίο θα διατίθεται το φάρμακο:…………………………….…………………………………………………………….………. 

Ονοματεπώνυμο θεράποντος ιατρού: …………………………………………………………… Κωδικός Ιατρού ΓΕΣΥ: ………………… 

Email θεράποντος Ιατρού: …………………………………………………………………………….………………………………………………………… 

 

ΜΕΡΟΣ Α: ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΓΗΣ 

Παρακαλώ όπως συμπληρώσετε τα ακόλουθα πεδία: 

Έτος διάγνωσης: ……………………………………………………… 

Παρόν στάδιο νόσου (ημερομηνία διάγνωσης): ……………………………………………………………………………………………………… 

Υποδοχείς Οιστρογόνων 
(Παρακαλώ να επισυνάψετε το αποτέλεσμα της βιοψίας) 

Θετικοί Αρνητικοί 

Υποδοχείς Προγεσταγόνων 
(Παρακαλώ να επισυνάψετε το αποτέλεσμα της βιοψίας) 

Θετικοί     Αρνητικοί 

HER 2 
(Παρακαλώ να επισυνάψετε το αποτέλεσμα της εξέτασης)  

Θετικό Αρνητικό 

Μετεμμηνοπαυσιακή γυναίκα     Ναι      Όχι 

Παρουσία συμπτωματικής σπλαγχνικής νόσου     Ναι      Όχι 

Προηγούμενη αγωγή με exemestane      Ναι      Όχι 

Βεβαιώνω ότι το αίτημα ΔΕΝ αφορά στη χορήγηση του φαρμάκου 
everolimus ως θεραπεία συντήρησης μετά από προηγηθείσα  
χημειοθεραπεία στα πλαίσια της μεταστατικής νόσου 

    Ναι      Όχι  

Performance status ασθενή: ……………………………………………………… 

 

 



 

 

 

Το αίτημα αφορά σε περιστατικό με τοπικά προχωρημένο (που δεν επιδέχεται εκτομή ή ακτινοθεραπεία με 
θεραπευτική πρόθεση) ή μεταστατικό καρκίνο του μαστού.  

Βεβαιώνω ότι το αιτούμενο φάρμακο θα χορηγηθεί σε συνδυασμό με exemestane στην πιο κάτω θέση  
θεραπείας: 

(Παρακαλώ σημειώστε ″√″ στη θέση θεραπείας) 

Ασθενής με εξέλιξη νόσου μετά από προηγηθείσα μονοθεραπεία με μη στεροειδή αναστολέα 

αρωματάσης για μεταστατική νόσο (2ης γραμμή θεραπεία) 
 

Ασθενής με εξέλιξη νόσου μετά από προηγηθείσα θεραπεία με μη στεροειδή αναστολέα 

αρωματάσης σε συνδυασμό με CDK4/6 αναστολέα για μεταστατική νόσο (2ης γραμμή θεραπεία) 
 

Παρακαλώ συμπληρώσετε τον πίνακα που ακολουθεί για την προηγηθείσα θεραπεία για τον τοπικά 
προχωρημένο/ μεταστατικό καρκίνο του μαστού 

Στάδιο Νόσου Φάρμακο Ημερ. Έναρξης Ημερ. Διακοπής Λόγοι Διακοπής 

Τοπικά 

προχωρημένος

/ Μεταστατικός 

    

Τοπικά 

προχωρημένος

/ Μεταστατικός 

    

Τοπικά 

προχωρημένος

/ Μεταστατικός 

    

Τοπικά 

προχωρημένος

/ Μεταστατικός 

    

     

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΓΩΓΗΣ 

Ο ανωτέρω ασθενής είναι κατάλληλος για συνέχιση αγωγής με το φάρμακο  …………………….………………… και 

στο δοσολογικό σχήμα ………………………………………………………………….. καθώς παρουσιάζει: 

 Κλινική ανταπόκριση: ………………………………………………………………………………… 

 
Απεικονιστική ανταπόκριση 
(παρακαλώ επισυνάψτε το αποτέλεσμα της απεικονιστικής εξέτασης) 

 



 

 

Γενικά Σχόλια: …………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Υπογραφή ιατρού: ………………………………………… Ημερομηνία: ………………………………………………. 

 

 


