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Lëtzebuerg, den 30/08/2022

Här President,

Sou wéi den Artikel 80 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech
Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Ministesch fir Gesondheet weiderzeleeden.

Trodelvy ass ee Medikament wat bei Kriibspatienten agesat gëtt. Eisen Informatiounen no,
ass et ee Medikament wat hei zu Lëtzebuerg enregistréiert ass an och schonn hei agesat
gouf, wou een awer muss eng extra Demande areechen, fir et kënnen unzewenden.

An deem Zesummenhang wéilt ech der Ministesch dës Froe stellen:

1. Kann d'Ministesch bestätegen, dass Trodelvy zu Lëtzebuerg schonn zum Asaz koum?

2. Kann d'Ministesch erklären, wat fir Schrëtt ee Patient respektiv säin Dokter muss
huelen, fir den Traitement mat dësem Medikament kënnen ze kréien?

3. Kann d'Ministesch erkläre firwat dës Schrëtt musse geholl ginn, ier en Traitement ka
gestart ginn?

Mat déiwem Respekt,

CLEMENT Sven

Député
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Äntwert vun der Madamm Gesondheetsministesch op d'parlamentaresch Fro n° 6733 vum 30. 
August 2022 vum honorabelen Deputéierten Här Sven Clement. 

1. Kann d'Ministesch bestätegen, dass Trodelvy zu Lëtzebuerg schonn zum Asaz koum?

Bis zum 9. September 2022 huet d’Gesondheetsdirektioun hiren Accord zu 12 Demanden fir den Asaz vum 
Trodelvy ginn. Dës Demanden ginn vun Spezialisten, déi habilitéiert sinn den Trodelvy zu verschreiwen an 
un ee Spidol rattachéiert sinn, gestallt. 

2. Kann d'Ministesch erklären, wat fir Schrëtt ee Patient respektiv säin Dokter muss huelen, fir den
Traitement mat dësem Medikament kënnen ze kréien? 

Wann d'Spezialisten ee Medikament, wat nach net kommerzialiséiert gouf, am Kader vun engem Usage 
compassionnel asetzen wëllen, mussen verschidden Démarchen lancéiert ginn. Et gëtt an deem Fall eng 
Prescriptioun gemaach déi vum Spidolsapdikter kompletéiert gëtt. Duerno muss en Avis vun der 
Gesondheetsdirektioun, respektiv vun der Division de la Pharmacie et des Médicaments,  ageholl ginn den 
via Formulaire vum Spidolsapdikter ugefrot gëtt. Dës Demande gëtt am Prinzip innerhalb vun 2 bis 3 Deeg 
traitéiert (oder den Dag selwer am Fall vun enger Urgence). 

3. Kann d'Ministesch erkläre firwat dës Schrëtt musse geholl ginn, ier en Traitement ka gestart ginn?“

Trodelvy ass zënter dem 22. November 2021 vun der Europäescher Kommissioun an allen EU-Länner 
autoriséiert an dat och zu Lëtzebuerg wou dëst Medikament zanter dem Ufank vun dësem Joer eng 
Zouloossung huet. Den Titulaire vun der Autorisation de mise sur le marché (AMM), an dësem Fall Halter, 
Gilead Sciences Ireland UC, huet de Gesondheetsministère Enn 2021 doriwwer informéiert datt d'Mise 
effective sur le marché eréischt fir Enn 2022 geplangt ass. 

Allerdéngs gouf d'Kommerzialisatioun vum Medikament op Ufank 2023 verluecht wëll nach Modalitéiten 
zur Praisfixéierung gekläert musse ginn. 

Am Kader vun engem  sougenannten “Usage compassionnel1, ass et allerdéngs méiglech een Medikament 
anzesetzen ouni datt nach en offiziellen Präis fest geluecht ginn ass. Dëst ass allerdéngs just méiglech am 
Fall vun enger Behënnerung, enger  chronescher oder anerer schwéierer liewensgeféierlecher Krankheet 
déi just mat engem Medikament behandelt kann ginn dat zu Lëtzebuerg net registréiert oder vermaarkt 
gëtt. Déi 12 Asätz vum Trodelvy sinn an dësem Kader geschitt. 

Troveldy kënnt als Monotherapie fir d'Behandlung vun Erwuessener mat onresectablen oder 
metastateschen triple-negativen Broschtkriibs (TNBC) zum Asaz, déi op mannst zwou systemesch 
Therapien kritt hunn, dorënner op mannst eng fir eng fortgeschratten Form vun der Krankheet. 

Trodelvy kann och nëmme vu medizineschem Personal verschriwwen ginn wat am Domaine vun den Anti-
Kriibs-Medikamenter Erfahrung huet. Dëst Medikament soll doriwwer eraus och nëmmen administréiert 
ginn an engem Ëmfeld wou eng Reanimatiounsméiglechkeet besteet. 

1 L’usage compassionnel est défini à l’Article 83 du Règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen 
et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la 
surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant 
une Agence européenne des médicaments. 
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Lëtzebuerg, den 6. Oktober 

D' Gesondheetsministesch 

(s.) Paulette Lenert 
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