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PLAN PRACY RADY PRZEJRZYSTOŚCI  
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH 

z dnia 24.03.2014r., na okres od 01.04.2014r. do 30.04.2014r. 

AOTM-RK-403-12(56)/LA/2013 

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 13/2014 
7 KWIETNIA 2014 ROKU   

1. Hidrasec (racekadotryl)  
Wskazanie: leczenie komplementarne ostrej biegunki u niemowląt i dzieci (powyżej 
3 miesiąca życia do 5 lat) 
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku 

2. „Program profilaktyczny przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci urodzonych 
w 2012 roku z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce”  
„Szczepienia profilaktyczne dzieci w wieku od 24 do 48 miesiąca życia, przeciwko 
pneumokokom” 
„Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia 
przeciwko pneumokokom w gminie Miasto Puławy na lata 2014-2016” 
„Program zdrowotny w zakresie rehabilitacji mieszkańców Gminy Rudna”  
„Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Miasta i Gminy Ośno Lubuskie” 
„Program rehabilitacji mieszkańców Gminy Kędzierzyn Koźle” 
„Program poprawy zdrowia dla mieszkańców Gminy Miasta Zambrów w Zakresie 
Rehabilitacji Leczniczej na rok 2014” 
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projektach programów zdrowotnych jednostek 
samorządu terytorialnego 

3. „Program profilaktyki raka skóry dla mieszkańców województwa lubelskiego na lata 2014-
2017”  
„Program wczesnej diagnostyki i profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym 
uwzględnieniem czerniaka” 
„Program zdrowotny przygotowujący ciężarną i ojca dziecka do aktywnego porodu” 
„Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych 
zlokalizowanych na terenie miasta Częstochowy na lata 2014-2018” 
„Zwiększenie dostępności do świadczeń okulistycznych osobom powyżej 50 roku życia” 
„Zwiększenie dostępności do świadczeń kardiologicznych osobom powyżej 50 roku życia” 
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projektach programów zdrowotnych jednostek 
samorządu terytorialnego 

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 14/2014 
14 KWIETNIA 2014 ROKU  

1. Selincro (nalmefen)  
Wskazanie: redukcja spożycia alkoholu u dorosłych uzależnionych pacjentów, u których 
występuje wysokie ryzyko szkód związanych ze spożyciem alkoholu 
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku 
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2. Decaldol (naloperidoli decanoas) - WARUNKOWO  
Wskazanie: choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe 
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku 

4. „Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów jelita grubego dla mieszkańców miasta 
powyżej 40 roku życia w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2014” 
„Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego” 
„Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego odcinka 
przewodu pokarmowego w województwie Wielkopolskim w latach 2014-2020” „Krzewienie 
idei krwiodawstwa na terenie miasta Legionowo w ramach Miejskiego Programu Promocji 
Zdrowia na rok 2014” 
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projektach programów zdrowotnych jednostek 
samorządu terytorialnego 

5. „Program profilaktyki próchnicy zębów, skierowany do dzieci z klas I-VI ze szkół Pruszcza 
Gdańskiego, realizowany przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański w 2014 roku” 
„Program profilaktyczny dotyczący profilaktyki próchnicy zębów uczniów szkół 
podstawowych na Terenie Gminy Tarnowo Podgórne”  
„Opieka geriatryczna skierowana na poprawę sprawności osób starszych przewlekle 
chorych” 
„Program zdrowotny – CENTRUM GERIATRYCZNE „Zdrowy Nestor”” 
„Kompleksowa terapia, opieka i pielęgnacja dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy 
Miasta Jaworzna” 
„Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej z terenu gminy Bieruń w warunkach domowych” 

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projektach programów zdrowotnych jednostek 
samorządu terytorialnego 

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 15/2014 
22 KWIETNIA 2014 ROKU  

1. Mabthera (rytuksymab) – WARUNKOWO  
Wskazanie: w leczeniu podtrzymującym chorych na nieziarnicze chłoniaki grudkowe, 
u których uzyskano odpowiedź na leczenie indukcyjne w ramach programu lekowego: 
„Leczenie chłoniaków złośliwych (ICD-10: C 82, C 83)” 

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku 

2. Botox (toksyna botulinowa typu A) – WARUNKOWO  
Wskazanie: nietrzymanie moczu u pacjentów dorosłych z nadreaktywnością mięśnia 
wypieracza pęcherza moczowego o podłożu neurogennym, po stabilnych urazach rdzenia 
kręgowego poniżej odcinka szyjnego oraz u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym 

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku 
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POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 16/2014 
28 KWIETNIA 2014 ROKU  

1. Gonal - F (folitropina alfa) – WARUNKOWO  
Wskazanie: brak jajeczkowania (w tym zespół policystycznych jajników) u kobiet, u których nie 
uzyskano odpowiedzi po zastosowaniu cytrynianu klomifenu (A) oraz stymulacja rozwoju 
wielu pęcherzyków jajnikowych u kobiet poddanych stymulacji owulacji w ramach technik 
rozrodu wspomaganego (B), oraz w stymulacji wzrostu pęcherzyków jajnikowych u kobiet 
ze znacznym niedoborem LH, FSH w skojarzeniu z hormonem luteinizującym LH (C) 

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku 

2. Botox (toksyna botulinowa typu A) – WARUNKOWO  
Wskazanie: leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny 
botulinowej typu A (ICD-10: I61; I63; I69) 
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku 

3. „Leczenie restenozy naczyń wieńcowych za pomocą balonu uwalniającego lek”  
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności zakwalifikowania 
świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego  

4. Orfadin (nitisinone), kapsułki po 2 mg, 5 mg i 10 mg  
Wskazanie: tyrozynemia typu I 
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód 
na refundację 

5. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w 3 roku życia” 
„Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci  w 2 roku życia zamieszkałych 
w Gminie Miejskiej w Nysie” 
„Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci z terenu Powiatu Chełmskiego 
na lata 2014-2016” 
„Program profilaktycznych szczepień dzieci przeciwko pneumokokom zamieszkałych 
na terenie Gminy Trzebnica w latach 2014-2016 w ramach programu Trzebnicka Rodzina 3+” 
„Program profilaktyczny szczepień dzieci przeciwko pneumokokom zamieszkałych 
na terenie gminy Ustka na lata 2015-2017” 
„Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci, w oparciu o szczepienia 
przeciwko pneumokokom w Gminie Kurzętnik na lata 2014-2016” 
„Zdrowotny program szczepień profilaktycznych dla dzieci 3 i 4 lat przeciwko pneumokokom 
na rok 2014” 
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projektach programów zdrowotnych jednostek 
samorządu terytorialnego 

6. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014-2016” 
„Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV 
typu 6, 11, 16, 18” 
„Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV u dziewcząt w gminie 
Bodzechów na lata 2013-2014” 
„Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2014-2018 
miasta Częstochowy” 
„Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) 
typu 6, 11, 16, 18 w Gminie Przykona na rok 2014” 
„Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV” 
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„Program profilaktyki raka szyjki macicy dla mieszkańców Gminy Miejskiej w Nysie” 
„Program szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV dziewczynek urodzonych 
w 2003 roku - mieszkanek gminy Popów” 
„Program szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV wywołującego raka szyjki 
macicy na lata 2014-2016” 
„Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego” 
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projektach programów zdrowotnych jednostek 
samorządu terytorialnego 
 

AOTM prowadzi ponadto ocenę wniosków o objęcie refundacją produktów leczniczych, których 
termin przedstawiania Radzie Przejrzystości oraz wydania rekomendacji Prezesa AOTM nie może 
być ustalony na dzień tworzenia planu pracy Rady Przejrzystości. 

Z uwagi na niezależne od AOTM czynniki, wpływające na terminy przedstawiania Radzie 
Przejrzystości wniosków refundacyjnych powyższy plan może ulec zmianie w zakresie tematów 
omawianych na poszczególnych posiedzeniach lub terminów posiedzeń. 


