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PLAN PRACY RADY PRZEJRZYSTOŚCI  
DZIAŁAJĄCEJ PRZY  

PREZESIE AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI  
z dnia 15.04.2020 r. na okres od 01.05.2020 r. do 31.05.2020 r. 

BP.401.4.2020.LAN 

 

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 18/2020 

4 MAJA 2020 ROKU 

1. 1) „Program zapobiegania nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku przedszkolnym pn. »Zdrowy 

Przedszkolak« na lata 2020-2025” (gmina Pawłowice) 

2) „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób powyżej 60 roku życia - mieszkańców 

Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2020-2022” 

3) „Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dzieci z Gminy Tarnowo Podgórne 

na lata 2020-2022” 

4) „Program polityki zdrowotnej szczepień przeciwko meningokokom serogrupy B dla dzieci 

do lat 3 z województwa mazowieckiego” 

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek 

samorządu terytorialnego 

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 19/2020 

11 MAJA 2020 ROKU 

1. Teriflunomidum, dimethylis fumaras, peginterferonum beta-1a 

Wskazanie: leczenie pacjentów w wieku od 12 lat w PL B.29 „Leczenie stwardnienia rozsianego” 

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnych we wskazaniach 

pozarejestracyjnych 

2. Cyproteronum, cyproteronum+ethinylestradiolum, estradiolum 

Wskazanie: F64.0 (wg ICD-10) 

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnych we wskazaniach 

pozarejestracyjnych 

3. Epidyolex (cannabidiolum) roztwór doustny - WARUNKOWO 

Wskazania: padaczka lekooporna w przebiegu zespołu Dravet 

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację 

produktu leczniczego sprowadzanego z zagranicy w ramach importu docelowego 
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4. Firdapse (amifampridinum)  

Wskazania: zespół miasteniczny Lamberta-Eatona 

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację 

produktu leczniczego sprowadzanego z zagranicy w ramach importu docelowego 

5. „Program rehabilitacyjny dla pacjentów onkologicznych w wieku 18-64 lata z terenu województwa 

wielkopolskiego” 

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej 

współfinasowanym przez UE w ramach EFS 

6. 1)  „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców gminy 

Nowogard w latach 2020-2022” 

2) „Profilaktyka i wczesne wykrywanie raka piersi dla mieszkanek Gminy Białe Błota” 

3) „Profilaktyka i wczesne wykrywanie raka gruczołu krokowego – prostaty dla mężczyzn zamieszkałych 

na terenie Gminy Białe Błota” 

4) „Walka z otyłością wśród dzieci i młodzieży klas I-VIII Szkół Podstawowych na terenie Gminy Białe 

Błota” 

5) „Program polityki zdrowotnej dla seniorów z terenu powiatu nowosolskiego na lata 2020-2021 

»Koperta życia - twoje zdrowie, twoje życie«” 

6) „Program polityki zdrowotnej w zakresie zwiększenia aktywności fizycznej i obniżenia skali 

występowania wad postawy u uczniów klas I-III Szkół Podstawowych na terenie Gminy Białe Błota 

na lata 2020-2025” 

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek 

samorządu terytorialnego 

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 20/2020 

18 MAJA 2020 ROKU 

1. Brentuximabum vedotinum - WARUNKOWO 

Wskazania: wprowadzenia zmian w schemacie dawkowania w ramach programu lekowego: „Leczenie 

opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+ (C 81 Choroba Hodgkina; C 84.5 Inne i nieokreślone 

chłoniaki T)” poprzez zróżnicowanie opisu dawkowania w zależności od wieku pacjentów 

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnej we wskazaniach 

pozarejestracyjnych  

2. Sirolimusum - WARUNKOWO 

Wskazania: zespół gumiastych zmian barwnikowych   

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnej we wskazaniach 

pozarejestracyjnych  
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3. „Program prewencji u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca małych naczyń w województwie 

dolnośląskim w latach 2020-2022” 

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej współfinasowanym 

przez UE w ramach EFS 

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 21/2020 

25 MAJA 2020 ROKU 

1. Budesonidum 

Wskazania: indukcja remisji u pacjentów pediatrycznych z łagodną do umiarkowanej, aktywną postacią 

WZJG, gdzie leczenie preparatami 5-ASA jest niewystarczające, indukcja remisji u pacjentów z łagodną 

do umiarkowanej, aktywną postacią choroby Leśniowskiego-Crohna, gdzie leczenie preparatami 5-ASA 

jest niewystarczające 

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnej we wskazaniach 

pozarejestracyjnych  

2. Profilaktyka nowotworów skóry 

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań 

przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków realizacji tych 

programów 

 

               PREZES 

                                                                                    dr n. med. Roman Topór-Mądry  

                                                                                      /dokument podpisany elektronicznie/ 

 

 

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

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