
 

 
 

Posiedzenie Rady Przejrzystości 42/2019 w dniu 21.10.2019 r. 

 

Porządek obrad obejmuje:  

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku Cabometyx (cabozantinibum)  w ramach 

programu lekowego: „Leczenie raka nerki (ICD-10 C 64)”. 

Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej współfinasowanym przez UE 

w ramach EFS: „Profilaktyka wad postawy wśród uczniów szkół podstawowych na lata 2020-

2022” (woj. zachodniopomorskie). 

Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego: 

„Program polityki zdrowotnej - wczesnego wykrywania raka jelita grubego na lata 2020-2022” 

(miasto Kalisz) 

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach 

ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków: 

1. Opdivo (nivolumab) we wskazaniu: chłoniak Hodgkina NS (ICD-10: C81.1) u pacjenta, 

u którego nie przeprowadzono wcześniej procedury ASCT,  

2. Keytruda (pembrolizumab) we wskazaniach: nawracający i oporny chłoniak szarej strefy 

o cechach pośrednich pomiędzy DLBCL a klasycznym chłoniakiem Hodgkina. Chłoniak 

śródpiersia (ICD-10: C85.9), 

3. Keytruda (pembrolizumab) we wskazaniu: glejak wielopostaciowy (ICD-10: 71.9), 

4. Avastin (bewacyzumab) we wskazaniu: glejak wielopostaciowy (ICD-10: 71.9). 

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej 

„Proteza całkowita górna o charakterze overdenture oparta na zabezpieczonych korzeniach. 

Proteza całkowita dolna o charakterze overdenture oparta na zabezpieczonych korzeniach.” 

jako świadczenia gwarantowanego.  

Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancje czynne: 

• spironolactonum we wskazaniu: pozawałowa dysfunkcja skurczowa lewej komory, 

• bisoprololum we wskazaniu: tachyarytmie nadkomorowe – u pacjentów powyżej 6 r. ż., 

• chlorambucilum we wskazaniu: amyloidoza, 

• mycophenolas mofetil we wskazaniach: choroby autoimmunizacyjne u pacjentów 

z niedoborami odporności; cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu 

limfoproliferacyjnego, 

• amoxicillinum we wskazaniu: zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności – 

profilaktyka, 

• amoxicillinum + acidum clavulanicum we wskazaniu: zakażenia u pacjentów z niedoborami 

odporności – profilaktyka, 

• sulfamethoxazolum+trimethoprimum we wskazaniu: zakażenia u pacjentów leczonych 

cuklofosfamidem – profilaktyka, 

• diclofenacum we wskazaniu: ból w przebiegu chorób nowotworowych w przypadkach 

innych niż określone w ChPL, 

• tacrolimusum we wskazaniach: idiopatyczny zespół nerczycowy – w przypadku 

nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę; toczniowe zapalenie nerek – 

w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę, 

• sirolimusum we wskazaniu: cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu 

limfoproliferacyjnego - oporne na stosowanie steroidów lub przy zbyt nasilonych objawach 

niepożądanych przewlekłej steroidoterapii w wysokich dawkach. 


