
 

 
 

Posiedzenie Rady Przejrzystości 51/2019 w dniu 23.12.2019 r.  

 

Porządek obrad obejmuje:  

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

ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków: 

1. OPDIVO (nivolumab) we wskazaniu: przerzuty raka płaskonabłonkowego do węzłów 

chłonnych szyi z nieznanego ogniska pierwotnego (ICD-10: C77.0), 

2. KADCYLA (transtuzumab emtansine) we wskazaniu: rak piersi z przerzutami do kości 

i OUN (ICD-10: C50.8)   w populacji męskiej, 

3. DARZALEX (daratumumab) we wskazaniu: białaczka plazmatycznokomórkowa (ICD-10: 

C90.1), 

4. ZELBORAF (wemurafenib) we wskazaniu: białaczka włochatokomórkowa (ICD-10: 

C91.4), 

5. LYNPARZA (olaparib) we wskazaniu: zaawansowany rak jajnika o niskim stopniu 

zróżnicowania (ICD-10: C56), 

6. KIOVIG (immunoglobulinum humanum) we wskazaniu: zespół Guillaine-Barré (ICD-10: 

G61.0). 

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu 

terytorialnego: 

1. „Program profilaktyki chorób układu krążenia w Gminie Aleksandrów Łódzki”, 

2. „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy Kunice”, 

3. „Szczepienia przeciw meningokokom dla dzieci z Gminy Pyskowice na lata 2019-2022”, 

4. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości dla dzieci klas III 

szkół podstawowych z terenu miasta Żory”, 

5. „Program profilaktycznych szczepień przeciw pneumokokom dla mieszkańców miasta 

Płocka w wieku 65 lat w latach 2020-2022”, 

6. „Program profilaktyki i wczesnej diagnostyki boreliozy w Gminie Długołęka na lata 

2020-2024”, 

7. „Program zdrowotny szczepień przeciw meningokokom dla dzieci z Gminy 

Czemierniki na lata 2020-2021”, 

8. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom w Gminie Buk na lata 

2020-2024”, 

9. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy w gminie Buk”, 

10. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III 

szkoły podstawowej w Gminie Buk na lata 2020-2024”, 

11. „Program profilaktyki raka szyjki macicy w gminie Buk na lata 2020-2024”, 

12. „Pogram profilaktyki i wczesnego wykrywania wad postawy wśród dzieci w wieku 

szkolnym w gminie Buk”. 

Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną  

peginterferonum alfa-2a we wskazaniu: chłoniaki skórne T-komórkowe (ICD-10 C84, C84.0, 

C84.1). 

 


