
 

 
 

Posiedzenie Rady Przejrzystości 38/2020 w dniu 21.09.2020 r.  

 

Porządek obrad obejmuje:  

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku Acarizax, standaryzowany wyciąg alergenowy 

roztoczy kurzu domowego (dermatophagoides pteronyssinus, dermatophagoides farina), 

we wskazaniu: leczenie młodzieży (w wieku od 12 do 17 lat), u których rozpoznanie zostało 

postawione na podstawie wywiadu klinicznego oraz dodatniego testu alergicznego na roztocza kurzu 

domowego (punktowe testy skórne i /lub swoiste immunoglobuliny E) w leczeniu umiarkowanego 

do ciężkiego alergicznego nieżytu nosa spowodowanego kurzem domowym, utrzymującego 

się pomimo stosowania leków łagodzących objawy.  

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

ratunkowego dostępu do technologii lekowych leków:  

• Mabthera (rituximab) we wskazaniu: przewlekła ciężka choroba przeszczep przeciw 

gospodarzowi (ICD-10: T86.0), 

• Abraxane (nab-paklitaksel) we wskazaniu: przerzutowy, trójujemny rak piersi (ICD-10: C50.9) 

w terapii skojarzonej, 

• Tecentriq (atezolizumab) we wskazaniu: przerzutowy, trójujemny rak piersi (ICD-10: C50.9) 

w terapii skojarzonej, 

• Jakavi (ruksolitynib) we wskazaniu: mielofibroza (ICD-10: D47.1) – wznowa po transplantacji 

komórek krwiotwórczych, 

• Sutent (sunitynib) we wskazaniu: rak nerki w stadium uogólnienia (ICD-10: C64), 

Przygotowanie opinii w  sprawie  objęcia  refundacją  leków  zawierających  substancje  czynne: 

• acidum ursodeoxycholicum we wskazaniu: cholestaza ciężarnych, 

• fentanylum w postaci do stosowania donosowego we wskazaniu: ból przebijający u dzieci 

z chorobą nowotworową, które w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego 

poddawane są opioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane 

przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwale działających opioidów lub stwierdzono 

nieskuteczność tych leków. 

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu 

terytorialnego:  

• „Program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dla osób 65+ 

zamieszkałych na terenie miasta Mielca”,  

• „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad postawy wśród uczniów szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów na lata 2020-2024”, 

• „Zabezpieczenie płodności na przyszłość u mieszkańców Poznania chorych onkologicznie 

na lata 2021-2023”, 

• „Program profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie 

dla kobiet w ciąży na lata 2021-2025” (m. Lublin). 

 


