
 

 
 

Posiedzenie Rady Przejrzystości 24/2018 w dniu 2.07.2018 r. 

Porządek obrad obejmuje:  

Przygotowanie opinii dotyczącej oceny populacji pacjentów leczonych lekiem Xofigo (radium 

dichloridum Ra223) w ramach programu lekowego: „Leczenie opornego na kastrację raka 

gruczołu krokowego (ICD-10 C61)”. 

Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancje czynne: 

goserelinum, leuprorelinum, triptorelinum w zakresie wskazań do stosowania 

lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce 

Produktu Leczniczego, tj.: obniżenie popędu u osób z rozpoznaniem zaburzeń preferencji 

seksualnych w przypadku braku skuteczności lub przeciwwskazań do stosowania cyproteronu. 

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację 

sprowadzanego z zagranicy w ramach importu docelowego produktów leczniczych 

RYTHMODAN oraz RYTHMODAN RETARD (disopyramidum) we wskazaniach: arytmie 

nadkomorowe, arytmie komorowe, kardiomiopatia przerostowa z zawężeniem drogi odpływu 

lewej komory oraz kardiomiopatia rozstrzeniowa. 

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu 

terytorialnego: 

1) „Program profilaktyki raka piersi wśród kobiet w wieku 20-49 lat w Gminie Wołomin 

na lata 2018-2020”, 

2) „Profilaktyka raka piersi u kobiet, mieszkanek Powiatu Nowotarskiego 2018-2019”, 

3) „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób zamieszkałych na terenie Gminy 

Czerniejewo w wieku 50 lat i starszych”, 

4) „Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Kobierzyce 

w wieku 65+”, 

5) „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Gminy 

Busko-Zdrój w wieku 65+ na lata 2018-2021”, 

6) „Gminny Program Szczepień przeciwko Grypie na lata 2019-2020 Gminy Staszów”, 

7) „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób 65+ z terenu Miasta 

i  Gminy Myślibórz na lata 2019- 2021”, 

8) „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców 

Świętochłowic w wieku 55 lat i więcej”, 

9) „Program szczepień profilaktycznych przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Nowa 

Dęba na lata 2018-2020”, 

10) „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób w wieku 65+ w Gminie 

Gołdap w latach 2019-2022”, 

11) „Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV dziewcząt 

12. i 13.letnich zamieszkałych na terenie Gminy Czerniejewo”, 

12) „Program profilaktyki szczepień przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka 

ludzkiego w Gminie Myślibórz”, 

13) „Program rehabilitacji dla mieszkańców Gminy Żary o statusie miejskim w wieku 

powyżej 65 r.ż. i poniżej 18 r.ż.”. 

 

 


