
 

 
 

Posiedzenie Rady Przejrzystości 35/2018 w dniu 24.09.2018 r. 

 

Porządek obrad obejmuje:  

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku MAVENCLAD (cladribinum) w ramach 

programu lekowego: „Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami 

pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego (ICD-10 

G35)”. 

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku CAPRELSA (vandetanibum) w ramach 

programu lekowego: „Leczenie agresywnego i objawowego, nieoperacyjnego, miejscowo 

zaawansowanego lub przerzutowego raka rdzeniastego tarczycy z zastosowaniem wandetanibu 

(ICD-10 C73)”. 

Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu 

terytorialnego: „Program polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności 

metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Miasta Bydgoszczy 

w latach 2019-2022”. 

Przygotowanie opinii nt. zasadności objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną 

filgrastimum we wskazaniach: gorączka neutropeniczna (zakażenie w przebiegu neutropenii) 

– w przypadkach innych niż określone w ChPL, anemia aplastyczna, neuropenia wrodzona – 

w przypadkach innych niż określone w CHPL, neuropenia nabyta – w przypadkach innych niż 

określone w CHPL. 

Przygotowanie opinii nt. zasadności objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną 

doxorubicinum we wskazaniach: ICD-10 C81 (Choroba Hodgkina) wraz z podkodami: C81.0, 

C81.1, C81.2, C81.3, C81.7, C81.9, ICD-10 C82 (Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)) 

wraz z podkodami: C82.0, C82.1, C82.2, C82.7, C82.9, ICD-10 C83 (Chłoniaki nieziarnicze 

rozlane) wraz z podkodami: C83.0, C83.1, C83.2, C83.3, C83.4, C83.5, C83.6, C83.7, C83.8, 

C83.9, ICD-10 C84 (Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T) wraz z podkodami: C84.0, 

C84.1, C84.2, C84.3, C84.4, C84.5, ICD-10 C85 (Inne i nieokreślone postacie chłoniaków 

nieziarniczych) wraz z podkodami: C85.0, C85.1, C85.7, C85.9. 

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu 

terytorialnego: 

1) „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców 

Powiatu Pilskiego na lata 2019-2020”, 

2) „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców 

miasta Kołobrzeg w latach 2019-2023”, 

3) „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy 

Stepnica w wieku 65 lat i więcej na lata 2018-2022”, 

4) „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy 

Rzepin w wieku 60 lat i więcej”, 
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5) Program Polityki Zdrowotnej „Profilaktyka raka szyjki macicy i innych chorób 

wywołanych przez zakażenie wirusem HPV dla Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 

2018-2020”, 

6) „Program Polityki Zdrowotnej Gminy Miejskej Włodawa na lata 2019-2022 

obejmujący szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) - 

dziewczynki 13-letnie”. 


