
 

 
 

Posiedzenie Rady Przejrzystości 41/2018 w dniu 05.11.2018 r. 

 

Porządek obrad obejmuje:  

Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków: 

1) INFLECTRA (infliximabum) w ramach programu lekowego „Leczenie choroby 

Leśniowskiego- Crohna (chLC) (ICD10 K50)”, 

2) VYNDAQEL (tafamidis) w ramach programu lekowego: „Leczenie rodzinnej 

transtyretynowej polineuropatii amyloidowej (TTR-FAP) (ICD-10 E85.1)”. 

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

ratunkowego dostępu do technologii lekowych leku: CYSTAGON (mercaptaminum) we wskazaniu: 

cystynoza nefropatyczna (ICD-10 E72.0). 

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny zasadności zakwalifikowania świadczenia opieki 

zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej: 

C- Ig_FISH (zestaw sond) (Cytoplasmic Immunoglobulin FISH) test genetyczny. 

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu 

terytorialnego: 

1) „Program Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Lesznowola”. 

2) „Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci uczęszczających do szkół 

podstawowych na terenie Gminy Aleksandrów”, 

3) „Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciw rotawirusom” 

(gm. Pilchowice), 

4) „Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dzieci z Gminy i Miasta 

Nowe Skalmierzyce na lata 2019-2021”, 

5) „Program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców 

Gminy Lesznowola powyżej 60 r. ż.”. 

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanego 

z zagranicy w ramach importu docelowego produktu leczniczego Imukin (interferon Gamma-1B) 

we wskazaniach: pierwotny niedobór odporności – niedobór receptora dla interferonu gamma; 

określony niedobór odporności – obniżone stężenie IL 12 i INF gamma: obecny receptor INF gamma 

na monocytach (ICD-10: D84.8). 

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności utworzenia odrębnej grupy limitowej dla produktu 

leczniczego Valcyte (valganciclovirum) we wskazaniach: zakażenie wirusem cytomegalii 

u pacjentów poddawanych przeszczepom narządów miąższowych – profilaktyka po zakończeniu 

hospitalizacji związanej z transplantacją do 110 dni po przeszczepie – w przypadku 

udokumentowanych przeciwskazań do stosowania walgancyklowiru w stałej doustnej postaci 

farmaceutycznej; zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom nerek –  

profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 200 dni po przeszczepie – 

w przypadku udokumentowanych przeciwskazań do stosowania walgancyklowiru w stałej doustnej 

postaci farmaceutycznej. 


