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PLAN PRACY RADY PRZEJRZYSTOŚCI  
DZIAŁAJĄCEJ PRZY  

PREZESIE AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI  
z dnia 18.01.2016 r. na okres od 01.02.2016 r. do 29.02.2016 r. 

BOR.401.3.2016.LA 

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 4/2016 

1 LUTEGO 2016 ROKU 

1. VARGATEF (nintendanib) 

Wskazanie: terapia stosowana w skojarzeniu z docetakselem w leczeniu dorosłych pacjentów 
z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP), 
w stadium zaawansowania IIIb/IV, o utkaniu gruczolakoraka lub jego miejscową wznową 
po chemioterapii pierwszego rzutu; zgodnie z załączonym do zlecenia uzgodnionym projektem 
programu lekowego „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C 34)” 

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku 

2. VESICARE (bursztynian solifenacyny) 

Wskazanie: w leczeniu pacjentów z zespołem pęcherza nadreaktywnego 

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku 

3. NASOMETIN (mometasonum) – WARUNKOWO 

Wskazania: w leczeniu objawów sezonowego alergicznego lub całorocznego zapalenia błony 
śluzowej nosa u dorosłych i u dzieci w wieku 3 lat i starszych; w leczeniu polipów nosa 
u dorosłych w wieku co najmniej 18 lat 

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku 

4. HITOFF (pramipeksol) – WARUNKOWO  

Wskazanie: HITOFF jest wskazany u dorosłych w leczeniu objawów idiopatycznej choroby 
Parkinsona, w monoterapii (bez lewodopy) lub w skojarzeniu z lewodopą, tzn. w czasie trwania 
choroby, do jej późnych okresów, kiedy działanie lewodopy słabnie lub staje się nierówne 
i występują wahania skuteczności leczenia (wyczerpanie dawki lub efekt przełączania-zjawisko 
„on-off”) 

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku 

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 5/2016 

8 LUTEGO 2016 ROKU 

1. „Stosowanie preparatu limfocytów TREGS u pacjentów z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1 
(programów zdrowotnych)” – WARUNKOWO 

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności kwalifikacji świadczenia 
opieki zdrowotnej, jako świadczenia gwarantowanego 

1. „Program profilaktyki gruźlicy i raka płuc dla osób zamieszkałych na terenie powiatu 
bytowskiego” 

„Program profilaktyki chorób nowotworowych u kobiet zamieszkałych na terenie powiatu 
bytowskiego”  

„Program profilaktyki raka gruczołu krokowego u mężczyzn zamieszkałych na te-renie 
powiatu bytowskiego” 

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej 
jednostek samorządu terytorialnego 
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POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 6/2016 

15 LUTEGO 2016 ROKU 

1. INCRUSE (umeclidyniowy bromek) – WARUNKOWO 

Wskazanie: podtrzymujące leczenie rozszerzającego oskrzela w celu łagodzenia objawów 
u dorosłych pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) 

2. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Lubomierz 
na lata 2016-2018” 

„Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) 
w mieście Ustroń na lata 2016-2018” 

„Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka 
ludzkiego (HPV) w mieście Imielin na lata 2016-2020” 

„Pilotażowy program profilaktyki próchnicy u dzieci 5-letnich, uczęszczających 
do cieszyńskich przedszkoli” 

„Program edukacyjno-profilaktyczny – wczesna diagnostyka chorób tarczycy” (powiat 
bieruńsko-lędziński) 

„Program polityki zdrowotnej na 2016 rok w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom, 
dla dzieci urodzonych w 2013 roku z terenu Miasta Gniezna” 

„Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu 
o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” 

„Gminny program szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom” (gmina Smętowo 
Graniczne) 

„Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy 
Nieporęt” 

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej 
jednostek samorządu terytorialnego 

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 7/2016 

22 LUTEGO 2016 ROKU 

1. „Aktywność fizyczna jako wczesna profilaktyka nowotworów” (miasto Grudziądz) 

„Wykorzystanie krioterapii w profilaktyce zdrowotnej i terapii mieszkańców Gminy Słupsk”  

„Piękny uśmiech na lata – program zdrowotny dla gminy Rzgów w zakresie profilaktyki 
stomatologicznej dla dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Rzgowie oraz dla 
dzieci klas I-III szkół podstawowych na terenie gminy Rzgów – I etap”  

„Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających 
do szczecińskich szkół podstawowych” 

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej 
jednostek samorządu terytorialnego 

AOTMiT prowadzi ponadto ocenę wniosków o objęcie refundacją produktów leczniczych, 
których termin przedstawiania Radzie Przejrzystości oraz wydania rekomendacji Prezesa 
AOTMiT nie może być ustalony na dzień tworzenia planu pracy Rady Przejrzystości. 

Z uwagi na niezależne od AOTMiT czynniki, wpływające na terminy przedstawiania Radzie 
Przejrzystości wniosków refundacyjnych powyższy plan może ulec zmianie w zakresie tematów 
omawianych na poszczególnych posiedzeniach lub terminów posiedzeń. 


