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PLAN PRACY RADY PRZEJRZYSTOŚCI  
DZIAŁAJĄCEJ PRZY  

PREZESIE AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI  
z dnia 13.04.2016 r. na okres od 01.05.2016 r. do 31.05.2016 r. 

BOR.401.3.2016.MKZ 

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 14/2016 

4 MAJA 2016 ROKU 

(brak zgłoszonych tematów) 

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 15/2016 

9 MAJA 2016 ROKU 

1. AFINITOR (ewerolimus) – WARUNKOWO  

Wskazanie: leczenie chorych na zaawansowanego raka piersi z ekspresją receptorów 
estrogenowych, bez nadmiernej ekspresji lub amplifikacji HER2, po menopauzie, bez 
objawowego zajęcia narządów miąższowych, u których występuje nawrót po leczeniu 
niesteroidowym inhibitorem aromatazy stosowanym w ramach terapii uzupełniającej – 
w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych na zaawansowanego raka piersi 
z wykorzystaniem ewerolimusu (ICD-10 C.50)” 

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku 

2. PROLIA (denosumabum) – WARUNKOWO 

Wskazanie: osteoporoza po 55 roku życia u kobiet po menopauzie i u mężczyzn – po 
niepowodzeniu leczenia doustnymi bisfonianami lub z nietolerancją leczenia doustnymi 
bisfosfonianami lub z przeciwwskazaniem do doustnych bisfosfonianów 

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku  

3. ESBRIET (pirfenidon) – WARUNKOWO 

Wskazanie: leczenie idiopatycznego włóknienia płuc (ICD-10 J 84.1) 

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku 

4.  „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Kałuszyn na 
lata 2016-2020”  
„Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV dla Gminy Biała Piska na 
lata 2016 - 2017”  

„Szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) - dziewczynki 13-letnie” 
(miasto Konstancin-Jeziorna) 

„Program profilaktyki zakażeń wirusem HPV dla Gminy Pilzno na lata 2016-2018”  

„Powiatowa Kampania Przeciwcukrzycowa” (powiat Mikołowski) 

„Program profilaktyki zakażeń meningokokowych wśród dzieci urodzonych w latach 2015 - 
2017 w Gminie Biała Piska”  

„Program badań wad postawy u dzieci szkół  podstawowych i gimnazjum gminy 
Trzebownisko”  

„Nauka pierwszej pomocy wśród uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów na terenie 
Gminy Jerzmanowice-Przeginia w roku szkolnym 2016-2017 oraz 2017-2018”  

„Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób 
od 65 roku życia zamieszkałych w gminie Lutomiersk na lata 2016-2018” 

„Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób tarczycy mieszkańców Gminy Nowa 
Wieś Lęborska” 
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Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej 
jednostek samorządu terytorialnego 

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 16/2016 

16 MAJA 2016 ROKU 

1. TYSABRI (natalizumab) – WARUNKOWO  

Wskazanie: leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego 
rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego (ICD-10 G35) 

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku 

2. MODULEN IBD (preparat złożony) – WARUNKOWO  

Wskazanie: dieta kompletna zawierająca TGF-beta 2 (transformujący czynnik wzrostu beta-2) 
w indukcji remisji u dzieci i młodzieży powyżej 5. roku życia z czynną postacią choroby 
Leśniowskiego-Crohna 

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku 

 

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 17/2016 

23 MAJA 2016 ROKU 

1. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób nowotworowych u mieszkańców 
gminy Kalisz Pomorski na lata 2016-2020”  

„Recepta na raka - program wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców powiatu 
tczewskiego”  

„Program badań przesiewowych dla wczesnej diagnostyki raka szyjki macicy” (powiat 
tczewski) 

„Program badań przesiewowych dla wczesnej diagnostyki raka jajnika” (powiat tczewski) 

„Program badań przesiewowych dla wczesnej diagnostyki raka piersi” (powiat tczewski) 

„Program badań przesiewowych dla wczesnej diagnostyki raka jelita grubego” (powiat 
tczewski) 

„Program badań przesiewowych dla wczesnej diagnostyki raka prostaty” (powiat tczewski) 

„Program profilaktyki raka pęcherza moczowego” (powiat zduńskowolski) 

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

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 17/2016 

30 MAJA 2016 ROKU 

1. Analiza dostępnych dowodów naukowych dla produktów antyretrowirusowych (ART) 
stosowanych w leczeniu pacjentów zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS – 
WARUNKOWO  

Wskazanie: leczenie pacjentów zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS 

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii Rady Przejrzystości dotyczącej dostępnych dowodów 
naukowych w zakresie a) skuteczności klinicznej i praktycznej; b) bezpieczeństwa; c) porównania 
efektywności kosztowej produktów antyretrowirusowych stosowanych w poszczególnych 
schematach leczenia pacjentów zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS z uwzględnieniem 
porównania skuteczności poszczególnych schematów leczenia pomiędzy sobą oraz obowiązujących 
w tym zakresie standardów i wytycznych praktyki klinicznej, rekomendacji klinicznych i 
refundacyjnych wraz ze wskazaniem podstaw, w oparciu o które opracowano powyższe 
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dokumenty, jak również w zakresie zasadności dalszego finansowania ze środków publicznych 
ocenionych leków, braku podstaw do dalszego finansowania, bądź zmiany zakresu finansowania. 

2. „Program profilaktyki w zakresie wczesnej diagnostyki kardiomiopatii alkoholowej dla 
mieszkańców Radomia w 2016 r.”  

„Wieloletni program polityki zdrowotnej z profilaktyki raka gruczołu krokowego skierowany 
do mężczyzn w wieku 50-69” (gmina Mielno) 

„Wieloletni program polityki zdrowotnej z profilaktyki raka gruczołu krokowego 
skierowanego do mężczyzn powyżej 69 roku życia (badanie bez oznaczenia PSA)” (gmina 
Mielno) 

„Wieloletni program polityki zdrowotnej z profilaktyki raka gruczołu krokowego 
skierowanego do mężczyzn powyżej 69 roku życia (badanie z oznaczeniem PSA)” (gmina 
Mielno) 

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. 


