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PLAN PRACY RADY PRZEJRZYSTOŚCI  
DZIAŁAJĄCEJ PRZY  

PREZESIE AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI  
z dnia 09.10.2020 r. na okres od 01.11.2020 r. do 30.11.2020 r. 

BP.401.4.2020.MKZ 

 

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 45/2020 

2 LISTOPADA 2020 ROKU 

1. Idelvion (albutrepenonacogum alfa) - WARUNKOWO 

Wskazanie: w ramach programu lekowego „ Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B (ICD-

10 D 66, D 67)” 

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku 

2. Emgality (galcanezumab-gnlm) - WARUNKOWO 

Wskazanie: przewlekłe migrenowe bóle głowy  

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację 

środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzanego w trybie importu 

docelowego 

3. Opracowanie odpowiednich rozwiązań organizacyjnych w zakresie kompleksowej opieki 

onkologicznej w nowotworach narządowych: nowotwory urologiczne – nowotwór złośliwy nerki 

za wyjątkiem miedniczki nerkowej (ICD-10: C64) 

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii 

4. 1) „Program Polityki Zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia 

pozaustrojowego dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na 2021 rok” 

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki 

samorządu terytorialnego 

2) „Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy dla mieszkańców Miasta Kołobrzeg na lata 2021-

2023” 

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki 

samorządu terytorialnego 
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POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 46/2020 

9 LISTOPADA 2020 ROKU 

1. Beovu (brolucizumabum) - WARUNKOWO 

Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci 

zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) (ICD-10 H35.3)” 

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku 

2. Entyvio (vedolizumabum)  - WARUNKOWO 

Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie choroby Leśniowskiego - Crohna  

(ICD-10 K 50)” 

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku 

3. Vosevi (sofosbuvirum + velpatasvirum + voxilaprevirum) – WARUNKOWO 

Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby 

typu C terapią bezinterferonową (ICD-10 B18.2)”  

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku 

4. mitoxantronum 

Wskazanie: leczenie wznowy ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci 

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnej we wskazaniach 

pozarejestracyjnych 

5. 1) „Działania wspierająco-pielęgnacyjne dla osób objętych opieką paliatywną w latach 2021-2025” 

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki 

samorządu terytorialnego 

2) „Program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania ryzyka chorób układu krążenia 

w populacji mieszkańców Imielina w grupie wiekowej 40 lat i powyżej na lata 2021-2026” 

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki 

samorządu terytorialnego 

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 47/2020 

16 LISTOPADA 2020 ROKU 

1. Xiaflex (Xiapex), Collagenase clostridium histolyticum - WARUNKOWO 

Wskazanie: choroba Peyroniego 

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację 

produktu leczniczego sprowadzanego w trybie importu docelowego 
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2. Adderall XR (amphetaminum / dextroamphetaminum) - WARUNKOWO 

Wskazanie: zespół ADHD 

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację 

produktu leczniczego sprowadzanego w trybie importu docelowego 

3. Ocena zasadności utworzenia odrębnej grupy limitowej dla każdego środka spożywczego specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego dostępnego w aptece na receptę stosowanego w fenyloketonurii 

Wskazanie: fenyloketonuria 

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie utworzenia odrębnej grupy limitowej 

4. 1) „Program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania wad stóp wśród dzieci w wieku 

przedszkolnym w Gminie Wieluń” 

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki 

samorządu terytorialnego 

2) „Przyjazna szkoła rodzenia” (pow. świdwiński) 

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki 

samorządu terytorialnego 

3) „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób tarczycy mieszkańców Zakopanego 

(zameldowanych na pobyt stały lub czasowy – od co najmniej jednego roku – na terenie Gminy 

Miasto Zakopane) na lata 2020-2025” 

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki 

samorządu terytorialnego 

4) „Gminny program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców 

Krakowa” 

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki 

samorządu terytorialnego 

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 48/2020 

23 LISTOPADA 2020 ROKU 

1. Kymriah (tisagenlecleucelum)  - WARUNKOWO 

Wskazanie: w ramach programu lekowego: „Leczenie tisagenlecleucelem ostrej białaczki 

limfoblastycznej z komórek B (ICD-10 C91.0)” 

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku 

2. Kymriah (tisagenlecleucelum) - WARUNKOWO 

Wskazanie: w ramach programu lekowego: „Leczenie tisagenlecleucelem chłoniaka rozlanego z dużych 

komórek B (ICD-10 C83, C85) 
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Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku 

3. Stelara (ustekinumabum) - WARUNKOWO 

Wskazanie: w ramach programu lekowego: „Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita 

grubego (WZJG) (ICD-10 K51)” 

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku 

4. Revlimid (lenalidomidum) - WARUNKOWO  

Wskazanie: w ramach programu lekowego: „Lenalidomid w leczeniu dorosłych chorych z nieleczonym 

uprzednio szpiczakiem plazmocytowym (ICD10 C90.0)” 

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku 

5. Zakwalifikowanie procedur endoskopowych i chirurgicznych (endoskopowa dyssekcja 

podśluzówkowa, przezodbytnicza mikrochirurgia endoskopowa, samorozprężalne stenty) oraz 

profilaktycznej kolektomii jako świadczeń gwarantowanych 

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie kwalifikacji świadczeń  

6. Opinia w sprawie włączenia koncentratu czynnika X do leczenia chorych z niedoborem czynnika X, w 
ramach modułu 4 programu polityki zdrowotnej pn. Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię 
i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023 - WARUNKOWO  

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii 

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 49/2020 

30 LISTOPADA 2020 ROKU 

1. SOS (preparat złożony) - WARUNKOWO 

Wskazanie: uzupełnienie diety w acydurii propionowej, acydurii glutarowej, acydurii metylomalonowej, 

hiperamonemii pierwotnej, deficycie LCHADD, deficycie VLCAD 

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację 

produktu leczniczego sprowadzanego w trybie importu docelowego 

2. Opinia w sprawie zasadności wprowadzenia zmian w programie lekowym B.87: „Leczenie 
idiopatycznego włóknienia płuc (ICD-10 J84.1) - WARUNKOWO 

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii 

3. Opinia w sprawie włączenia produktu emicizumab do leczenia chorych na hemofilię A w ramach 
modułu 4 programu polityki zdrowotnej pn. Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię 
i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023 - populacja bez inhibitorów czynnika VII - 
WARUNKOWO 

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii 
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4. „Profilaktyka chorób układu sercowo-naczyniowego, nadciśnienia tętniczego i hipercholesterolemii” 

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań 

przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków ich realizacji 

 

 

 

 

 


