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PLAN PRACY RADY PRZEJRZYSTOŚCI  

DZIAŁAJĄCEJ PRZY  

PREZESIE AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI  
z dnia 15.12.2022 r. na okres od 01.01.2023 r. do 31.01.2023 r. 

BP.401.1.2022.LA 

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 1/2023 

2 STYCZNIA 2023 ROKU  

1. Fostex Nexthaler (beclometasoni dipropionas anhydricus + formoteroli fumaras dihydricus) - WARUNKOWO  

Wskazania: przewlekła obturacyjna choroba płuc, astma 

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku 

2. Darzalex (daratumumabum)  

Wskazanie: w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych na nowo rozpoznaną układową amyloidozę 

łańcuchów lekkich (AL)” 

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku 

3. Oxaliplatinum 

Wskazanie: nowotwory dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego (ICD-10: C22-24) 

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnych we wskazaniach pozarejestracyjnych 

 

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 2/2023 

9 STYCZNIA 2023 ROKU  

1. Libtayo (cemiplimabum) - WARUNKOWO 

Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na zaawansowanego raka 

podstawnokomórkowego skóry cemiplimabem (ICD-10 C44)” 

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku 

2. Verzenios  (abemaciclibum) - WARUNKOWO 

Wskazanie: w ramach programu lekowego B.9. „Leczenie chorych na raka piersi (ICD-10: C50)” 

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku 

3. Brukinsa (zanubrutynib) - WARUNKOWO 

Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na makroglobulinemię Waldenströma (ICD-10: 

C88.0)”  

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku 

4. „Program wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku u dzieci zamieszkujących Miasto Opole na lata 2023-

2026” 

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

terytorialnego 

 

 

 



2 

 

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 3/2023 

16 STYCZNIA 2023 ROKU  

1. Ofev (nintedanibum) - WARUNKOWO 

Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie nintedanibem choroby śródmiąższowej płuc o fenotypie 

postępującym przebiegającej z włóknieniem (PF-ILD) (ICD-10 D86, J67.0-J67.9, J84.1, J84.8, J84.9, J99.0, J99.1)” 

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku 

2. Apexxnar (szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (20-walentna, 

adsorbowana) - WARUNKOWO 

Wskazanie: profilaktyka zakażeń pneumokokowych u osób dorosłych powyżej 65. roku życia  

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku 

3. Lorviqua (lorlatinibum) - WARUNKOWO 

Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie pierwszej linii niedrobnokomórkowego raka płuca 

lorlatynibem (ICD -10 C 34)”  

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku 

4. Chloroquinum 

Wskazania: choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL; porfiria skórna późna 

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnych we wskazaniach pozarejestracyjnych 

5. Metforminum 

Wskazanie: zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy 

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnych we wskazaniach pozarejestracyjnych 

6. Venlafaxinum 

Wskazanie: bólowa polineuropatia cukrzycowa 

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnych we wskazaniach pozarejestracyjnych 

 

 

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 4/2023 

23 STYCZNIA 2023 ROKU  

1. Styrypentol 

Wskazanie: złośliwa ogniskowa migrująca padaczka niemowląt 

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnych we wskazaniach pozarejestracyjnych 

 

 

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 5/2023 

30 STYCZNIA 2023 ROKU  

1. Keytruda (pembrolizumabum) - WARUNKOWO 

Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie uzupełniające pacjentów z rakiem nerki (ICD-10 C64)” 

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku 
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2. Trastuzumab w postaci dożylnej 

Wskazanie: w ramach programu lekowego B.58 „Leczenie chorych na zaawansowanego raka przełyku i żołądka 

(ICD-10: C15-C16)”  

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie przeniesienia produktów leczniczych zawierających 

substancję czynną trastuzumab w postaci dożylnej z programu lekowego do katalogu leków refundowanych 

w chemioterapii 

3. B.47 „Leczenie umiarkowanej i ciężkiej łuszczycy plackowatej” 

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii dotyczącej zasadności wprowadzenia zmian w dotychczasowym 

opisie programu lekowego 

 


