Posiedzenie Rady Przejrzystości 16/2019 w dniu 29.04.2019 r.
Porządek obrad obejmuje:
Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:
1. RYZODEG (insulinum degludecum + insulinum aspartum) we wskazaniu: cukrzyca typu I
u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 2 lat i powyżej, Cukrzyca typu 2 u pacjentów
leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c 8% oraz cukrzyca typu 2
u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi
nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca o znanej przyczynie
(zgodnie z definicją wg WHO);
2. TAFLOTAN (tafluprostun) we wskazaniu określonym stanem klinicznym: obniżanie
podwyższonego ciśnienia śródgałkowego w leczeniu jaskry z otwartym kątem przesączania lub
nadciśnienia ocznego:
o w monoterapii u pacjentów, którzy: a) mogą odnieść korzyść ze stosowania kropli do oczu
bez środka konserwującego, b) niewystarczająco reagują na leczenie pierwszego rzutu,
c) nie tolerują lub nie mogą stosować leczenia pierwszego rzutu z uwagi
na przeciwwskazania;
o jako leczenie wspomagające do terapii beta-adrenolitykami u pacjentów, którzy:
a) mogą odnieść korzyść ze stosowania kropli do oczu bez środka konserwującego,
b) niewystarczająco reagują na leczenie pierwszego rzutu, c) nie tolerują lub nie mogą
stosować leczenia pierwszego rzutu z uwagi na przeciwwskazania.
3. FORXIGA (dapagliflozinum) we wskazaniu: cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych
metforminą i pochodną sulfonylomocznika z wyłączeniem insuliny od co najmniej 6 miesięcy
z HbA1c ≥ 8%;
Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanej
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; obecny receptor INF gamma
na monocytach (ICD-10: D84.8).
Przygotowanie opinii w sprawie zasadności wprowadzonych zmian w opracowaniu analitycznym
pod kątem zmiany technologii medycznych w zakresie rehabilitacji neurologicznej.
Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego
„Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców
Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2019-2021”.

