Posiedzenie Rady Przejrzystości 25/2019 w dniu 1.07.2019 r.
Porządek obrad obejmuje:
Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:
•

REVOLADE (eltrombopagum) w ramach programu lekowego: „Leczenie dorosłych
chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną przeciwskazania do wykonania
splenektomii (ICD-10 D69.3)”,

•

XARELTO (rivaroxabanum) we wskazaniu: rywaroksaban (Xarelto) skojarzony z kwasem
acetylosalicylowym u pacjentów z chorobą wieńcową i współwystępującymi zaburzeniami
czynności nerek oraz zawałem serca w wywiadzie.

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanego z
zagranicy w ramach importu docelowego środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
medycznego:
• MONOGEN we wskazaniach: deficyt LCHAD, deficyt VLCAD, deficyt CACT, chłonkotok
(w tym stan po zabiegach kardiochirurgicznych), choroba Leśniowskiego-Crohna,
mitochondrialna kardiomiopatia z deficytem kompleksu I łańcucha oddechowego,
naczyniakowatość limfatyczna jelita cienkiego,
• MCT procal we wskazaniach: deficyt LCHAD, deficyt VLCAD, deficyt dehydrogenazy
pirogronianu, deficyt transportera glukozy GLUT-1, acyduria malonowa.
Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach
ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku MOZOBIL (pleriksafor) we wskazaniu:
retinoblastoma (ICD-10: C69.2).
Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności zmiany technologii medycznej w zakresie
rehabilitacji pulmonologicznej.
Przygotowanie opinii w sprawie oceny koncepcji organizacji opieki hematoonkologicznej nad
pacjentami z nowotworami układu krwiotwórczego, tj. we wskazaniach ICD-10 C90 – C92: ostra
białaczka limfoblastyczna, ostra białaczka szpikowa, szpiczak plazmocytów.
Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu
terytorialnego:
• „Program zdrowotny na rok 2019 dotyczący szczepień profilaktycznych dzieci
zamieszkałych na terenie Gminy Masłów przeciwko bakteriom pneumokokowym”,
• „Program profilaktyki zakażeń pneumokokami dla mieszkańców miasta Żary powyżej
65 r.ż. z przewlekłymi chorobami płuc”,
• „Program profilaktyczny szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców
Miasta Sierpca w wieku 65+ na lata 2019-2020”,
• „Program profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw
grypie dla osób powyżej 60 roku życia na lata 2019-2023” (miasto Jelenia Góra),
• „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla mieszkańców Radomska w wieku
powyżej 60 roku życia”,
• „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Łomży po 60 roku
życia na lata 2019-2020”,

•
•
•
•
•
•
•
•
•

„Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców gminu Turek
w wieku 65 lat i więcej na lata 2019-2023”,
„Program profilaktyki szczepień przeciw HPV "HPV-odporni w Toruniu”,
„Program profilaktyki zakażeń wirusem HPV w mieście Koninie na lata 2019 – 2021”,
„Profilaktyka raka szyjki macicy – szczepienie przeciwko HPV dziewczynek 12 letnich
z terenu Miasta Jastrzębie-Zdrój”,
„Szczepienia profilaktyczne przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego
(HPV) w Gminie Siechnice w latach 2019-2021”,
„Program
prewencji
pierwotnej
chorób
układu
sercowo-naczyniowego.
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu w mieście Katowice”,
„Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy
Prażmów na lata 2020-2022”,
„Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy
Ochotnica Dolna”,
„Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców
Gminy Słupsk w latach 2020-2024”.

Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną
desmopressinum we wskazaniu: monosymptomatyczne moczenie nocne spowodowane nocną
poliurią u pacjentów między 5 a 6 rokiem życia z prawidłową zdolnością zagęszczania moczu w
ciągu dnia.
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