
 

 
 

Posiedzenie Rady Przejrzystości 2/2019 w dniu 14.01.2019 r. 

 

Porządek obrad obejmuje:  

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku KADCYLA (trastuzumabum emtansinum) 

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

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanego 

z zagranicy w ramach importu docelowego produktu leczniczego NUEDEXTA (dextromethorphani 

hydrobromidum + quinidini sulfas) we wskazaniu: stwardnienie zanikowe boczne. 

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach 

ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków: 

 Defitelio (defibrotide) we wskazaniu: zwojak zarodkowy współczulny (ICD10: C47), 

 Mozobil (plerixafor) we wskazaniu: mięśniak Ewinga (ICD10: C49.5). 

Przygotowanie opinii w sprawie porównania alafenamid tenofowiru (TAF) versus główny 

komparator jakim jest dizoproksyl tenofowiru (TDF) w leczeniu antyretrowirusowym 

realizowanym na podstawie programu polityki zdrowotnej, pn. „Leczenie antyretrowirusowe osób 

żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2017-2021”, z uwzględnieniem oceny wartości klinicznej 

nowej soli tj. tenofowiru alafenamidu, która to sól w leku DESCOVY (TAF – alafenamid 

tenofowiru) jest jedynym elementem różniącym go od leku Truvada i jego odpowiedników 

w zakresie: skuteczności klinicznej; bezpieczeństwa terapii – działań niepożądanych i powikłań; 

efektywności kosztowej lub zestawienia kosztów terapii. 

Przygotowanie opinii nt. zasadności objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną 

voriconazolum we wskazaniu: profilaktyka inwazyjnych zakażeń grzybiczych u pacjentów 

wysokiego ryzyka z zespołami przebiegającymi z niedoborami odporności. 

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu 

terytorialnego: 

 „Program polityki zdrowotnej Gminy Miasta Marki na lata 2019-2021 w przedmiocie 
działań edukacyjnych dla dzieci z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej 
zamieszkujących Gminę Miasto Marki”, 

 „Program polityki zdrowotnej Gminy Miasta Marki na lata 2019-2021 w przedmiocie 
działań edukacyjnych dla przyszłych rodziców zamieszkujących Gminę Miasto Marki”, 

 „Program szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom w Gminie Bieliny na lata 
2019-2021”, 

 „Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w Gminie Brwinów na lata 2019-2020”, 

 „Program profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci zamieszkałych na terenie Gminy 
Jabłonna uczęszczających do szkół podstawowych na rok 2019”, 

 „Badania przesiewowe słuchu uczniów klas drugich szkół podstawowych z terenu miasta 
Żory”, 

 „Program Polityki Zdrowotnej Gminy Lublin na lata 2019-2021 w zakresie zdrowego 
odżywiania dla dzieci klas I-III szkół podstawowych »Jedz z głową«”, 

 „Program polityki zdrowotnej dot. zapobiegania rozwojowi chorób cywilizacyjnych, 
ukierunkowany na wczesną diagnostykę i prewencję cukrzycy oraz nadwagi i otyłości 
wśród mieszkańców Miasta Gliwice 2019-2021”, 

 „Program polityki zdrowotnej Gminy Miasta Marki na lata 2019-2021 w przedmiocie opieki 
paliatywnej dla mieszkańców Gminy Miasto Marki”, 
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 „Hospicjum domowe dla mieszkańców gminy miejskiej Legionowo – opieka dla osób 
przewlekle i terminalnie chorych”, 

 „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Bieliny 
w wieku 65 lat i więcej na lata 2019-2021”, 

 „Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców Bierunia od 60. roku życia”, 

 „Program profilaktyki zakażeń wywołanych wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)  
dla 14-letnich dziewcząt i chłopców zamieszkałych na terenie Gminy Wicko”, 

 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie 
Gierałtowice na lata 2018-2022” 


