
 

 
 

Posiedzenie Rady Przejrzystości 39/2019 w dniu 30.09.2019 r. 

 

Porządek obrad obejmuje:  

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku HUMIRA (adalimumab) w ramach programu 

lekowego „Leczenie adalimumabem ropnego zapalenia apokrynowych gruczołów potowych 

o nasileniu umiarkowanym i ciężkim (ICD-10: L73.2)”. 

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności stosowania w powszechnym szczepieniu 

realizowanym w ramach Programu Szczepień Ochronnych (PSO) szczepionki przeciwko 

rotawirusom.  

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania programów lekowych B.9. „Leczenie 

raka piersi” i B.9.a. „Przedoperacyjne leczenie raka piersi trastuzumabem i pertuzumabem” 

w ramach jednego uwspólnionego programu lekowego.  

Przygotowanie opinii w zakresie zasadności zmiany dostępności refundacyjnej leku Ogivri 

(trastuzumabum) z: lek stosowany w ramach programu lekowego B.9. „Leczenie raka piersi  

(ICD-10: C50)” na: lek stosowany w ramach chemioterapii we wskazaniu określonym stanem 

klinicznym - leczenie raka piersi. 

Przygotowanie opinii w zakresie zasadności wprowadzenia zmian w programach lekowych 

dot. leczenia czerniaka skóry: B.48. „Leczenie czerniaka skóry (ICD-10 C43)”, B72. „Leczenie 

czerniaka skojarzoną terapią dabrafenibem i trametynibem (ICD-10 C43)” oraz B.59. „Leczenie 

czerniaka skóry lub błon śluzowych (ICD- 10 C43)”, polegających na połączeniu ww. programów 

w jeden program lekowy B.59. „Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych (ICD-10 C43)” 

wraz z ujednoliceniem kryteriów wejścia oraz wyjścia i monitorowania terapii dla skojarzonego 

leczenia z zastosowaniem wemurafenibu i kobimetynibu, a także dabrafenibu i trametynibu. 

Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancje czynne 

entecavirum, tenofovirum disoproxilum we wskazaniu określonym programem lekowym: 

„Profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców 

po przeszczepach lub świadczeniobiorców otrzymujących leczenie związane z ryzykiem reaktywacji 

HBV (ICD-10: B18.0, B18.1, B18.9, B19.0, B19.9, C22.0, C82, C83, C85, C91, C92, D45, D47, 

D75, Z94)”.  

Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej współfinasowanym przez UE 

w ramach EFS: „Program profilaktyki WZW B i C w województwie kujawsko-pomorskim”. 

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu 

terytorialnego: 

1) „Rehabilitacja dla seniorów Miasta Kołobrzeg na lata 2019-2023”, 

2) „Program profilaktyki raka piersi u mieszkanek Gminy Miasta Gdyni na lata 2019-2021”, 

3) „Program polityki zdrowotnej dotyczący profilaktyki próchnicy zębów u dzieci pod nazwą 

»Zdrowy uśmiech«” (m. Gliwice), 

4) „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miasto 

Ustka na lata 2020-2024”, 

5) „Program polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku 

życia” (woj. mazowieckie), 

6) „Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Dobra z grupy 

szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) na lata 2020-2022”, 

7) „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Siedlce od 60 

roku życia na lata 2019-2023”, 

8) „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Miasto 

Ustka w wieku 65 lat i więcej na lata 2020-2024”. 

 


