
 

 
 

Posiedzenie Rady Przejrzystości 41/2019 w dniu 14.10.2019 r. 

 

Porządek obrad obejmuje:  

Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków: 

1. RoActemra (tocilizumab) w ramach programu lekowego: „Leczenie reumatoidalnego zapalenia 

stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym  

(ICD-10: M05, M06, M08)”. 

2. Kalydeco (ivacaftorum) w ramach programu lekowego „Leczenie mukowiscydozy  

(ICD-10 E84)”. 

3. Nplate (romiplostimum) w ramach programu lekowego: „Leczenie dorosłych chorych 

na pierwotną małopłytkowość immunologiczną (ICD-10 D69.3)”. 

4. Nplate (romiplostimum) w ramach programu lekowego: „Leczenie pediatrycznych chorych 

na przewlekłą pierwotną małopłytkowość immunologiczną (ICD-10 D69.3)”. 

5. Vectibix (panitumumab) w ramach programu lekowego: B.4. „Leczenie zaawansowanego raka 

jelita grubego (ICD-10 C18 - C20)”. 

6. Skyrizi (ryzankizumab) w ramach programu lekowego: „Leczenie umiarkowanej i ciężkiej 

postaci łuszczycy plackowatej (ICD-10 L40.0)”. 

7. Adcetris (brentuximabum vedotinum) w ramach programu lekowego: „Leczenie opornych 

i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+ (C81 Choroba Hodgkina, C84.5 inne i nieokreślone 

chłoniaki T)”. 

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

ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków: 

1. Defitelio (defibrotyd) we wskazaniu: retinoblastoma (ICD-10: C69.2) u pacjentów 

pediatrycznych. 

2. Defitelio (defibrotyd) we wskazaniu: mieszany guz germinalny (ICD-10: C71.5) u pacjentów 

pediatrycznych. 

3. Defitelio (defibrotyd) we wskazaniu: mięsak Ewinga (ICD-10: C49.0) u pacjentów 

pediatrycznych. 

4. Kisqali (rybocyklib) we wskazaniu: rak piersi (ICD-10: C50) w populacji pacjentek w wieku 

przedmenopauzalnym, po zastosowaniu leczenia systemowego. 

5. Perjeta (pertuzumab) we wskazaniu: rak piersi HER2+ z przerzutami (ICD-10: C50.8) jako 

I linii leczenia systemowego. 

6. Perjeta (pertuzumab) we wskazaniu: rozsiany rak piersi (ICD-10: C50.9) u pacjentki leczonej 

wcześniej antracyklinami. 

Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej współfinasowanym przez UE 

w ramach EFS: „Zapobieganie ciężkim zapaleniom płuc i powikłaniom pogrypowym u osób 

z chorobami nowotworowymi” (woj. wielkopolskie). 

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu 

terytorialnego: 

1. „Program profilaktyki chorób układu krążenia dla mieszkańców powiatu zawierciańskiego 

w wieku 40+ na lata 2020-2022”. 

2. „Program profilaktyki zakażeń meningokokowych dla mieszkańców miasta Gostynina 

na lata 2019-2022”. 

 


