Posiedzenie Rady Przejrzystości 39/2020 w dniu 28.09.2020 r.
Porządek obrad obejmuje:
Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku Keytruda (pembrolizumabum) w ramach
programu lekowego „Leczenie raka nerki (ICD-10 C64)”.
Przygotowanie opinii w sprawie zasadności dodania do listy bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży:
1. Substancji czynnych stosowanych w leczeniu astmy oskrzelowej:
1) steroidy
a) wziewne: budezonid, beklametazon, cyklezonid, flutykazon, mometazon.
b) systemowe: hydrokortyzon, prednizon, prednizolon, metyloprednizolon.
2) leki rozszerzające oskrzela:
a) β2-agoniści wziewne krótkodziałające: fenoterol, salbutamol.
b) β2-agoniści wziewne długodziałające: formoterol, salmeterol.
c) cholinolityki wziewne krótkodziałające: bromek ipraptropium.
3) antagoniści receptorów leukotrienowych: montelukast.
2. Produktów zawierających kwas ursodeoksycholowy, we wskazaniu: cholestaza ciężarnych.
3. Szczepionek przeciwko grypie, we wskazaniu: profilaktyka grypy u osób o zwiększonym
ryzyku wystąpienia powikłań pogrypowych.
4. Produktów zawierających substancje czynne: okskarbazepina, lewetyracetam, lamotrygina,
karbamazepina, kwas walproinowy, we wskazaniu: padaczka.
Przygotowanie opinii w zakresie utworzenia odrębnej grupy limitowej dla produktu Enstilar (piana
na skórę) (50 μg+0,5 mg)/g, 60 g, GTIN 05909991283599.
Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach
ratunkowego dostępu do technologii lekowych leków:
•
•
•

Imbruvica (ibrutynib) we wskazaniu: białaczka włochatokomórkowa (variant type) (ICD-10:
C91.4) – wznowa po leczeniu,
Tagrisso (ozymertynib) we wskazaniu: rak gruczołowy płuca z przerzutami (ICD-10: C34.8)
z mutacją w eksonie 20 genu EGFR [p.H773_V774insH (c2319_2320insCAC)],
Keytruda (pembrolizumab) we wskazaniu: rak płaskonabłonkowy tchawicy (ICD-10: C33).

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności wprowadzenia zmian w dotychczasowych opisach
programów lekowych „Leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem
toksyny botulinowej typu A (ICD-10 I61, I63, I69)” oraz „Leczenie spastyczności kończyny
dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A (ICD-10 I61, I63, I69)” oraz
połączenia ich w jeden program „Leczenie spastyczności kończyny górnej i/lub dolnej po udarze
mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A (ICD–10 I61, I63, I69)”.
Przygotowanie opinii w sprawie zasadności zmiany dostępności refundacyjnej produktów
leczniczych zawierających substancję czynną rituximabum, stosowanych aktualnie w programie
lekowym „B.12 Leczenie chorych na chłoniaki złośliwe (ICD – 10 C82, C83)” na kategorię
dostępności refundacyjnej leki stosowane w ramach chemioterapii we wskazaniu określonym stanem
klinicznym – chłoniaki złośliwe C.82, C.83.

Przygotowanie opinii w sprawie opracowania odpowiednich rozwiązań organizacyjnych w zakresie
kompleksowej opieki onkologicznej w nowotworach narządowych: ginekologia onkologiczna
(we wskazaniach: ICD-10: C53 nowotwór złośliwy szyjki macicy, ICD-10: C54 nowotwór złośliwy
trzonu macicy, ICD-10: C56 nowotwór złośliwy jajnika).
Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu
terytorialnego:
•
•

„Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom grupy B skierowany
do dzieci z terenu Gminy Bestwina na lata 2020-2023”,
„Program polityki zdrowotnej w zakresie zapobiegania próchnicy u dzieci w wieku 9 i 10
lat uczęszczających do szkoły podstawowej, mieszkańców Imielina w latach 2021-2026”.
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