Posiedzenie Rady Przejrzystości 10/2020 w dniu 09.03.2020 r.
Porządek obrad obejmuje:
Przygotowanie opinii odnośnie efektywności, w populacji kobiet w ciąży, leków należących do grup
limitowych:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

14.1 Hormony trzustki - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich (Insulini injectio neutralis;
Insulinum glulisinum; Insulinum humanum; Insulinum lisprum zinci protaminati injectio +
Insulinum lisprum, injectio neutralis; Insulinum lisprum, injectio neutralis; Insulinum isophanum;
Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum; Insulinum aspartum, Insulinum lisprum);
14.3 Hormony trzustki - długodziałające analogii insulin (Insulinum degludecum; Insulinum
detemirum; Insulinum glargine; Insulinum degludecum + Insulinum aspartum);
18.2 Witamina D i jej metabolity - colekalcyferol i kalcyfediol (Colecalciferolum);
22.0 Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych
(Dalteparinum natricum, Enoxaparinum natricum, Nadroparinum calcicum);
27.0 Kwas foliowy i pochodne - kwas foliowy (Acidum folicum);
40.0 Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustego (Metoprololi tartras;
Metoprololum);
65.1 Hormony płciowe - progestageny - progrsteron stosowane doustnie i dopochwowo
(Progesteronum);
83.0 Hormony tarczycy - lewotyroskyna do stosowania doustnego (Levothyroxinum
natricum);
245.0 Leki stosowane w chorobach dróg żółciowych i wątroby - kwas ursodeoksycholowy
(Acidum ursodeoxycholicum);
247.0 Szczepionki przeciw grypie (czterowalentna szczepionka przeciw grypie »rozszczepiony
wirion«, inaktywowana);
219.1 Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy i ciał ketonowych w moczu;
219.2 Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi.

Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:
•

•

VALTRICOM (amlodipinum valsartanum hydrochlorothiazidum) we wskazaniu: leczenie
samoistnego nadciśnienia tętniczego u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiednią
kontrolę ciśnienia tętniczego podczas leczenia skojarzonego amlodypiną, walsartanem
i hydrochlorotiazydem (HCTZ), jako leczenie zastępujące przyjmowanie tych substancji
czynnych w trzech oddzielnych preparatach lub w dwóch preparatach, z których jeden zawiera
dwie substancje czynne, a drugi pozostałą substancję czynną,
ERLEADA (apalutamidum) w ramach programu lekowego „Leczenie opornego na kastrację
raka gruczołu krokowego (ICD-10: C61)”.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach
ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:
•
•
•

IMRALDI (adalimumab) we wskazaniu: trądzik odwrócony (ICD-10: L73.2),
METOPIRONE (metyrapon) we wskazaniu: zespół Cushinga (ICD-10: E24),
PRALUENT (alirokumab) we wskazaniu: miażdżyca wielopoziomowa (ICD-10: I70),

•

•
•

JAKAVI (ruksoliytnib) we wskazaniu: przewlekła kandydoza skórno-śluzówkowa w przebiegu
innych określonych niedoborów odporności (ICD-10: D84.8) z obecnością mutacji STAT1 oraz
NCF1,
PIXUVRI (piksantron) we wskazaniu: nawracający i oporny chłoniak o wysokim stopniu
złośliwości B-komórkowy (ICD-10: C85.7),
FASENRA (benralizumab) we wskazaniu: zaspół hipereozynofilowy (HES) (ICD-10: C72).

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu
terytorialnego:
•

„Program polityki zdrowotnej dotyczący profilaktyki zakażeń meningokokowych
w Małopolsce na lata 2020-2027”,

•

„Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 7 lat z terenu Gminy Nowe
Miasto na lata 2020-2022”,

•

„Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy
Chociwel na lata 2020-2024”.

•

„Program profilaktyki chorób piersi i gruczołu sutkowego u kobiet zamieszkujących Miasto
Zielonka na lata 2020-2022”,

•

„Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego
dla mieszkańców Gminy Kielce”.
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