
 

 

 

Posiedzenie Rady Przejrzystości 40/2020w dniu 05.10.2020r. 

 

Porządek obrad obejmuje: 

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny szczepionki Vaxigrip Tetra (czterowalentna 

szczepionka przeciw grypie »rozszczepiony wirion«, inaktywowana) we wskazaniu:  

                

             

              

              

     .  

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację 

sprowadzanego zzagranicy w ramach importu docelowego środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego MCT Oil we wskazaniu: padaczkalekooporna, deficyt 

transportera glukozy GLUT1. 

Przygotowanie opiniiw sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach 

ratunkowego dostępu do technologii lekowych leków:  

• Lynparza (olaparib) we wskazaniu: rak trzustki (ICD-10: C25) z obecnością mutacji 

w genie BRCA2, 

• Revlimid (lenalidomid) we wskazaniu: chłoniak Hodgkina NS (ICD-10: C81.1), 

• Stivarga (regorafenib) we wskazaniu: GIST jelita cienkiego (czcze) (ICD-10: C17), 

• Lenvima (lenwatynib) we wskazaniu: niejodochwytny rak pęcherzykowy tarczycy (ICD-

10: C73). 

Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną 

brivaracetamum we wskazaniu: terapia dodana po co najmniej trzech nieudanych próbach 

leczenia u dzieci i młodzieży poniżej 16. roku życia z encefalopatiami padaczkowymi 

pod postacią zespołu Lennoxa-Gastauta, Zespołu Dravet, zespołu Westa i innych rzadkich 

genetycznie uwarunkowanych encefalopatii padaczkowych. 

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu 

terytorialnego:  

• „Poprawa jakości opieki okołoporodowej mieszkanek Wrocławia pn. »Pokoje 

Narodzin«”, 

• „Program profilaktyki zachorowań na grypę dla dzieci w wieku 6-60 miesięcy 

w Gminie Miejskiej Kraków”. 

 



KARTA NIEJAWNOŚCI 

 

Dane zakreślone kolorem żółtym stanowią informacje publiczne podlegające wyłączeniu ze 

względu na tajemnicę przedsiębiorcy (Sanofi Pasteur Sp. z o.o.). 

 

Zakres wyłączenia jawności: dane objęte oświadczeniem (Sanofi Pasteur Sp. z o.o.)  

o zakresie tajemnicy przedsiębiorcy. 

Podstawa prawna wyłączenia jawności: art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.  

o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz.1764 z późn. zm. ) w zw. z art. 

11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 

z 2018 r., poz. 419). 

Organ dokonujący wyłączenia jawności:  Agencja Oceny Technologii Medycznych  

i Taryfikacji. 

Podmiot w interesie którego dokonano wyłączenia jawności:  (Sanofi Pasteur Sp. z o.o.). 

 


