Posiedzenie Rady Przejrzystości 43/2020 w dniu 19.10.2020 r.
Porządek obrad obejmuje:
Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny:
•

szczepionki Hexacima, szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, wirusowemu
zapaleniu wątroby typu B (rDNA), poliomyelitis i haemophilus typ b (diphtheria, tetanus,
pertussis, hepatitis B (rDNA), poliomyelitis and Haemophilus influenzae type-b vaccine)
we wskazaniu: szczepienie pierwotne i uzupełniające niemowląt i dzieci w wieku od 6 tygodni
przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (wzw B),
poliomyelitis oraz inwazyjnym zakażeniom wywołanym przez Haemophilus influenzae
typ b (Hib),

•

leku Reagila (cariprazine) we wskazaniu: leczenie dorosłych pacjentów ze schizofrenią
z pierwotnymi, przeważającymi i przetrwałymi objawami negatywnymi, u których nie występują
objawy depresyjne,

•

leku Rinvoq (upadacytynib) w ramach programu lekowego B.33. „Leczenie reumatoidalnego
zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym
(ICD-10 M 05, M 06, M 08)”.

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 w zakresie utworzenia odrębnej grupy limitowej dla produktu Milupa PKU 2
mix.

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

Opdivo (nivolumab) we wskazaniu: mięsak prążkowanokomórkowy pęcherzykowy trzustki
(ICD-10: C49.2)

•

Opdivo (nivolumab) we wskazaniu: rak gruczołowy płuca w IV stadium zaawansowania
(T4N2M1) – leczenie podtrzymujące (ICD-10: C34)

•

Libtayo (cemiplimab) we wskazaniu: rak skóry typu mieszanego (podstawnokomórkowy
/płaskonabłonkowy) (ICD10: C44.9)

•

Libtayo (cemiplimab) we wskazaniu: rak płaskonabłonkowy skóry małżowiny usznej
(ICD-10: C44.2)

•

Keytruda (pembrolizumab) we wskazaniu: rak trzustki (ICD-10: C25.9)

•

Xgeva (denosumab) we wskazaniu: rak gruczołu krokowego (ICD-10: C61) – rozsiew do układu
kostnego

•

Perjeta (pertuzumab) we wskazaniu: surowiczy rak narządu rodnego (ICD-10: C56).

Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną
capecitabiunum we wskazaniach:
− rak przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych (C22.1),
− nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego (C23),
− zewnątrzwątrobowe drogi żółciowe (C24.0),
− brodawka większa dwunatnicy Vatera (C24.1),
− zmiana przekraczająca granice dróg żółciowych (C24.8),
− drogi żółciowe, nieokreślone (C24.9),
w ramach uzupełniającego leczenia pooperacyjnego raka dróg żółciowych.
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