
 

 
 

Posiedzenie Rady Przejrzystości 52/2020 w dniu 14.12.2020 r.  

 

Porządek obrad obejmuje:  

Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków: 

• Stelara (ustekinumabum) w ramach programu lekowego „Leczenie pacjentów z wrzodziejącym 

zapaleniem jelita grubego (WZJG) (ICD-10 K51)”, 

• Revlimid (lenalidomidum) w ramach programu lekowego „Lenalidomid w leczeniu dorosłych chorych 

z nieleczonym uprzednio szpiczakiem plazmocytowym (ICD10 C90.0)”. 

Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną acidum 

zoledronicum we wskazaniu: uzupełniające leczenie pooperacyjne kwasem zoledronowym chorych na raka 

piersi po menopauzie w kategorii dostępności refundacyjnej opisanej w art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. b, tj. stosowany 

w chemioterapii.. 

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

dostępu do technologii lekowych, leków 

• Opdivo (niwolumab) we wskazaniu: zaawansowany rak nerkowokomórkowy (ICD-10: C64) – leczenie 

podtrzymujące, 

• Jakavi (ruksolitynib) we wskazaniu: przewlekła choroba układu wytwórczego szpiku (ICD10: D47.1), 

• Jakavi (ruksolitynib) we wskazaniu: czerwienica prawdziwa (ICD10: D45). 

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanego z zagranicy 

w ramach importu docelowego produktów leczniczych: 

• Vitrakvi (larotrektynib) we wskazaniu: rak brodawkowaty tarczycy z obecnościągenu fuzyjnego TPR-

NTRK1 u pacjenta pediatrycznego po leczeniu operacyjnym (subtotalnej resekcji tarczycy) i leczeniu 

radioaktywnym jodem, 

• Talicia (Amoxicillinum/ Omeprazolum/ Rifabutinum) we wskazaniu: Helicobacter pylori w kolejnej 

linii leczenia. 

Przygotowanie opinii w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach 

programów polityki zdrowotnej oraz warunków ich realizacji w zakresie „Profilaktyki chorób układu 

sercowo-naczyniowego, nadciśnienia tętniczego i hipercholesterolemii” wraz z odniesieniem 

do modelowego rozwiązania pn. „Profilaktyka chorób układu sercowo-naczyniowego, nadciśnienia tętniczego 

i hipercholesterolemii”. 

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego: 

• „Program profilaktyki złamań osteoporotycznych dla mieszkańców miasta Bielska-Białej na lata 

2021-2025”, 

• „Szczepienia przeciwko pneumokokom w populacji osób starszych w Gminie Daleszyce”, 

• „Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie dla nauczycieli i pracowników 

niepedagogicznych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 

gmina Góra Kalwaria oraz dla pracowników Żłobka Miejskiego w Górze Kalwarii”. 


