
 

 
 

Posiedzenie Rady Przejrzystości 28/2021 w dniu 05.07.2021 r.  

 

Porządek obrad obejmuje:  

Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków: 

• Onivyde (irinotecani hydrochloridum trihydricum) w ramach programu lekowego: „Leczenie 

uogólnionego raka trzustki (ICD-10 C25.0, C25.1, C25.2, C25.3, C25.7, C25.8, C25.9)” 

• Rinvoq (upadacytynib) w ramach programu lekowego: „Leczenie aktywnej postaci 

łuszczycowego zapalenia stawów  (ŁZS) (ICD-10 L40.5, M07.1, M07.2, M07.3)” 

• Rinvoq (upadacytynib) w ramach programu lekowego: „Leczenie aktywnej postaci 

zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK) (ICD-10 M45)” 

• Zejula (niraparibum) w ramach programu lekowego: „Leczenie podtrzymujące niparybem 

chorych na zaawansowanego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej 

(ICD-10 C56, C57, C48)”. 

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację produktu 

leczniczego Pentatop (natrii cromoglicas) we wskazaniu: alergia pokarmowa, w przypadku której 

nie można uniknąć alergenów mimo zastosowania diety eliminacyjnej – leczenie wspomagające 

pacjentów pediatrycznych. 

Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego 

„Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek Gminy Kalisz 

Pomorski na lata 2021-2025”. 

Przygotowanie opinii w  sprawie  objęcia  refundacją  leków  zawierających substancje czynne: 

• carvedilolum we wskazaniu: zastoinowa niewydolność serca w przypadkach innych 

niż określone w ChPL – u dzieci do 18. roku życia, 

• benazeprilum we wskazaniu: leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 roku życia, 

• candesartanum cilexetilum we wskazaniach: nadciśnienie tętnicze u dzieci do 6 roku życia; 

przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 roku życia; leczenie renoprotekcyjne u dzieci 

do 18 roku życia, 

• enalaprilum we wskazaniach: niewydolność serca inna niż określona w ChPL - u dzieci 

do 18 roku życia; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 roku życia; leczenie renoprotekcyjne 

u dzieci do 18 roku życia, 

• losartanum we wskazaniach: nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci 

do 18 roku życia; przewlekła choroba nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 roku 

życia; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci 

do 18 roku życia, 

• quinaprilum we wskazaniach: nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci 

od 6 do 18 roku życia; przewlekła choroba nerek u dzieci od 6 do 18 roku życia; leczenie 

renoprotekcyjne u dzieci od 6 do 18 roku życia, 
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• ramiprilum we wskazaniach: przewlekła choroba nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci 

do 18 roku życia; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL – 

u dzieci do 18 roku życia, 

• spironolactonum we wskazaniu: nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci 

do 18 roku życia, 

• telmisartanum we wskazaniach: nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci 

do 18 roku życia; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 roku życia; leczenie 

renoprotekcyjne u dzieci do 18 roku życia, 

• valsartanum we wskazaniach: nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci 

do 6 roku życia; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 roku życia; leczenie 

renoprotekcyjne u dzieci do 18 roku życia. 


