
 

 
 

Posiedzenie Rady Przejrzystości 55/2021 w dniu 13.12.2021 r.  

 

Porządek obrad obejmuje:  

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny wyrobu medycznego Exufiber AG+ (emplastri 

antimicrobiotica) we wskazaniu: terapia ran przewlekłych z równoczesnym ubytkiem tkanki  

(tj. rany głębokie) z cechami infekcji, ze średnim i dużym wysiękiem o różnej etiologii. 

Przygotowanie  stanowiska  w  sprawie  zasadności zmiany  technologii  medycznej  w  zakresie 

poszerzenia  kryteriów  kwalifikacji  do  terapii  protonowej  nowotworów zlokalizowanych 

poza narządem wzroku we wskazaniach:  

• Czaszkogardlaki dzieci  i  dorosłych,  stan  po  niedoszczętnym  leczeniu  operacyjnym  lub  brak 

możliwości leczenia operacyjnego guza pierwotnego lub wznowy (C75.2, Priorytet 1);  

• Mięsaki oczodołu dzieci i dorosłych, stan po niedoszczętnym leczeniu operacyjnym lub brak  

możliwości leczenia operacyjnego guza pierwotnego lub wznowy (C69.6, Priorytet 1);  

• Chłoniaki oczodołu dzieci i dorosłych wymagające konsolidacyjnej radioterapii w przebiegu 

leczenia onkologicznego (C69.6);  

• Oponiaki mózgu i rdzenia kręgowego dzieci i dorosłych, stopień WHO I i II, stan 

po niedoszczętnym leczeniu operacyjnym lub brak możliwości leczenia operacyjnego guza 

pierwotnego lub wznowy (C 70.0; C70.1; C70.9, Priorytet 2);  

• Gruczolaki przysadki mózgowej dzieci i dorosłych, stan po niedoszczętnym leczeniu 

operacyjnym lub brak możliwości leczenia operacyjnego guza pierwotnego lub wznowy (C75.1, 

Priorytet 2);  

• Nowotwory przewodu słuchowego zewnętrznego i ucha środkowego dzieci i dorosłych, stan 

po niedoszczętnym  leczeniu  operacyjnym  lub  brak  możliwości  leczenia operacyjnego guza 

pierwotnego lub wznowy (C43.2; C30.1, Priorytet 2);  

• Nowotwory dzieci o lokalizacji, w której optymalny plan radioterapii fotonowej nie daje 

bezpiecznej ochrony narządów krytycznych (różne, Priorytet 3);  

• Chłoniak  Hodgkina  lub chłoniaki nieziarnicze dzieci i dorosłych wymagające napromieniania 

śródpiersia (C30-C39, Priorytet 3);  

• Nowotwory złośliwe dzieci i wieku dorosłego, o różnej histopatologii wywodzące się z jamy 

nosowej, zatok  przynosowych  lub  gardła,  naciekające  naturalne  otwory  i/lub  kości  podstawy  

czaszki (rozpoznanie na podstawie badania MR głowy i szyi) (różne, Priorytet 3). 

Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. „Leczenie 

antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV”. 

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu 

terytorialnego:  

• „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych u osób powyżej 65 roku życia, 

zamieszkałych w Żorach”, 

• „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego 

dla mieszkańców miasta Zgierza na lata 2022-2023”. 


