
 

 
 

Posiedzenie Rady Przejrzystości 6/2021 w dniu 08.02.2021 r.  

 

Porządek obrad obejmuje:  

Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków: 

• Venclyxto (venetoclaxum) w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych na przewlekłą 

białaczkę limfocytową wenetoklaksem w skojarzeniu z rytuksymabem (ICD-10: C.91.1)”, 

• Cabometyx (cabozantynib) w ramach programu lekowego: „Leczenie raka nerki  

(ICD-10 C64)”, 

• Ozempic (semaglutidum) we wskazaniu: cukrzyca typu 2, u pacjentów stosujących co najmniej 

dwa doustne leki hipoglikemizujące lub insulinę bazową w skojarzeniu z co najmniej jednym 

doustnym lekiem hipoglikemizującym, z HbA1c ≥ 8%, z otyłością definiowaną jako BMI ≥ 30 

kg/m2 oraz z bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym zdefiniowanym jako: 

potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa lub uszkodzenie innych narządów objawiające się 

poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory, lub retinopatię, lub obecność 2 lub więcej 

głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: wiek ≥ 55 lat dla mężczyzn, ≥ 60 

lat dla kobiet, dyslipidemia, nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu. 

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanego 

z zagranicy w ramach importu docelowego produktu leczniczego Leukine (sargramostim) 

we wskazaniu: autoimmunologiczna proteinoza pęcherzyków płucnych (APAP) po nieskutecznym 

płukania płuc (WLL) lub przeciwwskazań do jego zastosowania. 

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

ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Lynparza (olaparibum) we wskazaniu: 

rak gruczołu krokowego oporny na kastrację (ICD-10: C61). 

Przygotowanie opinii w sprawie zmian w programie lekowym B.4. „Leczenie zaawansowanego 

raka jelita grubego (ICD-10 C18 – C20)”. 

Przygotowanie opinii w sprawie oceny zasadności wprowadzenia zmian w zapisach programu 

polityki zdrowotnej pn. „Program badań przesiewowych noworodków w Rzeczpospolitej 

Polskiej na lata 2019-2022” (Minister Zdrowia). 

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu 

terytorialnego: 

• „Program profilaktyki raka szyjki macicy mieszkanek Gminy Kalisz Pomorski na lata 

2021-2023”, 

• „Program profilaktyki raka piersi mieszkanek Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2023”, 

• „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów gruczołu krokowego wśród 

mieszkańców Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2023”. 

 


