
 

 
 

Posiedzenie Rady Przejrzystości 50/2022 w dniu 19.12.2022 r.  

 

Porządek obrad obejmuje:  

Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny zasadności zakwalifikowania świadczeń opieki 

zdrowotnej jako świadczeń gwarantowanych: 

• Przezskórna termoablacja przy użyciu prądu o częstotliwości radiowej (RFA) lub mikrofal 

(MWA) pod kontrolą tomografii komputerowej we wskazaniu pierwotne guzy złośliwe płuca 

(ICD-10: C34.0, C34.1, C34.2, C34.3, C34.8, C34.9), wtórne guzy złośliwe płuca (ICD-10: 

C78.0);  

• Przezskórna termoablacja przy użyciu prądu o częstotliwości radiowej (RFA) lub mikrofal 

(MWA) pod kontrolą tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego we wskazaniu 

wtórne guzy złośliwe kości (ICD-10: C79.5),  kostniak kostninowy (ICD-10: D16.1, D16.2, 

D16.3, D16.4, D16.5, D16.6, D16.7, D16.8, D16.9), pierwotne guzy złośliwe kości (ICD-10: 

C40, C41);  

• Przezskórna termoablacja przy użyciu prądu o częstotliwości radiowej (RFA) lub mikrofal 

(MWA) pod kontrolą tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego lub fluoroskopii 

rentgenowskiej z cementoplastyką we wskazaniu wtórne guzy złośliwe kości (ICD-10: C79.5), 

kostniak kostninowy (ICD-10: D16.1, D16.2, D16.3, D16.4, D16.5, D16.6, D16.7, D16.8, 

D16.9), pierwotne guzy zośliwe kości (ICD-10: C40, C41);  

• Przezskórna termoablacja przy użyciu prądu o częstotliwości radiowej (RFA) lub mikrofal 

(MWA) pod kontrolą tomografii komputerowej we wskazaniu guzy nowotworowe nadnerczy 

(ICD-10: C74, C79.7, D35.0);  

• Przezskórna krioablacja pod kontrolą tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego 

we wskazaniu wtórne guzy złośliwe kości (ICD-10: C79.5); 

• Przezskórna krioablacja pod kontrolą tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego 

z cementoplastyką we wskazaniu wtórne guzy złośliwe kości (ICD-10: C79.5);  

• Przezskórna krioablacja pod kontrolą tomografii komputerowej we wskazaniu złośliwe guzy 

nowotworowe klatki piersiowej (ICD-10: C34, C38, C78.0, C78.1, C78.2).  

Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków: 

• Sarclisa (isatuximabum) w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na szpiczaka 

plazmocytowego (ICD-10: C90.0)” w skojarzeniu z pomalidomidem i deksametazonem, 

• Jyseleca (filgotinibum) w ramach programu lekowego B.33. „Leczenie chorych z aktywną 

postacią reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów 

(ICD-10: M05, M06, M08)”, 

• Evrenzo (roxadustatum) w ramach programu lekowego B.37. „Leczenie niedokrwistości 

w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek (ICD-10 N 18)”. 

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu 

terytorialnego: 

• „Program polityki zdrowotnej Gminy Kleszczów na lata 2023-2025 w zakresie profilaktyki 

schorzeń zębów i jamy ustnej”, 
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• „Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień obowiązkowych i zalecanych z użyciem 

szczepionki wysokoskojarzonej 6w1” (gmina Kleszczów), 

• „Słupski program przeciwdziałania skutkom niepłodności poprzez dofinansowanie leczenia 

metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2023-2027”. 

Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną 

anakinra we wskazaniach: inne wrodzone zespoły autozapalne: TRAPS; poligenowe zespoły 

autozapalne mediowane przez IL1: - Zespół Schnitzlera; amyloidoza wtórna, zależna od zmian 

autozapalnych. 

 


