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Porządek obrad obejmuje:  

Przygotowanie stanowisk w sprawie zasadności zakwalifikowania świadczeń opieki zdrowotnej jako 

świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej: 

• Badanie metodą Rapid-FISH (szybka fluorescencyjna hybrydyzacja in situ) w diagnostyce 

prenatalnej wybranych aneuploidii, 

• MLPA (Multiplex ligation-dependent probe amplification, amplifikacja sond zależna 

od ligacji) w diagnostyce prenatalnej. 

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku Leqvio (inclisiranum) w ramach programu 

lekowego: B.101 „Leczenie inhibitorami PCSK-9 lub inklisiranem pacjentów z zaburzeniami 

lipidowymi (ICD-10 E78.01, I21, I22, I25)”. 

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu 

terytorialnego:  

• „Program polityki zdrowotnej endometrioza, choroba kobiet w każdym wieku pn. »Plan 

na życie z endometriozą«” (m. Wrocław), 

• „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości wśród dzieci klas 

III szkół podstawowych w Mieście Lubliniec oraz wśród mieszkańców w wieku 65+ na lata 

2022-2026”, 

• „Gminny program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń pneumokokowych 

w Kozach”. 

Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancje czynne: 

• ciclosporinum we wskazaniach: aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; białaczka z dużych 

granularnych limfocytów T; wybiórcza aplazja układu czerwonokrwinkowego; zespół aktywacji 

makrofagów; zespół hemofagocytowy małopłytkowość oporna na leczenie; zespół 

mielodysplastyczny – leczenie paliatywne; stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanek lub 

komórek, 

• cyclophosphamidum we wskazaniach: zespół hemofagocytowy; zespół POEMS; 

małopłytkowość oporna na leczenie kortykosteroidami; anemia hemolityczna oporna na leczenie 

kortykosteroidami, 

• sorafenibum we wskazaniu: leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) 

(ICD-10 C15, C16, C17, C18, C20, C48), 

• danazolum we wskazaniach: małopłytkowość autoimmunizacyjna oporna na leczenie; zespół 

mielodysplastyczny, 

• sirolimusum we wskazaniach: stwardnienie guzowate; limfangioleiomiomatoza; nowotwór 

z epitelioidnych komórek przynaczyniowych, 

• valganciclovirum we wskazaniu: zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych 

przeszczepom kończyny, rogówki, szpiku, tkanek lub komórek - profilaktyka po zakończeniu 

hospitalizacji związanej z transplantacją do 110 dni po przeszczepie – w przypadku 

udokumentowanych przeciwwskazań do stosowania walgancyklowiru w stałej doustnej postaci 

farmaceutycznej. 


