
 

 
 

Posiedzenie Rady Przejrzystości 4/2022 w dniu 24.01.2022 r.  

 

Porządek obrad obejmuje:  

Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leku Emgality (galcanezumabum) w ramach programu 

lekowego: „Profilaktyczne leczenie chorych na migrenę przewlekłą (ICD–10: G43)”. 

Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną 

oxaliplatinum we wskazaniach: 

• C81 Ziarnica złośliwa [choroba Hodgkina] (C.81.0 Przewaga limfocytów; C.81.1 Stwardnienie 

guzkowe; C.81.2 Postać mieszanokomórkowa; C.81.3 Zanik limfocytów; C.81.7 Inna postać 

ziarnicy złośliwej; C.81.9 Ziarnica złośliwa, nieokreślona); 

• C82 Chłoniak nieziarniczy guzkowy [grudkowy] (C82.0 Z małych komórek z wpuklonym 

jądrem, guzkowy; C82.1 Mieszany z małych komórek z wpuklonym jądrem i z dużych komórek, 

guzkowy; C82.2 Z dużych komórek, guzkowy; C82.3 Wielkomórkowy, guzkowy; C82.7 Inne 

postacie chłoniaka nieziarniczego guzkowego; C82.9 Chłoniak nieziarniczy guzkowy, 

nieokreślony); 

• C83 Chłoniak nieziarniczy rozlany (83.0 Z małych komórek (rozlany); 83.1 Z małych komórek 

z wpuklonym jądrem (rozlany); 83.2 Mieszany z małych i dużych komórek (rozlany); 

C83.3 Chłoniak z dużych komórek B – DLBCL; 83.4 Immunoblastyczny (rozlany); 

83.5 Limfoblastyczny (rozlany); 83.6 Niezróżnicowany (rozlany); 83.7 Guz Burkitta; 

83.9 Rozlany chłoniak nieziarniczy, nieokreślony); 

• C84 Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T (C84.0 Ziarniniak grzybiasty; C84.1 Choroba 

Sézary’ego; C84.2 Chłoniak strefy T; C84.3 Chłoniak limfoepitelioidalny; C84.4 Obwodowy 

chłoniak z komórek T; C84.5 Inne i nieokreślone chłoniaki z komórek T); 

• C85 Inne i nieokreślone postacie chłoniaka nieziarniczego (C85.0 Mięsak limfatyczny; 

C85.1 Chłoniak z komórek B, nieokreślony; C85.7 Inne określone postacie chłoniaka 

nieziarniczego a) Złośliwa: siatkowicośródbłonkowica, siatkowica b) Mikroglioma; 

C85.9 Chłoniak nieziarniczy, nieokreślony (Chłoniak BNO, Chłoniak złośliwy BNO, Chłoniak 

nieziarniczy BNO); 

• C88.0 Makroglobulinemia Waldenströma i C88.4 Chłoniak typu MALT; 

• C22 Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych 

[Nie obejmuje: drogi żółciowe BNO (C24.9) wtórny nowotwór złośliwy wątroby (C78.7)] 

(C22.1 Rak przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych Cholangiocarcinoma); 

• C23 Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego; 

• C24 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części dróg żółciowych (C24.0 Drogi żółciowe 

zewnątrzwątrobowe (Drogi żółciowe BNO Przewód żółciowy wspólny Przewód pęcherzykowy 

Przewód wątrobowy wspólny); C24.1 Brodawka większa dwunastnicy Vatera; C24.8 Zmiana 

przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie dróg żółciowych; C24.9 Drogi 

żółciowe, umiejscowienie nieokreślone). 
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Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:  

• „Program Polityki Zdrowotnej Gminy Ełk na lata 2022-2026 w zakresie profilaktyki 

i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2”, 

• „Program Polityki Zdrowotnej Gminy Ełk na lata 2022-2026 w zakresie profilaktyki chorób 

piersi i gruczołu sutkowego”. 

 

 


