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PLAN PRACY RADY PRZEJRZYSTOŚCI  
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH 

z dnia 05.06.2012r., na okres od 01.06.2012r. do 30.06.2012r. 

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 14/2012 
11 CZERWCA 2012 ROKU  

1.  „Mechaniczne wspomaganie  serca pompami  implantowalnymi najnowszej generacji   – 
identyfikowanymi procedurami wysokospecjalistycznymi : 13.1 do 13.5”  

Problem  decyzyjny:  przygotowanie  stanowiska  w  sprawie  zasadności  kwalifikacji 
świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego 

2. „Nutramigen 1 LGG” 

Wskazanie:  diagnostyka  i  leczenie  niemowląt  od  urodzenia,  gdy  nie  są  one  karmione 
piersią,  w  następujących  przypadkach:  alergia  na  białko  mleka  krowiego,  inne  alergie 
pokarmowe, np. alergia na białko sojowe, objawy związane z alergią pokarmową takie jak: 
objawy  skórne  (atopowe  zapalenia  skóry,  wyprysk,  wysypka,  pokrzywka),  zaburzenia 
żołądkowo‐jelitowe (biegunki, kolka), objawy ze strony układu oddechowego (nieżyt nosa, 
astma),  nietolerancja  laktozy, wtórna  nietolerancja  sacharozy,  dodatni wywiad  rodzinny 
w kierunku chorób alergicznych (wysokie ryzyko alergii) 

Problem  decyzyjny:  przygotowanie  stanowiska  w  sprawie  oceny  środka  spożywczego 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

3. „Nutramigen 2 LGG”  

Wskazanie:  diagnostyka  i  leczenie  niemowląt  nie  karmionych  piersią  od  6.  (szóstego) 
miesiąca życia oraz dzieci, w następujących przypadkach: alergia na białko mleka krowiego, 
inne  alergie  pokarmowe,  np.  alergia  na  białko  sojowe,  objawy  związane  z  alergią 
pokarmową  takie  jak:  objawy  skórne  (atopowe  zapalenia  skóry,  wyprysk,  wysypka, 
pokrzywka),  zaburzenia  żołądkowo‐jelitowe  (biegunki,  kolka),  objawy  ze  strony  układu 
oddechowego (nieżyt nosa, astma), nietolerancja  laktozy, wtórna nietolerancja sacharozy, 
dodatni wywiad rodzinny w kierunku chorób alergicznych (wysokie ryzyko alergii) 

Problem  decyzyjny:  przygotowanie  stanowiska  w  sprawie  oceny  środka  spożywczego 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

4. Leki stosowane w hematologii, transplantologii i kardiologii 

Problem  decyzyjny:  przygotowanie  opinii  w  sprawie  wydania  przez  Ministra  Zdrowia 
z urzędu  decyzji  o  objęciu  refundacją  leku  przy  danych  klinicznych, w  zakresie wskazań 
do stosowania  lub  dawkowania,  lub  sposobu  podawania  odmiennych  niż  określone 
w Charakterystyce Produktu Leczniczego 

5. „Octreotidum”; „Lanreotidum” 

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii na temat zasadności utworzenia odrębnej grupy 
limitowej dla produktów leczniczych zawierających ww. substancje czynne 

6. „Immunoglobuliny w postaci roztworów do wstrzykiwań podawanych podskórnie” 

„Immunoglobuliny w postaci roztworów do wstrzykiwań podawanych domięśniowo” 

„Immunoglobuliny w postaci roztworów do wstrzykiwań podawanych we wlewach” 

Wskazanie: pierwotne niedobory odporności u dzieci 

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii na temat zasadności utworzenia odrębnej grupy 
limitowej  ze  względu  na  drogę  podania  dla  produktów  leczniczych  zawierających  ww. 
substancje czynne 
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7.  „Program  zdrowotny w  zakresie  profilaktyki  zakażeń wirusem  brodawczaka  ludzkiego 
(HPV) typu 6, 11, 16, 18”  

„Profilaktyczny program szczepień przeciwko zakażeniom wirusem HPV” 

„Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” 

„Program  zdrowotny w  zakresie  profilaktyki  zakażeń wirusami  brodawczaka  ludzkiego 
(HPV)” 

„Program profilaktyki  zdrowotnej w kierunku eliminacji  zakażeń wirusem brodawczaka 
ludzkiego (HPV) dla gminy Długołęka” 

„Powiatowy  program  zapobiegania  czynnikom  ryzyka  raka  szyjki macicy  2012  ‐  2017  ‐ 
Chronię życie przed rakiem” 

„Szczepienia  przeciwko  czynnikom  ryzyka  raka  szyjki macicy  dziewczynek  urodzonych 
w latach 1999 – 2003” 

„Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” 

„Program  zdrowotny w  zakresie  profilaktyki  zakażeń wirusem  brodawczaka  ludzkiego 
(HPV) typu 6, 11, 16, 18” 

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projektach programów zdrowotnych jednostek 
samorządu terytorialnego 

8. „Sterydom i środkom dopingującym NIE!!!”  

Problem  decyzyjny:  przygotowanie  opinii  o  projekcie  programu  zdrowotnego  jednostki 
samorządu terytorialnego 

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 15/2012 

18 CZERWCA 2012 ROKU  

1. „Mabthera (rytuksymab)”  

Wskazanie:  leczenie  chłoniaków  nieziarniczych  zaklasyfikowanych  do  kodu  C84  ‐
 obwodowy i skórny chłoniak z komórek T 

Problem  decyzyjny:  przygotowanie  stanowiska w  sprawie  zmiany  sposobu  lub  poziomu 
finansowania  albo  usunięcia  świadczenia  opieki  zdrowotnej  z  wykazu  świadczeń 
gwarantowanych 

2. „Mabthera (rytuksymab)”  

Wskazanie:  leczenie  chłoniaków  nieziarniczych  zaklasyfikowanych  do  kodu  C85  ‐  inne 
i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych 

Problem  decyzyjny:  przygotowanie  stanowiska w  sprawie  zmiany  sposobu  lub  poziomu 
finansowania  albo  usunięcia  świadczenia  opieki  zdrowotnej  z  wykazu  świadczeń 
gwarantowanych 

3. „Halaven (erybulina)”  

Wskazanie:  leczenie  pacjentów  z  rakiem  piersi  miejscowo  zaawansowanym  lub 
z przerzutami,  z  progresją  choroby  po  zastosowaniu  co  najmniej  dwóch  schematów 
chemioterapii w leczeniu zaawansowanej postaci choroby  

Problem  decyzyjny:  przygotowanie  stanowiska w  sprawie  zmiany  sposobu  lub  poziomu 
finansowania  albo  usunięcia  świadczenia  opieki  zdrowotnej  z  wykazu  świadczeń 
gwarantowanych realizowanych w ramach chemioterapii niestandardowej 
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4. „Octan abirateronu”  

Wskazanie:  leczenie  opornego  na  kastrację,  raka  gruczołu  krokowego  z  przerzutami 
u dorosłych  mężczyzn,  których  choroba  postępuje  w  trakcie  lub  po  chemioterapii 
zawierającej docetaksel 

Problem  decyzyjny:  przygotowanie  stanowiska w  sprawie  zmiany  sposobu  lub  poziomu 
finansowania  albo  usunięcia  świadczenia  opieki  zdrowotnej  z  wykazu  świadczeń 
gwarantowanych realizowanych w ramach chemioterapii niestandardowej 

5. „Zdrowe Kielce ‐ profilaktyka zachorowań na choroby cywilizacyjne”  

Problem  decyzyjny:  przygotowanie  opinii  o  projekcie  programu  zdrowotnego  jednostki 
samorządu terytorialnego 

6. „Program  profilaktyki  zakażeń  pneumokokowych  wśród  dzieci  nowonarodzonych 
w  parciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Polanicy‐Zdroju”  

„Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie 
Gminy Bogoria” 

„Program szczepień profilaktycznych dzieci przeciwko pneumokokom na lata 2012‐2014” 

„Program szczepień profilaktycznych dzieci w wieku 3 lat, przeciwko pneumokokom” 

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projektach programów zdrowotnych jednostek 
samorządu terytorialnego 

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 16/2012 

25 CZERWCA 2012 ROKU  

1. „Nieinwazyjna wysokiej rozdzielczości koronarografia metodą tomografii komputerowej 
u pacjentów z pośrednim ryzykiem choroby wieńcowej”  

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii Rady Przejrzystości 

2. „Kabazytaksel”  

Wskazanie:  leczenie  pacjentów  z  hormonoopornym  rakiem  gruczołu  krokowego 
z przerzutami, leczonych wcześniej schematem chemioterapii zawierającym docetaksel 

Problem  decyzyjny:  przygotowanie  stanowiska w  sprawie  zmiany  sposobu  lub  poziomu 
finansowania  albo  usunięcia  świadczenia  opieki  zdrowotnej  z  wykazu  świadczeń 
gwarantowanych realizowanych w ramach chemioterapii niestandardowej 

3. „Neocate Advance” ‐ warunkowo 

Wskazanie: postępowanie dietetyczne u dzieci w wieku powyżej 1.  roku  życia w  ciężkiej 
alergii na białka mleka krowiego oraz złożonej nietolerancji białek pokarmowych 

Problem  decyzyjny:  przygotowanie  stanowiska  w  sprawie  oceny  środka  spożywczego 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

4. „Neocate LCP” ‐ warunkowo 

Wskazanie:  postępowanie  dietetyczne  u  niemowląt  w  ciężkiej  alergii  na  białka  mleka 
krowiego oraz złożonej nietolerancji białek pokarmowych 

Problem  decyzyjny:  przygotowanie  stanowiska  w  sprawie  oceny  środka  spożywczego 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

5. „Program Profilaktyki Zdrowotnej "Wybierz życie"”  

„Program  szczepień  profilaktycznych  przeciwko  wirusom  brodawczaka  ludzkiego  HPV 
na lata 2012‐2014” 
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„Gminny  program  profilaktyczno‐zdrowotny  dotyczący  zakażeń  wirusem  brodawczaka 
ludzkiego (HPV) realizowany w Gminie Lądek‐Zdrój w latach 2012‐2021” 

„Program  profilaktyki  zdrowotnej  przeciwko  rakowi  szyjki  macicy,  rakowi  pochwy, 
rakowi sromu i brodawkom płciowym wywołanym przez wirusy HPV w Gminie Nieborów 
na lata 2012‐2014” 

„Gminny program profilaktyki raka szyjki macicy ‐ szczepienie HPV w 2012 roku” 

„Program  profilaktyki  zakażeń wirusem  brodawczaka  ludzkiego w  gminie Międzyrzecz 
na lata 2012‐2016” 

„Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy dziewcząt w gminie Bodzechów na  lata 
2012‐2013” 

„Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)” 

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projektach programów zdrowotnych jednostek 
samorządu terytorialnego 

6. „Pomorski  Pilotażowy  Program Wczesnego Wykrywania  Raka  Płuca,  Prewencji  Chorób 
Serca i Naczyń”  

„Program profilaktyki raka płuca na obszarze związku gmin Zagłębia Miedziowego” 

„Tydzień dla serca” 

„Profilaktyka, oraz wczesne wykrywanie chorób dróg oddechowych wśród mieszkańców 
miasta Jastrzębie Zdrój” 

„Profilaktyka  i wczesne wykrywanie chorób układu krążenia wśród mieszkańców miasta 
Jastrzębie Zdrój” 

„Program profilaktyki chorób układu krążenia w ramach Programu profilaktyki i promocji 
zdrowia dla miasta Krosna na 2012 rok” 

„Program  profilaktyki  ciężkich  następstw  mózgowych  i  sercowych  w  przebiegu 
nadciśnienia tętniczego” 

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projektach programów zdrowotnych jednostek 
samorządu terytorialnego 

7. „Program profilaktyki zakażeń meningokokowych”  

„Szczepienia profilaktyczne dzieci przeciwko zakażeniom meningokokowym typu C” 

„Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w grupie dzieci w wieku od 6  tygodni 
do  5  lat  oraz  zakażeń  meningokokowych  w  grupie  dzieci  w  wieku  od  1  do  3  lat, 
zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków” 

„Program  zdrowotny  dotyczący  szczepień  profilaktycznych  dzieci  zamieszkałych 
na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom meningokokowym w roku 2012” 

„Program  profilaktycznych  szczepień  przeciw meningokokom  dla mieszkańców miasta 
Płock w latach 2012 – 2014” 

„Program  szczepień  profilaktycznych  dzieci  zameldowanych  na  stale  w  Wodzisławiu 
Śląskim przeciwko bakteriom Neisseria meningitidis typu C” 

„Projekt  programu  profilaktyki  zakażeń  meningokokowych  wśród  dzieci  i  młodzieży 
w oparciu o szczepienia przeciwko meningokokom z grupy C na lata 2012‐2014” 

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projektach programów zdrowotnych jednostek 
samorządu terytorialnego 

8. „Zapobieganie powikłaniom w warunkach domowych”  
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Problem decyzyjny:  przygotowanie  stanowiska w  sprawie  kwalifikacji  świadczenia  opieki 
zdrowotnej  jako  świadczenia  gwarantowanego  z  zakresu  świadczeń  opieki  paliatywnej 
i hospicyjnej realizowanej w warunkach domowych 


