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PLAN PRACY RADY PRZEJRZYSTOŚCI  
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH 

z dnia 12.03.2012r., na okres od 01.03.2012r. do 31.03.2012r. 

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 6/2012 
12 MARCA 2012 ROKU  

1. Hirobriz Breezhaler (Maleinian indekaterolu)  

Wskazanie:  ciężka  postać  przewlekłej  obturacyjnej  choroby  płuc  udokumentowana 
badaniem  spirometrycznym  z  wartością  wskaźnika  FEV1<50%  oraz  ujemną  próbą 
rozkurczową 

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności zakwalifikowania leku 
jako świadczenia gwarantowanego 

2. Trajenta (Linagliptin)  

Wskazanie:  leczenie  cukrzycy  typu  2  w  celu  poprawy  kontroli  glikemii  u  dorosłych 
pacjentów: stosowanie w monoterapii: u pacjentów, u których kontrola glikemii uzyskana 
wyłącznie  za  pomocą  diety  i  ćwiczeń  fizycznych  jest  niewystarczająca  i  dla  których 
metformina  jest nieodpowiednia  z powodu nietolerancji  lub przeciwwskazania  z powodu 
niewydolności nerek 

‐ w skojarzeniu z metforminą, kiedy stosowanie wyłącznie metforminy w połączeniu z dietą 
i z ćwiczeniami fizycznymi nie wystarcza do uzyskania odpowiedniej kontroli glikemii 

‐ w skojarzeniu z sulfonylomocznikiem i metforminą, kiedy stosowanie terapii dwulekowej 
z zastosowaniem tych leków w połączeniu z dietą i ćwiczeniami nie wystarcza do uzyskania 
odpowiedniej kontroli glikemii 

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności zakwalifikowania leku 
jako świadczenia gwarantowanego 

3. „Program  profilaktyki  antynikotynowej  oraz  zapobiegania  próchnicy  u  uczniów  klas  III 
szkół gimnazjalnych na terenie Mysłowic”  

„Program zdrowotny „Zapobieganie próchnicy zębów u dzieci”” 

„Program  profilaktyczny  zapobiegania  próchnicy  dla  dzieci  klas  II  Zabrzańskich  szkół 
z elementami profilaktyki uzależnień” 

„Profilaktyka chorób  jamy ustnej  i  ich powikłań w ramach programu „FLC  ‐ Profilaktyka 
w ciąży”” 

„Miejski program „Profilaktyki Próchnicy dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia”” 

„Promocja  zdrowia  higieny  jamy  ustnej  oraz  zapobieganie  próchnicy  poprzez  leczenie 
stomatologiczne zachowawcze” 

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

4. „Program  psychoterapii  pogłębionej  dla  osób  uzależnionych  po  ukończonym 
podstawowym programie psychoterapii i leczeniu szpitalnym”  

„Program  psychoterapii  pogłębionej  dla  osób  współuzależnionych  po  ukończonym 
podstawowym programie psychoterapii i leczeniu szpitalnym”  

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projektach programów zdrowotnych jednostek 
samorządu terytorialnego  
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5. „Gminny program profilaktyki raka piersi”  

„Program profilaktyki w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi na lata 2012 – 2013”  

„Edukacyjno‐profilaktyczny  program  wczesnego  wykrywania  raka  piersi  w  ramach 
miejskiego Programu Ochrony Zdrowia "Zdrowy Kraków 2013‐2015”  

„Edukacja i profilaktyka wspomagająca wczesne wykrywanie raka piersi u kobiet”  

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

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 7/2012 

26 MARCA 2012 ROKU  

1. Mabthera (Rytuksymab)  

Wskazanie:  leczenie  chłoniaków  nieziarniczych  przy wykorzystaniu  produktu  leczniczego 
Mabthera® (rytuksymab) w zakresie chłoniaków nieziarniczych zaklasyfikowanych do kodu 
C84 – obwodowy i skórny chłoniak z komórek T 

Problem decyzyjny: stanowisko w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych 
albo zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczenia gwarantowanego 

2. Mabthera (Rytuksymab)  

Wskazanie:  leczenie  chłoniaków  nieziarniczych  przy wykorzystaniu  produktu  leczniczego 
Mabthera® (rytuksymab) w zakresie chłoniaków nieziarniczych zaklasyfikowanych do kodu 
C85 – inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych 

Problem decyzyjny: stanowisko w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych 
albo zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczenia gwarantowanego 

3. Clatra (Bilastinum)  

Wskazanie: objawowe  leczenie uczuleniowego  zapalenia błony  śluzowej nosa  i  spojówek 
(sezonowego i całorocznego) oraz pokrzywki 

Problem  decyzyjny:  stanowisko  w  sprawie  zasadności  zakwalifikowania  leku  jako 
świadczenia gwarantowanego 

4. Daivobet (Calcipotriolum, Bethamethasonum)  

Wskazanie: miejscowe leczenie łuszczycy zwyczajnej 

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności zakwalifikowania leku 
jako świadczenia gwarantowanego 

5. „Program wczesnej diagnostyki  i  interwencji w  zaburzeniach  rozwoju u dzieci w wieku 
przedszkolnym”  

Problem  decyzyjny:  przygotowanie  opinii  o  projekcie  programu  zdrowotnego  ministra 
zdrowia 

6. „Program zapobiegania samobójstwom”  

Problem  decyzyjny:  przygotowanie  opinii  o  projekcie  programu  zdrowotnego  ministra 
zdrowia  

7. „Program zapobiegania depresji”  

Problem  decyzyjny:  przygotowanie  opinii  o  projekcie  programu  zdrowotnego  ministra 
zdrowia  
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POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 8/2012 

27 MARCA 2012 ROKU 

1. Nutramigen AA (preparat złożony)  

Wskazanie:  stosowanie  dietetyczne  u  niemowląt  od  urodzenia  i  dzieci  z  ciężką  postacią 
alergii na białko mleka krowiego oraz nietolerancją różnego rodzaju żywności 

Problem  decyzyjny:  stanowisko  w  sprawie  zasadności  zakwalifikowania  środka 
spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego jako świadczenia gwarantowanego 

2. „Przesiewowy  program  wykrywania  wad  serca  w  okresie  prenatalnym"  w  ramach 
programu „FLC ‐ Profilaktyka w ciąży””  

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

3. „Program  zdrowotny  w  zakresie  prewencji  i  wykrywania  chorób  układu  krążenia 
w populacji mieszkańców województwa małopolskiego”  

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

4. „Wpływ  związków  ołowiu  na  rozwój  psychomotoryczny  uczniów  klas  od  I  do  III  szkół 
podstawowych  w  dzielnicach  Piekar  Śląskich:  Brzozowice‐kamień,  Brzeziny  Śląskie, 
Dąbrówka Wielka”  

„Monitorowanie  zdrowia  w  ochronie  ekologicznej  dziecka  w  środowisku  domowym, 
szkolnym oraz w trakcie pobytu uczniów klas III szkół podstawowych z gminy Polkowice 
na zielonych szkołach” 

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

5. „Program  profilaktyki  zakażeń  pneumokokowych  dla  dzieci  z  terenu  powiatu 
Chełmskiego na lata 2011‐2013”  

„Pięcioletni program profilaktyki  zakażeń pneumokkowych u dzieci  zameldowanych na 
terenie  Gminy  Kozienice,  przy  zastosowaniu  trzynastowalentnej  (PCV  13)  szczepionki 
przeciwko pneumokokom” 

„Program  szczepień  profilaktycznych  dzieci  w  wieku  po  24  m.  ż.  przeciwko 
pneumokokom” 

„Szczepienia przeciw zakażeniom pneumokokoywm wśród dzieci w wieku dwóch lat” 

„Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych” 

„Program profilaktyki  zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o  szczepienia 
przeciwko pneumokokom w gminie Miasto Puławy w 2012 roku” 

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

 


