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PLAN PRACY RADY PRZEJRZYSTOŚCI  
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH 

z dnia 23.03.2012r., na okres od 01.04.2012r. do 30.04.2012r. 

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 9/2012 
16 KWIETNIA 2012 ROKU  

1. Revlimid (Lenalidomid)  

Wskazanie: zespoły mielodysplastyczne/mieloproliferacyjne 

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 

2. Neotigason (Acitretin)  

Wskazanie: leczenie ciężkich postaci łuszczycy oraz ciężkich zaburzeń rogowacenia skóry 

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

3. „Profilaktyka  raka  szyjki macicy w  ramach Gminnego  Programu Ochrony  i  Profilaktyki 
Zdrowia Mieszkańców Gminy  Boguchwała  na  lata  2011  ‐  2012:  Zdrowo  żyć,  Zdrowym 
być”  

„Program  zdrowotny  przeciwdziałania  rakowi  szyjki  macicy,  rakowi  sromu,  rakowi 
pochwy, oraz brodawkom płciowym wywołanym przez wirusy HPV w Kozienicach na lata 
2012 – 2015”  

„Profilaktyka wczesnego wykrywania chorób nowotworowych (raka szyjki macicy) na lata 
2012 – 2021”  

„Program  zdrowotny  przeciwdziałania  rakowi  szyjki  macicy,  rakowi  sromu,  rakowi 
pochwy  oraz  brodawkom  płciowym wywołanym  przez wirusy  HPV  w  Gminie  Niemce 
na lata 2012 – 2014”  

„Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2012‐2014” 

„Pilotażowy program szczepień ochronnych przeciwko wirusowi brodawczaka  ludzkiego 
(HPV)” 

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

4. Trepanacja martwego zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem  

Problem  decyzyjny:  przygotowanie  stanowiska  w  sprawie  zasadności  usunięcia 
świadczenia  opieki  zdrowotnej  z wykazu  świadczeń  gwarantowanych,  jako  samodzielnej 
procedury w znieczuleniu ogólnym  ‐ załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w 
sprawie  świadczeń  gwarantowanych  z  zakresu  leczenia  stomatologicznego  „wykaz 
świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym” 

5. Dewitalizacja miazgi zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem 

Problem  decyzyjny:  przygotowanie  stanowiska  w  sprawie  zasadności  usunięcia 
świadczenia  opieki  zdrowotnej  z wykazu  świadczeń  gwarantowanych,  jako  samodzielnej 
procedury w znieczuleniu ogólnym  ‐ załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w 
sprawie  świadczeń  gwarantowanych  z  zakresu  leczenia  stomatologicznego  „wykaz 
świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym” 
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6. Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi 1 kanału 

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności usunięcia 
świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych, jako samodzielnej 
procedury w znieczuleniu ogólnym ‐ załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w 
sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego „wykaz 
świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym” 

7. Kiretaż  otwarty w  obrebie1/4  uzębienia  (nie  obejmuje  znieczulenia  oraz  zaopatrzenia 
rany) 

Problem  decyzyjny:  przygotowanie  stanowiska  w  sprawie  zasadności  usunięcia 
świadczenia  opieki  zdrowotnej  z wykazu  świadczeń  gwarantowanych,  jako  samodzielnej 
procedury w znieczuleniu ogólnym  ‐ załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w 
sprawie  świadczeń  gwarantowanych  z  zakresu  leczenia  stomatologicznego  „wykaz 
świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym” 

8. Uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych, uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych 
w sanatorium uzdrowiskowym  

Problem  decyzyjny:  przygotowanie  stanowiska w  sprawie  zmiany  sposobu  lub  poziomu 
finansowania  świadczenia opieki  zdrowotnej  realizowanego w  ramach wykazu  świadczeń 
gwarantowanych zakresu leczenia uzdrowiskowego 

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 10/2012 

23 KWIETNIA 2012 ROKU  

1. Luteina (Progesteron) 

Wskazanie:  leczenie  zaburzeń  cyklu miesiączkowego  (N92.6  wg  ICD  10)  oraz  poronień 
nawykowych i zagrażających 

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

2. Chemioterapia niestandardowa Ipilimumab  

Wskazanie: podanie ipilimumabu w leczeniu zaawansowanego czerniaka (nieoperacyjnego 
lub z przerzutami u dorosłych, którzy byli wcześniej leczeni) 

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

3. „Promocja zdrowia psychicznego wśród młodzieży”  

„Wykrywanie depresji ciężarnych w ramach programu „FLC ‐ Profilaktyka w ciąży”” 

„Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011‐2015” 

„Miejski Program Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2011‐2015” 

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

4. „Szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Polkowice od 60 roku życia”  

„Program szczepień profilaktycznych osób po 65 r. życia przeciwko grypie” 

„Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia” 

„Program profilaktyki grypowej wśród osób dorosłych” 
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„Program  szczepienia  profilaktycznego  przeciwko  grypie  osób  po  65  roku  życia  na  rok 
2013 w ramach „Programu zdrowotnego dla mieszkańców gminy Ożarowice na lata 2012‐
2016”” 

„Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób po 65 r. ż”  

„Program bezpłatnych szczepień przeciwko grypie, dla osób z grupy szczególnego ryzyka ‐ 
powyżej 65 roku życia, mieszkańców Miasta Gniezna na lata 2012‐2017”  

„Program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Chorzowa powyżej 65 roku życia”  

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

5. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)”  

„Pilotażowy program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” 

„Program  profilaktyki  szczepień  przeciw  zakażeniom  wirusem  brodawczaka  ludzkiego 
(HPV) wywołującego raka szyjki macicy” 

„Program profilaktyki raka szyjki macicy na lata 2012‐2015” 

„Program  zdrowotny w  zakresie  profilaktyki  zakażeń wirusami  brodawczaka  ludzkiego 
(HPV) typu 6, 11, 16, 18 w Gminie Radków na rok 2012” 

„Szczepienia przeciw wirusowi brodawczaka  ludzkiego 15‐letnich dziewcząt mieszkanek 
gminy Polkowice” 

„Pilotażowy program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” 

„Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka  ludzkiego (HPV) na  lata 2012‐2016 
w  ramach  „Programu  zdrowotnego  dla mieszkańców  gminy  Ożarowice  na  lata  2012‐
2016”” 

„Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2012‐2015”  

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

6. „Program profilaktyki prewencji otyłości, cukrzycy typu 2, nadciśnienia i miażdżycy” 

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

7. „Uzdrowiskowe leczenie otyłości” 

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

 


