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Dnia 19 plaździernika 2015 roku 
ul. Szaserów 128 odbyło się pj 
Leczenia Neowaskularnej (W; 
z Wiekiem (AMD).

z posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego
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1. Pah prof, dr hab. n. med.
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4. Pani dr hab. n. med. Anna
5. Pani dr n. med. Magdalena
6. Pani dr n. med. Joanna Doi
7. Pani dr n. med. Anna Maty
8. Pani dr n. med. Joanna Adii
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ed. Magdalena Ulińska 
Anna Matysik-Woźniak 
med. Sławomir Teper

poczęcie spotkania przez Pana prof, dr 
ewodniczącego Zespołu Koordynacyjnego do

ostaci Zwyrodnienia Plamki 
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zawie przy 
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koordynującą -  Klinikę
h zagadnień związanych z funkcjonowanie 

o ordynującego, takich jak sposób organizacji posiedzeń, harmonogram 
csób funkcjonowania sekretariatu Jednostki Koordynującej, 

ówienie przebiegu procesu kwalifikacji zgodnie z kryteriami okre 
opisie programu lekowego. Początkowo, ze
odpowiedniego modułu w elektronicznym Systemie Monitorowania
Terapeutycznych, proces

względu na trwającą

kwalifikacji będzie reallizowany na podstawie
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informatycznego,
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awie badań obrazowyc

parametry określające stan kliniczny pacjenta oraz 
obrazowych. W trakcie posiedzenia uzgodniono,

stan kliniczny stanowi problema pacjentów, których
ostyczny, będzie omawiana z Przewodniczącym Zespołu oraz konsultowana 

i rozstrzygana podczas spotkań członków Zespołu Koordynacyjnego.
Omówienie zasadniczych zzłożeń budowy i przyszłego funkcjonowania

mianowicie odejście od gromadzenia dużej liczby 
z maksymalnej obiekt}"'
i.

programu 
danych

wizacji procesu kwalifikacji na

Przyjęcie podstawowych założeń dotyczących przydziału pacjentów kwalifikowanych 
dla poszczególnych członkó w Zespołu Koordynacyjnego oraz ustalenie konieczności 
przesyłania cotygodniowych raportów do Jednosdd Koordynującej, dotyczących 
liczby pacjentów- kwalifikowanych przez poszczególnych członków Zespołu (do czasu 
uruchomienia aplikacji elektronicznej)
Omówienie przez Panią Iwcnę Kasprzak, Dyrektor 
z kwalifikacją pacjentów' dotychczas leczonych i roz 
Leczenie wysiękowej postaci AMD z zastoso\ 
przeciwciała monoklonalnego anty-VEG F/re kombi 
kole 
obec 
wysi

nością kwalifikowania do udziału w programie pacjentów, którzy 
nej pozostają wpisani na listę oczekujących na realizację procedury 
ękowej postaci AMD z zastosowaniem iniekcji doszklistkowych p r

3GL zagadnień związanych m.in. 
iczanych przy pomocy J GP B02 - 
aniem iniekcji doszklistkowych 
nowanego białka fuzyjnego oraz

monoklonalnego anty- VEGF' '
Na koniec Przewodniczący podziękował wszystkim uczestnikom 
w posiedzeniu oraz poinformował o planowanym terminie odbycia 
spot cania członków Zespołu Koordynacyjnego.
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