Agencja Oceny Technologii Medycznych

Rada Konsultacyjna

Stanowisko Rady Konsultacyjnej
nr 21/10/26/2009 z dnia 14 grudnia 2009r.
w sprawie zmiany warunków realizacji świadczeń gwarantowanych,
terapeutyczne programy zdrowotne:
1. Leczenie chłoniaków złośliwych
2. Leczenie nadpłytkowości samoistnej
3. Leczenie dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzy
4. Leczenie stwardnienia rozsianego
5. Leczenie
niedokrwistości
niewydolności nerek

w

przebiegu

przewlekłej

6. Leczenie przewlekłego zapalenia wątroby typu B lub C
7. Leczenie przewlekłego zapalenia wątroby typu B w oporności
na lamiwudynę
8. Leczenie przewlekłych zakażeń płuc u świadczeniobiorców
z mukowiscydozą
Rada Konsultacyjna uważa, że wobec braku propozycji zmian warunków realizacji
programów zdrowotnych:
1. Leczenie chłoniaków złośliwych
2. Leczenie nadpłytkowości samoistnej
3. Leczenie dystonii ogniskowych oraz połowiczego kurczu twarzy
4. Leczenie stwardnienia rozsianego
5. Leczenie niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek
6. Leczenie przewlekłego zapalenia wątroby typu B lub C
7. Leczenie przewlekłego zapalenia wątroby typu B w oporności na lamiwudynę
8. Leczenie przewlekłych zakażeń płuc u świadczeniobiorców z mukowiscydozą
do wymienionych programów zdrowotnych odnosi się stanowisko Rady nr 54/16/2009
z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie wykazów świadczeń opieki zdrowotnej gwarantowanych
do finansowania ze środków publicznych.
Uzasadnienie
Wnioskowane świadczenia były finansowane ze środków publicznych w dniu wydania przez Radę
Konsultacyjną stanowiska nr 54/16/2009 z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie wykazów świadczeń
opieki zdrowotnej gwarantowanych do finansowania ze środków publicznych, przy czym warunki
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Stanowisko Rady Konsultacyjnej nr 21/10/26/2009 z dnia 14 grudnia 2009r.

realizacji programów przez świadczeniodawców określane były przez Prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia.
Zmiany zaproponowane w zleceniu Ministra Zdrowia związane są jedynie z dostosowaniem opisu
świadczeń do nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych oraz o cenach (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.).
W związku z powyższym Rada uznała, że do przedmiotowych świadczeń ma zastosowanie
jej stanowisko nr 54/16/2009 z dnia 6 sierpnia 2009 r.

Tryb przygotowania stanowiska
Niniejsze stanowisko opracowane zostało przez Radę Konsultacyjną na podstawie zlecenia Ministra
Zdrowia (pismo znak MZ-PLE-460-9759-1/EM/09) z dnia 3 grudnia 2009r., przekazanego do Agencji
Oceny Technologii Medycznych w dniu 4 grudnia 2009r.
Zgodnie z interpretacją prawną ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych oraz o cenach (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) przekazaną
do AOTM (znak pisma: MZ-PLO-460-5348-111/GK/09) dn. 4 grudnia 2009r., w ww. sprawie
nie jest wymagany raport w sprawie oceny świadczenia. 1

Problem zdrowotny
Opisy problemów zdrowotnych znajdują się w opisach projektów odpowiednich terapeutycznych
programów
zdrowotnych
przekazanych
do
AOTM
(pismo znak MZ-PLE-460-9759-1/EM/09) z dnia 3 listopada 2009r.

pismem

Ministra

Zdrowia

Standardowe postępowanie stosowane obecnie
Nie przedstawiono Radzie danych dotyczących obecnych standardów klinicznych
stosowanych w schorzeniach objętych niniejszym stanowiskiem.
Proponowane świadczenie
Opisy świadczeń znajdują się w opisach projektów odpowiednich terapeutycznych programów
zdrowotnych
przekazanych
do
AOTM
pismem
Ministra
Zdrowia
(pismo znak MZ-PLE-460-9759-1/EM/09) z dnia 3 listopada 2009r.

Skuteczność proponowanego świadczenia
Nie dotyczy.
Bezpieczeństwo terapii
Nie dotyczy.
Koszty terapii i wpływ na budżet płatnika
Nie dotyczy.

Piśmiennictwo:
1.

Interpretacja
prawna
MZ
ustawy
o
świadczeniach
opieki
zdrowotnej
finansowanych
ze środków publicznych oraz o cenach (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) przekazaną
do AOTM dn. 4 grudnia 2009r. (znak pisma: MZ-PLO-460-5348-111/GK/09)
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