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Objaśnienia skróceń 

Agencja/AOTMiT Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 
bd. brak danych 

ICD-9 PL 
międzynarodowa klasyfikacja procedur medycznych – wersja polska (ang. International 
Classification System for Surgical, Diagnostic and Therapeutic Procedures) 

ICD-10 
międzynarodowa statystyczna klasyfikacja chorób i problemów zdrowotnych (ang. International 
Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) 

JGP jednorodne grupy pacjentów 

MZ  Ministerstwo Zdrowia 

NFZ/Płatnik Narodowy Fundusz Zdrowia 

Ustawa o 
świadczeniach 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.) 
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1. Problem decyzyjny 

W trakcie dyskusji toczącej się na posiedzeniu Rady ds. Taryfikacji w dniu 8 czerwca 2016 r., 

podniesiona została kwestia zawartości nowych grup, które zostały utworzone na potrzeby realizacji i 

rozliczania świadczeń dedykowanym pacjentom z hemofilią oraz pokrewnymi skazami krwotocznymi. 

Zwrócono uwagę na fakt, iż charakterystyki zaproponowane w obecnym kształcie mogą rodzić 

możliwość nieuprawnionego rozliczania korzystnie wycenionych świadczeń w przypadku wykonania 

jedynie procedur o niskim koszcie. W związku z powyższym uznano za niezbędne dokonanie zmian 

mających na celu uszczegółowienie grup w taki sposób, aby wspomniane ryzyko było jak najmniejsze. 

W wyniku prac podjętych przez Agencję i ekspertów klinicznych wypracowano nowy kształt 

charakterystyki dla grup S11-S16. Została ona rozszerzona o listę dodatkową S3c, zawierającą szereg 

badań laboratoryjnych wg ICD-9, których wykonanie warunkować będzie możliwość rozliczenia grupą 

S15 Skazy krwotoczne - rozszerzona ocena stanu zdrowia < 2 dni.  

Ze względu na fakt, że część specjalistycznych badań laboratoryjnych wykonywanych pacjentom 

chorym na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne nie ma przypisanego kodu ICD-9, AOTMiT widzi 

potrzebę nadania przez NFZ takiego kodu i proponuje przypisanie ICD-9: C60 Płytki krwi - inne badania 

dla następujących badań: immunofenotypowanie płytek krwi oraz test aglutynacji płytek krwi po 

podaniu DDAVP.  

Tabela 1 Produkty rozliczeniowe dedykowane hemofilii i pokrewnym skazom krwotocznym w katalogu JGP – 1a 
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S11 Okołourazowe i okołozabiegowe leczenie skaz krwotocznych X X II 

S12 Okołourazowe leczenie skaz krwotocznych X X I i II 

S13 Skazy krwotoczne - kompleksowa ocena stanu zdrowia > 1 dnia X  II 

S14 Skazy krwotoczne - kompleksowa diagnostyka > 1 dnia X  I i II 

S15 Skazy krwotoczne - rozszerzona ocena stanu zdrowia < 2 dni X X I i II 

S16 Skazy krwotoczne - ocena stanu zdrowia < 2 dni X X I i II 

 

Załącznik nr 1 zawiera szczegółowy opis charakterystyki produktów rozliczeniowych dotyczących 

leczenia hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych.  
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