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Stanowisko Rady Konsultacyjnej 

nr 85/2011 z dnia 26 września 2011 r. 
w sprawie usunięcia z wykazu świadczeo gwarantowanych 

świadczenia opieki zdrowotnej  
„Leczenie stwardnienia rozsianego”     

 

Rada Konsultacyjna uważa za zasadne usunięcie świadczenia gwarantowanego 
„Leczenie stwardnienia rozsianego” w zakresie oraz przy warunkach obecnie 
obowiązujących w wykazie świadczeo gwarantowanych z zakresu 
terapeutycznych programów zdrowotnych. 

Uzasadnienie  

Pozytywna opinia Rady w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej „Leczenie stwardnienia 
rozsianego” z wykazu świadczeo gwarantowanych ma umożliwid kwalifikację jako świadczenia 
gwarantowanego nowej, poprawionej wersji tego programu. Szczegółową argumentację w zakresie 
zasadności kwalifikacji nowego programu zawarto w odrębnym stanowisku (Stanowisko Rady 
Konsultacyjnej nr 86/2011 z dnia 26. września 2011 r.).   

Tryb przygotowania stanowiska  

Niniejsze stanowisko wydane zostało przez Radę Konsultacyjną na podstawie raportu w sprawie 
oceny świadczenia opieki zdrowotnej „Terapeutyczny Program Zdrowotny „Leczenie stwardnienia 
rozsianego”” nr AOTM-OT-431-9/2011, AOTM-OT-430-7/2011.1  

Opiniowany program zdrowotny, w postaci obecnie obowiązującej, nie stanowił dotychczas 
przedmiotu oceny Rady Konsultacyjnej, natomiast poszczególne substancje czynne podawane 
w ramach programu stanowiły przedmiot posiedzeo Rady w dniach: 23. sierpnia 2007 r. (interferon 
beta-1a i interferon beta-1b – Uchwała nr 01/2007: zalecono finansowanie warunkowo; octan 
glatirameru: zalecono niefinansowanie) i 6. sierpnia 2008 r. (ponowna ocena octanu glatirameru – 
Uchwała nr 42/11/2008: zalecono finansowanie ze środków publicznych).2,3 

Problem zdrowotny 

Patrz: Stanowisko Rady Konsultacyjnej nr 86/2011 z dnia 26. września 2011 r. 

Obecna standardowa terapia 

Patrz: Stanowisko Rady Konsultacyjnej nr 86/2011 z dnia 26. września 2011 r.  

Opis świadczenia 

Patrz: Stanowisko Rady Konsultacyjnej nr 86/2011 z dnia 26. września 2011 r.  

Efektywnośd kliniczna 

Patrz: Stanowisko Rady Konsultacyjnej nr 86/2011 z dnia 26. września 2011 r. 
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Bezpieczeostwo stosowania 

Patrz: Stanowisko Rady Konsultacyjnej nr 86/2011 z dnia 26. września 2011 r.   

Koszty świadczenia i jego wpływ na budżet płatnika 

Patrz: Stanowisko Rady Konsultacyjnej nr 86/2011 z dnia 26. września 2011 r.     

 

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, Rada Konsultacyjna przyjęła stanowisko jak na wstępie. 
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