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Rekomendacja nr 1/2010
Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych
z dnia 18 stycznia 2010r.
w sprawie zmiany warunków realizacji świadczeń gwarantowanych
w chemioterapii
Prezes Agencji rekomenduje wprowadzenie zmian proponowanych przez Ministra Zdrowia
w zleceniu z dnia 13 stycznia 2010 r. (znak pisma: MZ-PLE-460-8365-183/GB/10), dotyczących zmian

warunków realizacji świadczeń gwarantowanych w chemioterapii, polegających
na wykreśleniu lub dodaniu substancji czynnych w Wykazie substancji czynnych stosowanych
w chemioterapii oraz w terapii wspomagającej.
Uzasadnienie
Zmiany zaproponowane przez Ministerstwo Zdrowia są odzwierciedleniem aktualnej praktyki
klinicznej. Według opinii Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, maja charakter porządkujący,
i ponieważ nie mają wpływu na poziom finansowania świadczeń, pozostają bez negatywnego wpływu
na dostępność do ww. świadczeń.
Według opinii Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, z uwagi na obniżenie ceny preparatów
zawierających substancję czynną „irinotecanum” oraz umieszczenie jej w katalogu substancji
czynnych stosowanych w chemioterapii, dostępność do ww. świadczeń z wykorzystaniem substancji
czynnej „irinotecanum” zwiększy się.
Wprowadzenie proponowanych zmian leży w interesie pacjentów.
Zgodnie z pismem Ministra Zdrowia (znak pisma: MZ-PLE-460-8365-163/GB/10) z dn. 4 stycznia
2010r. w ww. sprawie działanie Ministra Zdrowia jest działaniem z urzędu i dla wyżej wymienianych
świadczeń nie jest wymagany raport w sprawie oceny świadczenia opieki zdrowotnej.
Podstawa przygotowania rekomendacji
Rekomendacja została wydana zgodnie z art. 31 e ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027
z późn. zm.), na zlecenie Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2010r. (znak pisma: MZ-PLE-460-8365162/GB/10), modyfikowanego pismami: z 4 stycznia 2010 r.(znak pisma: MZ-PLE-460-8365163/GB/10), z 6 stycznia 2010 r. (znak pisma: MZ-PLE-460-8365-167/GB/10) oraz z 13 stycznia 2010 r.
(znak pisma: MZ-PLE-460-8365-183/GB/10), które dotyczyło wydania rekomendacji Prezesa Agencji
w sprawie usunięcia świadczeń opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany
poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków realizacji świadczenia gwarantowanego,
w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych polegających na zastosowaniu chemioterapii z użyciem
substancji czynnych, określonych w ww. zleceniu MZ, po uzyskaniu stanowiska Rady Konsultacyjnej
nr 6/2/2010 z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany warunków realizacji świadczeń
gwarantowanych w chemioterapii oraz opinii Prezesa NFZ z dnia 15 stycznia 2010 r. (znak pisma:
NFZ/CF/DGL/2010/073/0011/W/00568/KSE).
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