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Stanowisko Rady Konsultacyjnej 

nr 38/12/2010 z dnia 24 maja 2010r. 

w sprawie zmiany warunków realizacji świadczeń gwarantowanych  

z zakresu rehabilitacji leczniczej  

 

Rada Konsultacyjna uważa, iż do zmian w świadczeniach gwarantowanych z zakresu 

rehabilitacji medycznej, zleconych przez Ministra Zdrowia w piśmie z dnia 20 kwietnia 2010r. 

(pismo znak MZ-ZP-Z-0212-16864-35/MF/10), ma zastosowanie stanowisko Rady 

Konsultacyjnej nr 54/16/2009 z dnia 6 kwietnia 2009r. w sprawie wykazów świadczeń 

gwarantowanych do finansowania ze środków publicznych.    

Uzasadnienie rekomendacji 

Rada uznała, że zgodnie z interpretacją Ministra Zdrowia, wnioskowane zmiany w świadczeniach 

gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej przywracają jedynie stan finansowania świadczeń  

z zakresu rehabilitacji medycznej sprzed dnia 6 sierpnia 2009r.  

Tryb przygotowania stanowiska 

Niniejsze stanowisko opracowane zostało przez Radę Konsultacyjną na podstawie zlecenia Ministra 

Zdrowia (pismo znak MZ-ZP-Z-0212-16864-35/MF/10) z dnia 20 kwietnia 2010. 
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Zgodnie z pismem zlecającym, w ww. sprawie nie jest wymagany raport w sprawie oceny 

świadczenia. 
1     

Problem zdrowotny 

Radzie nie przedstawiono opisu problemów zdrowotnych związanych z rozpatrywanymi 

świadczeniami.   

Standardowe postępowanie stosowane obecnie 

Nie przedstawiono Radzie danych, dotyczących obecnych standardów klinicznych, stosowanych  

we wnioskowanych świadczeniach. 
 

Proponowane świadczenia 

Zmiany powrotne zgodne z pismem zlecającym Ministra Zdrowia (pismo znak MZ-ZP-Z-0212-16864-

35/MF/10) z dnia 20 kwietnia 2010r. 
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Skuteczność proponowanego świadczenia 

Nie dotyczy.    

Bezpieczeństwo terapii 

Nie dotyczy.  

Koszty terapii i wpływ na budżet płatnika 

Nie dotyczy.  
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Dodatkowe uwagi Rady  

Rada uważa, że zasadne byłoby przygotowanie raportu HTA dla świadczenia „fango”  

i podjęcie decyzji o finansowaniu tego świadczenia ze środków publicznych dopiero  

na podstawie pełnej dokumentacji HTA. Ponadto, zdaniem Rady, należałoby wybrać  

10 najbardziej kosztochłonnych świadczeń rehabilitacji leczniczej, przygotować również  

dla nich pełne raporty HTA i podejmować decyzje o finansowaniu tych świadczeń  

na podstawie pełnej dokumentacji HTA.  

Piśmiennictwo:  

1. Zlecenie Ministra Zdrowia z dn. 20 kwietnia 2010 (pismo znak MZ-ZP-Z-0212-16864-35/MF/10)  

 
 


