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Stanowisko Rady Konsultacyjnej 

nr 19/10/26/2009 z dnia 14 grudnia 2009r.  

w sprawie zasadności zakwalifikowania jako świadczeń 

gwarantowanych, terapeutycznych programów zdrowotnych:  

 

1. Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów 

hemodializowanych  

2. Leczenie ostrych porfirii wątrobowych  

3. Leczenie inhibitorami TNF–α świadczeniobiorców z ciężką, 

aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów 

kręgosłupa  

4. Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego 

idiopatycznego zapalenia stawów lekami modyfikującymi  

o dużej i umiarkowanej aktywności choroby w warunkach 

ambulatoryjnych  

5. Leczenie raka nerki 

Rada Konsultacyjna uważa za zasadne zakwalifikowanie programów zdrowotnych: 

• Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych,  

• Leczenie ostrych porfirii wątrobowych, 

• Leczenie inhibitorami TNF–α świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią 

zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa, 

• Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia 

stawów lekami modyfikującymi o dużej i umiarkowanej aktywności choroby w warunkach 

ambulatoryjnych,  

• Leczenie raka nerki, 

jako świadczeń gwarantowanych, realizowanych w ramach terapeutycznych programów 

zdrowotnych Narodowego Funduszu Zdrowia.   

Uzasadnienie stanowiska 

Wnioskowane świadczenia były już przedmiotem obrad i zostały pozytywnie zaopiniowane przez 

Radę Konsultacyjną. 
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W świetle zaprezentowanych danych, świadczenia te istotnie poprawiają 

dostęp pacjentów do nowoczesnych terapii w wymienionych schorzeniach.  

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 listopada 2009r.  
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Problem zdrowotny 

Opisy problemów zdrowotnych znajdują się w opisach projektów odpowiednich 

terapeutycznych programów zdrowotnych przekazanych do AOTM w załączeniu do pisma 

Ministra Zdrowia (pismo znak MZ-PLE-460-9759-1/EM/09) z dnia 3 listopada 2009r.  

Obecny standard kliniczny 

Nie przedstawiono Radzie danych dotyczących obecnych standardów klinicznych 

stosowanych w schorzeniach objętych niniejszym stanowiskiem.  

Opis świadczenia  

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.  

Efektywność kliniczna 

W świetle przedstawionych Radzie danych, skuteczność proponowanych świadczeń jest 

niemożliwa do oszacowania.   

Bezpieczeństwo stosowania  

Nie przedstawiono Radzie danych dotyczących bezpieczeństwa wnioskowanych świadczeń.  

Koszty świadczenia i jego wpływ na budżet płatnika 

Nie przedstawiono Radzie danych dotyczących wpływu na budżet płatnika publicznego 

wnioskowanych świadczeń. 

Piśmiennictwo:  

1. Opinia Rady Konsultacyjnej z dn. 20 listopada 2009r. dotycząca propozycji zmian w wykazach świadczeń 

gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych oraz warunków ich realizacji wydana na podstawie pisma 

Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 20009r. (znak pisma: MZ-PLE-460-9759-1/EM/09)  

 


