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Rekomendacja nr 15/2009 

Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych 

z dnia 14 grudnia 2009r. 

w sprawie usunięcia świadczenia gwarantowanego  

„leczenie raka jelita grubego” w zakresie programu zdrowotnego, 

z wykazu świadczeń gwarantowanych 

 

 
Prezes Agencji rekomenduje usunięcie świadczenia gwarantowanego „leczenie raka jelita 

grubego” w zakresie programu zdrowotnego, z wykazu świadczeń gwarantowanych, zgodnie 

z propozycją zawartą w zleceniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. (znak pisma: MZ-

PLE-460-9759-1/EM/09). 

Uzasadnienie 

Rekomendacja dotyczy usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej „leczenie raka jelita 

grubego” w zakresie programu zdrowotnego, z wykazu świadczeń gwarantowanych, 

na podstawie zlecenia Ministra Zdrowia, jako działanie z urzędu, na podstawie 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.).  

W zleceniu Minister Zdrowia zaznacza, że w zakresie realizacji rozpatrywanego świadczenia 

gwarantowanego nie ulegnie zmianie poziom oraz sposób jego finansowania. 

Ponieważ zarówno pacjenci dotychczas leczeni, jak i kwalifikujący się do leczenia w ramach 

programu zdrowotnego „leczenie raka jelita grubego” otrzymają leczenie w zakresie innych 

świadczeń gwarantowanych, Prezes Agencji, biorąc pod uwagę stanowisko Rady 

Konsultacyjnej, uważa za zasadne usunięcie świadczenia „leczenie raka jelita grubego” 

w zakresie programu zdrowotnego, z wykazu świadczeń gwarantowanych.  

Zgodnie z interpretacją prawną z dnia 4 grudnia 2009 r. (znak: MZ-PLO-460-5348-

111/GK/09), przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.), 

przekazaną do AOTM za pismem (znak: MZ-PLE-460-9940-1/JOR/09) z dnia 7 grudnia 2009 r. 

w ww. sprawie nie jest wymagany raport w sprawie oceny świadczenia.  

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. 2008 Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.), 

na zlecenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2009r. (znak pisma: MZ-PLE-460-9759-1/EM/09), 

które dotyczyło wydania rekomendacji Prezesa Agencji w sprawie usunięcia danego świadczenia 

opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo dokonania zmiany poziomu lub 
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sposobu finansowania, lub warunków realizacji przedmiotowego świadczenia, po uzyskaniu 

Stanowiska Rady Konsultacyjnej nr 23/10/26/2009 z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany 

warunków realizacji świadczenia „leczenie raka jelita grubego”. 

 

 

 

 

 


