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Stanowisko Rady Konsultacyjnej 

nr 22/10/26/2009 z dnia 14 grudnia 2009r.  

w sprawie zmiany warunków realizacji świadczenia, 

terapeutyczny program zdrowotny „Program leczenia w ramach 

świadczenia chemioterapia niestandardowa”  

 
Rada Konsultacyjna wyraża negatywne stanowisko dla zmian proponowanych przez Ministra 

Zdrowia w świadczeniu „Program leczenia w ramach świadczenia chemioterapia 

niestandardowa”.  

Uzasadnienie  

Rada została poinformowana, że przyjęcie proponowanych zmian warunków realizacji 

świadczenia „Program leczenia w ramach świadczenia chemioterapia niestandardowa” 

mogłoby spowodować znaczny i niekontrolowany wzrost wydatków płatnika publicznego bez 

wyraźnej poprawy dostępności do leczenia onkologicznego o udowodnionej skuteczności  

oraz bezpieczeństwie, poprzez odsunięcie w czasie procesu oceny technologii medycznych. 
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Ponadto Rada zauważyła, że nie jest jej zadaniem i nie ma ona możliwości oceny zleceń 

Ministra Zdrowia odnoszących się do wniosków o chemioterapię niestandardową  

dla indywidualnych pacjentów, a taki obowiązek przewidywały proponowane zmiany.  

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.  

Zgodnie z interpretacją prawną ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  

ze środków publicznych oraz o cenach (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) przekazaną  

do AOTM (znak pisma: MZ-PLO-460-5348-111/GK/09) dn. 4 grudnia 2009r., w ww. sprawie  

nie jest wymagany raport w sprawie oceny świadczenia. 
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Problem zdrowotny 

Opis świadczenia znajduje się w projekcie terapeutycznego programu zdrowotnego „Program 

leczenia w ramach świadczenia chemioterapia niestandardowa” przekazanego do AOTM 

w załączeniu do pisma Ministra Zdrowia (pismo znak MZ-PLE-460-9759-1/EM/09)  

z dnia 3 listopada 2009r.  

Standardowe postępowanie stosowane obecnie 

Ze względu na charakter świadczenia, brak jest możliwości przedstawienia Radzie danych 

dotyczących standardów klinicznych stosowanych w ramach świadczenia „Program leczenia 

w ramach świadczenia chemioterapia niestandardowa”.  
 

Proponowane świadczenie 

Terapeutyczny Program Zdrowotny „Program leczenia w ramach świadczenia chemioterapia 

niestandardowa” 

Skuteczność proponowanego świadczenia 

Nie dotyczy.    
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Bezpieczeństwo terapii 

Nie dotyczy.    

Koszty terapii i wpływ na budżet płatnika 

Nie dotyczy.    

Piśmiennictwo:  

1. Opinia Pani Barbary Wójcik-Klikiewicz, Dyrektora Departamentu Gospodarki Lekowej NFZ, wyrażona na posiedzeniu  

RK 14 grudnia 2009r.  

2. Interpretacja prawna Ministra Zdrowia ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  

ze środków publicznych oraz o cenach (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) przekazana  

do AOTM dn. 4 grudnia 2009r. (znak pisma: MZ-PLO-460-5348-111/GK/09)  

 

 
 


