
  

Agencja Oceny Technologii Medycznych 

www.aotm.gov.pl 

 

 
Agencja Oceny Technologii Medycznych  

Al. Lotników 22, 02-668 Warszawa tel. +48 22 56 67 200  fax +48 22 56 67 202  
e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl

www.aotm.gov.pl
 

Rekomendacja nr 45/2009 

Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych 

z dnia 14 grudnia 2009r. 

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia 

w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz 

środki pomocnicze 
 

Prezes Agencji podtrzymuje stanowisko Rady Konsultacyjnej nr 54/16/2009 z dnia 
6 sierpnia 2009 r. w sprawie wykazów świadczeń opieki zdrowotnej gwarantowanych 
do finansowania ze środków publicznych, w odniesieniu do zmian proponowanych przez 
Ministra Zdrowia, a przywracających stan ich finansowania do stanu sprzed 6 sierpnia 2009r., 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące 
przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze. 

Uzasadnienie 

Pismem z dnia 3 listopada 2009 r. (znak: MZ-PLW-463-8928-36/SM/09), zmienionym 
zleceniem z dnia 14 grudnia 2009 r. (znak: MZ-PLW-463-8928-37/SM/09) Minister Zdrowia 
zlecił wydanie rekomendacji dla świadczeń opieki zdrowotnej zamieszczonych 
w załącznikach, które zawierały wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia 
w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze. 

Do zmian w wykazach świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby 
medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze, zawartych 
w zleceniu z dnia 3 listopada 2009r. określonych jako „zmiany w świadczeniach opieki 
zdrowotnej przywracające stan świadczeń finansowanych w dniu 6 sierpnia 2009r.”, ma 
zastosowanie stanowisko Rady Konsultacyjnej nr 54/16/2009 z dnia 6 sierpnia 2009 r. 
w sprawie wykazów świadczeń opieki zdrowotnej gwarantowanych do finansowania ze 
środków publicznych. 

Stanowisko Rady Konsultacyjnej z dnia 6 sierpnia 2009 roku, stanowiące rekomendację 
Agencji, dotyczy rodzaju, sposobu, warunków i poziomu finansowania świadczeń w dniu 
wydania rekomendacji. Rekomendacja została wydana dla wszystkich świadczeń 
finansowanych ze środków publicznych, bez niemożliwej z oczywistych przyczyn analizy 
każdego świadczenia z osobna, w oparciu o fakt, iż świadczenia te są już realizowane zgodnie 
z wiedzą medyczną a przy ich opisywaniu i wdrażaniu uczestniczyli profesjonaliści medyczni, 
można więc uznać, że spełniają przesłanki do uznania ich za gwarantowane. 

W sytuacji, gdy przy opisywaniu świadczeń gwarantowanych miały miejsce błędy techniczne 
lub merytoryczne, poprawki przywracające stan z 6 sierpnia 2009 roku mieszczą się 
w zakresie objętym rekomendacją. 

Świadczenia gwarantowane z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące 
przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze, których dotyczą propozycje zmian 
zawartych w zleceniu Ministra Zdrowia, przywracających stan ich finansowania do stanu 
sprzed 6 sierpnia 2009r., są usankcjonowane doświadczeniem i praktyką kliniczną. Należy 
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zatem sądzić, że zostały one umieszczone na listach świadczeń po zasięgnięciu opinii 
specjalistów oraz przy zastosowaniu danych o istniejącej praktyce.  

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 2009 r. (znak pisma: MZ-PLW-463-8928-36/SM/09), 
zmienione zleceniem z dnia 14 grudnia 2009 r. (znak: MZ-PLW-463-8928-37/SM/09). 

 

 

 

 

 


