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Rekomendacja nr 46/2009 

Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych 

z dnia 16 grudnia 2009r. 

w sprawie zmiany warunków realizacji  

świadczenia gwarantowanego „zapobieganie krwawieniom u dzieci 

z hemofilią A i B” w zakresie programu zdrowotnego 

 
Prezes Agencji rekomenduje zmianę warunków realizacji świadczenia gwarantowanego 

„zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B” w zakresie programu zdrowotnego, 

w kształcie zaproponowanym zleceniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. (znak 

pisma: MZ-PLE-460-9759-1/EM/09). 

Prezes Agencji nie rekomenduje stosowania w ramach programu czynników krzepnięcia 

różnicowanych w zależności od technologii ich otrzymywania. 

Uzasadnienie 

Rekomendacja dotyczy zmiany warunków realizacji świadczenia gwarantowanego 

„zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B” w zakresie programu zdrowotnego, 

zleconego Prezesowi Agencji przez 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.  

Prezes Agencji, biorąc pod uwagę stanowisko przygotowane przez Radę Konsultacyjną, 

uznaje, iż  przedstawiony program zdrowotny spełnia oczekiwania w zakresie organizacji 

opieki i zaopatrzenia w odpowiednie czynniki krzepnięcia pacjentów z hemofilią A i B. 

Zaproponowane zmiany miały na celu dostosowanie poprzednich przepisów do obecnych 

warunków praktyki klinicznej i poszerzenie dostępu do oferowanych świadczeń. Jednakże, 

obecnie brak jest wiarygodnych danych dotyczących przewagi czynników rekombinowanych 

nad osoczopochodnymi, a różnica w bezpieczeństwie ich stosowania pozostaje nadal 

w sferze hipotez, natomiast ich koszty różnią się diametralnie i zmieniają się dynamicznie. 

Nie można więc jednoznacznie wskazać jednej grupy czynników krzepnięcia, jako bardziej 

skutecznej i opłacalnej.  

Zgodnie z interpretacją Ministra Zdrowia 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.), 

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

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), 
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które dotyczyło wydania rekomendacji Prezesa Agencji w sprawie usunięcia danego świadczenia 

opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo dokonania zmiany poziomu lub 

sposobu finansowania, lub warunków realizacji przedmiotowego świadczenia, po uzyskaniu 

Stanowiska Rady Konsultacyjnej nr 15/9/25/2009 z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zasadności 

zmiany warunków realizacji świadczenia „Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B”, 

realizowanego w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego Narodowego Funduszu Zdrowia. 

 

 

 

 

 


