
  

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 8/2009 

Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych 

z dnia 14 grudnia 2009r. 

w sprawie zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej, 

„leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów 

hemodializowanych”, w zakresie programu zdrowotnego 

jako świadczenia gwarantowanego 
 

Prezes Agencji rekomenduje zakwalifikowanie świadczenia opieki zdrowotnej „leczenie 
wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych”, w zakresie programu 
zdrowotnego, jako świadczenia gwarantowanego, realizowanego zgodnie z warunkami 
realizacji zaproponowanymi w zleceniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. (znak 
pisma: MZ-PLE-460-9759-1/EM/09). 

Uzasadnienie 

Świadczenie opieki zdrowotnej „leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów 
hemodializowanych” w zakresie programu zdrowotnego, uzyskało pozytywną opinię 
członków Rady Konsultacyjnej AOTM dla zakwalifikowania go, jako świadczenia 
gwarantowanego, popartą stosownym stanowiskiem. 

Finansowanie ze środków publicznych przedmiotowego świadczenia istotnie poprawi dostęp 
pacjentów do nowoczesnych terapii w wymienionym schorzeniu, przy zapewnieniu 
należytego monitorowania pacjentów i optymalizacji wydatkowania finansowych środków 
publicznych. 

Podstawa przygotowania rekomendacji 

Rekomendacja została wydana na podstawie art. 31 a-c 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 zakwalifikowania 
przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego, wraz 
z określeniem poziomu finansowania w sposób kwotowy albo procentowy lub sposobu jego 
finansowania, lub warunków jego realizacji po uzyskaniu Stanowiska Rady Konsultacyjnej nr 
19/10/26/2009 z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie zasadności zakwalifikowania jako świadczeń 
gwarantowanych w ramach terapeutycznych programów zdrowotnych Narodowego Funduszu 
Zdrowia następujących świadczeń: 1. leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów 
hemodializowanych, 2. leczenie ostrych porfirii wątrobowych, 3. leczenie inhibitorami TNF-alfa 
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. 

 

 


