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Rekomendacja nr 9/2009 

Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych 

z dnia 14 grudnia 2009r. 

w sprawie zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej, 

„leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia 

plamki związanego z wiekiem” w zakresie programu zdrowotnego, 

jako świadczenia gwarantowanego  

 
Prezes Agencji rekomenduje zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej, „leczenie 

neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem” 

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 

Z uwagi na duże znaczenie społeczne schorzenia jakim jest zwyrodnienie wysiękowe plamki 

związane z wiekiem, a także w kontekście starzejącego się społeczeństwa oraz braku, 

na chwilę obecną alternatywnego równie skutecznego leczenia finansowanego ze środków 

publicznych, zasadne jest zwiększenie możliwości leczenia tej grupy chorych, zgodnie 

z dostępnymi możliwościami terapeutycznymi, co na chwile obecną uzasadnia finansowanie 

wnioskowanego  programu zdrowotnego, jako świadczenia gwarantowanego. 

Skuteczność kliniczna technologii stosowanej w leczeniu neowaskularnej (wysiękowej) 

postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem, a która wymieniona jest w powyższym 

programie zdrowotnym, była już rozpatrywana przez AOTM i została uznana 

za zadowalającą
1
. 

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 24/10/26/2009 z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie zasadności zakwalifikowania jako świadczenia 

gwarantowanego, terapeutycznego programu zdrowotnego „Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) 

postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem”. 

 

 

 

                                                 
1
 Uchwała Rady Konsultacyjnej nr 48/12/2008 z dnia 10 września 2008 r. w sprawie finansowania ze środków publicznych 

ranibizumabu (Lucentis®) w leczeniu neowaskularnej (wysiękowej) postaci AMD (zwyrodnienia plamki żółtej związanego z 

wiekiem), stanowiąca rekomendację Agencji Oceny Technologii Medycznych 


