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1. Ryszard
Gellert

strona 8/45 1) ultrakrótkie HDF nie są stosowane od 1986 roku.

2) najszersze zastosowanie w Europie i Polsce
mają:...HDF przy użyciu płynu dializacyjnego z 
octanami (AOTM, 2013). - błąd merytoryczny! Octany 
są tylko w koncentracie płynu dializacyjnego, a ich 
stężenie w płynie dializacyjnym i substytucyjnym jest 
niewielkie (głównym buforem jest wodorowęglan) 

Najprawdopodobniej pomylono HDF przerywane z 
ciągłymi  

3)"korzyść z zamiany standardowej hemodializy na 
hemodiafiltrację odniosą szczególnie ci pacjenci“ - 
Minister zdrowia jednoznacznie określił grupę osób, 
dla których jest to metoda preferowana 
(Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 
2018) 

strona 9/45 „...stanowiskiem Zespołu Krajowego Konsultanta 
medycznego w dziedzinie Nefrologii z 2011 roku HDF 
powinno się stosować przede wszystkim u 
pacjentów..“ - jak uwaga 3. ze str.8/45 

strona 11/45 „..Wyniki przeglądu wskazują, że dializa konwekcyjna 
może zmniejszać..“ - 

proponuję trzymać się jednolitej nomenklatury - HDF 
przerywana. Minister Zdrowia (Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2018) nie 
upoważnia do rozszerzenia taryfikacji o metodę 
biofiltracji 

strona 17 i 
18/45 

„... oszacowanie liczebności populacji oparte na 
propozycji Krajowego Konsultanta ds Nefrologii, tj. 
ograniczenia liczby pacjentów kwalifikowanych do 
HDF przez każdą ze stacji dializ do 10% dializowanych 
pacjentów (w analizie przyjęto, że będzie to 10% 
hemodializowanych pacjentów)..“ -  W OSR do 
Projektu Rozporządzenia przyjmowano 8% populacji 
leczonych dializami pozaustrojowymi i tego należy się 
trzymać. Wariant Podstawowy i Maksymalny są 
kompletnie nieralistyczne z klinicznego punktu 
widzenia w świetle wskazań wymienionych w 
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia. 

strona 18/54 

1) Tabela 9- wydaje się przedstawiać historyczną
prognozę z roku 2013. Obecnie w Polsce dializuje się 

http://bipold.aotm.gov.pl/assets/files//taryfikacja/raporty/2018/uwagi/007/01_2018.05.17_Gellert_uwagi_org.pdf
http://bipold.aotm.gov.pl/assets/files//taryfikacja/raporty/2018/uwagi/007/01_2018.05.17_Gellert_uwagi_org.pdf


metodą pozaustrojową około 19000 osób, co pozwala 
na ocenę liczby wymagających HDF na 1600-1900 
osób. Warto podkreślić stabilizację liczby leczonych tą 
metodą w ostatnich trzech latach 

2) "Wg cytowanego eksperta po rozpoczęciu
finansowania ze środków publicznych HDF będzie 
mogła być stosowana u 40–50% pacjentów ze 
wskazaniami do tego typu zabiegów, a w następnych 
latach należy się spodziewać, że odsetek pacjentów 
korzystających z tej terapii będzie wzrastał o 10-15% 
rocznie:..“ - wydaje się, że dane nie zostały 
uaktualnione. Niestabilność hemodynamiczna nie 
występuje u 50% leczonych hemodializami. 

3) Tabela 11 - Rok 2017 minął i zamieszczanie tej
informacji nie ma sensu - tym niemniej założenie, że 
przeciętnie pacjent będzie miał wykonywane 144 
zabiegi zamiast 156 powinno zostać przez ekspertów 
dość dokładnie uzasadnione. 

str 25/45 "odnalezione taryfy dla przedmiotowych świadczeń w 
przeliczeniu na PLN mieszczą się w zakresie od 663,35 
do 3 602,97 zł."  

- wszystkie są o >50% wyższe niż propozycja AOTMIT; 

we wszystkich analizach HDF jest droższy od HD o >8% 

- propozycja AOTMiT jest niższa o 10% w porównaniu 
do poprzedniej, co podważa wiarygodność wyliczeń 

- w mojej ocenie HDF powinna być wyceniona na 
poziomie 460,00 PLN. Szczegółowych ocen, o które 
AOTMiT prosi, nie mogłem przedstawić w ciągu 2 
dni, jakie AOTMiT uznał za wystarczające dla 
uzyskania mojej opinii (list wysłany 11.04.2018  z 
prośbą o odpowiedź do 17.04.2018, z których 14 i 
15.04.2018 to weekend), zakładając tym samym - w 
sposób absolutnie nieuprawniony - zarówno moją 
obecność jak i dyspozycyjność dla tego właśnie 
zadania. Tak lekceważące podejście stoi w jaskrawej 
sprzeczności z grzecznymi formułkami zawartymi w 
prośbie o weryfikację przez mnie wskazanych 
składowych kosztu wpływających na zróżnicowanie 
wyceny hemodiafiltracji i hemodializy.  W mojej 
opinii przedstawione wskaźniki są kompletnie 
oderwane od rzeczywistości - wskazują m. in. na 
mniejsze zużycie wody w zabiegach HDF niż HD (a 
jest ono, z definicji o >20 L większe!) i podważają 
wiarygodność uczestnictwa „eksperta klinicznego“ w 
ich przygotowaniu 

2. Dariusz
Aksamit

Rozdział 3 Nie ulega wątpliwości, że koszt wykonania zabiegu 
hemodiafiltracji (HDF) jest wyższy niż hemodializy 
(HD). Propozycja taryfy na poziomie +2% w stosunku 
do zabiegu HD uwzględnia  jak zauważono w raporcie 
jedynie wzrost kosztów mediów, koncentratów i 
dezynfekcji. Całkowicie pominięto elementy bez 
których sam zabieg HDF nie może zostać wykonany. 



1. Linie krwi to materiały jednorazowego użytku,
specyficzne dla używanej maszyny. Nie znam 
przypadku by te linie były w takiej samej cenie jak do 
HD.  

W przesłanych przez NEFRON danych cena linii 
zależy od stosowanej maszyny (każda maszyna ma 
specyficzne linie). W przypadku aktualnej sytuacji 
stacje dializ mogą albo wykorzystać posiadany sprzęt 
modyfikując maszyny albo kupując nowe maszyny 
do HDF. Cena linii może być kluczowym czynnikiem 
decyzji czy wykonywać zabieg HDF czy nie.  Najniższą 
różnicę jaką udało się nam wykazać to około 3zł. 

Rozdział 3 2. Ultrafiltr - nie można wykonać zabiegu HDF bez
uzyskania ultraczystej wody o czym wspomina 
również raport. Dodatkowy koszt to 1 zł na zabieg 
HDF. 

3. Wymogi dotyczące wykonywania związane z
wykonywaniem HDF (osiągnięcie konwekcji krwi co 
najmniej 20l na sesję HDF) powodują wydłużenie 
zabiegu w porównaniu do HD o około 45 min (wpływa 
na to również dłuższa dezynfekcja maszyny). 
Wszystkie stacje dializ chcące wykonywać HDF będą 
musiały wydłużyć czas pracy ośrodka i ponieść koszty 
dłuższej pracy personelu. Z naszych wyliczeń to 
dodatkowy koszt do zabiegu około 10zł. 

4. Dializatory. W większości stacji dializ będą inne niż
dotychczas stosowane. Dodatkowy koszt to około 
10zł na zabieg HDF 

5. Proponowana taryfa nie uwzględnia stacji dializ
działających w systemie całodobowym. Jeśli cena 
HDF będzie niższa niż HD trudno spodziewać się, że 
zabieg ten będzie wykonywany. 

Rozdział 3 Podsumowanie. 

Proponowana cena za HDF nie uwzględnia 
obligatoryjnych kosztów, które muszą ponieść 
ośrodki dla wykonywania pojedynczego zabiegu. 
Oprócz tego nie ma mowy o kosztach związanych z 
przygotowaniem ośrodków do wykonywania zabiegu 
(nie uwzględnia tego taryfa). 

Konsekwencją takiego wyliczenia będzie brak 
zainteresowania tą metodą leczenia. Dostęp będą 
mieli jedynie nieliczni chorzy, leczeni w ośrodkach, 
które już wykonują HDF lub mają już odpowiedni 
sprzęt. Spowoduje to nierównomierny dostęp do tej 
metody leczenia dla pacjentów w Polsce. Minimalny 
koszt zabiegu HDF, który zapewni równomierny 
dostęp do tej metody leczenia jest około 10% wyższy 
niż HD 

3. Urszula
Sokołowska

Projekt 
Taryfy, str 33-

Projekt taryfy nie odzwierciedla rzeczywistej różnicy 
w kosztach prowadzenia zabiegu HDF w porównaniu 
do HD z użyciem dializatorów low flux lub high flux. 
Na prośbę Agencji firma przedstawiła pełny katalog 
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34, 
tab.32,33,34 

wyrobów medycznych jednorazowego użytku, które 
są stosowane w HDF oraz przedstawiła przykładowy 
"set" dla jednego zabiegu HDF. Miało to na celu 
ułatwienie analizy różnicy w kosztach. Niestety, dane 
te nie zostały w pełni wykorzystane ani uwzględnione 
w proponowanej taryfie.   

Nadmienię, że zostały porównane wyłącznie koszty 
wyrobów medycznych, natomiast większe zużycie 
energii elektrycznej, wody czy większe wydatki 
związane ze szkoleniem i zaangażowaniem 
personelu medycznego należy uwzględnić jako koszt 
dodatkowy HDF. 

Przy założeniu, że 1) w ciągu doby na jednej 
maszynie wykonane 3 zabiegi i 2) jest to pacjent o 
przeciętnej wadze, co oznacza, że w przypadku 
każdego zabiegu zastosowano dializator o tych 
samych parametrach (np. powierzchni błony), można 
stwierdzić, że  koszt wykonania 1 zabiegu HDF jest 
znacząco wyższy aniżeli HD z dializatorem high flux 
(szczegółowe obliczenia mogą być dostarczone na 
prośbę Agencji w odrębnej korespondencji). 

Nadmienię, że porównane zostały wyłącznie koszty 
wyrobów medycznych, natomiast większe zużycie 
energii elektrycznej, wody czy wydatki  związane ze 
szkoleniem i zaangażowaniem personelu 
medycznego należy uwzględnić jako koszt 
dodatkowy HDF. 

Zaproponowana taryfa nie odzwierciedla ani 
wcześniejszych rekomendacji Agencji (2013), ani 
Polskiego Zespołu Konsultanta Krajowego (2011), ani 
rzeczywistych kosztów HDF przytaczanych przez 
różne podmioty, w tym NEFRON czy firmy 
medyczne. Dalsza dyskusja nad Raportem i 
podniesienie wysokości taryfy za HDF do poziomu 
wynikającego z większości analiz i rekomendacji 
byłaby wskazana. 

4. Tomasz
Prystacki

Strona 17 W raporcie „Świadczenia gwarantowane obejmujące 
hemodiafiltrację” wnioski dotyczące skuteczności 
oparto na badaniach odnalezionych „w drodze 
szybkiego, niesystematycznego przeglądu literatury, 
opublikowanych w latach 2015-2018. Bazowanie w 
raporcie na szybkim i niesystematycznym przeglądzie 
wydaje się być podejściem niewłaściwym, zwłaszcza 
jeśli na tej podstawie formułowane są wnioski o braku 
jednoznacznych dowodów wskazujących na 
przewagę HDF względem HD. W wyniku 
przeszukiwania odnaleziono przegląd systematyczny 
bazy Cochrane (Nistor, Palmer i Craig, 2015) oraz 
badanie kliniczne (Locatelli, Karaboyas, Pisoni 2018). 
Zaznaczyć należy, że w odnalezionym przeglądzie 
Cochrane nie pojawiło się badanie ESHOL, do którego 
nawiązują analitycy AOTMiT w uzasadnieniu założeń 
wariantu maksymalnego oszacowania populacji 
chorych mogących rozpocząć leczenie HDF. W 
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uzasadnieniu tym analitycy AOTMiT wskazują, że w 
związku z możliwymi korzyściami ze stosowania HDF 
względem HD przedstawionymi w badaniu ESHOL 
(poprawa śmiertelności chorych leczonych HDF w 
porównaniu z HD), populacja chorych leczonych może 
być wyższa niż przedstawiono w wariancie 
prawdopodobnym oszacowania. Należy podkreślić, iż 
na podstawie badania ESHOL można wnioskować, że 
u chorych wyjątkowo obciążonych chorobami 
współistniejącymi (wskaźnik występowania chorób 
współistniejących CCI ≥8) HDF jest znacznie 
skuteczniejszą metodą leczenia.  

W raporcie AOTMiT wskazano ponadto, że na 
podstawie odnalezionych badań trudno wnioskować 
o przewadze HDF względem HD w populacji chorych
ogółem (wskazano na brak jednoznacznych korzyści 
ze stosowania HDF względem HD dla populacji 
ogółem). Zaznaczono jednak, że dializa konwekcyjna 
może zmniejszać śmiertelność związaną z 
problemami sercowo-naczyniowymi.  

W Polsce eksperci kliniczni (stanowisko Zespołu 
Krajowego Konsultanta  w dziedzinie nefrologii, 
przytoczone na str. 9 w raporcie AOTMiT), sugerują 
stosowanie HDF u chorych obciążonych chorobami 
współistniejącymi, m.in. u chorych z niestabilnością 
układu sercowo-naczyniowego. Inne publikacje, 
również przytaczane w raporcie AOTMiT także 
wskazują na potrzebę stosowania HDF u chorych 
szczególnie obciążonych, wskazując, że to oni mogą 
odnieść największe korzyści z tej metody leczenia. 
Wnioski te potwierdzone zostały w badaniu ESHOL.  

W randomizowanym badaniu ESHOL (publikacja 
Maduell 2013) zmiana techniki leczenia 
nerkozastępczego z HD na OL HDF (hemodiafiltracja 
z ciągłym monitorowaniem) istotnie statystycznie 
zmniejszyła ryzyko wystąpienia zgonu u chorych ze 
schyłkową niewydolnością nerek. Zaobserwowano 
30% redukcję ryzyka zgonu w populacji ITT, z kolei w 
grupie chorych o najwyższym CCI (75,2% ≥8) 
obserwowano aż 46% redukcję. Na podstawie tych 
wyników uzasadnione jest wnioskowanie, że chorzy 
szczególnie obciążeni chorobami 
współwystępującymi odnoszą znamiennie większe 
korzyści z leczenia OL HDF zamiast HD. Podczas 
analizy przyczyny zgonów odnotowano, iż OL HDF 
szczególnie redukuje ryzyko wystąpienia zgonu z 
powodu udaru mózgu czy zakażeń. Z kolei w 
odniesieniu do adekwatności dializy, możliwe było 
uzyskanie istotnie statystycznie lepszej jakości 
dializoterapii u chorych stosujących OL HDF. 
Ponadto, wyniki tego badania pozwalają twierdzić, 
że leczenie nerkozastępcze z wykorzystaniem OL 
HDF w porównaniu do HD jest co najmniej tak samo 
bezpieczne lub nawet bezpieczniejsze. Podczas 
przeprowadzania dializ odnotowywano istotnie 



statystycznie mniej przypadków hipotensji, gdy 
stosowaną techniką była OL HDF. Wśród chorych 
stosujących OL HDF istotnie statystycznie rzadziej 
konieczna była hospitalizacja. Podsumowując, 
zmiana techniki dializacyjnej z HD na HDF skutkuje 
zmniejszeniem ryzyka wystąpienia zgonu w populacji 
chorych szczególnie obciążonych chorobami 
współistniejącymi, dodatkowo po zastosowaniu HDF 
w porównaniu do HD adekwatność dializy jest 
większa. Jednocześnie HDF jest techniką 
bezpieczniejszą niż HD. Można więc wnioskować, że 
stosunek korzyści do ryzyka stosowania HDF jest 
pozytywny. 

Strona 37 Zgodnie z zaleceniami ekspertów klinicznych HDF 
powinna być stosowana u chorych szczególnie 
obciążonych, ponieważ u tych chorych korzyści ze 
stosowania HDF mogą być najwyższe (jest to metoda 
mniej obciążająca chorych niż HD). Chorzy z 
chorobami współistniejącymi byli też uwzględnieni w 
badaniu ESHOL i dla tych chorych w badaniu 
wykazano istotne statystycznie korzyści ze 
stosowania HDF względem HD. Użycie wyników 
badania do uzasadnienia oszacowań wariantu 
maksymalnego populacji chorych , w którym to 
wariancie brano pod uwagę chorych ogółem (nie 
tylko z dodatkowymi chorobami współistniejącymi) 
wydaje się być nieuprawnione. 

Strona 34, 35 W raporcie AOTMiT wskazano jednoznacznie, iż 
wyższe koszty hemodiafiltracji w porównaniu z 
hemodializą wynikają z faktu stosowania 
odpowiednich dializatorów, linii krwi i produkcji 
ultraczystej wody (na co zwracali  uwagę wszyscy 
świadczeniodawcy, którzy odpowiedzieli na pytanie 
AOTMiT o wskazanie kategorii kosztowych różniących 
się w przypadku HDF i HD), zużycia energii 
elektrycznej (co bezpośrednio wynika z dłuższego 
czasu trwania procedury HDF względem HD). Te 
elementy zwiększające koszt HDF względem HD 
wskazywane były zarówno przez 
świadczeniodawców, jak i NEFRON. W analizie 
NEFRON wskazano dodatkowo na wzrost kosztów 
personelu medycznego, który został przez AOTMiT 
pominięty, jako nie wskazywany przez inne źródła. 
Wskazuje to na niekonsekwentne podejście AOTMiT 
do analizy, ponieważ nie brano pod uwagę kosztów, 
które nie były wskazywane w różnych źródłach, a 
jednocześnie spośród kosztów, które wskazywane 
były w kilku źródłach do oszacowania wyceny 
świadczenia HDF uwzględniono tylko wybrane 
pozycje. Przy propozycji wyceny HDF w raporcie 
„Świadczenia gwarantowane obejmujące 
hemodiafiltrację” uwzględniono jedynie wzrost 
kosztów terapii w związku ze zużyciem zasobów: 
zużycie wody, energii elektrycznej, środków do 
dezynfekcji i koncentratów. Nie uwzględniono 
pozostałych kosztów, które w najistotniejszy sposób 



wpływają na wycenę terapii HDF, jak chociażby koszt 
linii krwi. Warto zaznaczyć, iż NEFRON wskazuje na 
wzrost kosztów HDF względem HD średnio o 80 PLN 
(zakres ok. 40-100 PLN), natomiast proponowany w 
raporcie AOTMiT wzrost kosztu HDF względem HD w 
wariancie podstawowym to zaledwie 8 PLN. Należy 
podkreślić, iż tak zaniżony wzrost kosztów leczenia 
HDF (do wartość 406 PLN za świadczenie) spowoduje, 
że świadczeniodawcy nie będą udzielać tego 
świadczenia chorym (będzie ono nieopłacalne). 

W związku z powyższymi uwagami przedstawiono 
również własne obliczenia i ich wyniki dotyczące 
opłacalności HDF vs HD oraz wyniki analizy wpływu na 
budżet przy zaproponowanych kosztach wyceny HDF 
i HD (przy koszcie HDF równym 478 PLN oraz HD 
397,99 PLN). W celu porównania opłacalności 
stosowania HDF vs HD w rozpatrywanym wskazaniu  
wykorzystano model Markowa, skonstruowany przy 
uwzględnieniu wyników skuteczności z badania 
ESHOL (dla podgrupy chorych z wysokim wskaźnikiem 
CCI (T3 – trzeci tercyl)). Współczynnik ICUR wynosi 
wówczas 101 808,19 PLN/QALY, co wskazuje na 
opłacalność terapii HDF. Wprowadzenie w życie 
nowej taryfy świadczeń będzie wiązało się ze 
zwiększeniem ponoszonych kosztów w obszarze 
analizowanych świadczeń o ok. 20%. 

Obliczenia i wyniki przedstawiono w załączonym 
kalkulatorze (aktualny wariant podstawowy analizy). 

5. Ryszard
Zając

Taryfikacja dotyczy wyceny świadczenia HDF w 
stosunku do Świadczenia hemodializy HD. W 2018 
roku pojawił się nowy produkt Hemodializa 24/7 w 
stosunku, do którego wycena HDF jest znacznie 
zaniżona. Czy nie byłoby zasadnym wprowadzenia 
produktu HDF 24/7 aby HDF zamieniając 
wykonywaną HD 24/7 pokrywał zwiększone koszty 
pracy stacji dializ w tym trybie. W takich stacjach 
HDF pomimo wyższego kosztu wykonania byłaby 
wyceniona niżej niż hemodializa wykonywana w 
trybie 24/7.   

http://bipold.aotm.gov.pl/assets/files//taryfikacja/raporty/2018/uwagi/007/05_2018_05_18_Zajac_uwagi_org.pdf



