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do którego 
składane są 
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Treść uwag 

1. Ireneusz
Babiak

str. 6 Podanie dokładnych danych wielkości i wagi 
urządzenia - obecnie jedynego, powszechnie 
dostępnego na rynku - może ograniczać dostęp 
do rozwiązań konkurencyjnych w przyszłości. 

str. 8, tabela 
1, wymagania 
formalne; 
strony 12-13 

Ustalenie progu dla świadczeniodawcy 100 
implantacji ICD i 30 usunięć elektrod rocznie 
znacząco zmniejsza dostępność pacjentów do 
procedury. Biorąc pod uwagę technikę zabiegu 
implantacji S-ICD (zabieg technicznie prostszy od 
implantacji ICD z elektrodami przezżylnymi), 
wymagania progowe dla świadczeniodawcy są 
zbyt wygórowane. Zgodnie z powyższym tylko 11 
ośrodków w Polsce spełnia pełne kryteria ilości 
usuniętych elektrod i wszczepionych ICD z 
elektrodami przezżylnymi. 

str. 10, tabela 
1, pozostałe 
wymagania 

Wymóg oddziału kardiochirurgicznego w 
lokalizacji świadczeniodawcy znacząco zmniejsza 
dostępność pacjentów do procedury. Technika 
implantacji S-ICD nie zakłada mniejszą ilość 
powikłań, wymagających leczenia 
kardiochirurgicznego, niż w przypadku 
implantacji ICD z elektrodami przezżylnymi. 
Procedury wymagające oddziału 
kardiochirurgicznego w lokalizacji (np. usuwanie 
"starych" lub zainfekowanych elektrod) mogą 
być wykonywane przez innego 
świadczeniodawcę. 

str. 6, str. 16-
17 

Szacowane zapotrzebowanie na S-ICD w Polsce 
(80-100 szt. rocznie) bazuje na danych 
dotyczących implantacji w innych krajach, gdzie 
dostępne jest obecnie urządzenie od jednego 
producenta, z brakiem realnej konkurencji na 
rynku. Docelowe zapotrzebowanie na 
implantacje S-ICD wydaje się być zdecydowanie 
większe. 

Analizie należałoby poddać ilość pacjentów, 
którym:  

1) z powodu braku realnego dostępu do S-ICD,
nie wszczepiono żadnego układu ICD - mimo 
wskazań klinicznych (w tym pacjenci po 
usunięciu elektrod, pozostający implantacji 
nowego układu); 

2) pacjentów z wszczepionym ICD, mimo
większego bezpieczeństwa układu S-ICD. 

http://bipold.aotm.gov.pl/assets/files/taryfikacja/raporty/2019/uwagi/002/01_2019.06.06_Babiak_SPZOZSwidniaca_uwagi_org.pdf


2. Bożena Duda 3.4.Projekt
taryfy, Tabela 
26 projekty 
taryf str 31 

W przypadku wykonania procedury 
37.947/37.948 bez usunięcia przezżylnego 
elektrody,  średni czas pobytu pacjenta w 
naszym szpitalu wynosi ok.24 dni a średni koszt 
leczenia to około 107 200 zł.,w przypadku  
usunięcia elektrod czas pobytu pacjenta wynosi 
ok.48 dni a średni koszt leczenia to około 133 
800 zł. 

Zaznaczam, że jest to stosunkowo mała grupa 
pacjentów  w 2017r. było 5 pacjentów , w 2018r. 
było 3 pacjentów , a do V 2019r. było 4 
pacjentów. 

Średnia strata na rozliczeniu 1 pacjenta do NFZ 
wyniosła 20 600 zł., co oznacza, że łączna strata 
na rozliczeniu 8 pacjentów wyniosła 164 800 zł. 
Dodatkowo NFZ nie wyraził zgody na rozliczenie 
świadczeń wykonanych u 2 pacjentów co 
powiększyło stratę do 386 382 zł., a 2 wnioski są 
w trakcie analizy w NFZ. 

Zaproponowana taryfa w wysokości 90 841 zł. 
oraz od 97330,60 do  

100 521,329 ( w przypadku usunięcia układu 
przezżylnego) nie pokrywa kosztów hospitalizacji 
związanej z koniecznością leczenia choroby 
podstawowej jak również ewentualnych 
powikłań i chorób współistniejących. 

Aby taryfa pokrywała koszt świadczenia 
proponujemy wprowadzenie do katalogu liczby 
dni pobytu finansowania grupą w ilości 7 dni oraz 
wprowadzenie wartości punktowej osobodnia 
ponad ryczałt finansowany grupą w wysokości 
1000 zł.( ze względu na możliwość pobytu 
pacjenta na oddziale intensywnego nadzoru 
kardiologicznego). 

Ponadto wnioskujemy o zwiększenie wyceny 
produktu usunięcia elektrod w przypadku 
powikłań z proponowanej wartości 9 680,32 zł na 
12 000 zł. 

W uzasadnieniu informujemy, że na wysokość 
w/w  świadczenia ma wpływ długi okres pobytu ( 
ok. 4 tyg.)przed zabiegiem usunięcia elektrody ze 
względu na leczenie zapalenia wsierdzia 
kosztowną antybiotykoterapią ( ok.600 zł 
dziennie) oraz pobyt pacjenta na oddziale 
intensywnego nadzoru kardiologicznego gdzie 
koszt osobodnia wynosi 1600 zł. 

[do formularza załączono 12 wniosków o 
indywidualne rozliczenie świadczeń]  

http://bipold.aotm.gov.pl/assets/files/taryfikacja/raporty/2019/uwagi/002/02_2019.06.06_Duda_SCCS_uwagi_org.pdf



