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Stanowisko Rady Przejrzystości  
nr 132/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku  

w sprawie zmiany technologii medycznej: „Zmiana technologii 
medycznych w zakresie diagnostyki i leczenia nowotworu płuc” 

Rada Przejrzystości uważa za zasadną zmianę technologii medycznych 
w zakresie diagnostyki i leczenia nowotworu płuc.  

Uzasadnienie 

Problem decyzyjny 

Zmiana technologii medycznych w ramach tego Stanowiska sprowadza się do 
zdefiniowania: 

 wykazu procedur diagnostycznych i terapeutycznych stosowanych we 
wskazaniu – nowotwór płuca (wg. ICD-10: C34 Nowotwór złośliwy oskrzela i 
płuca), realizowanych w zakresach: podstawowa opieka zdrowotna, 
ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz leczenie szpitalne, 

 warunków realizacji świadczeń dedykowanych diagnostyce i leczeniu 
nowotworów płuc 

Załączony wykaz procedur realizowanych w ramach podstawowa opieka 
zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz leczenie szpitalne, 
obejmuje liczne procedury diagnostyczne i terapeutyczne, które oceniane 
syntetycznie są zgodne z zawartymi w wytycznych standardami nowoczesnej 
diagnostyki i leczenia raka płuc. 

Dowody naukowe 

Podsumowane w wytycznych i z nimi zgodne. 

Problem ekonomiczny 

Nie do oszacowania.  

Główne argumenty decyzji 

Zgodność z wytycznymi. 
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Tryb wydania stanowiska 

Stanowisko wydano na podstawie art. 31h ust 2 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1510, z późn. zm.), w związku z art. 39 ust. 3 
ustawy z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1536 z późn. zm.), z uwzględnieniem raportu w sprawie oceny 
świadczenia opieki zdrowotnej nr: WS.431.2.2018 „Zmiana technologii medycznych w zakresie diagnostyki 
i leczenia nowotworu płuca” w ramach zmiany technologii medycznych w zakresach: podstawowa opieka 
zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie szpitalne. Data ukończenia: 14.12.2018 r. 


