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Protokół nr 8/2020 
z posiedzenia Rady do spraw Taryfikacji  

w dniu 28 sierpnia 2020 roku 
w formie wideokonferencji 

Członkowie Rady do spraw Taryfikacji (Rada) obecni na posiedzeniu: 

1. Jakub Adamski   

2. Jakub Berezowski  

3. Dominika Janiszewska-Kajka  

4. Jakub Kraszewski  

5. Filip Nowak – prowadził posiedzenie  

6. Monika Raulinajtys-Grzybek 

7. Daniel Rutkowski  

8. Piotr Nowicki  

9. Waldemar Stylo 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia Rady. 

2. Przedstawienie planu posiedzenia oraz omówienie konfliktów interesów.  

3. Omówienie wyników porównania kosztów tych samych zabiegów operacyjnych u pacjentów z 

rozpoznaniem nowotworowym oraz pozostałych. 

4. Omówienie wyników analizy kosztów świadczeń gwarantowanych z zakresu radioterapii chorób 

nowotworowych. 

5. Omówienie wyników analizy kosztów świadczeń gwarantowanych obejmujących leczenie 

chorób układu krwiotwórczego (JGP: S01-S07, S11-S16 i S21-S23). 

6. Omówienie i zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady w dniu 26 sierpnia 2020 r. 

7. Sprawy organizacyjne. 

8. Zakończenie posiedzenia.  

Ad 1. Posiedzenie o godzinie 09:23 otworzył Przewodniczący Rady Filip Nowak.  

Ad 2. Przewodniczący stwierdził, że wszyscy członkowie Rady obecni na posiedzeniu złożyli 

odpowiednie oświadczenia dotyczące braku konfliktu interesów. 

Przewodniczący zaproponował zmianę kolejności omawiania tematów. 

Zmieniony porządek obrad: 

3. Omówienie wyników analizy kosztów świadczeń gwarantowanych obejmujących leczenie 

chorób układu krwiotwórczego (JGP: S01-S07, S11-S16 i S21-S23). 

4. Omówienie wyników porównania kosztów tych samych zabiegów operacyjnych u pacjentów z 

rozpoznaniem nowotworowym oraz pozostałych. 
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5. Omówienie wyników analizy kosztów świadczeń gwarantowanych z zakresu radioterapii chorób 

nowotworowych. 

6. Omówienie i zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady w dniu 26 sierpnia 2020 r. 

7. Sprawy organizacyjne. 

8. Zakończenie posiedzenia.  

Rada jednogłośnie (9 głosami) zatwierdziła zmieniony porządek obrad. 

Ad 3. Analityk Wydziału Taryfikacji Agencji przedstawił prezentację „Świadczenia gwarantowane 

obejmujące leczenie chorób układu krwiotwórczego finansowane w ramach JGP z sekcji S”. 

W trakcie prezentacji analitycznej Monika Raulinajtys-Grzybek poprosiła o przerwę w omawianiu 

tematu, ze względu na konieczność chwilowego opuszczenia posiedzenia.  

Decyzją Przewodniczącego, w oczekiwaniu na powrót Moniki Raulinajtys-Grzybek, Rada przeszła 

do omawiania kolejnego punktu porządku obrad. 

Ad 4. Analityk Wydziału Taryfikacji Agencji przedstawił prezentację „Porównanie kosztów leczenia 

pacjentów z rozpoznaniem nowotworowym oraz pozostałych w ramach tych samych zabiegowych 

JGP”. 

W trakcie prezentacji analitycznej na posiedzenie wróciła Monika Raulinajtys-Grzybek. 

W wyniku przeprowadzonej dyskusji Rada uznała, że wobec zasygnalizowanych w dniu dzisiejszym 

ograniczeń, wpływających na kompletność przedstawionej analizy kosztowej oraz z uwagi na złożoność 

procedur i rozmiar analizowanego zjawiska, jednoznaczne porównanie wycen procedur zabiegowych 

onkologicznych i nieonkologicznych oraz wydanie rekomendacji wymaga dodatkowych analiz. 

Ponadto, konieczne wydaje się skorelowanie dalszych prac z analizami dotyczącymi diagnostyki 

i leczenia w całym obszarze onkologii, w tym patomorfologii i radioterapii.  

Rada zarekomendowała kontynuację prac w ww. zakresie. 

cd. Ad 3. W ramach dyskusji Rady stwierdziła, że rzetelna wycena świadczeń w tym zakresie , wymaga 

przebudowy obecnych grup JGP. Rada uznała, iż konieczne jest przeprowadzenie konsultacji 

z ekspertami oraz przeprowadzenie dalszych analiz. Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo 

epidemiologiczne pacjentów, dostępność świadczeń, optymalizację kosztową, a także wykorzystanie 

zasobów, uzasadnionym wydaje się przeniesienie realizacji części procedur do ambulatoryjnej opieki 

specjalistycznej.  Pod uwagę ekspertów poddać należałoby również możliwość realizacji świadczeń 

z poszczególnych grup w zakresach hematologia i choroby wewnętrzne. 

Rada zarekomendowała kontynuację prac w ww. zakresie. 

Ad 5. Analityk Wydziału Taryfikacji Agencji przedstawił prezentację „Świadczenia gwarantowane 

z zakresu radioterapii chorób nowotworowych – katalog 1D”. 

Rada uznała, że zebrane dane i przeprowadzone analizy nie są wystarczające do ustalenia taryfy 

świadczeń ze względu na brak części danych o kosztach wyrobów medycznych oraz danych 

dotyczących przebiegów eksperckich i liczby frakcji. 

Rada zarekomendowała kontynuację prac w ww. zakresie. 

Ad 6. Rada jednogłośnie (8 głosami) zatwierdziła protokół z posiedzenia w dniu 26 sierpnia 2020 r. 

Ad 7. Rada nie omówiła żadnych kwestii organizacyjnych. 
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Ad 8. Filip Nowak zakończył posiedzenie o godzinie 14:35 


