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Protokół nr 12/2020 
z posiedzenia Rady do spraw Taryfikacji  

w dniu 17 grudnia 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 analizy kosztów świadczeń gwarantowanych w ramach programów 

lekowych. 

4. Omówienie wyników analizy kosztów świadczeń gwarantowanych obejmujących leczenie 

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

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

nowotworowych. 

6. Podsumowanie stanu realizacji projektów dotyczących taryfikacji świadczeń z zakresu onkologii: 

• Porównanie kosztów tych samych zabiegów operacyjnych u pacjentów z rozpoznaniem 

nowotworowym oraz pozostałych;  

• Świadczenia gwarantowane z zakresu radioterapii chorób nowotworowych;  

• Hospitalizacje do radioterapii i chemioterapii; 

• Świadczenia gwarantowanych w ramach programów lekowych;  

• Świadczenia gwarantowane obejmujące leczenie chorób nowotworowych układu 

krwiotwórczego (JGP: S01-S04 i S21-S23 oraz PZS01-PZS03).  

7. Omówienie i zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady w dniu 26 listopada 2020 r. 

8. Sprawy organizacyjne. 

9. Zakończenie posiedzenia.  

Ad 1. Posiedzenie o godzinie 09:08 otworzył Przewodniczący Rady Filip Nowak.  

Ad 2. Rada jednogłośnie zatwierdziła zaproponowany porządek obrad. 
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Przewodniczący stwierdził, że wszyscy członkowie Rady obecni na posiedzeniu złożyli odpowiednie 

oświadczenia dotyczące braku konfliktu interesów.  

Ad 3. Analityk Agencji przedstawił prezentację „Analiza kosztów świadczeń towarzyszących 

do programów lekowych”. 

Rada przedyskutowała ww. zagadnienie. 

Ad 4. Analityk Agencji przedstawił prezentację „Świadczenia gwarantowane obejmujące leczenie 

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

Rada przedyskutowała ww. zagadnienie. 

Ad 5.   Analityk Agencji przedstawił prezentację „Świadczenia gwarantowane z zakresu radioterapii 

chorób nowotworowych – katalog 1D. 

Rada przedyskutowała ww. zagadnienie. 

Ad 3 - 5. Rada zapoznała się z wynikami pogłębionych analiz, uzupełnionymi o dane, których zebranie 

rekomendowano na poprzednich posiedzeniach. Rada uznała, że zakres zgromadzonych danych 

w przedmiotowych obszarach jest wystarczający do kontynuacji prac taryfikacyjnych. Dyskusji 

poddano modyfikację produktów rozliczeniowych, których wprowadzenie pozwoliłoby na lepsze 

dopasowanie charakteru świadczeń do procesu klinicznego. Rada podkreśla znaczenie rozpoczęcia 

programu pilotażowego dotyczącego kompleksowych badań patomorfologicznych JGPato. Efekty tego 

programu przysłużą się optymalizacji badań patomorfologicznych oraz ich identyfikacji, 

konstruktywnej wycenie świadczeń i uzupełnią wnioski w zakresie omawianych obszarów. 

Ad 6. Rada podsumowała stanu realizacji projektów dotyczących taryfikacji świadczeń z zakresu 

onkologii. 

Ad 7. Rada jednogłośnie zatwierdziła protokół z posiedzenia w dniu 26.11.2020 r. 

Ad 8. Rada nie omówiła żadnych kwestii organizacyjnych. 

Ad 9. Filip Nowak zakończył posiedzenie o godzinie 12:23.  


