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Protokół nr 1/2021 
z posiedzenia Rady do spraw Taryfikacji  

w dniu 28 stycznia 2021 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. Podsumowanie 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 gwarantowane obejmujące leczenie chorób nowotworowych układu 

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

4. Omówienie założeń procesu taryfikacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia 

szpitalnego w obszarze: choroby wątroby, dróg żółciowych, trzustki i śledziony (sekcja G JGP). 

5. Omówienie zagadnienie metodyczne - metodyka taryfikacji świadczeń kompleksowych. 

6. Omówienie i zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady w dniu 17 grudnia 2020 r. 

7. Sprawy organizacyjne. 

8. Zakończenie posiedzenia.  

Ad 1. Posiedzenie o godzinie 09:06 otworzył Przewodniczący Rady Filip Nowak.  

Ad 2. Rada jednogłośnie zatwierdziła zaproponowany porządek obrad. 

Przewodniczący stwierdził, że wszyscy członkowie Rady obecni na posiedzeniu złożyli odpowiednie 

oświadczenia dotyczące braku konfliktu interesów.  

Ad 3. Analityk Agencji przedstawił prezentację „Świadczenia gwarantowane z obszaru leczenia chorób 

nowotworowych podsumowanie”. 
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Rada przedyskutowała ww. zagadnienie i uznała, że posiadane przez Agencję dane i przeprowadzone 

na ich podstawie analizy są wystarczające do sporządzenia raportów w sprawie taryf świadczeń. 

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

wątroby, dróg żółciowych, trzustki i śledziony (identyfikowane produktami rozliczeniowymi NFZ: G01–

G42, oraz PZG01,PZG02)] - analiza problemu decyzyjnego”. 

Rada przedyskutowała ww. zagadnienie i pozytywnie odniosła do propozycji podejścia analitycznego 

Agencji podzielając jej stanowisko, wskazujące na konieczność pozyskania większej ilości danych, niż 

obecnie posiadane przez Agencję, do stworzenia raportu w sprawie taryfy świadczeń. Rada zwróciła 

uwagę na konieczność szczególnie wnikliwej oceny zarówno klinicznej, jak i kosztowej świadczeń 

realizowanych przy wykorzystaniu różnych technologii medycznych, w tym metodami 

małoinwazyjnymi. 

Ad 5.   Analityk Agencji przedstawił prezentację „Metodyka wyceny świadczeń - opieki kompleksowe - 

analiza problemu decyzyjnego”. 

Rada wysłuchała prezentacji, a z uwagi na rozległość tematu i jego wagę oraz konieczność podziału 

zagadnienia, dyskusję przeniosła na kolejne posiedzenie.  

Ad 6. Rada jednogłośnie zatwierdziła protokół z posiedzenia w dniu 17 grudnia 2020 r. 

Ad 7. i 8. Rada zatwierdziła treść protokołu z bieżącego posiedzenia, po czym Filip Nowak zakończył 

posiedzenie o godzinie 13:03.  


