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Protokół nr 6/2021 
z posiedzenia Rady do spraw Taryfikacji  

w dniu 30 marca 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 - udział od części pkt. 4 porządku obrad 

5. Filip Nowak – prowadził posiedzenie  

6. Monika Raulinajtys-Grzybek   

7. Daniel Rutkowski  

8. Piotr Nowicki – udział od części pkt. 4 porządku obrad 

9. Waldemar Stylo  

Członkowie Rady nieobecni na posiedzeniu: 

1. Tomasz Berdyga 

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: Świadczenia szpitalne z zakresu toksykologii (JGP: S40-

S44). 

5. Omówienie wyników analizy kosztów świadczeń gwarantowanych obejmujących patologię 

noworodka identyfikowane produktami rozliczeniowymi: N20–N25 

6. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia w dniu 23.03.2021 r. 

7. Zakończenie posiedzenia.  

Ad 1. Posiedzenie o godzinie 15:10 otworzył Przewodniczący Rady Filip Nowak.  

Ad 2. Rada jednogłośnie (7 osób obecnych) zatwierdziła porządek obrad. 

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

oświadczenia dotyczące braku konfliktu interesów.  

Z uwagi na nieobecność członka Rady koordynującego temat objęty 3 punktem porządku obrad, 

decyzją Przewodniczącego Rada zaczęła omawiać kolejny punkt porządku obrad. 

Ad 4. Analityk Wydziału Taryfikacji Agencji przedstawił prezentację „Świadczenia szpitalne z zakresu 

toksykologii (identyfikowane produktami rozliczeniowymi S40–S44)”. 
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W trakcie prezentacji analitycznej do posiedzenia dołączył Piotr Nowicki. 

W trakcie dyskusji analitycznej do posiedzenia dołączył Jakub Kraszewski. 

Po przeprowadzonej dyskusji Rada poprosiła analityków o dodatkowe wyliczenia, które zostaną 

zaprezentowane w dalszej kolejności. 

Ad 3. Analityk Wydziału Taryfikacji Agencji przedstawił prezentację „Analiza kosztów świadczeń 

towarzyszących do programów lekowych”. 

W zakresie onkologicznych programów lekowych Rada przyjęła treść raportu przy czym przyjęcie 

jednego z zaproponowanych wariantów zależy od wymogów diagnostycznych, które są dla każdego 

programu. W przypadku badań kosztochłonnych  jednoznacznie wskazanych oraz obligatoryjnych w 

danym programie zasadne jest przyjęcie wariantu 1 i włączenie do taryfy kosztów w/w badań. 

Wymagałby to także wprowadzenia precyzyjnej i obligatoryjnej sprawozdawczości. Natomiast w 

przypadku alternatywności wykonywania badań bardziej zasadnym byłby wybranie wariantu 2 i 

płacenie w sytuacji faktycznego wykonania badania oddzielnie. W związku z tym Rada uznała za 

konieczny bardziej szczegółowy przegląd wymogów do poszczególnych programów, 

ich uszczegółowienie przez analityków AOTMiT we współpracy z Departamentu Gospodarki Lekiem 

NFZ. 

Ponadto, Rada zarekomendowała stworzenie odrębnych produktów rozliczeniowych dla świadczeń 

towarzyszących programom lekowym z zakresu świadczeń onkologicznych. 

c.d. Ad 4. Analitycy Agencji przestawili dodatkowe wyliczenia, o które prosiła Rada. 

Rada zwróciła uwagę na konieczność odrębnego finansowania konsultacji toksykologicznej 24 godziny 

na dobę 7 dni w tygodniu, gdyż działalność ta wymaga oddelegowania specjalisty toksykologa 

wyłącznie do tych zadań. Jednak zdaniem Rady takie dyżury powinny być finansowane jedynie w kilku 

wybranych ośrodkach toksykologicznych na terenie całego kraju. Liczbę tych ośrodków należałoby 

ustalić w wyniku analizy faktycznie udzielanych dotychczas konsultacji. Ponadto Rada zwróciła uwagę 

na problem, iż część leczonych pacjentów toksykologicznych nie generuje dla świadczeniodawców 

rzeczywistych przychodów, gdyż wyegzekwowanie zapłaty od nieubezpieczonych (często pacjentami 

są osoby bezdomne) jest prawie niemożliwe. Dodatkowo część pacjentów opuszcza szpitale na własne 

żądanie, co utrudnia właściwe rozliczenie wykonanego świadczenia. 

Rada zarekomendowała opublikowanie taryf dotyczących świadczeń szpitalnych z zakresu toksykologii 

(JGP: S40-S44) po uwzględnieniu zmian wprowadzonych podczas posiedzenie Rady.  

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

obejmujące patologię noworodka identyfikowane produktami rozliczeniowymi: N20–N25”. 

W wyniku przeprowadzonej dyskusji Rada uznała, że zakres zgormadzonych danych nie jest 

wystarczający do przygotowania raportu oraz wskazała zakres koniecznych modyfikacji. Ponadto Rada 

wskazała na potrzebę szerszych konsultacji z ekspertami. 

Ad 6. Rada jednogłośnie (9 osób obecnych) zatwierdziła protokół z posiedzenia w dniu 23.03.2021 r. 

Ad 7. Filip Nowak zakończył posiedzenie o godzinie 19:48. 

 

 


