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Protokół nr 7/2021 
z posiedzenia Rady do spraw Taryfikacji  

w dniu 29 kwietnia 2021 roku 
w formie wideokonferencji 

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

1. Jakub Adamski  

2. Jakub Berezowski 

3. Dominika Janiszewska-Kajka – udział od części pkt. 3 punktu obrad  

4. Jakub Kraszewski  porządku obrad 

5. Filip Nowak – prowadził posiedzenie  

6. Monika Raulinajtys-Grzybek – udział od części pkt. 3 punktu obrad 

7. Daniel Rutkowski  

8. Piotr Nowicki  

9. Waldemar Stylo  

10. Tomasz Berdyga 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia Rady. 

2. Przedstawienie planu posiedzenia oraz omówienie konfliktów interesów.  

3. Omówienie zagadnień metodycznych - metodyka taryfikacji świadczeń kompleksowych. 

4. Omówienie wyników analizy kosztów świadczeń gwarantowanych obejmujących patologię 

noworodka identyfikowane produktami rozliczeniowymi: N20–N25. 

5. Omówienie wyników analizy kosztów świadczeń gwarantowanych z zakresu programów 

zdrowotnych - leczenie chorych ze śpiączką. 

6. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia w dniu 30.03.2021 r. 

7. Zakończenie posiedzenia.  

Ad 1. Posiedzenie o godzinie 12:11 otworzył Przewodniczący Rady, Filip Nowak.  

Ad 2. Rada jednogłośnie (8 osób obecnych) zatwierdziła porządek obrad. 

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

oświadczenia dotyczące braku konfliktu interesów.  

Ad 3. Analitycy Agencji przypomnieli prezentację dot. metodyki świadczeń kompleksowych. 

Rada przeprowadziła dyskusję, w trakcie której poruszyła zagadnienia dot. wypracowania spójnej 

metodyki wyceny, określenia produktów rozliczeniowych dla ośrodków onkologicznej opieki 

kompleksowej, stworzenia nowych produktów/pakietów, uwzględnienia elementu koordynacji 

i utrzymania jakości, oszacowania budżetu na realizację produktów onkologicznej opieki 

kompleksowej, biorąc pod uwagę: dane historyczne, wyniki pilotażu, przebiegi eksperckie. 
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W trakcie dyskusji do posiedzenia dołączyły Monika Raulinajtys-Grzybek i Dominika Janiszewska-Kajka. 

Ad 4. Analityk Wydziału Taryfikacji Agencji przedstawił prezentację „Świadczenia gwarantowane  

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

Rada przeprowadziła konsultacje z ekspertami z dziedziny neonatologii. 

W dalszej kolejności Rada przeprowadziła dyskusję, w wyniku której zaproponowała konieczne 

modyfikacje w projektach taryf. Ponad to zwróciła uwagę na związek zmian w neonatologii 

ze zmianami w ginekologii i położnictwie.  

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

obejmujące leczenie chorych ze śpiączką (ICD-10 R40.2)”. 

Rada przeprowadziła dyskusję, w wyniku której zaakceptowała zaprezentowane propozycje taryf.  

Ad 6. Rada 9 głosami „za”, przy 1 głosie wstrzymującym zatwierdziła protokół z posiedzenia w dniu 

30.03.2021 r. 

Ad 7. Filip Nowak zakończył posiedzenie o godzinie 18:16. 

 

 


