
 

 
 

                     

Protokół nr 27/2022 
z posiedzenia Rady do spraw Taryfikacji  

w dniu 17 listopada 2022 roku 
w formie wideokonferencji 

 

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

1. Krzysztof Bałata - obecny od części pkt. 1 porządku obrad 

2. Jakub Banaszek  

3. Tomasz Berdyga 

4. Jakub Kraszewski   

5. Dominika Janiszewska-Kajka – obecna od części pkt. 1 porządku obrad 

6. Filip Nowak – prowadził posiedzenie 

7. Daniel Rutkowski 

8. Bernard Waśko  

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji i przyjęcie planu posiedzenia. 

2. Omówienie założeń procesu taryfikacji świadczeń realizowanych w ramach profilaktycznego 

programu zdrowotnego pn.: Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym przewlekłej 

obturacyjnej choroby płuc - zwanej dalej „POChP”. 

3. Wyniki analiz kosztowych i propozycje wycen w odniesieniu do nowego świadczenia z zakresu 

opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień - z użyciem metody powtarzalnej przezczaszkowej 

stymulacji magnetycznej (rTMS). 

4. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady w dniu 27.10.2022 r. 

5. Zakończenie posiedzenia.  

Ad 1. Posiedzenie o godzinie 14:06 otworzył Przewodniczący Rady Filip Nowak. 

Rada jednogłośnie  (6 głosami „za”) przyjęła zaproponowany porządek obrad. 

Do posiedzenia dołączyli Dominika Janiszewska-Kajka i Krzysztof Bałata. 

Ad 2. Analityk Agencji przedstawił najważniejsze informacje dot. założeń procesu taryfikacji świadczeń 

realizowanych w ramach profilaktycznego programu zdrowotnego pn.: Program profilaktyki chorób 

odtytoniowych (w tym przewlekłej obturacyjnej choroby płuc - zwanej „POChP”).  

W wyniku przeprowadzonej dyskusji Rada zaakceptowała przyjęty kierunek prac. 

Ad 3. Analityk Agencji przedstawił prezentację z wynikami analiz kosztowych i propozycjami wycen 

w odniesieniu do nowego świadczenia z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień - z użyciem 

metody powtarzalnej przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (rTMS). 

W wyniku przeprowadzonej dyskusji Rada złożyła uwagi do przedstawionego materiału. 
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Ad 4. Rada jednogłośnie (8 głosami „za”) zatwierdziła protokół z posiedzenia w dniu 27.10.2022 r.  

Ad 5. Filip Nowak zakończył posiedzenie o godzinie 15:58. 


