Rada do spraw Taryfikacji
działająca przy

Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Stanowisko Rady ds. Taryfikacji
nr 12/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r.
ws. taryfy dla świadczeń gwarantowanych w obszarze choroby układu
moczowo-płciowego, finansowane w ramach JGP sekcji L
Rada ds. Taryfikacji, po zapoznaniu się ze złożonym projektem taryf dla
świadczeń gwarantowanych w obszarze choroby układu moczowo-płciowego,
finansowane w ramach JGP sekcji L w zakresie leczenia szpitalnego oraz
wybranych świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, uznaje za
zasadne ustalenie taryfy zgodnie z propozycją Prezesa AOTMiT, przedstawioną w
raporcie w zakresie leczenia szpitalnego dla grup:
•
•
•
•
•
•
•

L45 Endoskopowe zabiegi gruczołu krokowego lub pęcherza moczowego;
L104 Inne procedury w zakresie układu moczowo – płciowego;
L47 Małe zabiegi gruczołu krokowego lub pęcherza moczowego;
L09 Małe zabiegi nerek;
L30 Małe zabiegi pęcherza moczowego;
L26 Średnie zabiegi endoskopowe na pęcherzu moczowym;
L31
Radykalna
prostatektomia
(ograniczona
do
zabiegów
laparoskopowych);

oraz z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej dla procedur:
•
•
•
•
•
•
•

Cystoskopię przezcewkową (57.32);
Inną uretroskopię (58.22);
Biopsję stercza (60.111);
Przezskórną biopsję stercza (60.113);
Operację stulejki (64.0);
Wycięcie lub biopsję i zniszczenie zmiany skóry prącia (64.21);
Szycie prącia (64.41).

Uzasadnienie
Z uwagi na obszerność sekcji L katalogu JGP, Rada przyjęła etapowość
taryfikowania świadczeń. Wybierając świadczenia podlegające taryfikacji
w pierwszej kolejności Rada kierowała się kryterium małoinwazyjnych zabiegów
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lub wykonywanych przeważnie w trybie jednodniowym, jak również uwzględniła
priorytetowość świadczeń w grupie najczęstszych wskazań onkologicznych.
Rekomendacje
Rada rekomenduje monitorowanie
po wprowadzeniu ww. taryf.

realizacji

świadczeń

z

sekcji

L

Filip Nowak
Przewodniczący Rady ds. Taryfikacji
/dokument podpisany elektronicznie/

Tryb wydania stanowiska
Stanowisko wydano na podstawie art. 31sa ust. 2 pkt 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 z późn. zm.), z uwzględnieniem raportu w sprawie ustalenia
taryfy świadczeń nr: WT.521.4.2017 „Świadczenia gwarantowane obejmujące choroby układu moczowopłciowego”, data ukończenia 19.10.2020.
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