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ws. taryfy dla świadczeń gwarantowanych  
obejmujących radioterapię chorób nowotworowych 

 
Rada ds. Taryfikacji, po zapoznaniu się ze złożonym projektem taryf  
dla świadczeń gwarantowanych obejmujących radioterapię chorób nowotworowych, 
uznaje za zasadne ustalenie taryfy zgodnie z propozycją Prezesa przedstawioną 
w raporcie. 

Uzasadnienie 

Przygotowane projekty taryf uwzględniają szeroki zakres danych empirycznych, 
zarówno dotyczących przebiegu  procesu leczenia, jak i struktury organizacyjnej 
świadczeniodawców i wynikających z tego danych kosztowych. Najistotniejsze zmienne 
wpływające na poziom taryfy zostały poddane licznym dyskusjom na posiedzeniach 
Rady, przy współudziale zapraszanych ekspertów. 

Bieżącej analizie poddawano zgłaszane przez ekspertów i członków Rady warianty. 
Proponowane podejście, polegające na taryfikacji całego procesu leczenia, jest zbieżne 
z podejściem stosowanym w polskim systemie ochrony zdrowia, jak również 
tendencjami światowymi. Jest ono również zbieżne z aktualnymi priorytetami polityki 
zdrowotnej w kraju. 

Rada zdaje sobie sprawę z kompleksowości zmian wprowadzanych w zakresie 
finansowania świadczeń onkologicznych. W związku z tym widzi zasadność 
wprowadzenia nowych taryf w zakresie radioterapii łącznie z wcześniej 
opublikowanymi taryfami, dotyczącymi pozostałych świadczeń onkologicznych. 

Rekomendacje Rady ds. Taryfikacji 

Rada rekomenduje bieżące monitorowanie sposobu realizacji świadczeń i ich struktury, 
a ponadto wypracowanie zaleceń postępowania w zakresie diagnostyki i leczenia.  
Rada rekomenduje, po aktualizacji wykazu wzorcowych procedur w zakresie 
radioterapii onkologicznej, ponowną analizę świadczenia. 
 
 
 

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 
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taryfy świadczeń „Świadczenia gwarantowane obejmujące radioterapię chorób nowotworowych”, data 
ukończenia 04.02.2021 r., zawierającego projekt taryfy, opublikowanego na stronie internetowej AOTMiT. 

Inne wykorzystane źródła danych, oprócz wyżej wskazanych: 

1. Opinie ekspertów przedstawione w trakcie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji. 

 


