
  

Rada Przejrzystości 
działająca przy  

Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

 

 
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji  

ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa tel. (+48 22) 101-46-00 fax (+48 22) 46-88-555  

NIP 525-23-47-183 REGON 140278400 
e-mail: sekretariat@aotmit.gov.pl  

www.aotmit.gov.pl    
 

Opinia Rady Przejrzystości  
nr 185/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku  

w sprawie oceny wystarczalności zakresu zgromadzonych materiałów 
analitycznych do wydania stanowiska dotyczącego zmiany technologii 

medycznych w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej 

Rada Przejrzystości uznaje, że: 

• zakres zgromadzonych materiałów wymaga uzupełnienie o badania 
pierwotne tak, aby możliwa była identyfikacja procedur rehabilitacyjnych 
o wysokim stopniu skuteczności. Poprawie powinna podlegać też prezentacja 
danych – wyniki poszczególnych badań muszą być skomentowane pod kątem 
wniosków płynących dla proponowanej organizacji świadczeń 
rehabilitacyjnych, 

• propozycje zmian w zakresie organizacji rehabilitacji ogólnoustrojowej winny 
uwzględniać wnioski wynikające ze zgromadzonych materiałów 
analitycznych,  

• wskazaniem do rehabilitacji ogólnoustrojowej winien być stan funkcjonalny 
chorego oraz ewidensy wskazujące, iż interwencja rehabilitacyjna daje szanse 
na poprawę tego stanu, a nie rodzaj schorzeń (przykładowo wg zapisów na 
str. 8 w zał. 1 do rehabilitacji będzie kwalifikował się pacjent dermatologiczny, 
ale już nie ze schorzeniami naczyń), 

• zmiany w zakresie rehabilitacji nie powinny generować nieuzasadnionych 
wymogów – przykładowo z zapisów na str. 9 w zał. 1. wynika potrzeba 
dysponowania logopedami i psychologami w sytuacji, gdy nie dotyczy 
to pacjentów po udarze mózgu, ani po długotrwałej sztucznej wentylacji. 
Każdy taki wymóg winien wynikać z badań naukowych wskazujących 
na istotne korzyści wynikające z jego spełniania,   

• proponowane rozwiązania powinny zostać zaopatrzone w dodatkową analizę 
oceniającą ich potencjalny wpływ na kolejki oczekujących, 

• wskaźniki powinny odnosić się rzeczywiście do jakości opieki – przykładowo 
długość trwania rehabilitacji trudno interpretować z punktu widzenia jakości. 
Efekty są oczywistym parametrem jakości, ale realizacja założonego planu 
nie stanowi w żadnym razie miary uzyskanych efektów (jak przykładowo 
na str. 12 w zał. 1); 
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• uwzględnienie w klasyfikacjach skali ICF. 

Rada stoi na stanowisku, iż ze względu na wagę problemu rehabilitacji oraz 
ogromne niezaspokojone potrzeby w tym względzie należy kontynuować prace 
nad doskonaleniem świadczeń rehabilitacji ogólnoustrojowej. 

 

 

 

Tryb wydania opinii 

Opinię wydano na podstawie art. 31s ust. 6 pkt. 4 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1510, z późn. zm.), z uwzględnieniem opracowania 
analitycznego AOTMiT, nr: AOTMiT-WS.431.5.2019 „Zmiana technologii medycznych w zakresie rehabilitacji 
ogólnoustrojowe”. Data ukończenia: 19 czerwca 2019 r. Wybrane propozycje stanowią element dokumentu 
„Koncepcji zmian organizacji i funkcjonowania rehabilitacji leczniczej w systemie ochrony zdrowia w Polsce”. 


