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Plan prezentacji 

 Podstawy prawne zleceń MZ 

Dotychczas oceniane technologie z dziedziny okulistyki  

Wykaz aktualnych zleceń MZ dotyczących technologii z dziedziny 

okulistyki 

Ograniczenia wewnętrzne w wydawaniu rekomendacji przez AOTM  

 Ograniczenia zewnętrzne w wydawaniu rekomendacji przez AOTM 

• Ilość aktualnie zleconych zadań 

• ustawa refundacyjna 



Podstawy prawne zleceń MZ 

 art. 31 c Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r., o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych : kwalifikacja 

świadczeń do koszyka świadczeń gwarantowanych 

 art. 31 e Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r., o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych : usunięcie, zmiana 

poziomu lub sposobu finansowania lub warunków realizacji 

świadczeń gwarantowanych 

 art. 31 n Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r., o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych : realizacja innych 

zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia 

 



Rok Lek/ świadczenie Opinia 

2008 

pegaptanib sodu (Macugenu®) w 

leczeniu neowaskularnej postaci 

zwyrodnienia plamki żółtej 

NIE (mniej efektywnym kosztowo niż stosowane w tym 

samym 

wskazaniu inne inhibitory angiogenezy oraz werteporfina) 

2008 (luty) 
ranibizumab (Lucentis) w leczeniu 

pacjentów  

z wysiękową postacią zwyrodnienia 

plamki żółtej związanego z wiekiem 

NIE (brak pewnych dowodów dotyczących kosztów 

efektywności oraz 

wiarygodnej analizy wpływu na budżet płatnika publiczneg 

2008 

(wrzesień) 

TAK/ FINANSOWANIE pod warunkiem zapewnienia kosztowo 

efektywnego sposobu finansowania. 

2009 

Leczenie neowaskularnej 

(wysiękowej) postaci zwyrodnienia 

plamki związanego z wiekiek 

TAK (w ramach programu zdrowotnego) 

2010 

Iniekcja doszklistkowa przeciwciała 

monoklonalnego w celu leczenia 

neowaskularnej postaci zwyrodnienia 

plamki żółtej związanego z wiekiem 

(AMD) 

TAK (w ramach JGP) 

2009 tafluprost (Taflotan®) w leczeniu 

nadciśnienia ocznego bądź jaskry z 

otwartym kątem przesączania 

NIE (brak opublikowanych  przekonujących badań 

efektywności klinicznej 

 i bezpieczeństwa stosowania  tafluprostu) 

2011 
TAK (w ramach wykazu leków refundowanych, pod 

warunkiem znacznego obniżenia ceny) 

2009 
operacja stożka rogówki metodą 

cross-linking (X-linking), 
TAK/ FINANSOWANIE TYMCZASOWE na okres 2 lat 

Leki i świadczenia okulistyczne 
dotychczas oceniane przez AOTM 



 zlecenie Ministra Zdrowia zgodnie z art. 31 c Ustawy z dnia 27 sierpnia 

2004 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, 

 terapia protonowa (radioterapia hadronowa) polega na 

zastosowaniu wiązek promieniowania silnie jonizującego 

(najczęściej protonów lub jonów węgla) o energiach 60-250 MeV do 

napromieniowania głębiej położonych guzów, 

 pozwala na leczenie nowotworów wewnątrzgałkowych bez 

ograniczeń związanych z umiejscowieniem guza, wielkością 

podstawy czy obecnością nacieku pozagałkowego, 

 pozwala w większym odsetku zachować prawidłowe widzenie i 

zmniejszyć prawdopodobieństwo powikłań  

Zlecenia w trakcie realizacji - terapia 
protonowa nowotworów oka 



Zlecenia w trakcie realizacji -
protezowanie rogówki 

 zlecenie Ministra Zdrowia zgodnie z art. 31 c Ustawy z dnia 27 sierpnia 

2004 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, 

 polega na wszczepieniu w przednią ścianę gałki ocznej (w 

rogówkę) protezy rogówki wykonanej z polimetakrylanu metylu 

(PMMA), dla której nośnikiem i materiałem mocującym może być 

materiał biokompatybilny lub biologiczny (ring kostny lub 

przeszczep rogówki), 

 u pacjentów, u których konwencjonalne i uporczywe leczenie nie 

przynosi trwałego efektu (niekwalifikujący się do przeszczepu 

rogówki, kilkakrotnie odrzucający przeszczep, z zespołem Stevensa-

Johnsona i pemfigoidem ocznym oraz pacjenci ze schorzeniami o 

charakterze autoagresyjnym),   

 

 



Rodzaj świadczenia Budżet NFZ ( 2012 ) 

Refundacja leków ca. 9 mld PLN 

Pozostałe świadczenia 

gwarantowane 

ca. 52 mld PLN 

Zasoby AOTM Ilość analityków 

Technologie lekowe 21 osób 

Pozostałe świadczenia 

gwarantowane 

7 osób 

Ocena technologii nielekowych to najczęściej tzw. 

Multi Technology Appraisal   

z wszelkimi tego konsekwencjaami 

Ograniczenia wewnętrzne w 
wydawaniu rekomendacji przez AOTM 



Lp Skrócona nazwa ocenianego świadczenia 

1 Mechaniczne wspomaganie komór serca, w tym dla cieci o masie ciała poniżej 40 kg 

2 Terapia protonowa w nowotworach oka 

3 Toksyna botulinowa w terapeutycznym programie zdrowotnym - dawkowanie 

4 Wspomaganie serca sztucznymi komorami 

5 Mikroradioterapia (OMSCMRT) 

6 Leczenie chirurgiczne cukrzycy 

7 Przeznaczyniowe zamknięcie uszka lewego przedsionka w leczeniu migotania przedsionków 

8 123I-MIBG-SYSTadren 

9 Diagnostyka OUNza pomocą radiofarmaceutyków 

10 Leczenie chłoniaków nieziarniczych z zast. znakowanymi radioizotopowo mAb 

11 Leczeniu nieoperacyjnych guzów neuroendokrynnych z zast. znakowanych radioizotopowo peptydów 

12 Leczenie restenozy za pomocą PTCA z uwolnieniem leku 

13 Pompy insulinowe 

14 Fotodynamiczna terapia nowotworów skóry (PDT) 

15 Leczenie przetoczeniami Ig w chorobach neurologicznych (IVIG)  

16 Elektrochemioterapia (ECT) 

17 Chemioterapia perfuzyjna kończynowa w hipertermii (KCPH) 

18 Protezowanie rogówki 

19 Zapobieganie powikłaniom w warunkach domowych 

20 Wew. naczyniowa hipotermia po nagłym zatrzymaniu krążenia 

21 Wprowadzenie protezy metalowej do moczowodu albo cewki moczowej 

22 Neuromodulacja krzyżowa w leczeniu zaburzeń czynności dolnych dróg moczowych 

Ograniczenia zewnętrzne w 
wydawaniu rekomendacji przez AOTM 



 

 

JEST BĘDZIE 

wymóg uzyskania 

rekomendacji Prezesa 

Agencji w procesie 

dokonywania 

kwalifikacji  

świadczeń opieki 

zdrowotnej ( art. 31 a-

c) jako 

gwarantowanych w 

zakresie z art. 15 ust. 

2 pkt 1-13 ustawy 

 

• wymóg uzyskania rekomendacji Prezesa Agencji w 

procesie dokonywania kwalifikacji świadczeń opieki 

zdrowotnej jako gwarantowanych w zakresie z art. 15 

ust. 2 pkt 1-8 i 10-13 ustawy - pkt. 9 odnośnie wyrobów 

medycznych - kwalifikacja będzie odbywała się na 

podstawie wskazanych kryteriów przewidzianych w 

ustawie refundacyjnej dla trybu obejmowania refundacją 

 

kwalifikacja w/w świadczeń  na podstawie 

wskazanych kryteriów określonych w ustawie 

refundacyjnej (art. 12) – konieczność przedstawienia 

przez wnioskodawcę raportu  (skróconego ?) HTA 

Ograniczenia zewnętrzne w 
wydawaniu rekomendacji przez AOTM 


