Szanowni Państwo,
W związku z kontynuacją prac Agencji dotyczących pozyskania danych niezbędnych do ustalenia
taryfy świadczenia scharakteryzowanego kodem ICD-9: 54.971 Chemioterapia dootrzewnowa w
hipertermii (HIPEC), uprzejmie informuję, że w dniu 9 marca br. Agencja wystąpiła z wnioskiem o
nieodpłatne udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczenia do wszystkich
świadczeniodawców realizujących w ramach umowy z NFZ powyższe świadczenie.
Z informatora o zawartych umowach z NFZ na rok 2017 uzyskano informację, iż przedmiotowe
świadczenie realizowane było przez sześć podmiotów: Dolnośląskie Centrum Onkologii we
Wrocławiu, Centrum Onkologii – Instytut Marii Skłodowskiej-Curie, Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny nr 1 w Lublinie, Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy,
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie oraz
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku.
W celu oszacowania kosztu świadczenia będą gromadzone dane finansowo-księgowe za 2017 rok oraz
dane dotyczące realizacji świadczenia dla wszystkich hospitalizacji z 2017 roku.
Ramowy harmonogram postępowania:
•

ogłoszenie informacji o rozpoczęciu procesu gromadzenia danych 9.03.2018 r.

•

przesłanie wniosków o udostępnienie danych 9.03.2018 r.

•

przygotowanie danych finansowo-księgowych do 30.04.2018 r.

•

przygotowanie i udostępnienie danych medycznokosztowych do 30.05.2018 r.

Lista podmiotów leczniczych, do których Agencja wystąpiła z wnioskiem jest dostępna na stronie
internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja”
http://www.aotm.gov.pl/www/taryfikacja/taryfikowane-swiadczenia/postepowania-wtoku/
Ponadto informujemy i zachęcamy do przekazania Agencji wszelkich uwag, sugestii i opinii
dotyczących powyższego świadczenia gwarantowanego. Cenimy sobie głos środowiska medycznego
na co dzień sprawującego opiekę nad pacjentem, środowiska eksperckiego wyznaczającego standardy
i nowe trendy. Państwa uwagi i doświadczenie pozwolą na uwzględnienie w procesie taryfikacji
specyfiki świadczenia czyniąc go bardziej przejrzystym, obiektywnym i rzetelnym, stanowiąc tym
samym podstawę wyceny spełniającej oczekiwania wszystkich zainteresowanych stron. Formularz do
zgłaszania uwag znajduje się na stronie http://www.aotm.gov.pl/www/taryfikacja/taryfikowaneswiadczenia/postepowania-zakonczone/uwagi-do-taryfikowanych-swiadczen-onkologia/
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