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KOMUNIKAT SPECJALNY – 08/06/2016
Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji AOTMiT jeszcze w czerwcu
Nad oddzieleniem chirurgii bariatrycznej od chirurgii ogólnej, jeszcze w
czerwcu br. będzie obradować Rada do spraw Taryfikacji Agencji Oceny
Technologii Medycznych i Taryfikacji.
Jak już informowaliśmy, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
(AOTMiT) zarekomendowała Ministerstwu Zdrowia i Narodowemu Funduszowi
Zdrowia nowe rozwiązania w obszarze chirurgii bariatrycznej . Agencja zaleciła
wyłączenie zabiegów chirurgii bariatrycznej z ogólnej puli zabiegów
chirurgicznych i utworzenie w wykazie świadczeń refundowanych nowej grupy
pn. chirurgiczne leczenie otyłości, a także dodanie do tej grupy rękawowej
resekcji żołądka (tzw. sleeve) i ustalenie ścisłych kryteriów kwalifikacji
pacjentów do zabiegów chirurgicznego leczenia otyłości.
Jak nas poinformowano w AOTMiT, jeszcze w czerwcu br. odbędzie się
posiedzenie Rady do spraw Taryfikacji, która r ozpatrzy propozycje AOTMiT.
Następnie Rada wystawi opinie co do przedstawionych rozwią zań, zaleci
zmiany, lub poleci przyjęcie propozycji bez korekt. Po zapoznaniu się z
opiniami Rady i wprowadzeniu poprawek, Prezes AOTMiT wyda obwieszczenie
z przyjętymi przez Radę taryfami. NFZ będzie tym samym zobligowany, aby
przyjąć i uwzględnić w swoich kontraktach z placówkami medycznymi nowe
taryfy AOTMiT.
Jeśli obwieszczenie Prezesa AOTMiT z nowymi rekomendacjami i taryfami
dot. chirurgii bariatrycznej ukaże się do końca czerwca br., wejdą one do
planu NFZ od stycznia 2017r. Jeśli nie – decyzje w tym obszarze zostaną
przesunięte na przyszły rok.
W opinii ekspertów Fundacji OD-WAGA, rekomendacje AOTMiT to pierwszy
krok do uregulowania obszaru chirurgii bariatrycznej w Polsce. Dzięki nowej
grupie zabiegów, system rozliczenia ich z NFZ-em będzie jasny. W
konsekwencji szpitale będą mogły lepiej planować operacje, skrócą się kolejki
do zabiegów, pacjenci nie będą musieli szukać wolnych terminów operacji po
całej Polsce. Fundacja OD-WAGA jest w stałym kontakcie z AOTMiT. Bieżące
informacje o tym co się dzieje z rekomendacjami AOTMiT będziemy
publikować na naszej stronie w dziale AKTUALNOŚCI oraz w serwisie
informacyjnym: OTYŁOŚĆ – sekcja: OPERACJE BARIATRYCZNE.

