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KOMUNIKAT SPECJALNY – 20/06/2016
Rada ds. Taryfikacji AOTMiT:
chirurgia bariatryczna oddzielona od chirurgii,
taryfa obniżona o 942 zł.
Oddzielenie chirurgii bariatrycznej od chirurgii ogólnej zaopiniowała
pozytywnie Rada ds. Taryfikacji Agencji Oceny Technologii Medycznych
(AOTMiT) na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2016r. Rada zarekomendowała
także jak najszybsze utworzenie modelu skoordynowanej opieki i
finansowania leczenia pacjentów z otyłością skrajnie olbrzymią. Rada
zaleciła również obniżenie taryfy cenowej za jeden zabieg chirurgii
bariatrycznej o 942 zł. Co dalej z chirurgią bariatryczną wyjaśnia Magdalena
Gajda, Społeczny Rzecznik Praw Osób Chorych na Otyłość.
Szanowni Państwo;
Wygraliśmy kolejną „potyczkę” w naszej „bitwie” o chirurgię bariatryczną. Na
posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2016r., Rada ds. Taryfikacji AOTMiT
zaopiniowała pozytywnie propozycje przedstawione przez Prezesa Agencji w
maju br.
Rekomendacje Rady ds. Taryfikacji, gremium konsultacyjno -doradczego
AOTMiT są jednoznaczne:
- należy oddzielić chirurgię bariartyczną od chirurgii ogólnej i utworzyć nową
grupę zabiegów pn. chirurgiczne leczenie otyłości, w której znajdą się trzy
główne typy wykonywanych w Polsce operacji: opaska żołądkowa, rękawowa
resekcja żołądka oraz gastric bypass;
- należy jak najszybciej utworzyć model skoordynowanej opieki i finansowania
leczenia pacjentów z otyłością skrajnie olbrzymią.
Najważniejszym elementem dyskusji nad chirurgią bariatryczną było
omówienie przez Radę wysokości taryfy, czyli mówiąc prościej – wysokości
kwoty za jedną operację bariatryczną, którą będzie zwracał Narodowy Fundusz
Zdrowia szpitalom wykonującym takie zabiegi. Pierwotnie stawka została
ustalona na kwotę: 11 886, 16 zł. Rada ds. Taryfikacji, „w związku z
narastającym problemem otyłości” tylko nieznacznie obniżyła ją do 10 944,08
zł, czyli o 942,08 zł. Zdaniem chirurgów bariatrów współpracujących z
Fundacją Osób Chorych na Otyłość OD-WAGA kwota ta to absolutne minimum.
Jeśli zostanie jeszcze bardziej obniżona, szpitale mogą uznać zabiegi chirurgii
bariatrycznej za nierentowne i zrezygnować z nich. Czy tak się może stać?
Podkreślam - po dwóch latach walki o uznanie dla chorych na otyłość
olbrzymią i skrajnie olbrzymią prawa do refundowanego leczenia, opinia Rady
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ds. Taryfikacji to ogromnie ważne zwycięstwo, ale to dopiero pierwsza
„potyczka”. Procedura dalszego postępowania jest następująca:
- już niebawem prezes AOTMiT wyda obwieszczenie z decyzjami co do chirurgii
bariatrycznej,
- następnie decyzje AOTMiT zostaną przedstawione ministrowi zdrowia,
- minister zdrowia może je przyjąć w całości, albo je zmienić,
- w przypadku zmian – najbardziej obawiamy się dalszego obniżania taryfy
cenowej dla zabiegów chirurgicznego leczenia otyłoś ci. Dlaczego? Wyjaśniłam
na początku.
Wspólnie ze współpracownikami Fundacji OD-WAGA oraz chirurgami
bariatrami jesteśmy w ciągłym kontakcie z AOTMiT. Piszemy apele,
wyjaśnienia merytoryczne, dzwonimy, prosimy o informacje . Nieustająco
udowadniamy instytucjom publicznym, że podobnie jak inni chorzy w Polsce –
onkologiczni, kardiologiczni itp. – tak i chorzy na otyłość nie są pozostawieni
samym sobie. Wspierają nas informacyjnie pracownicy AOTMiT udzielając nam
porad gdzie, do kogo, jakiego rodzaju pismo wysłać, do kogo zadzwonić.
Wspierają nas media, z którymi współpracujemy od dwóch lat.
Szanowni Państwo;
Jeszcze w czerwcu czeka nas kolejna „potyczka”. Tym razem w ministerstwie
zdrowia. Kiedy dokładnie do niej dojdzie - jeszcze nie wiemy. Wiemy natomiast
jaki cel chcemy osiągnąć. Jeśli minister zdrowia przyjmie opinię AOTMiT
jeszcze w czerwcu br. to wcześniej wymienione postanowienia dot. chirurgii
bariatrycznej wejdą w życie już od 1 stycznia 2017r. O kolejnych naszych
działaniach będziemy Państwa informować na www.od-waga.org.pl.
Prosimy - wspierajcie nas jak możecie – słowami, przekazywaniem informacji o
Fundacji OD-WAGA, a także finansowo, każdą nawet najmniejszą kwotą,
abyśmy mogli dalej działać na rzecz zwiększenia dostępności osób chorych na
otyłość do zabiegów chirurgii bariatrycznej, a następnie, zbierając
i
przekazując instytucjom publicznym i placówkom medycznym Wasze potrzeby i
opinie, współpracować z nimi nad przygotowaniem i wdrożeniem
ogólnopolskiego systemu opieki chirurgicznej nad chorymi na otyłość. Za każdą
pomoc serdecznie dziękuję w imieniu całego Zespołu Fundacji OD-WAGA.
Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami
Magdalena Gajda
Prezes Fundacji OD-WAGA
Społeczny Rzecznik Praw Osób Chorych na Otyłość
W załączeniu - opinia Rady ds. Taryfikacji AOMTiT – 15 czerwca 2016r.

