
Komunikat nr 130/2015 

dla świadczeniodawców, realizujących umowy w rodzaju leczenie szpitalne - 

programy zdrowotne (lekowe) - program leczenia neowaskularnej (wysiękowej) 

postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) (załącznik B.70) 

 

 

W związku z uruchomieniem  elektronicznej kwalifikacji pacjentów do leczenia w programie 

lekowym  Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego  

z wiekiem (AMD) (ICD-10 H35.3), Śląski Oddział Wojewódzki NFZ przekazuje następujące 

informacje: 

 

1. Z dniem 1 grudnia 2015 r. funkcjonować będzie jedynie możliwość elektronicznej kwalifikacji 

pacjentów do udziału w programie lekowym; w związku z powyższym prosimy o zaprzestanie 

wysyłania wniosków w wersji papierowej. 

2. Pacjenci, których kwalifikacja do programu nastąpiła w oparciu o wnioski papierowe, muszą zostać 

wprowadzeni do systemu.  W takim przypadku, po uzupełnieniu danych, w polu uwagi należy wpisać 

adnotację, że pacjent został zakwalifikowany do leczenia decyzją Zespołu Koordynacyjnego z dnia 

…. oraz dołączyć skan decyzji Zespołu Koordynacyjnego o zakwalifikowaniu pacjenta do leczenia 

w programie (np. w miejscu przeznaczonym na pliki z badań).  

3. W przypadku wniosków, które w wyniku weryfikacji zostały zwrócone do uzupełnienia, właściwy 

sposób postepowania jest następujący: prawidłowo wypełniony wniosek, uzupełniony o dane, które 

były przedmiotem negatywnej weryfikacji, należy przesłać w wersji  elektronicznej w celu 

przeprowadzenia ponownej, kompleksowej oceny pod względem spełnienia kryteriów 

kwalifikacji. 

4. W przypadku kwalifikowania do programu pacjenta, u którego występuje uczulenie na barwnik 

stosowany w angiografii lub występują  inne jednoznaczne przeciwskazania do wykonania tego 

badania, skan zaświadczenia lekarskiego informującego o powyższym należy zamieścić 

w miejscu przeznaczonym na plik  angiografii fluoresceinowej.  

5. Podczas wprowadzania do systemu pacjentów już zakwalifikowanych, może zaistnieć sytuacja, 

kiedy pomiędzy datą realizacji badań, które posłużyły do kwalifikacji  i zostały przesłane w wersji 

papierowej, a datą wprowadzania może upłynąć więcej niż 60 dni. Wówczas  – w systemie przy 

badaniu, które straciło aktualność, wpisujemy datę bieżącą, natomiast w polu uwagi – wpisujemy 

faktyczną datę realizacji badań. Podkreślić należy, że sytuacja dotyczy jedynie pacjentów już 

zakwalifikowanych i jest rozwiązaniem tymczasowym (do czasu wprowadzenia zmian 

w systemie). 

6. Kwalifikacja pacjentów, którzy dotychczas byli leczeni w ramach JGP B02 może zostać 

zrealizowana na podstawie angiografii fluoresceinowej wykonanej w trakcie ostatnich 12 miesięcy. 



Wówczas sposób wpisania daty realizacji badania jest analogiczny do opisanego w punkcie 5, 

powyższe rozwiązanie jest tymczasowe  (do czasu wprowadzenia zmian w systemie). 

7. W przypadku części wniosków poprzestano jedynie na ich wprowadzeniu, natomiast nie przesłano 

ich do oceny przez członków Zespołu Kwalifikacyjnego. Aby uniknąć powyższego, informujemy, 

że po poprawnym wprowadzeniu danych generuje się numer wniosku i wniosek otrzymuje status 

„wprowadzony”.  Aby mogła być zrealizowana ocena wniosku/kwalifikacja przez członków Zespołu 

Koordynacyjnego należy poprzez filtr „status programu”  (ukazujący się na pierwszym ekranie po 

zalogowaniu) wybrać wnioski o statusie „wprowadzony”. Jeśli w  systemie widnieją takie wnioski, 

ukażą się one na dole ekranu w postaci listy, gdzie przy każdym wprowadzonym pacjencie w prawej 

strony będą umieszczone 4 ikonki – E – Edycja, P – Podgląd, W – Wysłanie do  oceny i A – Anulacja. 

Należy wybrać W – i dopiero wówczas wniosek zostanie przekazany do oceny przez członków 

Zespołu Koordynacyjnego. W przypadku prawidłowo  przesłanego wniosku do Zespołu, na podany 

adres e-mail  zostanie przesłana informacja „W systemie SMPT został przekazany do oceny program 

leczenia AMD nr ……”. 

8. Analogicznie, po zakwalifikowaniu pacjenta do udziału programie lekowym, zostanie przesłana 

informacja zwrotna „W systemie SMPT został zaakceptowany program leczenia AMD nr ……”,  

w przypadku decyzji negatywnej  - „W systemie SMPT został odrzucony program leczenia AMD 

nr …..” 

9. Należy podkreślić, że ze względu na ochronę danych osobowych numer wniosku/nr programu jest 

niezwykle istotną informacją pozwalającą na identyfikację pacjenta w SMPT. W związku  

z powyższym należy nr programu wpisać do dokumentacji. 

10. Dotychczas program SMPT pozwala na przeprowadzenie kwalifikacji pacjenta do leczenia  

w programie lekowym. Funkcjonalność dotycząca monitorowania przebiegu terapii zostanie 

udostępniona w późniejszej kolejności.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło:  

Informacja z Departamentu Gospodarki Lekami Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia 

z dnia 02.12.2015 r.  

Dział Programów Lekowych i Chemioterapii Śląskiego OW NFZ 

tel. 32 735 17 57 


