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Komunikat nr 109/2015 dla świadczeniodawców,  

którzy zostali wybrani do realizacji umów w rodzaju  

leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe)  

- program leczenia neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki 

związanego z wiekiem (AMD) (załącznik B.70) 

 

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w wyniku przeprowadzonego 

postępowania konkursowego w dniu 5 października 2015 r. wybrano ośrodek będący realizatorem 

świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie „Kwalifikacja do leczenia przez Zespół 

Koordynacyjny do Spraw Leczenia Neowaskularnej (Wysiękowej) Postaci Zwyrodnienia Plamki 

Związanego z Wiekiem”, którym został Wojskowy Instytut Medyczny (miejsce udzielania świadczeń – 

Klinika Okulistyki ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa). Ww. jednostka koordynująca rozpocznie pracę 

19 października 2015 r. Po tym terminie zwołane zostanie pierwsze posiedzenie zespołu, omówiony tryb 

pracy i rozpocznie się proces kwalifikacji. 

Kwalifikacja do programu będzie realizowana poprzez specjalny moduł Systemu Monitorowania 

Programów Terapeutycznych (SMPT) i będzie odbywała się drogą elektroniczną.  

Warunkiem kwalifikacji będzie wprowadzenie do systemu podstawowych danych dotyczących stanu 

klinicznego pacjenta (m. in. ostrość wzroku, wartość ciśnienia śródgałkowego) oraz przesłanie plików  

z badań: optycznej koherentnej tomografii, fotografii dna oka oraz angiografii fluoresceinowej.  

Na podstawie analizy otrzymanych danych, Zespół Koordynacyjny będzie podejmował decyzję  

o kwalifikacji, którą drogą elektroniczną przekaże zwrotnie świadczeniodawcy. W przypadku trudnym  

z diagnostycznego punktu widzenia, może zaistnieć konieczność  przesłania większej liczby informacji 

dotyczących stanu klinicznego czy realizacji dodatkowego badania diagnostycznego (angiografii 

indocyjaninowej).  

Do czasu uruchomienia aplikacji internetowej SMTP, udostępnionej przez OWNFZ, zgłoszenia pacjentów 

do kwalifikacji do programu lekowego „Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia 

plamki związanego z wiekiem (AMD) (ICD-10 H35.3)” należy przekazywać do ww. ośrodka w formie 

papierowej.  

W przypadku pacjentów którzy rozpoczęli leczenie w ramach świadczeń gwarantowanych rozliczanych  

w ramach JGP lub w przypadku pacjentów, u których stan kliniczny wymaga bezzwłocznego podania leku 

lub też w przypadku, gdy termin rozpoczęcia leczenia wynika z obowiązującej u danego 

świadczeniodawcy, listy oczekujących na realizację przedmiotowego świadczenia,  świadczenie powinno 

zostać niezwłocznie zrealizowane, po czym jego rozliczenie może nastąpić poprzez produkt 

rozliczeniowy B02 – Leczenie wysiękowej postaci AMD z zastosowaniem iniekcji doszklistkowych 

przeciwciała monoklonalnego anty VEGF/rekombinowanego białka fuzyjnego. Możliwość ta ma na celu 
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zabezpieczenie udzielania świadczeń do czasu pełnego wdrożenia programu lekowego, nie dłużej jednak 

niż do 31 grudnia 2015 r.  

Należy podkreślić, że w przypadku świadczeniobiorców wpisanych na listę osób oczekujących  

na realizację świadczenia prowadzoną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia  

z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji 

gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich 

przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych  

(Dz. U. 2014. poz. 1986), którzy zostali wpisani na listę osób oczekujących do procedury medycznej 

związanej z leczeniem wysiękowej postaci AMD z zastosowaniem iniekcji doszklistkowych przeciwciała 

monoklonalnego anty-VEGF, realizacja przedmiotowego świadczenia dla w/w pacjentów powinna 

nastąpić w pierwszej kolejności przed pacjentami, którzy zostaną wpisani na listę osób oczekujących  

na realizację świadczeń gwarantowanych z zakresu programów lekowych określonych w przepisach 

ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122,poz. 696, z późn. zm.). 


