Agenda spotkania 31.05.2017r. godz. 10.00 MZ. Sala Kolegialna Ul. Miodowa 15.
09.30.00-10.00 spotkanie wewnętrzne DdZ
10.00-12.00 spotkanie DdZ
Agenda spotkania
1. Przedstawienie głównych zasad wprowadzanych reform systemowych („sieć szpitali”,
ustawa o POZ, Ustawa Refundacyjna). Przedstawia Minister Konstanty Radziwiłł.
(45/60 min)
2. Dyskusja i pytania do przedstawionych informacji (członkowie Dialogu).
-Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu wzroku (sieć szpitali) Małgorzata Pacholec /
PZN.
(45 min)
3. Tematy interwencyjne. (30 min)
1. Zmiana zasad nabycia terapii przeciwwirusowych w leczeniu WZW
-Przedstawia Barbara Pepke - Koalicja Hepatologiczna
2. Brak refundacji leków inkretynowych w cukrzycy. Podnoszone są bardzo różne
argumenty przez decydentów przeciw refundacji, jak również kontrargumenty ze
strony pacjentów i lekarzy. W ostatnim czasie najczęściej mówiło się o
zawieszeniu postępowań na wniosek producentów. Producenci jednak zawieszają
postępowania, ponieważ bardzo prawdopodobnym scenariuszem jest otrzymanie
decyzji negatywnej.
Czy możemy prosić o wyjaśnienie, dlaczego - z naszej perspektywy - występuje
taki opór przeciw tym lekom, które dawno już przestały być jakąś tajemniczą i
nieznaną innowacją
-Przedstawia Anna Śliwińska – Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
3. Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich
-przedstawia Mirosław Zieliński - Krajowe Forum ORPHAN
4. 1) Na jakim stadium są prace nad dołączeniem do katalogu świadczeń
gwarantowanych zabiegu neuromodulacji nerwów krzyżowych?
2) Ustawa o wyrobach medycznych – na jakim etapie jest obecnie procedowana?
Na jakie zmiany, poprawiające refundację środków absorpcyjnych, możemy liczyć
w nowej ustawie?
3) Czy poszerzeniu o nowe leki ulegnie program lekowy „Leczenie opornego na
kastrację raka gruczołu krokowego ICD-10 C 61”? Szczególnie niezrozumiały dla
nas jest brak refundacji enzalutamidu, który otrzymał już trzy pozytywne
rekomendacje prezesa Agencji Ocen Technologii Medycznej i Taryfikacji z 24
listopada 2014 r., z 11 sierpnia 2015 r. oraz najnowszą, z 27 marca 2017 r.
-Przedstawia Maria Szramska - Stowarzyszenie Uro Conti
Przewodniczący Dialogu dla Zdrowia
Stanisław Maćkowiak
*UWAGA: (tematy interwencyjne 2 i 4 w miarę możliwości z uwagi na późne
zgłoszenie).

