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papiejrowej do Jednostki Koordynacyjnej w celu przeprowadzenia kwalifikacji.
W Wyniku powyższego, świadczeniodawcy nie posiadają dokumentacji w celu 
wprowadzenia danych dotyczących parametrów klinicznych pacjenta dla ponownej 
kwalifikacji, tym razem w systemie. W trakcie dyskusji ustalono, że Jednostka 
Koordynacyjna będzie udostępniać (za potwierdzeniem odbioru) otrzymany oryginał 
dokumentacji w celu sporządzenia kopii. W przypadku świadczeniodawców, gdzie 
skala powyższego problemu jest znaczna, sposób Dostępowania w sprawie będzie 
uzgadniał Przewodniczący Zespołu Koordynacyjnego z Dyrektorem placówki. 
Następnie omówiono najczęstsze problemy merytoryczne związane z oceną wniosków 
(zła jakość zdjęć, przesyłania zdjęć, które nie dokumentują parametrów klinicznych 
właściwych/charakterystycznych dla schorzenia, nieścisłości w datach realizowanych 
badań -  inna data na wydruku badania, inna wpisana we wniosku o kwalifikację do 
udziału w programie lub brak daty badania, itp.). W wyniku powyższego 
postanowiono o konieczności opracowania wymagań co do minimum sprzętowego 
dla Ośrodków realizujących 
badan.
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program, w celu standaryzacji jakości wykonywanych

W znacznie różnice w jakości 
poszczególnych

że występują
otrzymywanej dokumentacji medycznej, przesyłanej przez 
realizatorów programu. W opinii Przewodniczącego Zespołu Koordynacyjnego geneza 
tego problemu wynika z niewielkiego doświadczenia części świadczeniodawców w 
leczeniu AMD. dotychczas realizowanego w ramach JGP B02. W chwili obecnej 
Przewodniczący zgłosił sugestię, aby udzielać wsparcia merytorycznego w przypadku
zgłaszania problemów' przez niektórych świadczeń 
notorycznego przesyłania do oceny dokumentacji,

odawców, jednak w przypadku 
której parametry techniczne nie

pozwalają na ocenę stanu klinicznego, może zaistnieć potrzeba podjęcia przez 
właściwe Oddziały Wojewódzkie NFZ działań o charakterze kontrolnym, mających na
celu Ocenę przebiegu całego procesu terapeutycznego 
Następnie poruszono problem braku wniosków o kw i

u pacjentów z AMD. 
alifikację do leczenia pacjentów

z AfiJD od świadczeniodawców zlokalizowanych na obszarze województwa 
lubuskiego. Interwencję w' celu uzyskania wyjaśniep w sprawie ma podjąć Centrala 
NFZ.
Pan prof. dr hab. n. med. Miarek Rękas przekazał informację o przewidywanym na 
dzień 1 stycznia 2016 r. urfichomieniu kolejnej czóści modułu SMPT, dotyczącego 
monitorowania leczenia w programie. W związku z powyższym, zarówno proces

i a B Okwalifikacji do leczenia, jak i proces monitorowania w całości będzie umocowany 
w SMPT, pozwalając na realizację różnego rodzaju analiz, np. w celu optymalizacji 
leczenia w programie.
Następnie Przewodniczący Zespołu poinformował o najczęstszych problemach 
zgłaszanych w korespondencji kierowanej do Zesjpołu Koordynacyjnego (podział 
ampułki, konieczność realizacji iniekcji w warunkach sali operacyjnej, itp.) oraz 
poinformował o planach związanych z utworzeniem dedykowanej strony www oraz 
przesyłaniem informacji drogą elektroniczną (w cele gromadzenia w jednym miejscu 

przekazywania infonnacji dotyczących właściwych rjozwiązańoraz szybkiego 
najczjęściej zgłaszanych prob emów, mających związek z realizacją programuj
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