Rada Przejrzystości
działająca przy

Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Stanowisko Rady Przejrzystości
nr 54/2018 z dnia 28 maja 2018 roku
w sprawie zasadności kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej
„Porada dietetyczna dla kobiet w ciąży i rodziców dzieci od 6 miesiąca
życia do ukończenia 5 roku życia” jako świadczenia gwarantowanego
Rada Przejrzystości uznaje za niezasadne zakwalifikowanie świadczenia opieki
zdrowotnej „Porada dietetyczna dla kobiet w ciąży i rodziców dzieci
od 6 miesiąca życia do ukończenia 5 roku życia” jako świadczenia
gwarantowanego.
Rada zaleca przeprowadzenie badań pilotażowych wnioskowanego świadczenia
dla określenie skuteczności i trwałości efektów takiej interwencji.
Uzasadnienie

Problem decyzyjny
Zdaniem Rady nie należy dopuszczać świadczenia realizowanego przez
dietetyków w sytuacji, gdy skuteczność takiego świadczenia jest niejasna,
a obecnie takich porad udzielają pediatrzy.
Dowody naukowe
Skuteczność interwencji w postaci porady jest bardzo zależna od czynników
kulturowych w poszczególnych społeczeństwach. Z tych względów wyniki badań
skuteczności wykonane w innych społeczeństwach muszą być traktowane jako
niepewne w odniesieniu do warunków polskich.
Brak jest wystarczająco przekonujących badań eksperymentalnych
wykazujących skuteczność interwencji dietetycznej w odniesieniu
do rodziców/opiekunów dzieci w wieku od pół do 5 roku życia.
Brak dostatecznych danych na ile porady udzielane przez dietetyczki zmieniają
postawy behawioralne pacjentów oraz na ile są one trwałe.
Problem ekonomiczny
Obecnie porady udzielają pediatrzy. Przyjęcie świadczenia oznaczałoby
zwiększenie wydatków płatnika publicznego.
Główne argumenty decyzji
Brak jest dobrej jakości dowodów naukowych w odniesieniu do proponowanej
interwencji oraz brak określenia zakresu porad proponowanych do realizacji
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w ramach świadczenia, a także potwierdzenia, że taki zakres może być
skuteczny w warunkach polskich. Aktualnie prowadzone są programy
profilaktyki otyłości u dzieci, obejmujące m.in. porady dietetyczne, finansowane
przez jednostki samorządu terytorialnego, co mogłoby stanowić okazję
do przeprowadzenia badań nad skutecznością takiej interwencji.

………………………………………………………..
Przewodniczący Rady Przejrzystości
Prof. Rafał Niżankowski
Tryb wydania stanowiska
Stanowisko wydano na podstawie art. 31c ust. 6 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.), z uwzględnieniem
raportu nr: OT.430.8.2017 „»Porada dietetyczna dla kobiet w ciąży oraz rodziców, opiekunów faktycznych
lub przedstawicieli ustawowych dzieci od 6 miesiąca życia do ukończenia 5 roku życia« jako świadczenie
gwarantowane z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Ocena
świadczenia opieki zdrowotnej”. Warszawa, 23 maja 2018 r.
Inne wykorzystane źródła danych:
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Opinia przedstawiciela pacjentów przedstawiona w trakcie posiedzenia Rady Przejrzystości.

2

