
Ratunkowy dostęp 
do technologii lekowych 

(RDTL) 



RDTL – podstawowe dane 
„Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz
niektórych innych ustaw”
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1319
Weszła w życie: 23 lipca 2017 r. 

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1319


ZASADY
 Łącznie warunki do RDTL:

• Uzasadniona i wynikająca ze wskazań oraz aktualnej wiedzy medycznej
potrzeba zastosowania u świadczeniobiorcy leku, który nie jest finansowany
ze środków publicznych w danym wskazaniu

• Jest to niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia świadczeniobiorcy
• We wskazaniu występującym u jednostkowych pacjentów
• Zostały już wyczerpane u danego świadczeniobiorcy wszystkie możliwe do

zastosowania w tym wskazaniu dostępne technologie medyczne finansowane
ze środków publicznych



ZASADY C.D.
• Lek dopuszczony do obrotu lub pozostaje w obrocie oraz dostępny na

rynku
• Koszt terapii

• We wniosku: „wskazanie wartości netto wnioskowanej terapii albo cykli leczenia wraz z jej 
uzasadnieniem

• W decyzji: „maksymalna kwota, jaka może być przeznaczona na pokrycie ceny leku”
• Koszt leku pokrywany przez NFZ w wysokości wynikającej z rachunku lub faktury, ale nie 

wyższej niż kwota określona w decyzji , kwota określona w decyzji administracyjnej w sprawie 
wydania tej zgody nie może być wyższa niż wynikająca z zastosowania do obliczeń ceny 
hurtowej brutto tego leku wraz z instrumentem dzielenia ryzyka, jeżeli został zawarty.

• Terapia przyznawana jest:
• Na okres terapii nie dłuższy niż 3 m-ce albo trzy cykle leczenia, 
• „Jako kontynuacja leczenia” – musi być potwierdzona skuteczność



Wniosek ws. RDTL 
 Poprawnie wypełniony wniosek składa świadczeniodawca mający umowę ws.

leczenia szpitalnego
 Wniosek zawiera podpis lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny

odpowiedniej ze względu na chorobę lub problem zdrowotny świadczeniobiorcy
 Wniosek jest zaakceptowany wewnętrznie w szpitalu przez ordynatora i

dyrekcję szpitala
 Do wniosku musi być dołączona opinia konsultanta wojewódzkiego lub

krajowego
 We wniosku niezbędne jest „wskazanie wartości netto wnioskowanej terapii

albo cykli leczenia wraz z jej uzasadnieniem”
 Wniosek wysyła sie do MZ w formie papierowej lub drogą elektroniczną drogą

e-puap https://epuap.gov.pl/wps/portal tzw. profilem zaufanym

https://epuap.gov.pl/wps/portal














Katalog świadczeń do sumowania (zał. 1c)

PISMO do OW NFZ !!!



RDTL rozliczamy:

1) w pakiecie onkologicznym (z kartą DiLO) lub poza 

pakietem: w przypadku podań realizowanych w trybie 

hospitalizacji lub hospitalizacji jednego dnia;

2) w ryczałcie: dla RDTL w warunkach 

ambulatoryjnych;

3) w niektórych OW NFZ pozwala na rozliczenie leku 

w pakiecie (lub poza) a świadczenie 5.52.01.0001509

w ryczałcie .



Umowa z NFZ w wersji elektronicznej



Umowa z NFZ w wersji elektronicznej c.d.

RYCZAŁT !!!



Umowa z NFZ w wersji elektronicznej c.d.

NIELIMITOWANE !!!



Umowa z NFZ w wersji elektronicznej c.d.

LIMITOWANE, 
ALE POZA 

RYCZAŁTEM !!!



ZMIANY W ROZLICZANIU?????

TEMAT WERYFIKOWANY PRZEZ SZPITALE I LOKALNE NFZ





Aktualizacja możliwości rozliczania RDTL w rozpoznaniach
onkologicznych 

• Brak możliwości rozliczania w Ryczałcie
• Rozliczane w PAKIECIE ONKOLOGICZNYM (karta DILO, świadczenia 

nielimitowane)
• lub POZA Pakietem

w przypadku podań realizowanych w trybie hospitalizacji lub 
hospitalizacji jednego dnia



RD
TL

PAKIET ONKOLOGICZNY

ŚWIADZENIA POZA PAKIETEM

RYCZAŁT

OD 1 MARCA 2020 dodatkowe zakresy skojarzone 
(odrębnie finansowane) dla RDTL we wskazaniach 

NIEONKOLOGICZNYCH

Dla rozpoznania zasadniczego nowotworu 
określonego wg ICD-10: C00-C43, C45-C97,D00-
D03,D05-D09, D11.0, D14.0 (nie obejmuje 
polipów zatoki przynosowej, ucha środkowego i 
jamy nosowej), D32, D33.0-D33.4, D35.2, D35.4, 
D45, D46, D47.0-D47.7, D75.2, D76.0





KONTAKT W SPRAWIE RDTL
W kwestii uzyskania informacji na jakim etapie jest wniosek RDTL-

lekarz/szpital powinien skontaktować się z:
Sekretariat Departamentu Polityki Lekowej: (22) 63 49 553
Osoba do kontaktu w MZ w kwestii RDTL: Sylwia Kłapeć 022 5300146 lub 022 
5300297
mmi@mz.gov.p
dep-pl@mz.gov.pl

Oraz Infolinia Ministerstwa +48222500146
Adres do korespondencji:
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
Jedynym dokumentem pozwalającym leczyć pacjenta jest zgoda przesłania w 
formie papierowej lub dokumentacji drogą profilu zaufanego E-PUAP.

mailto:mmi@mz.gov.p
mailto:dep-pl@mz.gov.pl
tel:+48222500146
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