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Projekty Taryf świadczeń w odniesieniu do wybranych świadczeń gwarantowanych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna 

Nr Świadczenie jednostkowe Projekt Taryfy* Uwagi dodatkowe 

1. MR: badanie głowy bez wzmocnienia kontrastowego 38,67 pkt Zaleca się przywrócenie produktu dedykowanego badaniu głowy. 

2. 
MR: badanie głowy bez i ze wzmocnieniem 
kontrastowym 

51,73 pkt Zaleca się przywrócenie produktu dedykowanego badaniu głowy. 

3. 
MR: badanie dwóch odcinków kręgosłupa lub 
jednego odcinka kręgosłupa i stawów krzyżowo-
biodrowych bez wzmocnienia kontrastowego 

63,43 pkt 

Zaleca się zmianę nazwy: 
– z: MR: badanie dwóch odcinków kręgosłupa lub stawów krzyżowo 
biodrowych bez wzmocnienia kontrastowego, 
– na: MR: badanie dwóch odcinków kręgosłupa lub jednego odcinka 
kręgosłupa i stawów krzyżowo-biodrowych bez wzmocnienia 
kontrastowego. 

4. 
MR: badanie dwóch odcinków kręgosłupa lub 
jednego odcinka kręgosłupa i stawów krzyżowo-
biodrowych bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 

77,25 pkt 

Zaleca się zmianę nazwy: 
– z: MR: badanie dwóch odcinków kręgosłupa lub stawów krzyżowo 
biodrowych bez i ze wzmocnieniem kontrastowym, 
– na: MR: badanie dwóch odcinków kręgosłupa lub jednego odcinka 
kręgosłupa i stawów krzyżowo-biodrowych bez i ze wzmocnieniem 
kontrastowym. 

5. 

MR: badanie dwóch okolic anatomicznych innych niż 
wymienione: dwa odcinki kręgosłupa, jeden odcinek 
kręgosłupa wraz ze stawami krzyżowo-biodrowymi 
bez wzmocnienia kontrastowego 

76,02 pkt 

Zaleca się zmianę nazwy: 
– z: MR: badanie dwóch innych okolic anatomicznych (poza badaniem 
jednego odcinka kręgosłupa lub stawów krzyżowo biodrowych) bez 
wzmocnienia kontrastowego, 
– na: MR: badanie dwóch okolic anatomicznych innych niż wymienione: 
dwa odcinki kręgosłupa, jeden odcinek kręgosłupa wraz ze stawami 
krzyżowo-biodrowymi bez wzmocnienia kontrastowego. 

6. 

MR: badanie dwóch okolic anatomicznych innych niż 
wymienione: dwa odcinki kręgosłupa, jeden odcinek 
kręgosłupa wraz ze stawami krzyżowo-biodrowymi 
bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 

87,81 pkt 

Zaleca się zmianę nazwy: 
– z: MR: badanie dwóch innych okolic anatomicznych bez i ze 
wzmocnieniem kontrastowym (poza badaniem jednego odcinka 
kręgosłupa lub stawów krzyżowo biodrowych), 



Nr Świadczenie jednostkowe Projekt Taryfy* Uwagi dodatkowe 

– na: MR: badanie dwóch okolic anatomicznych innych niż wymienione: 
dwa odcinki kręgosłupa, jeden odcinek kręgosłupa wraz ze stawami 
krzyżowo-biodrowymi bez i ze wzmocnieniem kontrastowym. 

7. 
badanie bez wzmocnienia kontrastowego 
i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem 
kontrastowym - MR 

67,83 pkt nd. 

8. angiografia MR bez wzmocnienia kontrastowego 44,20 pkt nd. 

9. angiografia ze wzmocnieniem kontrastowym - MR 63,20 pkt nd. 

10. badanie czynnościowe mózgu - MR 67,77 pkt nd. 

11. spektroskopia - MR 55,25 pkt nd. 

12. 
MR serca - badanie czynnościowe i morfologiczne - 
bez wzmocnienia kontrastowego lub bez i ze 
wzmocnieniem kontrastowym 

80,22 pkt nd. 

13. TK: badanie głowy bez wzmocnienia kontrastowego 22,10 pkt nd. 

14. TK: badanie głowy ze wzmocnieniem kontrastowym 28,82 pkt nd. 

15. 
TK: badanie głowy bez i ze wzmocnieniem 
kontrastowym 

33,05 pkt nd. 

16. 
TK głowy bez wzmocnienia kontrastowego i co 
najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym 

36,31 pkt nd. 



Nr Świadczenie jednostkowe Projekt Taryfy* Uwagi dodatkowe 

17. 
TK: badanie innej okolicy anatomicznej bez 
wzmocnienia kontrastowego – WARIANT 1. 

24,31 pkt nd. 

 
TK: badanie jednej okolicy anatomicznej innej niż 
głowa, jeden odcinek kręgosłupa, kończyna bez 
wzmocnienia kontrastowego – WARIANT 2. 

25,41 pkt 
Zaleca się podział produktu TK: badanie innej okolicy anatomicznej bez 
wzmocnienia kontrastowego na: 
– TK: badanie jednej okolicy anatomicznej innej niż głowa, jeden odcinek 
kręgosłupa, kończyna bez wzmocnienia kontrastowego, 
– TK badanie jednego odcinka kręgosłupa lub kończyny (w podziale na 
okolice anatomiczne) bez wzmocnienia kontrastowego. 

 
TK badanie jednego odcinka kręgosłupa lub 
kończyny (w podziale na okolice anatomiczne) bez 
wzmocnienia kontrastowego – WARIANT 2. 

22,10 pkt 

18. 
TK: innej okolicy anatomicznej ze wzmocnieniem 
kontrastowym – WARIANT 1. 

34,18 pkt nd. 

 
TK badanie jednej okolicy anatomicznej innej niż 
głowa, jeden odcinek kręgosłupa, kończyna ze 
wzmocnieniem kontrastowym – WARIANT 2. 

35,28 pkt 
Zaleca się podział produktu TK: innej okolicy anatomicznej ze 
wzmocnieniem kontrastowym na: 
– TK badanie jednej okolicy anatomicznej innej niż głowa, jeden odcinek 
kręgosłupa, kończyna ze wzmocnieniem kontrastowym, 
– TK badanie jednego odcinka kręgosłupa lub kończyny (w podziale na 
okolice anatomiczne) ze wzmocnieniem kontrastowym. 

 
TK badanie jednego odcinka kręgosłupa lub 
kończyny (w podziale na okolice anatomiczne) ze 
wzmocnieniem kontrastowym – WARIANT 2. 

31,97 pkt 

19. 
TK: badanie innej okolicy anatomicznej bez i ze 
wzmocnieniem kontrastowym – WARIANT 1. 

38,32 pkt nd. 

 
TK: badanie jednej okolicy anatomicznej innej niż 
głowa, jeden odcinek kręgosłupa, kończyna bez i ze 
wzmocnieniem kontrastowym – WARIANT 2. 

39,43 pkt 
Zaleca się podział produktu TK: badanie innej okolicy anatomicznej bez i 
ze wzmocnieniem kontrastowym na: 
– TK: badanie jednej okolicy anatomicznej innej niż głowa, jeden odcinek 
kręgosłupa, kończyna bez i ze wzmocnieniem kontrastowym, 
– TK badanie jednego odcinka kręgosłupa lub kończyny (w podziale na 
okolice anatomiczne) bez i ze wzmocnieniem kontrastowym. 

 
TK badanie jednego odcinka kręgosłupa lub 
kończyny (w podziale na okolice anatomiczne) bez i 
ze wzmocnieniem kontrastowym – WARIANT 2. 

36,11 pkt 

20. 
TK: badanie dwóch lub więcej okolic anatomicznych 
bez wzmocnienia kontrastowego 

38,67 pkt nd. 
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21. 
TK: badanie dwóch lub więcej okolic anatomicznych 
ze wzmocnieniem kontrastowym 

53,21 pkt nd. 

22. 
TK: badanie dwóch lub więcej okolic anatomicznych 
bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 

57,12 pkt nd. 

23. 
TK innej okolicy anatomicznej bez wzmocnienia 
kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze 
wzmocnieniem kontrastowym – WARIANT 1. 

43,25 pkt nd. 

 

TK badanie jednej okolicy anatomicznej innej niż 
głowa, jeden odcinek kręgosłupa, kończyna bez 
wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy 
ze wzmocnieniem kontrastowym – WARIANT 2. 

44,36 pkt 

Zaleca się podział produktu TK innej okolicy anatomicznej bez 
wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem 
kontrastowym na: 
– TK badanie jednej okolicy anatomicznej innej niż głowa, jeden odcinek 
kręgosłupa, kończyna bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej 
dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym, 
– TK badanie jednego odcinka kręgosłupa lub kończyny (w podziale na 
okolice anatomiczne) bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie 
fazy ze wzmocnieniem kontrastowym. 

 

TK badanie jednego odcinka kręgosłupa lub 
kończyny (w podziale na okolice anatomiczne) bez 
wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy 
ze wzmocnieniem kontrastowym – WARIANT 2. 

41,04 pkt 

24. 
TK: angiografia (z wyłączeniem angiografii tt. 
wieńcowych) 

43,09 pkt nd. 

25. 
TK: angiografia tt. wieńcowych u pacjentów po 
zabiegach koronaroplastyki lub wszczepieniu by-
passów 

51,78 pkt nd. 

26. 
TK: wirtualna kolonoskopia u pacjentów, u których 
warunki anatomiczne uniemożliwiają wykonanie 
kolonoskopii tradycyjnej 

48,18 pkt nd. 

27. 
Badanie kardiologiczne TK (obejmuje badanie 
morfologii i czynności mięśnia sercowego - także ze 
wzmocnieniem kontrastowym) 

53,35 pkt nd. 

* – Projekty taryf zostały ustalone w odniesieniu do średniej wartości punktu rozliczeniowego dla rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – 9,05 PLN 

 



 

Projekt Taryf świadczeń w odniesieniu do wybranych świadczeń gwarantowanych w rodzaju leczenie szpitalne 

Nr Świadczenie jednostkowe Projekt Taryfy* Uwagi dodatkowe 

1. C13 średnie zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani 31 nd. 

* – Projekty taryf zostały ustalone w odniesieniu do średniej wartości punktu rozliczeniowego dla rodzaju leczenie szpitalne – 52 PLN 

 


