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Projekty Taryf świadczeń w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki 

długoterminowej 

Nr Nazwa zakresu świadczeń Świadczenie sprawozdawane 
Projekt 
Taryfy* 

Uwagi dodatkowe 

1. 

świadczenia w zakładzie 

pielęgnacyjno-opiekuńczym dla 

pacjentów wentylowanych 

mechanicznie / opiekuńczo-

leczniczych dla pacjentów 

wentylowanych mechanicznie 

osobodzień pobytu w ZPO/ZOL dla 

pacjentów wentylowanych 

mechanicznie, ze współczynnikiem 

korygującym 1,0 

11,21 
Rekomenduje się zmianę nazwy na: „osobodzień 
pobytu w ZPO/ZOL dla pacjentów wentylowanych 
mechanicznie” 

osobodzień pobytu w ZPO/ZOL dla 

pacjentów wentylowanych mechanicznie 

i żywionych dojelitowo, ze 

współczynnikiem korygującym 1,2 

14,66 

Projekt taryfy stanowi sumę osobodnia w zakładzie 
pielęgnacyjno-opiekuńczym / opiekuńczo-leczniczym 
oraz produktu 5.53.01.0000006 Żywienie dojelitowe.  
 
Rekomenduje się usunięcie produktu w obecnym 
kształcie i zastąpienie go możliwością 
dosumowywania produktów związanych z żywieniem 
dojelitowym, analogicznie i w wysokości jak w 
leczeniu szpitalnym. 

osobodzień pobytu w ZPO/ZOL dla 

pacjentów wentylowanych mechanicznie 

i żywionych pozajelitowo, ze 

współczynnikiem korygującym 1,6 

14,66 

Projekt taryfy stanowi sumę osobodnia w zakładzie 
pielęgnacyjno-opiekuńczym / opiekuńczo-leczniczym 

oraz produktu:  5.53.01.0001468Kompletne 

żywienie pozajelitowe  5.53.01.0001416 Częściowe 
(niekompletne) żywienie pozajelitowe. 
 
Rekomenduje się usunięcie produktu w obecnym 
kształcie i zastąpienie go możliwością 
dosumowywania produktów związanych z żywieniem 
pozajelitowym częściowym i kompletnym, 
analogicznie i w wysokości jak w leczeniu szpitalnym. 

18,12 



Nr Nazwa zakresu świadczeń Świadczenie sprawozdawane 
Projekt 
Taryfy* 

Uwagi dodatkowe 

2. 

świadczenia w zakładzie 

pielęgnacyjno-opiekuńczym dla 

dzieci wentylowanych 

mechanicznie / opiekuńczo-

leczniczych dla dzieci 

wentylowanych mechanicznie 

osobodzień pobytu w ZPO/ZOL dla dzieci 

wentylowanych mechanicznie, ze 

współczynnikiem korygującym 1,0 
14,08  

Rekomenduje się zmianę nazwy na: „osobodzień 
pobytu w ZPO/ZOL dla dzieci wentylowanych 
mechanicznie” 

osobodzień pobytu w ZPO/ZOL dla dzieci 

wentylowanych mechanicznie i 

żywionych dojelitowo, ze 

współczynnikiem korygującym 1,2 

17,53 

Projekt taryfy stanowi sumę osobodnia w zakładzie 
pielęgnacyjno-opiekuńczym / opiekuńczo-leczniczym 
oraz produktu 5.53.01.0000006 Żywienie dojelitowe.  
 
Rekomenduje się usunięcie produktu w obecnym 
kształcie i zastąpienie go możliwością 
dosumowywania produktów związanych z żywieniem 
dojelitowym, analogicznie i w wysokości jak w 
leczeniu szpitalnym. 

osobodzień pobytu w ZPO/ZOL dla dzieci 

wentylowanych mechanicznie i 

żywionych pozajelitowo, ze 

współczynnikiem korygującym 1,8 

17,53 

Projekt taryfy stanowi sumę osobodnia w zakładzie 
pielęgnacyjno-opiekuńczym / opiekuńczo-leczniczym 

oraz produktu:  5.53.01.0001468Kompletne 

żywienie pozajelitowe  5.53.01.0001416 Częściowe 
(niekompletne) żywienie pozajelitowe. 
 
Rekomenduje się usunięcie produktu w obecnym 
kształcie i zastąpienie go możliwością 
dosumowywania produktów związanych z żywieniem 
pozajelitowym częściowym i kompletnym, 
analogicznie i w wysokości jak w leczeniu szpitalnym. 

20,99 

3. 

Świadczenia zespołu 

długoterminowej opieki domowej 

dla pacjentów wentylowanych 

mechanicznie 

osobodzień zespołu długoterminowej 

opieki domowej dla pacjentów 

wentylowanych mechanicznie metodą 

inwazyjną, ze współczynnikiem 

korygującym 1,0 

5,41 

Rekomenduje się zmianę nazwy na: „osobodzień 
zespołu długoterminowej opieki domowej dla 
pacjentów wentylowanych mechanicznie metodą 
inwazyjną” 



Nr Nazwa zakresu świadczeń Świadczenie sprawozdawane 
Projekt 
Taryfy* 

Uwagi dodatkowe 

osobodzień zespołu długoterminowej 

opieki domowej dla pacjentów 

wentylowanych mechanicznie metodą 

nieinwazyjną w przypadku 

świadczeniobiorców z przewlekłą 

niewydolnością oddechową na podłożu 

chorób nerwowo-mięśniowych, ze 

współczynnikiem korygującym 1,0 

4,97 

Rekomenduje się zmianę nazwy na: „osobodzień 
zespołu długoterminowej opieki domowej dla 
pacjentów wentylowanych mechanicznie metodą 
nieinwazyjną w przypadku świadczeniobiorców z 
przewlekłą niewydolnością oddechową na podłożu 
chorób nerwowo-mięśniowych” 

osobodzień zespołu długoterminowej 

opieki domowej dla pacjentów 

wentylowanych mechanicznie metodą 

nieinwazyjną z wyłączeniem 

świadczeniobiorców z przewlekłą 

niewydolnością oddechową na podłożu 

chorób nerwowo-mięśniowych, ze 

współczynnikiem korygującym 0,7 

4,91  

Rekomenduje się zmianę nazwy na: „osobodzień 
zespołu długoterminowej opieki domowej dla 
pacjentów wentylowanych mechanicznie metodą 
nieinwazyjną z wyłączeniem świadczeniobiorców z 
przewlekłą niewydolnością oddechową na podłożu 
chorób nerwowo-mięśniowych” 

4. 

Świadczenia zespołu 

długoterminowej opieki domowej 

dla dzieci wentylowanych 

mechanicznie 

osobodzień zespołu długoterminowej 

opieki domowej dla dzieci 

wentylowanych mechanicznie metodą 

inwazyjną, ze współczynnikiem 

korygującym 1,0 

5,58  
Rekomenduje się zmianę nazwy na: „osobodzień 
zespołu długoterminowej opieki domowej dla dzieci 
wentylowanych mechanicznie metodą inwazyjną” 

osobodzień zespołu długoterminowej 

opieki domowej dla dzieci 

wentylowanych mechanicznie metodą 

inwazyjną w przypadku dzieci i młodzieży 

do ukończenia 18. roku życia bez 

5,09 

Rekomenduje się zmianę nazwy na: „osobodzień 
zespołu długoterminowej opieki domowej dla dzieci 
wentylowanych mechanicznie metodą inwazyjną w 
przypadku dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku 
życia bez względu na czas trwania nieinwazyjnej 
wentylacji mechanicznej” 



Nr Nazwa zakresu świadczeń Świadczenie sprawozdawane 
Projekt 
Taryfy* 

Uwagi dodatkowe 

względu na czas trwania nieinwazyjnej 

wentylacji mechanicznej, ze 

współczynnikiem korygującym 1,0 

* - Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do świadczenia bazowego, tj. 5.15.00.0000089 - osobodzień za świadczenia pielęgniarskie w pielęgniarskiej 
opiece długoterminowej domowej dla pacjentów przebywających pod różnymi adresami zamieszkania, ze współczynnikiem korygującym 1,0 o wartości 
30,08 PLN 

 


