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OBWIESZCZENIE 

PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI  

Z DNIA 17 GRUDNIA 2015 R.  

W SPRAWIE TARYF ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH 

W RODZAJU ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI 

DŁUGOTERMINOWEJ 

 

 

 

Na podstawie art. 31lb ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnych 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r, poz. 581 z późn. zm.), ustala się na dzień 

17 grudnia 2015 r. taryfy świadczeń gwarantowanych w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i 

opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, stanowiące załącznik do obwieszczenia. 

 

 

Prezes 

Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

mailto:sekretariat@aotmit.gov.p
http://www.aotmit.gov.pl/


Taryfy świadczeń gwarantowanych w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej 
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Załącznik do Obwieszczenia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 17 grudnia 2015 r. 

 

 

 

Taryfy świadczeń w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej 

 

ŚWIADCZENIE GWARANTOWANE NAZWA ŚWIADCZENIA JEDNOSTKOWEGO TARYFA 

Świadczenia gwarantowane udzielane przez 

pielęgniarską opiekę długoterminową 

domową 

osobodzień za świadczenia pielęgniarskie w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej dla pacjentów 

przebywających pod różnymi adresami zamieszkania* 1,00 

Świadczenia gwarantowane udzielane przez 

pielęgniarską opiekę długoterminową 

domową 

osobodzień za świadczenia pielęgnacyjne w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej dla pacjentów 

przebywających pod tym samym  adresem zamieszkania** 0,75 

* dotychczasowa nazwa produktu rozliczeniowego brzmiała: osobodzień za świadczenia pielęgniarskie w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej dla pacjentów przebywających pod różnymi adresami 

zamieszkania, ze współczynnikiem korygującym 1,0 

** dotychczasowa nazwa produktu rozliczeniowego brzmiała: osobodzień za świadczenia pielęgnacyjne w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej dla pacjentów przebywających pod tym samym  adresem 

zamieszkania, ze współczynnikiem korygującym 0,5 

 

Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do świadczenia bazowego, tj. „osobodnia za świadczenia pielęgniarskie w pielęgniarskiej opiece długoterminowej 

domowej dla pacjentów przebywających pod różnymi adresami zamieszkania”, któremu przyporządkowano wartość taryfy równą 1 punkt.  


