
Projekty taryf z 10.01.2017 r. 

 

Projekt taryf świadczeń w odniesieniu do wybranych świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych 

Nr. Świadczenie jednostkowe 
Projekt 
taryfy* 

Uwagi dodatkowe 

Świadczenia gwarantowane obejmujące przeszczepienie płuca 

1. 
wariant 1 - przeszczepienie jednego płuca  

3 783,98 nd. 

2. 
wariant 2 - przeszczepienie obu płuc 

4 035,38 nd. 

3. 
wariant 3 - przeszczepienie obu płuc u pacjenta z 
mukowiscydozą  6 026,86 nd. 

4. 
wariant 4 - przeszczepienie jednego płuca u chorych z 
pierwotnym nadciśnieniem płucnym  5 558,98 nd. 

5. 
wariant 5 - przeszczepienie obu płuc u chorych z pierwotnym 
nadciśnieniem płucnym  5 900,88 nd. 

6. 
podwariant A - zastosowanie technik videoskopowych 

125,83 nd. 

7. 
podwariant X– zabieg z zastosowaniem ECMO (nowy 
produkt rozliczeniowy) 352,09 nd. 

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

 

Projekt taryf świadczeń w odniesieniu do wybranych świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego 

Nr. Świadczenie jednostkowe 
Projekt 
taryfy* 

Uwagi dodatkowe 

Świadczenia gwarantowane obejmujące leczenie zaćmy 

1. 
Usunięcie zaćmy powikłanej z jednoczesnym wszczepieniem 
soczewki – wariant bez porady kwalifikacyjnej z niezbędnymi 39,44 Wariant w stosunku do aktualnej JGP B18 



Nr. Świadczenie jednostkowe 
Projekt 
taryfy* 

Uwagi dodatkowe 

badaniami oraz kontroli po wykonaniu zabiegu w terminie do 
2 tygodni od wypisania pacjenta ze szpitala 

2. 

Usunięcie zaćmy niepowikłanej z jednoczesnym 
wszczepieniem soczewki – wariant bez porady 
kwalifikacyjnej z niezbędnymi badaniami oraz kontroli po 
wykonaniu zabiegu w terminie do 2 tygodni od wypisania 
pacjenta ze szpitala 

29,78 Wariant w stosunku do aktualnej JGP B19 

Świadczenia gwarantowane obejmujące zabiegi endowaskularne naczyń mózgowych finansowane w ramach JGP: Q31–Q33 

1. 
Q31 – Choroby krwotoczne naczyń mózgowych - remodeling 
naczyń z zastosowaniem stentu * 

955,94 nd. 

2. 
Q32 – Choroby krwotoczne naczyń mózgowych - duży 
endowaskularny zabieg naprawczy * 

724,95 nd. 

3. 
Q33 – Choroby krwotoczne naczyń mózgowych - średni 
endowaskularny zabieg naprawczy * 

499,21 nd. 

Świadczenia gwarantowane obejmujące zabiegi endowaskularne finansowane w ramach JGP: Q46 

1. Q46 – Zabiegi endowaskularne - 6. grupa * 296,78 nd. 

Świadczenia gwarantowane obejmujące zabiegi endowaskularne finansowane w ramach JGP: Q47 

1. Q47 – Zabiegi endowaskularne - 7. grupa * 230,85 nd. 

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

 


