
Projekty taryf z 15.02.2017 r. 

 

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

Nr. Świadczenie jednostkowe 
Projekt 
taryfy* 

Uwagi dodatkowe 

Świadczenia gwarantowane obejmujące pobranie nerki od dawcy żywego finansowane w ramach katalogu świadczeń odrębnych w leczeniu szpitalnym 

1. Pobranie nerki od dawcy żywego – laparoskopowo 205,04 Proponuje się podział produktu: Pobranie nerki od dawcy żywego ze 
względu na technikę operacyjną:  
Pobranie nerki od dawcy żywego – laparoskopowo oraz  
Pobranie nerki od dawcy żywego – metodą otwartą 2. Pobranie nerki od dawcy żywego – metodą otwartą 163,28 

* – 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 programów zdrowotnych 

Nr. Świadczenie jednostkowe 
Projekt 
taryfy* 

Uwagi dodatkowe 

Świadczenia gwarantowane obejmujące leczenie dorosłych chorych ze śpiączką finansowane w ramach programu zdrowotnego 

Wariant I 

1. osobodzień pobytu dorosłego ze śpiączką 357,42 nd. 

2. 
osobodzień pobytu dorosłego ze śpiączką, 
żywionego dojelitowo dietą przemysłową 

422,42 

Projekt taryfy stanowi sumę kosztu osobodnia pobytu dorosłego ze 
śpiączką oraz średniej wartości produktu: 5.53.01.0000006 Żywienie 
dojelitowe z katalogu świadczeń do sumowania w rodzaju leczenie 
szpitalne 

3. 
osobodzień pobytu dorosłego ze śpiączką, 
żywionego pozajelitowo  

487,42 

Projekt taryfy stanowi sumę kosztu osobodnia pobytu dorosłego ze 
śpiączką oraz średniej wartości produktu: 5.53.01.0001468 
Kompletne żywienie pozajelitowe z katalogu świadczeń do 
sumowania w rodzaju leczenie szpitalne 

4. 
osobodzień pobytu dorosłego ze śpiączką ze 
spastycznością 

379,68 nd. 

5. 
osobodzień pobytu dorosłego ze śpiączką ze 
spastycznością, żywionego dojelitowo dietą 
przemysłową 

444,68 
Projekt taryfy stanowi sumę kosztu osobodnia pobytu dorosłego ze 
śpiączką ze spastycznością oraz średniej wartości produktu: 



Nr. Świadczenie jednostkowe 
Projekt 
taryfy* 

Uwagi dodatkowe 

5.53.01.0000006 Żywienie dojelitowe z katalogu świadczeń do 
sumowania w rodzaju leczenie szpitalne 

6. 
osobodzień pobytu dorosłego ze śpiączką ze 
spastycznością, żywionego pozajelitowo  

509,68 

Projekt taryfy stanowi sumę kosztu osobodnia pobytu dorosłego ze 
śpiączką ze spastycznością oraz średniej wartości produktu: 
5.53.01.0001468 Kompletne żywienie pozajelitowe z katalogu 
świadczeń do sumowania w rodzaju leczenie szpitalne 

Wariant II 

1. 
osobodzień pobytu dorosłego ze śpiączką (nowy 
produkt rozliczeniowy) 

368,55 

Proponuje się ograniczenie liczby produktów rozliczeniowych do 
jednego wspólnego Osobodnia pobytu dla dorosłych w śpiączce 
i dorosłych w śpiączce ze spastycznością.  

2. 
żywienie dojelitowe (nowy produkt rozliczeniowy – 
do sumowania z osobodniem) 

65,00 

W zakresie żywienia dojelitowego dietą przemysłową oraz żywienia 
pozajelitowego proponuje się usunięcie produktów w obecnym 
kształcie i zastąpienie ich możliwością dosumowania produktów 
związanych z żywieniem dojelitowym i pozajelitowym, analogicznie 
i w wysokości jak w leczeniu szpitalnym. 

3. 
częściowe (niekompletne) żywienie pozajelitowe 
(nowy produkt rozliczeniowy – do sumowania z 
osobodniem) 

65,00 

4. 
żywienie pozajelitowe immunomodulujące (nowy 
produkt rozliczeniowy – do sumowania z 
osobodniem) 

195,00 

5. 
kompletne żywienie pozajelitowe (nowy produkt 
rozliczeniowy – do sumowania z osobodniem) 

130,00 

6. 
Pakiet diagnostyczny podstawowy (nowy produkt 
rozliczeniowy – do sumowania z osobodniem) 

531,25 

Proponuje się nowy produkt rozliczeniowy do sumowania z 
osobodniem, obejmujący pakiet podstawowych badań (RM głowy, 
ERP, Video EEG) do oceny stanu pacjenta i jego rokowania  oraz do 
monitorowania efektów leczenia. 

Łącznie w trakcie leczenia możliwe byłoby rozliczenie max 4 
pakietów diagnostycznych. 

7. 
fMRI (nowy produkt rozliczeniowy – do 
sumowania z osobodniem) 

425,00 
Proponuje się nowe produkty rozliczeniowe do sumowania z 
osobodniem, obejmujące badania diagnostyki rozszerzonej. 

Łącznie w trakcie leczenia możliwe byłoby rozliczenie max 4 badań 
rozszerzonych. 8. 

SPECT/CT mózgu (nowy produkt rozliczeniowy – 
do sumowania z osobodniem) 

937,50 

* – Projekty taryf zostały ustalone w odniesieniu do średniej wartości punktu rozliczeniowego w rodzaju programy zdrowotne w zakresach świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką – 1,6 

PLN 

 


