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OBWIESZCZENIE 

PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI  

Z DNIA 30 CZERWCA 2017 R.  

W SPRAWIE TARYF ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH 

Z ZAKRESU LECZENIA SZPITALNEGO 

 

 

 

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

finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.), ustala się na dzień 

30 czerwca 2017 r. taryfy świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, stanowiące 

załącznik do obwieszczenia. 
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Załącznik do Obwieszczenia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 30 czerwca 2017 r. 

 

Taryfy świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego 

 

ŚWIADCZENIE GWARANTOWANE* NAZWA ŚWIADCZENIA JEDNOSTKOWEGO TARYFA 

Leczenie hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych w 

oddziale hematologii lub onkologii i hematologii 

dziecięcej, I i II stopnia referencyjnego 

S11 - Okołourazowe lub okołozabiegowe leczenie skaz krwotocznych 307,61 pkt 

S12 - Okołourazowe leczenie skaz krwotocznych 138,32 pkt 

S13 Skazy krwotoczne - kompleksowa ocena stanu zdrowia > 1 dnia 74,19 pkt 

S14 Skazy krwotoczne - kompleksowa diagnostyka > 1 dnia 55,47 pkt 

S15 Skazy krwotoczne - rozszerzona ocena stanu zdrowia < 2 dni 21,69 pkt 

S16 Skazy krwotoczne - ocena stanu zdrowia < 2 dni 11,54 pkt 

Opieka okołooperacyjna nad pacjentem chorym na hemofilię – I poziom 2,42 pkt 

Opieka okołooperacyjna nad pacjentem chorym na hemofilię – II poziom 5,72 pkt 

*świadczenia gwarantowane identyfikowane rozpoznaniami wg ICD-10 oraz procedurami wg ICD-9 ujętymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. 

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 694, z późn. zm.) 

 

Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do wartości punktu w umowach z NFZ z rodzaju leczenia szpitalnego. 


