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OBWIESZCZENIE 

PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI  

Z DNIA 27 MARCA 2017 r.  

W SPRAWIE TARYF ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH 

Z ZAKRESU AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA 

 

 

 

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 

27 marca 2017r. taryfy świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjna opieka specjalistyczna, 

stanowiące załącznik do obwieszczenia. 
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Załącznik do Obwieszczenia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 27 marca 2017r.  

 

Taryfy świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 

 

ŚWIADCZENIE GWARANTOWANE NAZWA ŚWIADCZENIA JEDNOSTKOWEGO TARYFA 

Świadczenia tomografii komputerowej 

TK: badanie głowy bez wzmocnienia kontrastowego 18,21  

TK: badanie głowy ze wzmocnieniem kontrastowym 29,39  

TK: badanie głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 37,28  

TK głowy bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym 38,74  

TK: badanie innej okolicy anatomicznej bez wzmocnienia kontrastowego 20,39  

TK: innej okolicy anatomicznej ze wzmocnieniem kontrastowym 34,04  

TK: badanie innej okolicy anatomicznej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 44,13  

TK: badanie dwóch okolic anatomicznych bez wzmocnienia kontrastowego 24,77  

TK: badanie trzech lub więcej okolic anatomicznych bez wzmocnienia kontrastowego 29,14  

TK: badanie dwóch okolic anatomicznych ze wzmocnieniem kontrastowym 46,31  

TK: badanie trzech lub więcej okolic anatomicznych ze wzmocnieniem kontrastowym 51,15  

TK: badanie dwóch okolic anatomicznych bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 52,14  

TK: badanie trzech lub więcej okolic anatomicznych bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 59,89  

TK innej okolicy anatomicznej bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem 

kontrastowym 
45,08  
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ŚWIADCZENIE GWARANTOWANE NAZWA ŚWIADCZENIA JEDNOSTKOWEGO TARYFA 

TK: angiografia (z wyłączeniem angiografii tt. wieńcowych) 50,20  

TK: angiografia tt. wieńcowych u pacjentów po zabiegach koronaroplastyki lub wszczepieniu by-passów 58,74  

TK: wirtualna kolonoskopia u pacjentów, u których warunki anatomiczne uniemożliwiają wykonanie 

kolonoskopii tradycyjnej 
43,91  

Badanie kardiologiczne TK (obejmuje badanie morfologii i czynności mięśnia sercowego - także ze 

wzmocnieniem kontrastowym) 
63,97  

 

Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do wartości punktu w umowach z NFZ z rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna. 


