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OBWIESZCZENIE 

PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI  

Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2019 R.  

W SPRAWIE TARYF ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH 

Z ZAKRESU OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ I LECZENIA UZALEŻNIEŃ DLA DZIECI 

I MŁODZIEŻY 

 

 

 

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

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r, poz. 1373 z późn. zm.), ustala się na dzień 

10 października 2019 r. taryfy świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia 

uzależnień dla dzieci i młodzieży, stanowiące załącznik do obwieszczenia. 
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Załącznik do Obwieszczenia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 10 października 2019 r. 

 

 

Taryfy świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży 

ŚWIADCZENIE GWARANTOWANE* NAZWA ŚWIADCZENIA JEDNOSTKOWEGO TARYFA 

OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI 

PSYCHOLOGICZNEJ I 

PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I 

MŁODZIEŻY – I poziom referencyjny 

świadczenia udzielane przez poradnię psychologiczną dla dzieci i młodzieży  82,17 pkt 

ŚRODOWISKOWE CENTRUM ZDROWIA 

PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I 

MŁODZIEŻY – II poziom referencyjny  

Świadczenia dzienne psychiatryczne 

rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży 

osobodzień na oddziale dziennym psychiatrycznym rehabilitacyjnym dla dzieci i młodzieży 15,31 pkt 

osobodzień na oddziale dziennym psychiatrycznym rehabilitacyjnym dla dzieci i młodzieży z korektorem 0,7 - 

pobyt ponad standard czasu 
10,72 pkt 

turnus rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi (ODR) 15,31 pkt 

ŚRODOWISKOWE CENTRUM ZDROWIA 

PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I 

MŁODZIEŻY – II poziom referencyjny  

Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla 

dzieci i młodzieży 

porada lekarska diagnostyczna 14,97 pkt 

porada lekarska terapeutyczna 7,48 pkt 

porada kontrolna 3,74 pkt 

porada psychologiczna diagnostyczna 14,97 pkt 

porada psychologiczna  9,97 pkt 

sesja psychoterapii indywidualnej wykonywana przez psychoterapeutę 17,46 pkt 

sesja psychoterapii indywidualnej wykonywana przez osobę w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu 

psychoterapeuty 

12,47 pkt 

sesja psychoterapii rodzinnej (uczestnik) 4,99 pkt 

sesja psychoterapii grupowej (uczestnik) 3,74 pkt 

turnus rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi (amb.) 3,74 pkt 
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ŚWIADCZENIE GWARANTOWANE* NAZWA ŚWIADCZENIA JEDNOSTKOWEGO TARYFA 

sesja wsparcia psychospołecznego (uczestnik) 1,87 pkt 

wizyta / porada domowa/ środowiskowa  17,00 pkt 

porada kompleksowo - konsultacyjna dla osób z autyzmem dziecięcym * 12,47 pkt 

program terapeutyczno - rehabililtacyjny dla osób z autyzmem dziecięcym * 9,97 pkt 

ŚRODOWISKOWE CENTRUM ZDROWIA 

PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I 

MŁODZIEŻY – II poziom referencyjny 

Leczenie środowiskowe (domowe) 

wizyta / porada domowa/ środowiskowa miejscowa 19,84 pkt 

wizyta / porada domowa/ środowiskowa zamiejscowa 25,51 pkt 

wizyta  terapeuty środowiskowego 4,25 pkt 

porada lekarska diagnostyczna 12,75 pkt 

porada lekarska terapeutyczna 8,50 pkt 

porada kontrolna 4,25 pkt 

porada psychologiczna diagnostyczna 12,75 pkt 

porada psychologiczna 11,34 pkt 

sesja psychoterapii indywidualnej * - wykonywana przez psychoterapeutę 19,84 pkt 

sesja psychoterapii indywidualnej * - wykonywana przez osobę w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu 

psychoterapeuty 

14,17 pkt 

sesja psychoterapii rodzinnej * (uczestnik) 5,67 pkt 

sesja psychoterapii grupowej * (uczestnik) 4,25 pkt 

turnus rehabilitacyjny dla osób z zaburzeniami psychicznymi (l.środ.) 4,25 pkt 

sesja wsparcia psychospołecznego (uczestnik) 2,13 pkt 
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ŚWIADCZENIE GWARANTOWANE* NAZWA ŚWIADCZENIA JEDNOSTKOWEGO TARYFA 

OŚRODEK WYSOKOSPECJALISTYCZNEJ 

CAŁODOBOWEJ OPIEKI 

PSYCHIATRYCZNEJ – III poziom 

referencyjny 

Świadczenia psychiatryczne dla dzieci i 

młodzieży 

osobodzień w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży 22,84 pkt 

osobodzień w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży z korektorem 0,7 - przepustka  15,99 pkt 

osobodzień w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży z korektorem 0,7 - pobyt ponad standard czasu 15,99 pkt 

osobodzień w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży z korektorem 0,5 - przepustka podczas pobytu 

ponad standard czasu 

11,42 pkt 

turnus rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi 22,84 pkt 

leczenie elektrowstrząsami chorych z zaburzeniami psychicznymi * 27,91 pkt 

*zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U. z 2019 r., poz. 1285 z późn. zm.)  

Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do średniej wartości 1 punktu rozliczeniowego określonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w umowach o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień. 


