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OBWIESZCZENIE 

PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI  

Z DNIA 17 LUTEGO 2021 R.  

W SPRAWIE TARYF ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH 

Z OBSZARU LECZENIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH 

 

 

 

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

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.), ustala się na dzień 

17 lutego 2021 r. taryfy świadczeń gwarantowanych obejmujących leczenie chorób nowotworowych, 

stanowiące załącznik do obwieszczenia. 

 

 

                                                                                                      PREZES 

                                                                                    dr n. med. Roman Topór-Mądry  

                                                                                      /dokument podpisany elektronicznie/ 

http://www.aotmit.gov.pl/
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Załącznik do Obwieszczenia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 17 lutego 2021 r. 

 

 

Taryfy świadczeń gwarantowanych świadczenia gwarantowane związane z leczeniem chorób nowotworowych  

ŚWIADCZENIE 

GWARANTOWANE* 
NAZWA ŚWIADCZENIA JEDNOSTKOWEGO 

TARYFA (pkt) 

Świadczenia gwarantowane 

związane z leczeniem chorób 

nowotworowych 

Hospitalizacja do brachyterapii (nowy produkt) 399 

Hospitalizacja jednodniowa do brachyterapii (nowy produkt) 199 

Zakwaterowanie do brachyterapii (nowy produkt) 162 

Hospitalizacja hematologiczna u dorosłych (nowy produkt) 668 

Hospitalizacja hematoonkologicza u dzieci (nowy produkt) 891 

Hospitalizacja jednodniowa do 6 godzin (nowy produkt) 289 

Hospitalizacja jednodniowa powyżej 6 godzin (nowy produkt) 416 

Hospitalizacja onkologiczna związana z chemioterapią u dorosłych (nowy produkt) 557 

Porada ambulatoryjna dotycząca chemioterapii – kompleksowa (nowy produkt) 235 

Porada ambulatoryjna dotycząca chemioterapii – podstawowa (nowy produkt) 143 

Hospitalizacja do chemioradioterapii > 18 r.ż. (5.52.01.0001504) 469 
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ŚWIADCZENIE 

GWARANTOWANE* 
NAZWA ŚWIADCZENIA JEDNOSTKOWEGO 

TARYFA (pkt) 

Hospitalizacja do teleradioterapii / terapii protonowej nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku < 18 
r.ż. - w oddziale onkologii i hematologii dziecięcej (5.52.01.0001499) 

545 

Hospitalizacja do teleradioterapii / terapii protonowej nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku > 17 

r.ż. (5.52.01.0001440) 
352 

Hospitalizacja jednodniowa do teleradioterapii (nowy produkt) 176 

Zakwaterowanie do teleradioterapii / protonoterapii (5.07.01.0000048) 162 

A11 Kompleksowe zabiegi wewnątrzczaszkowe *(w przypadku wybranych rozpoznań nowotworowych oraz 

świadczeniodawców realizujących leczenie onkologiczne w sposób kompleksowy lub którzy realizują wymagany wolumen 

świadczeń w roku) 
22 500 

C11 Kompleksowe zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani * (w przypadku wybranych rozpoznań nowotworowych oraz 

świadczeniodawców realizujących leczenie onkologiczne w sposób kompleksowy lub którzy realizują wymagany wolumen 

świadczeń w roku) 
13 510 

F32 Duże i endoskopowe zabiegi jelita grubego *(w przypadku wybranych rozpoznań nowotworowych oraz 

świadczeniodawców realizujących leczenie onkologiczne w sposób kompleksowy lub którzy realizują wymagany wolumen 

świadczeń w roku)  
13 436 

F42 Duże zabiegi jamy brzusznej *(w przypadku wybranych rozpoznań nowotworowych oraz świadczeniodawców 

realizujących leczenie onkologiczne w sposób kompleksowy lub którzy realizują wymagany wolumen świadczeń w roku) 
16 225 

G31H Kompleksowe zabiegi trzustki z rekonstrukcją (pankreatoduodenektomie)* (w przypadku wybranych rozpoznań 

nowotworowych oraz świadczeniodawców realizujących leczenie onkologiczne w sposób kompleksowy lub którzy realizują 

wymagany wolumen świadczeń w roku) 
27 105 

H83 Średnie zabiegi na tkankach miękkich * (w przypadku wybranych rozpoznań nowotworowych oraz 

świadczeniodawców realizujących leczenie onkologiczne w sposób kompleksowy lub którzy realizują wymagany wolumen 

świadczeń w roku) 
5 487 

H84 Mniejsze zabiegi w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego lub tkanek miękkich * (w przypadku wybranych 

rozpoznań nowotworowych oraz świadczeniodawców realizujących leczenie onkologiczne w sposób kompleksowy lub którzy 

realizują wymagany wolumen świadczeń w roku) 
4 017 

J03F Duże zabiegi w obrębie piersi < 66 r.ż.* (w przypadku wybranych rozpoznań nowotworowych oraz 

świadczeniodawców realizujących leczenie onkologiczne w sposób kompleksowy lub którzy realizują wymagany wolumen 

świadczeń w roku) 
5 719 
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Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2295, z późn. zm.) 

 

 

 

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

świadczeń szpitalnych. 

                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                      PREZES 

                                                                                    dr n. med. Roman Topór-Mądry  

                                                                                      /dokument podpisany elektronicznie/ 

 


