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OBWIESZCZENIE 

PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI  

Z DNIA 11 LUTEGO 2022 R.  

W SPRAWIE TARYF ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH 

Z OBSZARU ŚWIADCZEŃ PIELĘGNACYJNYCH I OPIEKUŃCZYCH W RAMACH 

OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ 

 

 

 

Na podstawie art. 31lb ust. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnych 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.), ustala się na dzień 

11 lutego 2022 r. taryfy świadczeń gwarantowanych z obszaru świadczeń pielęgnacyjnych 

i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej obejmujących zespoły długoterminowej opieki 

domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie, stanowiącej 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 11 lutego 2022 r. 

 

Taryfy świadczeń gwarantowanych obejmujących zespoły długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie  

Podsumowanie problemu decyzyjnego 

W związku ze zleceniem z dnia 9 lipca 2021 r. (znak DLG.7460.10.2021.IJ) przeprowadzono aktualizację kosztów świadczeń gwarantowanych obejmujących 

zespoły długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie identyfikowanych produktami rozliczeniowymi: 

• 5.15.00.0000173 - osobodzień zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie metodą nieinwazyjną 

z wyłączeniem świadczeniobiorców z przewlekłą niewydolnością oddechową na podłożu chorób nerwowo-mięśniowych (pow. 16 godzin) 

• 5.15.00.0000232 - osobodzień zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie od 8 do 16 godzin na dobę metodą 

nieinwazyjną z wyłączeniem świadczeniobiorców z przewlekłą niewydolnością oddechową na podłożu chorób nerwowo-mięśniowych 

• 5.15.00.0000233 - osobodzień zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie poniżej 8 godzin na dobę metodą 

nieinwazyjną z wyłączeniem świadczeniobiorców z przewlekłą niewydolnością oddechową na podłożu chorób nerwowo-mięśniowych. 

Taryfy  

ŚWIADCZENIE 

GWARANTOWANE* 
NAZWA ŚWIADCZENIA JEDNOSTKOWEGO TARYFA (pkt) 

Świadczenia gwarantowane 

związane z zespołami 

długoterminowej opieki domowej 

dla pacjentów wentylowanych 

mechanicznie 

5.15.00.0000173 - osobodzień zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych 

mechanicznie metodą nieinwazyjną z wyłączeniem świadczeniobiorców z przewlekłą niewydolnością oddechową 

na podłożu chorób nerwowo-mięśniowych (pow. 16 godzin) 

4,13 

5.15.00.0000232 - osobodzień zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych 

mechanicznie od 8 do 16 godzin na dobę metodą nieinwazyjną z wyłączeniem świadczeniobiorców z przewlekłą 

niewydolnością oddechową na podłożu chorób nerwowo-mięśniowych 

3,11 

5.15.00.0000233 - osobodzień zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych 

mechanicznie poniżej 8 godzin na dobę metodą nieinwazyjną z wyłączeniem świadczeniobiorców z przewlekłą 

niewydolnością oddechową na podłożu chorób nerwowo-mięśniowych 

1,35 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej (Dz.U. 

2015 poz. 1658 z późn. zm.) 

Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do średniej wartości 1 punktu rozliczeniowego określonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w umowach o udzielanie 
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świadczeń z rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, tj. 29,07 zł. 

 

                                                                                                                                                                                                      PREZES 

                                                                                    dr n. med. Roman Topór-Mądry  

                                                                                      /dokument podpisany elektronicznie/ 


