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OBWIESZCZENIE  

PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI  

Z DNIA 4 KWIETNIA 2022 R.  

W SPRAWIE TARYF ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH 

Z ZAKRESU LECZENIE SZPITALNE – ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNE 

OBEJMUJĄCYCH OPERACJE WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ 

 

 

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 

4 kwietnia 2022 r. taryfy świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenie szpitalne – świadczenia 

wysokospecjalistyczne obejmujących operacje wad serca i aorty piersiowej, stanowiące załącznik do 

obwieszczenia. 

 

 

                                                                                                      PREZES 

                                                                                    dr n. med. Roman Topór-Mądry  

                                                                                          /dokument podpisany elektronicznie/ 
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Załącznik do Obwieszczenia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 4 kwietnia 2022 r. 

 

Taryfy świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne  

obejmujących operacje wad serca i aorty piersiowej 

ŚWIADCZENIE GWARANTOWANE* NAZWA ŚWIADCZENIA JEDNOSTKOWEGO TARYFA 

Wideotorakoskopowa ablacja w ciężkim, 

niepoddającym się leczeniu 

farmakologicznemu migotaniu przedsionków 

wariant 1 - Wideotorakoskopowa ablacja w ciężkim, niepoddającym się leczeniu farmakologicznemu migotaniu 

przedsionków 

35 174 

Operacje wad wrodzonych serca i wielkich 

naczyń u dzieci do ukończenia 1 roku życia, z 

wyłączeniem operacji izolowanego przewodu 

tętniczego Botalla 

wariant 1 - zabieg bez użycia krążenia pozaustrojowego 14 552 

wariant 2 - zabieg w krążeniu pozaustrojowym bez użycia leczniczego środka technicznego lub z użyciem zastawki 

mechanicznej lub z użyciem leczniczego środka/środków/ technicznego o wartości mniejszej od wartości zastawki 

mechaniczne 

23 109 

wariant 3 - zabieg w krążeniu pozaustrojowym z użyciem leczniczego środka/środków/ technicznego o wartości 

większej od wartości zastawki mechanicznej lub użyciem wszczepu biologicznego (homograft, konduit 

naczyniowy, ksenograft) lub syntetycznego 

45 380 

wariant 4 - operacje typu „Norwood” 70 399 

Operacje wad serca i aorty piersiowej w 

krążeniu pozaustrojowym u dorosłych 
wariant 1 - zabieg na sercu lub aorcie bez użycia leczniczego środka technicznego lub z użyciem leczniczego 

środka/środków/ technicznego o wartości mniejszej od wartości zastawki mechanicznej 

16 377 

wariant 2 -zabieg na sercu lub aorcie z zastosowaniem jednej zastawki mechanicznej lub innych wszczepialnych 

środka/środków/ technicznych o łącznej wartości porównywalnej z ceną zastawki mechanicznej 

19 872 

wariant 3 - zabieg na sercu lub aorcie z zastosowaniem jednej zastawki biologicznej lub innych wszczepialnych 

środka/środków/ o łącznej wartości porównywalnej z ceną zastawki biologicznej 

21 055 

wariant 4 - zabieg na sercu i aorcie z zastosowaniem wszczepialnych środka/środków/ technicznych lub 

biologicznych o łącznej wartości porównywalnej do wartości dwóch zastawek mechanicznych lub reoperacja serca i 

dużych naczyń (oprócz ASDII) 

25 115 
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ŚWIADCZENIE GWARANTOWANE* NAZWA ŚWIADCZENIA JEDNOSTKOWEGO TARYFA 

wariant 5 - zabieg na sercu i aorcie z zastosowaniem dwóch zastawek biologicznych lub innych wszczepialnych 

środka/środków/ technicznych o łącznej wartości porównywalnej do uśrednionej wartości dwóch zastawek 

biologicznych 

28 722 

wariant 6a - zabieg na sercu lub aorcie – tętniaki aorty z zastosowaniem wszczepialnych środków technicznych o 

łącznej wartości mniejszej od zastawki biologicznej aortalnej 

27 167 

wariant 6b – zabieg na sercu lub aorcie – tętniaki aorty z zastosowaniem wszczepialnych środków technicznych o 

łącznej wartości większej od zastawki biologicznej aortalnej lub wymiana aorty wstępującej w przebiegu 

rozwarstwienia aorty 

32 849 

wariant 7 - zabieg na sercu i aorcie z użyciem zastawek nowej generacji - zastawki bezszwowe 40 825 

wariant 8- zabieg na sercu i aorcie z użyciem zastawek o wydłużonej trwałości 36 627 

podwariant J - wymiana łuku aorty z zastosowaniem protez rozwidlonych 18 639 

podwariant K - chirurgiczne zamykanie uszka lewego przedsionka z użyciem klipsów / staplerów - sternotomia 

pośrodkowa 

4 617 

podwariant L - chirurgiczne zamykanie uszka lewego przedsionka z użyciem klipsów / staplerów - minitorakotomia 11 770 

podwariant Ł - zabieg z zastosowaniem techniki endoskopowej – plastyka / wymiana zastawki aortalnej – 

sternotomia górna 

8 068 

podwariant M - zabieg z zastosowaniem techniki endoskopowej – plastyka / wymiana zastawki mitralnej, 

trójdzielnej, aortalnej oraz operacja wad wrodzonych serca – z bocznej linii torakotomii 

11 849 

podwariant N- zabieg reimplantacji zastawki aortalnej (Operacja Davida, Yacouba) 7 719 

podwariant O - zastosowanie zestawów do autotransfuzji śródoperacyjnej 787 

Operacja wad serca i aorty piersiowej w 

krążeniu pozaustrojowym u dzieci do lat 18 
wariant 1 - zabieg na sercu lub aorcie bez użycia leczniczego środka technicznego lub z użyciem leczniczego 

środka/środków/ technicznego o wartości mniejszej od wartości zastawki mechanicznej <18 lat 

19 092 
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ŚWIADCZENIE GWARANTOWANE* NAZWA ŚWIADCZENIA JEDNOSTKOWEGO TARYFA 

wariant 2 - zabieg na sercu lub aorcie z zastosowaniem jednej zastawki mechanicznej lub innych wszczepialnych 

środka/środków/ technicznych o łącznej wartości porównywalnej z ceną zastawki mechanicznej <18 lat 

25 142 

wariant 3 - zabieg na sercu lub aorcie z zastosowaniem jednej zastawki biologicznej lub innych wszczepialnych 

środka/środków/ o łącznej wartości porównywalnej z ceną zastawki biologicznej <18 lat 

33 339 

wariant 4 - zabieg na sercu i aorcie z zastosowaniem wszczepialnych środka/środków/ technicznych lub 

biologicznych o łącznej wartości porównywalnej do wartości dwóch zastawek mechanicznych lub reoperacja serca i 

dużych naczyń (oprócz ASDII) <18 lat 

42 050 

wariant 5 - zabieg na sercu i aorcie z zastosowaniem dwóch zastawek biologicznych lub innych wszczepialnych 

środka/środków/ technicznych o łącznej wartości porównywalnej do uśrednionej wartości dwóch zastawek 

biologicznych <18 lat 

48 525 

wariant 6 - zabieg na sercu lub aorcie - tętniaki aorty z zastosowaniem protez naczyniowych, syntetycznych lub 

biologicznych (homograftów, ksenograftów) <18 lat 

41 572 

wariant 7 - zabieg na sercu i aorcie z użyciem zastawek nowej generacji - zastawki bezszwowe 40 825 

wariant 8- zabieg na sercu i aorcie z użyciem zastawek o wydłużonej trwałości 36 627 

podwariant J - wymiana łuku aorty z zastosowaniem protez rozwidlonych 18 639 

podwariant K - chirurgiczne zamykanie uszka lewego przedsionka z użyciem klipsów / staplerów - sternotomia 

pośrodkowa 

4 617 

podwariant L - chirurgiczne zamykanie uszka lewego przedsionka z użyciem klipsów / staplerów - minitorakotomia 11 770 

podwariant Ł - zabieg z zastosowaniem techniki endoskopowej – plastyka / wymiana zastawki aortalnej – 

sternotomia górna 

8 068 

podwariant M - zabieg z zastosowaniem techniki endoskopowej – plastyka / wymiana zastawki mitralnej, 

trójdzielnej, aortalnej oraz operacja wad wrodzonych serca – z bocznej linii torakotomii 

11 849 

podwariant N- zabieg reimplantacji zastawki aortalnej (Operacja Davida, Yacouba) 7 719 
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ŚWIADCZENIE GWARANTOWANE* NAZWA ŚWIADCZENIA JEDNOSTKOWEGO TARYFA 

podwariant O - zastosowanie zestawów do autotransfuzji śródoperacyjnej 787 

Przezskórne lub z innego dostępu 

wszczepianie zastawek serca 
wariant 1 -przeznaczyniowe (TF,TS) wszczepienie zastawki aortalnej 82 106 

wariant 2 - przezkoniuszkowe (TA,TAA) wszczepienie zastawki aortalnej 86 351 

wariant 3 - przeznaczyniowe wszczepienie zastawki t. płucnej 100 118 

Kardiologiczne zabiegi interwencyjne u dzieci 

do lat 18, w tym przezskórne zamykanie 

przecieków z użyciem zestawów 

zamykających 

wariant 1 - przezskórny zabieg naprawczy bez użycia zestawów zamykających oraz ocena bezpośrednia efektu 

hemodynamicznego i anatomicznego 

11 280 

wariant 2 - zabieg zamknięcia wrodzonych ubytków przegrody międzyprzedsionkowej, wybranych ubytków 

międzykomorowych, dużych pozasercowych połączeń naczyniowych u pacjentów z wadami wrodzonymi serca 

przy użyciu zestawów zamykających 

21 239 

Przezcewnikowa nieoperacyjna naprawa 

zastawki mitralnej u chorych wysokiego 

ryzyka 

wariant 1 - przezcewnikowa nieoperacyjna naprawa zastawki mitralnej 103 501 

*zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 290 z późn. zm.) i z 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (Dz. U. poz. 

1958 z późn. zm.) 

 

 

Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do wartości punktu w umowach z NFZ z rodzaju leczenia szpitalnego a także świadczeń 

wysokospecjalistycznych. 

 

                                                                                                                                                                                                      PREZES 

                                                                                    dr n. med. Roman Topór-Mądry  

                                                                                      /dokument podpisany elektronicznie/ 


