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OBWIESZCZENIE 

PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI  

Z DNIA 29 CZERWCA 2016 R.  

W SPRAWIE TARYF ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH 

W RODZAJU LECZENIE SZPITALNE 

 

 

 

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 

29 czerwca 2016 r. taryfy świadczeń gwarantowanych w rodzaju leczenie szpitalne, stanowiące 

załącznik do obwieszczenia. 

 

 

Prezes 

Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 
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Załącznik do Obwieszczenia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 czerwca 2016 r. 
 

Taryfy świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne 

 

ŚWIADCZENIE GWARANTOWANE NAZWA ŚWIADCZENIA JEDNOSTKOWEGO TARYFA 

Zabiegi endowaskularne 

Endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty  854,41 pkt 

Zabiegi endowaskularne. 2. i 3. Grupa  124,49 pkt 

Zabiegi endowaskularne. 4. Grupa  154,33 pkt 

Zabiegi endowaskularne. 5 Grupa  174,57 pkt 

Leczenie ostrych zespołów wieńcowych  
Świadczenia w zakresie kardiologii interwencyjnej  

OZW - diagnostyka inwazyjna  74,70 pkt 

OZW - leczenie inwazyjne dwuetapowe > 3 dni 282,49 pkt 

OZW - leczenie inwazyjne  177,70 pkt 

OZW - leczenie inwazyjne >7 dni i z chorobami współistniejącymi 246,71 pkt 

OZW > 69 r.ż. lub z pw 61,03 pkt 

OZW – leczenie zachowawcze 52,79 pkt 

Angioplastyka wieńcowa z implantacją nie mniej niż 2 stentów lub wielonaczyniowa 138,56 pkt 

Angioplastyka wieńcowa z implantacją jednego stentu  94,16 pkt 

Angioplastyka wieńcowa balonowa 80,05 pkt 

Koronarografia i inne zabiegi inwazyjne 43,43 pkt 

Świadczenia w zakresie kardiologii zachowawczej  Zaawansowana niewydolność krążenia  107,49 pkt 
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ŚWIADCZENIE GWARANTOWANE NAZWA ŚWIADCZENIA JEDNOSTKOWEGO TARYFA 

Niewydolność krążenia  63,87 pkt 

Choroba niedokrwienna serca > 69 r.ż. lub z pw 44,29 pkt 

Choroba niedokrwienna serca > 17 r.ż. < 70 r.ż. bez pw 37,09 pkt 

Zaburzenia rytmu serca > 69 r.ż. lub z pw 37,07 pkt 

Zaburzenia rytmu serca > 17 r.ż. < 70 r.ż. bez pw 27,62 pkt 

Choroby zastawek serca > 17 r.ż 57,28 pkt 

Inne choroby układu krążenia > 17 r.ż 57,93 pkt 

Kompleksowa diagnostyka kardiologiczna (hospitalizacja jednodniowa) 11,07 pkt 

Terapia z zastosowaniem automatycznego systemu do 
kardiowersji lub defibrylacji Wszczepienie/ wymiana kardiowertera-defibrylatora jedno-/ dwujamowego  393,09 pkt 

Terapia resynchronizująca  Wszczepienie/ wymiana CRT-D > 17 r.ż. 625,53 pkt 

 

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

leczenie szpitalne.  


