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OBWIESZCZENIE 

PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI  

Z DNIA 13 WRZEŚNIA 2016 R.  

W SPRAWIE TARYF ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH 

W RODZAJU ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI 

DŁUGOTERMINOWEJ 

 

 

 

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 

13 września 2016 r. taryfy świadczeń gwarantowanych w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne 

i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, stanowiące załącznik do obwieszczenia. 

 

 

Prezes 

Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

http://www.aotmit.gov.pl/
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Załącznik do Obwieszczenia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 13 września 2016 r. 

 

Taryfy świadczeń w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej 

 

ŚWIADCZENIE GWARANTOWANE NAZWA ŚWIADCZENIA JEDNOSTKOWEGO TARYFA 

Świadczenia gwarantowane udzielane w warunkach 

stacjonarnych realizowane w zakładach opiekuńczych 

dla osób dorosłych lub dla dzieci i młodzieży do 

ukończenia 18. roku życia 

osobodzień pobytu w ZPO/ZOL dla pacjentów wentylowanych mechanicznie 11,21 pkt 

osobodzień pobytu w ZPO/ZOL dla dzieci wentylowanych mechanicznie 14,44 pkt 

Świadczenia gwarantowane udzielane w warunkach 

domowych realizowane przez zespół długoterminowej 

opieki domowej dla dorosłych, dzieci i młodzieży 

wentylowanych mechanicznie 

osobodzień zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie metodą inwazyjną 5,41 pkt 

osobodzień zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie metodą 

nieinwazyjną w przypadku świadczeniobiorców z przewlekłą niewydolnością oddechową na podłożu chorób 

nerwowo-mięśniowych 

5,02 pkt 

osobodzień zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie metodą 

nieinwazyjną z wyłączeniem świadczeniobiorców z przewlekłą niewydolnością oddechową na podłożu chorób 

nerwowo-mięśniowych 

4,91 pkt 

osobodzień zespołu długoterminowej opieki domowej dla dzieci wentylowanych mechanicznie metodą inwazyjną 5,57 pkt 

osobodzień zespołu długoterminowej opieki domowej dla dzieci wentylowanych mechanicznie metodą nieinwazyjną 

w przypadku dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia bez względu na czas trwania nieinwazyjnej wentylacji 

mechanicznej 

5,08 pkt 

 

Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do wartości świadczenia bazowego, które stanowił produkt 5.15.00.0000089 (osobodzień za świadczenia pielęgniarskie 

w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej dla pacjentów przebywających pod różnymi adresami zamieszkania, ze współczynnikiem korygującym 

1,0), któremu przypisano taryfę wynoszącą 1 pkt. 


