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OBWIESZCZENIE 

PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI  

Z DNIA 15 MARCA 2018 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 2017 r, poz. 1938 z późn. zm.), ustala się na dzień 15 

marca 2018 r. taryfy świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych 

w ramach opieki długoterminowej udzielane w warunkach stacjonarnych w zakładzie opiekuńczym dla 

dorosłych lub dla dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia, stanowiące załącznik do obwieszczenia. 
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Załącznik do Obwieszczenia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 15 marca 2018 r. 

 

 

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

ŚWIADCZENIE 

GWARANTOWANE* 
NAZWA ŚWIADCZENIA JEDNOSTKOWEGO 

TARYFA 

(obowiązująca 

do 31 grudnia 

2018 r.) 

TARYFA 

(obowiązująca 

w okresie od 

1 stycznia do 31 

grudnia 2019 r.) 

TARYFA 

(obowiązująca 

w okresie od 

1 stycznia do 31 

grudnia 2020 r.) 

TARYFA 

(obowiązująca 

w okresie od 

1 stycznia do 31 

grudnia 2021 r.) 

TARYFA 

(obowiązująca 

w okresie od 

1 stycznia 2022 r.) 

Świadczenia gwarantowane 

z zakresu świadczeń 

pielęgnacyjnych i opiekuńczych w 

ramach opieki długoterminowej 

udzielane w warunkach 

stacjonarnych w zakładzie 

opiekuńczym dla osób dorosłych 

Osobodzień pobytu w ZPO/ZOL pacjenta z liczbą 

punktów 0–40 w skali Barthel 
2,59 pkt 2,87 pkt 3,16 pkt 3,44 pkt 3,72 pkt 

Osobodzień pobytu w ZPO/ZOL pacjenta z liczbą 

punktów 0 w skali Barthel, który uzyskał do 8 pkt wg 

skali Glasgow  

3,71 pkt 4,11 pkt 4,51 pkt 4,92 pkt 5,32 pkt 

Osobodzień pobytu weterana poszkodowanego w 

Domu Weterana funkcjonującym jako ZOL 
2,59 pkt 2,87 pkt 3,16 pkt 3,44 pkt 3,72 pkt 

Świadczenia gwarantowane 

z zakresu świadczeń 

pielęgnacyjnych i opiekuńczych w 

ramach opieki długoterminowej 

udzielane w warunkach 

stacjonarnych w zakładzie 

opiekuńczym dla dzieci i młodzieży 

do ukończenia 18  roku życia 

Osobodzień pobytu w ZPO/ZOL dla dzieci i 
młodzieży z liczbą punktów 0-40 w skali Barthel 

3,59 pkt 4,23 pkt 4,87 pkt 5,50 pkt 6,14 pkt 

Osobodzień pobytu w ZPO/ZOL dla dzieci do 

ukończenia 3 roku życia lub dzieci i młodzieży z 

liczbą punktów 0 w skali Barthel, którzy uzyskali 

do 8 punktów w skali Glasgow  

4,63 pkt 5,45 pkt 6,28 pkt 7,10 pkt 7,92 pkt 

*zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki 

długoterminowej 

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. 


