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OBWIESZCZENIE 

PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI  

Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2015 R.  

W SPRAWIE TARYF ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH 

W RODZAJU OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ 

 

 

 

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 

30 września 2015 r. taryfy świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie 

uzależnień, stanowiące załącznik do obwieszczenia. 
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Załącznik do Obwieszczenia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 30 września 2015 r. 

 

 

 

Taryfy świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 

 

ŚWIADCZENIE GWARANTOWANE NAZWA ŚWIADCZENIA JEDNOSTKOWEGO TARYFA 

świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla 

dorosłych  
porada lekarska diagnostyczna 1,00 

świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla 

dorosłych  
porada lekarska terapeutyczna 0,67 

świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla 

dorosłych  
porada kontrolna 0,33 

świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla 

dorosłych  
porada psychologiczna diagnostyczna * 0,88 

świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla 

dorosłych  
porada psychologiczna * 0,88 

świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla 

dorosłych  
sesja psychoterapii indywidualnej * - wykonywana przez psychoterapeutę 1,22 

świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla 

dorosłych  

sesja psychoterapii indywidualnej * - wykonywana przez osobę w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu 

psychoterapeuty 
1,22 

świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla 

dorosłych  
sesja psychoterapii rodzinnej * (uczestnik) 0,40 

świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla 

dorosłych  
sesja psychoterapii grupowej * (uczestnik) 0,20 

świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla 

dorosłych  
sesja wsparcia psychospołecznego (uczestnik) 0,20 

świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla 

dorosłych  
wizyta / porada domowa/ środowiskowa  1,56 
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ŚWIADCZENIE GWARANTOWANE NAZWA ŚWIADCZENIA JEDNOSTKOWEGO TARYFA 

świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i 

młodzieży  
porada lekarska diagnostyczna 2,61 

świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i 

młodzieży  
porada lekarska terapeutyczna 0,78 

świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i 

młodzieży  
porada kontrolna 0,59 

świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i 

młodzieży  
porada psychologiczna diagnostyczna 1,53 

świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i 

młodzieży  
porada psychologiczna  1,05 

świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i 

młodzieży  
sesja psychoterapii indywidualnej wykonywana przez psychoterapeutę 1,34 

świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i 

młodzieży  
sesja psychoterapii indywidualnej wykonywana przez osobę w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty 1,34 

świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i 

młodzieży  
sesja psychoterapii rodzinnej (uczestnik) 0,41 

świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i 

młodzieży  
sesja psychoterapii grupowej (uczestnik) 0,20 

świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i 

młodzieży  
sesja wsparcia psychospołecznego (uczestnik) 0,20 

świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i 

młodzieży  
wizyta / porada domowa/ środowiskowa  1,57 

świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i 

młodzieży  
porada kompleksowo - konsultacyjna dla osób z autyzmem dziecięcym * 1,02 

świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i 

młodzieży  
program terapeutyczno - rehabililtacyjny dla osób z autyzmem dziecięcym * 1,30 

leczenie nerwic  porada lekarska diagnostyczna 1,01 

leczenie nerwic  porada lekarska terapeutyczna 0,67 

leczenie nerwic  porada kontrolna 0,34 
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ŚWIADCZENIE GWARANTOWANE NAZWA ŚWIADCZENIA JEDNOSTKOWEGO TARYFA 

leczenie nerwic  porada psychologiczna diagnostyczna 0,88 

leczenie nerwic  porada psychologiczna  0,88 

leczenie nerwic  sesja psychoterapii indywidualnej wykonywana przez psychoterapeutę 1,22 

leczenie nerwic  sesja psychoterapii indywidualnej wykonywana przez osobę w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty 1,22 

leczenie nerwic  sesja psychoterapii rodzinnej (uczestnik) 0,37 

leczenie nerwic  sesja psychoterapii grupowej (uczestnik) 0,29 

leczenie nerwic  sesja wsparcia psychospołecznego (uczestnik) 0,15 

świadczenia seksuologiczne i patologii współżycia  porada lekarska diagnostyczna 0,86 

świadczenia seksuologiczne i patologii współżycia  porada lekarska terapeutyczna 0,59 

świadczenia seksuologiczne i patologii współżycia  porada kontrolna 0,30 

świadczenia seksuologiczne i patologii współżycia  porada psychologiczna diagnostyczna 0,84 

świadczenia seksuologiczne i patologii współżycia  porada psychologiczna  0,76 

świadczenia seksuologiczne i patologii współżycia  sesja psychoterapii indywidualnej wykonywana przez psychoterapeutę 1,37 

świadczenia seksuologiczne i patologii współżycia  sesja psychoterapii rodzinnej (uczestnik) 0,40 

świadczenia seksuologiczne i patologii współżycia  sesja psychoterapii grupowej (uczestnik) 0,30 

świadczenia seksuologiczne i patologii współżycia  sesja wsparcia psychospołecznego (uczestnik) 0,14 

program terapii zaburzeń preferencji seksualnych porada lekarska terapeutyczna 0,59 

program terapii zaburzeń preferencji seksualnych sesja psychoterapii indywidualnej wykonywana przez psychoterapeutę 1,37 
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ŚWIADCZENIE GWARANTOWANE NAZWA ŚWIADCZENIA JEDNOSTKOWEGO TARYFA 

program terapii zaburzeń preferencji seksualnych sesja psychoterapii indywidualnej wykonywana przez osobę w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty 0,97 

program terapii zaburzeń preferencji seksualnych sesja psychoterapii grupowej (uczestnik) 0,88 

program terapii zaburzeń preferencji seksualnych 
wydawanie dawek leków stosowanych w celu obniżenia poziomu testosteronu oraz pomocniczo w terapii zaburzeń 

preferencji seksualnych 
0,02 

program terapii zaburzeń preferencji seksualnych diagnostyka i kontrola laboratoryjna 0,01 

świadczenia psychologiczne  porada psychologiczna diagnostyczna 0,95 

świadczenia psychologiczne  porada psychologiczna  0,95 

świadczenia psychologiczne  sesja psychoterapii indywidualnej wykonywana przez psychoterapeutę 1,25 

świadczenia psychologiczne  sesja psychoterapii indywidualnej wykonywana przez osobę w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty 1,25 

świadczenia psychologiczne  sesja psychoterapii rodzinnej (uczestnik) 0,34 

świadczenia psychologiczne  sesja psychoterapii grupowej (uczestnik) 0,28 

świadczenia psychologiczne  sesja wsparcia psychospołecznego (uczestnik) 0,13 

świadczenia dla osób z autyzmem dziecięcym lub 

innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju  
porada lekarska diagnostyczna 1,65 

świadczenia dla osób z autyzmem dziecięcym lub 

innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju  
porada kompleksowo - konsultacyjna dla osób z autyzmem dziecięcym  1,34 

świadczenia dla osób z autyzmem dziecięcym lub 

innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju  
program terapeutyczno - rehabililtacyjny dla osób z autyzmem dziecięcym  1,36 

leczenie środowiskowe (domowe)  wizyta / porada domowa/ środowiskowa miejscowa 1,58 

leczenie środowiskowe (domowe)  wizyta / porada domowa/ środowiskowa zamiejscowa 2,89 

leczenie środowiskowe (domowe)  porada lekarska diagnostyczna 1,00 



Taryfy świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 

 

6/12 

ŚWIADCZENIE GWARANTOWANE NAZWA ŚWIADCZENIA JEDNOSTKOWEGO TARYFA 

leczenie środowiskowe (domowe)  porada lekarska terapeutyczna 0,67 

leczenie środowiskowe (domowe)  porada kontrolna 0,33 

leczenie środowiskowe (domowe)  porada psychologiczna diagnostyczna 0,88 

leczenie środowiskowe (domowe)  porada psychologiczna 0,88 

leczenie środowiskowe (domowe)  wizyta  terapeuty środowiskowego 0,41 

leczenie środowiskowe (domowe)  sesja psychoterapii indywidualnej * - wykonywana przez psychoterapeutę 1,24 

leczenie środowiskowe (domowe)  
sesja psychoterapii indywidualnej * - wykonywana przez osobę w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu 

psychoterapeuty 
1,24 

leczenie środowiskowe (domowe)  sesja psychoterapii rodzinnej * (uczestnik) 0,41 

leczenie środowiskowe (domowe)  sesja psychoterapii grupowej * (uczestnik) 0,29 

leczenie środowiskowe (domowe)  sesja wsparcia psychospołecznego (uczestnik) 0,15 

leczenie uzależnień porada LU lekarska diagnostyczna 0,98 

leczenie uzależnień porada/wizyta LU diagnostyczna 0,89 

leczenie uzależnień porada LU lekarska terapeutyczna (kolejna) 0,33 

leczenie uzależnień porada/wizyta LU terapeutyczna (kolejna) 0,57 

leczenie uzależnień wizyta LU instruktora terapii uzależnień * 0,26 

leczenie uzależnień sesja LU psychoterapii indywidualnej 1,19 

leczenie uzależnień 
sesja LU psychoterapii indywidualnej wykonywana przez osobę w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu 

psychoterapeuty 
1,19 

leczenie uzależnień sesja LU psychoterapii rodzinnej (uczestnik) 0,40 
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ŚWIADCZENIE GWARANTOWANE NAZWA ŚWIADCZENIA JEDNOSTKOWEGO TARYFA 

leczenie uzależnień sesja LU psychoterapii grupowej (uczestnik) 0,40 

leczenie uzależnień sesja LU psychoedukacyjna (uczestnik) 0,12 

świadczenia antynikotynowe  porada LU lekarska diagnostyczna 0,90 

świadczenia antynikotynowe  porada/wizyta LU diagnostyczna 0,90 

świadczenia antynikotynowe  porada LU lekarska terapeutyczna (kolejna) 0,30 

świadczenia antynikotynowe  porada/wizyta LU terapeutyczna (kolejna) 0,60 

świadczenia antynikotynowe  wizyta LU instruktora terapii uzależnień * 0,30 

świadczenia antynikotynowe  sesja LU psychoterapii indywidualnej  1,15 

świadczenia antynikotynowe  
sesja LU psychoterapii indywidualnej wykonywana przez osobę w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu 

psychoterapeuty 
0,97 

świadczenia antynikotynowe  sesja LU psychoterapii rodzinnej (uczestnik) 0,40 

świadczenia antynikotynowe  sesja LU psychoterapii grupowej (uczestnik) 0,30 

świadczenia antynikotynowe  sesja  LU psychoedukacyjna (uczestnik) 0,10 

świadczenia terapii uzależnienia od alkoholu i 

współuzależnienia 
porada LU  lekarska diagnostyczna 1,06 

świadczenia terapii uzależnienia od alkoholu i 

współuzależnienia 
porada/wizyta LU diagnostyczna 0,95 

świadczenia terapii uzależnienia od alkoholu i 

współuzależnienia 
porada LU lekarska terapeutyczna (kolejna) 0,35 

świadczenia terapii uzależnienia od alkoholu i 

współuzależnienia 
porada/wizyta LU terapeutyczna (kolejna) 0,62 

świadczenia terapii uzależnienia od alkoholu i 

współuzależnienia 
wizyta LU instruktora terapii uzależnień * 0,31 
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ŚWIADCZENIE GWARANTOWANE NAZWA ŚWIADCZENIA JEDNOSTKOWEGO TARYFA 

świadczenia terapii uzależnienia od alkoholu i 

współuzależnienia 
sesja LU psychoterapii indywidualnej  1,26 

świadczenia terapii uzależnienia od alkoholu i 

współuzależnienia 

sesja LU psychoterapii indywidualnej wykonywana przez osobę w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu 

psychoterapeuty 
1,26 

świadczenia terapii uzależnienia od alkoholu i 

współuzależnienia 
sesja LU psychoterapii rodzinnej (uczestnik) 0,41 

świadczenia terapii uzależnienia od alkoholu i 

współuzależnienia 
sesja LU psychoterapii grupowej (uczestnik) 0,42 

świadczenia terapii uzależnienia od alkoholu i 

współuzależnienia 
sesja LU psychoedukacyjna (uczestnik) 0,13 

świadczenia terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży  porada LU lekarska diagnostyczna 0,88 

świadczenia terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży  porada/wizyta LU diagnostyczna 0,87 

świadczenia terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży  porada LU lekarska terapeutyczna (kolejna) 0,29 

świadczenia terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży  porada/wizyta LU terapeutyczna (kolejna) 0,58 

świadczenia terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży  wizyta LU instruktora terapii uzależnień * 0,29 

świadczenia terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży  sesja LU psychoterapii indywidualnej  1,18 

świadczenia terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży  
sesja LU psychoterapii indywidualnej wykonywana przez osobę w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu 

psychoterapeuty 
0,99 

świadczenia terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży  sesja LU psychoterapii rodzinnej (uczestnik) 0,40 

świadczenia terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży  sesja LU psychoterapii grupowej (uczestnik) 0,29 

świadczenia terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży  sesja LU psychoedukacyjna (uczestnik) 0,10 

świadczenia terapii uzależnienia od substancji 

psychoaktywnych innych niż alkohol  
porada LU lekarska diagnostyczna 1,08 

świadczenia terapii uzależnienia od substancji 

psychoaktywnych innych niż alkohol  
porada/wizyta LU diagnostyczna 1,01 
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świadczenia terapii uzależnienia od substancji 

psychoaktywnych innych niż alkohol  
porada LU lekarska terapeutyczna (kolejna) 0,36 

świadczenia terapii uzależnienia od substancji 

psychoaktywnych innych niż alkohol  
porada/wizyta LU terapeutyczna (kolejna) 0,64 

świadczenia terapii uzależnienia od substancji 

psychoaktywnych innych niż alkohol  
wizyta LU instruktora terapii uzależnień  0,32 

świadczenia terapii uzależnienia od substancji 

psychoaktywnych innych niż alkohol  
sesja LU psychoterapii indywidualnej 1,36 

świadczenia terapii uzależnienia od substancji 

psychoaktywnych innych niż alkohol  

sesja LU psychoterapii indywidualnej wykonywana przez osobę w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu 

psychoterapeuty 
1,36 

świadczenia terapii uzależnienia od substancji 

psychoaktywnych innych niż alkohol  
sesja LU psychoterapii rodzinnej (uczestnik) 0,44 

świadczenia terapii uzależnienia od substancji 

psychoaktywnych innych niż alkohol  
sesja LU psychoterapii grupowej (uczestnik) 0,44 

świadczenia terapii uzależnienia od substancji 

psychoaktywnych innych niż alkohol  
sesja LU psychoedukacyjna (uczestnik) 0,09 

program leczenia substytucyjnego * program leczenia substytucyjnego metadonem (uczestnik programu) 0,53 

program leczenia substytucyjnego * program leczenia substytucyjnego metadonem (uczestnik programu) 0,45 

program leczenia substytucyjnego * program leczenia substytucyjnego innym lekiem niż metadon (uczestnik programu) 0,48 

program leczenia substytucyjnego * program leczenia substytucyjnego innym lekiem niż metadon (uczestnik programu) 0,36 

świadczenia psychiatryczne dla dorosłych osobodzień w oddziale psychiatrycznym 2,41 

świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży osobodzień w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży 2,67 

świadczenia psychiatryczne dla chorych somatycznie osobodzień w oddziale psychiatrycznym dla chorych somatycznie 1,89 

świadczenia psychiatryczne dla chorych somatycznie osobodzień w oddziale psychiatrycznym dla chorych na gruźlicę 1,98 

świadczenia psychiatryczne dla przewlekle chorych  osobodzień w oddziale psychiatrycznym dla przewlekle chorych 2,23 
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świadczenia psychogeriatryczne  osobodzień w oddziale psychogeriatrycznym 1,68 

świadczenia rehabilitacji psychiatrycznej osobodzień w oddziale rehabilitacji psychiatrycznej 1,59 

leczenie zaburzeń nerwicowych dla dorosłych osobodzień w oddziale leczenia zaburzeń nerwicowych  1,56 

leczenie zaburzeń nerwicowych dla dzieci i młodzieży  osobodzień w oddziale leczenia zaburzeń nerwicowych dla dzieci i młodzieży 1,92 

leczenie elektrowstrząsami chorych z zaburzeniami 

psychicznymi (EW) ze wskazań życiowych 
leczenie elektrowstrząsami chorych z zaburzeniami psychicznymi  (uczestnik) 2,65 

świadczenia psychiatrii sądowej w warunkach 

podstawowego zabezpieczenia  
osobodzień w oddziale psychiatrii sądowej 2,11 

świadczenia psychiatrii sądowej w warunkach 

wzmocnionego zabezpieczenia  
osobodzień w oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu  3,62 

świadczenia psychiatrii sądowej w warunkach 

wzmocnionego zabezpieczenia dla nieletnich  
osobodzień w oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży 2,89 

świadczenia opiekuńczo – lecznicze psychiatryczne dla 

dorosłych  
osobodzień w zakładzie / oddziale opiekuńczo - leczniczym psychiatrycznym 1,27 

świadczenia opiekuńczo – lecznicze psychiatryczne dla 

dzieci i młodzieży  
osobodzień w zakładzie / oddziale opiekuńczo - leczniczym psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży 1,32 

świadczenia pielęgnacyjno – opiekuńcze 

psychiatryczne dla dorosłych  
osobodzień w zakładzie / oddziale pielęgnacyjno - opiekuńczym psychiatrycznym 1,09 

świadczenia pielęgnacyjno – opiekuńcze 

psychiatryczne dla dzieci i młodzieży  
osobodzień w zakładzie / oddziale pielęgnacyjno - opiekuńczym psychiatryczny dla dzieci i młodzieży 1,27 

świadczenia dla osób z zaburzeniami psychicznymi  w 

hostelu  
osobodzień w hostelu dla osób z zaburzeniami psychicznymi 1,09 

świadczenia dla osób z zaburzeniami psychicznymi  w 

hostelu  
osobodzień w hostelu dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla młodzieży  1,31 

świadczenia w opiece domowej/ rodzinnej osobodzień w opiece domowej/ rodzinnej 0,32 

leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych 

(detoksykacja) 
osobodzień w oddziale / ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji) 1,72 
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leczenie zespołów abstynencyjnych po substancjach 

psychoaktywnych (detoksykacja) 
osobodzień w oddziale / ośrodku leczenia  zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji) 1,63 

leczenie uzależnień stacjonarne osobodzień w oddziale/ośrodku leczenia uzależnień  1,14 

świadczenia terapii uzależnienia od alkoholu 

stacjonarne 
osobodzień w oddziale /ośrodku terapii uzależnień od alkoholu 1,26 

 krótkoterminowe świadczenia terapii uzależnień od 

substancji psychoaktywnych  
osobodzień w oddziale / ośrodku terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych 1,28 

świadczenia terapii dla uzależnionych od substancji 

psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami 

psychotycznymi (podwójna diagnoza)  

osobodzień w odziale  /ośrodku terapii dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi 

zaburzeniami psychotycznymi 
1,30 

świadczenia rehabilitacyjne dla uzależnionych od 

substancji psychoaktywnych  
osobodzień w oddziale / ośrodku rehabilitacji dla osób z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych  0,81 

świadczenia rehabilitacji dla uzależnionych od 

substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi 

innymi zaburzeniami psychicznymi, głównie 

psychotycznymi (podwójna diagnoza)  

osobodzień w oddziale / ośrodku rehabilitacji dla osób z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych ze 

współistniejącymi zaburzeniami psychicznymi  
1,67 

świadczenia odwykowe w warunkach  wzmocnionego 

zabezpieczenia 
osobodzień w oddziale odwykowym o  wzmocnionym zabezpieczeniu 4,18 

świadczenia odwykowe w warunkach wzmocnionego 

zabezpieczenia dla nieletnich  
osobodzień w oddziale odwykowym o  wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży 2,50 

świadczenia dla uzależnionych od alkoholu udzielane w 

hostelu  
osobodzień w hostelu dla uzależnionych od alkoholu  0,78 

świadczenia dla uzależnionych od substancji 

psychoaktywnych udzielane w hostelu  
osobodzień w hostelu dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych 0,80 

świadczenia dzienne psychiatryczne dla dorosłych  osobodzień w oddziale dziennym psychiatrycznym ogólnym 1,38 

świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne dla 

dorosłych  
osobodzień w oddziale dziennym psychiatrycznym rehabilitacyjnym  0,62 

świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne dla 

dzieci i młodzieży  
osobodzień w oddziale dziennym psychiatrycznym rehabilitacyjnym dla dzieci   0,79 

świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne dla 

dzieci i młodzieży  
osobodzień w oddziale dziennym psychiatrycznym dla dzieci  i młodzieży 0,89 
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świadczenia dzienne rehabilitacyjne dla osób z 

całościowymi zaburzeniami rozwojowymi 
osobodzień w oddziale dziennym dla osób z autyzmem dziecięcym 1,28 

świadczenia dzienne psychiatryczne geriatryczne  osobodzień w oddziale dziennym psychiatrycznym geriatrycznym 0,84 

świadczenia dzienne leczenia zaburzeń nerwicowych  osobodzień w oddziale dziennym zaburzeń nerwicowych 1,35 

świadczenia dzienne terapii uzależnienia od alkoholu  osobodzień w oddziale dziennym terapii uzależnienia od alkoholu 0,85 

świadczenia dzienne terapii uzależnienia od substancji 

psychoaktywnych  
osobodzień w oddziale dziennym terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych 1,01 

świadczenia dzienne terapii uzależnienia od substancji 

psychoaktywnych  
osobodzień w oddziale dziennym terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla dzieci i młodzieży 0,99 

świadczenia dzienne leczenia uzależnień  osobodzień w ośrodku leczenia uzależnień, bliżej niescharakteryzowanych 1,02 

* nieobligatoryjnie 

 

Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do świadczenia bazowego, tj. porady lekarskiej diagnostycznej w zakresie świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne 

dla dorosłych, któremu przyporządkowano wartość taryfy równą 1 punkt.  


