
ZARZJ\DZENIE Nr 17/2016 

PREZESA 

AGENCJI OCENYTECHNOWGll MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI 

z dnia 15 kwietnia 2016 r. 
w sprawie zasad przekazywania przez swiadczeniodawc6w danych niezb~dnych do 

ustalenia taryfy w zakresie swiadczen: pobranie nerki od i:ywego dawcy oraz pobranie i 

przetoczenie limfocyt6w dawcy (DLI) - karty kosztowe 

Na podstawie art. 31 o ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 581 z p6zn. zm.), 

zarz'!dza siy, co nastypuje. 

§ 1. 

Wprowadza Siy zasady przekazywania przez swiadczeniodawc6w, kt6rzy podpisali 

z Agencj'! Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji umowy o przekazywanie danych, 

danych niezbtrdnych do ustalenia taryfy w zakresie swiadczen: pobranie nerki od zywego 

dawcy oraz pobranie i przetoczenie limfocyt6w dawcy (DLI) - ka1iy kosztowe, stanowi'!ce 

Zal~cznik do niniejszego zarz'!dzenia. 

§ 2. 

Zarz'!dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

ir n. 
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Zal~cznik do Zarzl}dzenia nr 1712016 
Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

OGOLNE ZASADY WYPELNIANIA KART KOSZTOWYCH 

Przy wypelnianiu kart kosztowych nale-ly zachowac nast~puj11ce zasady: 
- prosimy o niedokonywanie i:adnych zmian w ukladzie tabel, 
- NALEZY WYPELNIC WSZYSTKIE TABELE. Jesli w realizacji swiadczenia nie maj<i zastosowania 
kt6rekolwiek z element6w (zasob6w), w6wczas w odpowiedniej tabeli wpisac naleiy "nie dotyczy" 

Nazewnictwo plikow: 
Nazwa pliku ma zostac zbudowana w nastypuj<icy spos6b: <kod swiadczeniodawcy> _ <nn>.XLS 
gdzie: . 
~kod swiadczeniodawcy> - jest kodem nadawanym przez odpowiedni OW NFZ 
<nn> - jest numerem kolejnym pliku (0 I, 02, itd.) 

Typy danych: 
W plikach przekazywane byd<! nastypuj<ice typy danych: 

l. Pola godziny (,,GODZINA"): format godziny 24 - godzinny ,,GG:MM". 
2. Pola numeryczne: 

a. liczba - separator dziesiytny (przecinek); liczba powinna bye zaokr<iglona do dw6ch miejsc po 
przecinku: format ,,LICZBA" ,,0,00". 

b. liczba wyrai:ona w walucie PLN - separator dziesiytny (przecinek); liczba powinna bye 
zaokr<iglona do czterech miejsc po przecinku: format ,,LICZBA" ,,0,0000". 

3. Procent - separator dziesiytny (przecinek); liczba powinna bye zaokr<iglona do dw6ch miejsc po 
przecinku: format ,,LICZBA" ,,0,00". Nie nalezy dopisywac znaku ,, %", tylko podac Iiczb~ od 0 do 
100.Pola tekstowe (TEKST): wartosc tekstowa ma nie bye otaczana dodatkowymi znakami (np. 
znakami cudzyslowu). 

4. Kod/kody zakresu swiadczenia (wg NFZ) - kod/kody zakresu, z kt6rego rozliczane jest swiadczenie, 
w formacie XX.X.XXX . .XXX.XX (zgodnie ze slownikiem NFZ); w przypadku wystypowania wiycej 
nizjednego kodu zakresu nalei:y podac po przecinku. 

5. Kod produktu jednostkowego (wg NFZ) - kod produktu swiadczenia sprawozdawanego, w formacie 
X.XX.XX.XXXXXXX (zgodnie ze slownikiem NFZ). 

INSTRUKCJA WYPELNIANIA KART KOSZTOWYCH 
stanowi11ca Czysc A Zat11cznika do Zarz11dzenia nr 17/2016 

Niniejszy formularz s1ui:y zebraniu informacji na temat koszt6w przeciytnego/najczysciej stosowanego leczenia 
danego przypadku, kt6ry okreslony zostat w zakladce "Dane og6lne". 

Punktern wyjscia jest leczenie poprzez zastosowanie swiadczenia b<1dt procedury wskazanej przez AOTMiT w 
Umowie. 

I. Dane ogolne: 
l . Nalezy wypelnic jedynie pola, kt6re NIE St\ zaznaczone na szaro. 
2. Punkty 2.1, 2.2 i 2.3 - nalezy wpisac kod zakresu swiadczeit, kod produktu jednostkowego i kod 

procedury Uesl i zostala wskazana przez AOTMiT), kt6rego dotycz<i dane karty. 
3. Punkt 2.1 - jezeli <lane swiadczenie rozliczane jest w ramach wiycej niz jednego zakresu swiadczen, 

proszy wpisac kody wszystkich zakres6w, rozdzielaj<1c je przecinkiem. Zasada ta NIE DOTYCZY 
swiadczeit wysokospecjalistycznych. 

4. Punkt 2.4 - w przypadku, gdy poza procedur<i wskazan<1 przez AOTMiT w trakcie standardowego 
leczenia danego przypadku wykonywane S'! taki:e inne istotne procedury, naleiy je wskazae w 
kolejnych wierszach. Przy czym do istotnych procedur NIE NALEZt\ opieka pielygniarki, naklucie 
zyly itp. 

5. Punkt 2.5 - nalei:y wpisac rozpoznanie zasadnicze, w jakim wykonywana jest dana procedura. W 
przypadku, gdy ta sama procedura jest wykonywana w kilku schorzeniach dopuszczalne jest wpisanie 
kilku kod6w ICD-10, jesli d la kazdej z jednostek chorobowych wielkosc zaangazowania zasob6w i 
koszt jest taki sam. 

6. Punkt 2.6 - nalei:y wpisac wszystkie rozpoznania wsp6listniejCJce, jakie wystypuj CJ w przeciytnym 
przypadku, o ile wystypuj CJ. 
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Zaliicznik do Zarziidzcnia nr 17/2016 
Prezcsa Agencj i Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

7. Punkt 2.7 - nalefy wpisac nazwy oddzialu szpitalnego, w kt6rym odbywa siy hospital izacja zwiitzana z 
realizacjii procedury oraz przeciytnii Iiczby dni pobytu pacjenta w trakcie leczenia. Gdy pacjent 
zwyczajowo hospitalizowany jest w kilku oddzialach, pobyt w kazdym z nich wraz z podaniem liczby 
dni pobytu, nalefy wpisac w oddzielnym wierszu. 

8. Punkt 2.8 - nalezy wpisac Iiczby swiadczen (w zakresie, produkcie i ewentualnie procedurze ICD-9) 
zrealizowanych w roku 2015. 

9. Punkt 2.9 - wpisac nalezy sredniit wartosc refundacji NFZ zajedno swiadczenie. 
10. Punkt 2.10 - jezeli do produktu podstawowego zwyczajowo/ przeciytnie konieczne jest zrealizowanie 

dodatkowych swiadczen (produkt6w do sumowania), nalezy wskazac wszystkie te produkty wraz z 
podaniem krotnosci i sumarycznej sredniej refundacji z NFZ. 

11. Punkt 2.11 - w tym miejscu podac mozna ewentualne dodatkowe informacje doprecyzowujitce dany 
przypadek (np. techniky wykonania zabiegu - sposobem otwartym albo Iaparoskopowo). 

swiadc=eniodawca 11ype/11ia tylko jasne po/a (biale) 
1 INFORMACJE OG6LNE 

I I Kod sw1>1dczeni0Ja\\C\' 

I 2 NaZ\\ a ~Wtddczemod,1wc 

2 CHARAKTERYSTYKA SWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ 
2.1 KoJ kod\ 1 nMwJ zak1esu S\\tadcz.:111..1 {wG Nr~ .. 
22 1'..od 1 nazv.a _r1oduktu.l_ednostko\\~ (\\~NFZ l .. 
23 P1 ocedu1a tkod 1 n<1Zwc1 "•.:.&. IC'D-9) .. 
24 POZO>l.Jle I SIOlnC_E!'OCedul\JJ..c~h \~~l':l(kod i llUZ\\J) 

J ... 
t--· ---· 

25 Ro~zn..tnie zasad111cte (kod 1 na:rnd ~ IC'D- 10) * 
26 Ro~ozndma \\~Oh~tnt~c_ikod 1 naz\\'!L 
a ... 
.. ... 

27 Pob\ !}_ n..1 oddz1c1tach \\ trakc1e q.mdat dO\\ .:1 '..£! zec_!itne1 ho~taltzas.!! 

nclZ\va oddzt.ilu hC7bd Jnl_JJ_O~U I 
' koszt osobodni.i 

a .... ..... .... 
.... .. ... . .... 

2 8 Ltczba S\\ 1ad..:zen z1 ec1lizo\\ anY1;h \\ 1 oku 20 I~ ..... 

2.9 Sredma \\arto~~ 1efundacjt uz\,k,1nc1 z NFZ \\ 20 15 r dla ptoduktu 
..E_Od~tdWOW~O (P LNJ . .. ........ 

Ltczba pioJuktow l'.fealuo.,.;inych I szednia lc1c.ma \1 artos<'.: 
2 IO S\11adcze111d do sum<•\\dlltd (kod t lldZ\\.i v.g. NfZ) ! 

w p1zt:c 1t;tn~ zn proces1e kczema I 1cfunda<-Ji [PLN) 
I 

J ... ... .. . 

. ... ... . .. 

2 11 I Dodatk.01\ e mlo1 tnclCJC 
...... 

* w przypadku gdy ta soma procedurajest wykonywana w kilku scltorzeniach dopus=c=alnejest wpisanie kilku kod6w ICD-10.jdli d/a ka::dej 
zjednostek chorobowycl11rielkosc =aanga::o1rania =asob6w i kos=tfest taki sam 

II. Zakladka PL: 
W kolejnych wierszach wpisac nalezy wszystkie produkty lecznicze, jakie najczysciej/ przeciytnie/ standardowo 
stosuje siy w procesie realizacji swiadczenia, z pominiyciem tych uzywanych w trakcie zabiegu operacyjnego. 
Do kazdej pozycji okreslic nalezy takie czystosc zastosowania w odniesieniu do og61nej liczby wszystkich 
swiadczen, kt6rych dotyczy kosztorys. 
(Przyklad: je.§li lek x stosuje si{i zwyczajowo w danym procesie leczenia ale podaje co I 0-mu pacjentowi, w 
kolumnie "c= fistosc stosowania" nalety wpisac I 0.) 
Leczenie farmakologiczne 
. I I d . k d k I k d d d /\a e::i · m··~ nic ws= ·st ie...f!!O 11~ ec=nic=e. 10 ie n~:f!Ci'!iJ!!:=ec!.f.!nic stan ar 01ro stos1Ji!! s!!_ 11'_E!ocesie rea i=a<:f!. swia c=enia • 

I yp 1ednostl..i Liczb.i Warto~< 
( LC'IO\C 

<..ena Jednostl..i za~tO\O\\ dOi.l \\ 

Lp 
naZ\\ a fldl\\'3 mian (posta(, jednoslek mia11 

m1•r} (brullo, (L1czba ' cena c.1le1 populaq1 l 'wag1 
handlo1>a m1~dl\na1odo\la po1emnosc, podan)ch 

PLN] 
Jednostko1>a) 

paCjentow 
dawka) pacjento'" [PL'I[ 

I~~ 
I 

... 

•z llTL1CZE.\'1£M UZ ffYCH PODCZAS ZABIEGU OPERAO'J.\"EGO 
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Zaliicznik do Zarzqdzen ia nr I 7.'20 I 6 
Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

Ill. Zakladka WM I: 
1. Tabela dotyczy wyrob6w medycznych stosowanych jednorazowo w odniesieniu do danego pacjenta 

(np. jednorazowe cewniki itp.), a takze krwi, preparat6w krwiopochodnych i preparat6w zywieniowych. 
2. W kolejnych wierszach wpisac nalezy wszystkie wyroby medyczne, jakie najczf(sciej/ przecif(tnie/ 

standardowo stosuje sif( w procesie realizacji swiadczenia, z pomini~ciem tych uzywanych w trakcie 
zabiegu operacyjnego. W tabeli tej wskazac nalezy jedynie te wyroby, kt6re pacjent otrzymuje w 
trakcie pobytu w oddziale, tak:le krew, preparaty krwiopochodne i preparaty zywieniowe. Do kazdej 
pozycji okreslic nalezy taki:e czf(stosc zastosowania w odniesieniu do og6lnej liczby wszystkich 
swiadczen, kt6rych dotyczy kosztorys. (Przyklad: jesli wyr6b x stosuje Si(/ zwyczajowo w danym 
procesie leczenia ale podaje co 10-mu pacjentowi, czyli CZf!Slotliwose stosowania wynosi 10%, w 
kolumnie "cz(/stosc stosowania" nalety wpisac I 0.) 

3. W przypadku preparat6w krwi, preparat6w krwiopochodnych i preparat6w zywieniowych w kolumnie J 
zaznaczyc nalezy, czy zostaly one wykazane do NFZjako swiadczenie do sumowania. 

Wyroby medyczne zuzywanc jednorazowo w trakcie realizacji swiadczenia* 

Nale:!::y uw=glfdnic ws:ystkie ll)'roby :11;;ytra11e jed11ora=owo. Jakie najc:ficiej pr:ecirtni~ ' standardowo stosuje sif w procesie reali:acji swiadc:enia 

T 1 c,~,10;< 

1 p na""' \\\'rObu l>P producent 1edno\tka Liczba Jtdno•tko\\a (Llc1ba x cena " caleJ I I 
Cena \\ a 11os1 7-.tHO<O\\ ania 

medH znego miar~ (PL~I 1ednosrko"a) populacir 

Rozliuone' 
r-. t·Z i~l..o 

~ \\1:1dcame 

do \ UmO\\d.ttra 

(katdlog le) 
J.TAK! ~IEJ 

i (PL I pacjcnto" 
_L J 0/tl 

•z WYl;/CZENIEM UZYTYCH PODCZAS ZABIEGL' OPERACYJNEGO 

IV. Zakladka WM 2: 
l. Tabela dotyczy wyrob6w medycznych, kt6re nie sq srodkami trwalymi, ale mogq bye zastosowane 

kilkukrotnie u danego pacjenta albo u kilku pacjent6w (np. eleklroda nasierdziowa, kt6ra mote bye 
utyta 10 razy - stosowana jest np. dwa razy w jednym procesie leczenia, wif!C mo::e bye utyta w pif!ciu 
przypadkach). 

2. W kolejnych wierszach wpisac nalezy wszystkie wyroby medyczne, jakie najczf(sciej/ przecif(tnie/ 
standardowo stosuje Sif( W procesie realizacji swiadczenia, Z pominif(c iem tych uzywanych W trakcie 
zabiegu operacyjnego. W tabeli tej wskazac nalezy jedynie te wyroby, kt6re pacjent otrzymuje w 
trakcie pobytu w oddziale. Do kazdej pozycji okreslic nalezy taki:e czystosc zastosowania w 
odniesieniu do og6lnej liczby wszystkich swiadczen, kt6rych dotyczy kosztorys. (Przyklad: jesli wyr6b 
x stosuje Si? zwyczajowo w danym procesie leczenia ale podaje co I 0-mu pacjentowi, czyli 
CZf/Slotliwose stosowania wynosi I 0%, w kolumnie "czf!slose stosowania" nalety wpisae I 0%.) 

3. W odniesieniu do kazdego wyrobu nalezy wpisac informacjf( o liczbie uzyc danego wyrobu, a takze o 
liczbie uzyc tego wyrobu na rzecz pojedynczego przypadku/ pacjenta (w pojedynczym procesie 
leczenia). 

Wyroby medyczne i inne materialy zuiywane wielorazowo (nieb~d~ce 5rodkami trwalymi)* 

Na/e:!::y uw:glfdnic ws::ystkie wyroby medyc=ne i materialy 1rielora=owego uf:ytku. Jakie najc:ljiciej l pr:eciljtnie 'standardowo stosuje sir w 
/' .. ' d .J?!OCesie rea i=a'iL!. S1ria c:ema. 

Crna Przec1~tna r lo~< u 1vt 
Przec1~tna 110\1 < z~~ro<c '"~to~o"a11 1a " 

l p. Na..-' a hp producent jednO\tl.o"a " t1 J J..de rcalizacfl ui)i ogolem 
calej popul.lci1 pdCJenlO\\ l "ag1 

IPLNJ 1edncgo ~"mdoem.1 ,.,,,, 

I 

... 
*Z WYliJCZEN!EM L'ZYTYCH PODCZAS ZABIEGU OPERACYJNEGO 

V. Zakladka PR I: 
I. W tabeli w kolejnych wierszach wpisac nalezy wszystkie procedury wykonywane na rzecz pacjenta w 

trakcie przecif(tej realizacji swiadczenia. 
2 . Uwzglf(dnic nalezy procedury takie jak: badania laboratoryj ne, diagnostyka nielaboratoryjna 

(obrazowa), a taki:e inne swiadczenia realizowane przez podwykonawc6w (np. konsultacje, transpot1 
medyczny). Do kazdej pozycj i okreslic nalezy takze czystosc zastosowania w odniesieni u do og6lnej 
liczby wszystkich swiadczen, kt6rych dotyczy kosztorys. (Przyklad: j esli badanie x wykonuje si? 
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Zatiicznik do Zarziidzenia nr 17/2016 
Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

zwyczajowo w danym procesie leczenia ale co 10-mu pacjentowi, czyli c::.(/stotliwosc stosowania wynosi 
10% w kolumnie "czr;stosc stosowania" nalety wpisac IO.) 

3. NIE NALEZY wpisywac konsultacji lekarskich realizowanych przez personel zatrudniony u 
swiadczeniodawcy w innym oddziale niz ten, w kt6rym realizowane jest swiadczenie. 

Badania laboratoryjne i diagnostyka nielaboratoryjna, a takZe swiadczenia wykonane przez podwykonawc6w (np. konsultacje, transport 
medyc.zny) 

I Id . k d bd I d d Na e.::y uir~ nic lt'S=.!',SI ie _E!oce '!!]'_, a ania iljJ._j_akie najc=r_sciej!p=eciJ!_nie1 standar. 01ro stos11}! s!J_ ll'j)f"OCesie rea i=acjj Sll'ia c=enia. 

! I Czt'to~c zasto'o"ama w rdleJ Lp.1 ICD-9 (Jcsli Cena 1edno\tl..o"a \\ artO\l (Liczba ' tcna 
i\tnieJe) • 

1'al\\'tl Liczba 
IPLl'•I jcdno\tkowa) IPLl'o ) I populacji pdcjenton Uwagi 

I l~'• I 

I I ... 

"'W przypadku braku procedury w kfasyjikacji /CD-9. dopuszczafnejest 11pisanie kodu lrfasnego Sll'iadc=eniodmrcy . 

VI. Zakladka PR 2: 
1. W kolejnych wierszach tabeli wpisac nalezy konsultacje realizowane przez personel zatrudniony u 

swiadczeniodawcy w innym oddziale niz ten, w kt6rym realizowane jest swiadczenie. Do kazdej 
pozycji okreslic nalezy takze czystosc zastosowania w odniesieniu do og6lnej liczby wszystkich 
swiadczen, kt6rych dotyczy kosztorys. 

2. W przypadku, gdy jedna konsultacja odbywa siy z udzialem r6Znych kategorii personelu (np. lekarza z 
pielygniark~ albo lekarza z psychologiem), koszt odnosz~cy siy do kai:dej z kategorii personelu nalezy 
wpisac w odpowiedniej kom6rce - o ile mozliwe jest przypisane kosztu do danej kategorii personelu. 

Konsultacje spccjalistyczne personelu zatrudnionego poza oddzialem, na kt6rym przebywa pacjent 

N,f Id ' k I k I d d d a S!'._111r::g_!f< nic ·011s11 tac}! wewl'_!f_l_r=ne,)!1 ie nqfc;!_§cie£.E!=ecitpnie stan ar 01ro stosuJ! s!J_ H'j)f"Ocesie rea i=acji swia c=enia. 

! 
\\ a110,l I Cza< I Ko\Zt lel..arza 

Ku\LI ( ,~sto~c 
I k.O\LI pozo•!Jlego 1ai!ii0fO\O\\d.nia 

('cnJ 
Lp ~dL\\J Lrczba jedno<tl..o»d (L1c1ha 'cen .. I tr"anid j (did . p1el~gmarl..JipolozneJ per,onelu "tdle1 

1rdno<tl..o"d) JGC. :\J'\ll l..on<ultacj1) (dla kon•uhac11) tdla populdc11 
[PLN) 

IPL"ll ' I IPI I JPL• I l..onsultaqi) patJento" 
J_PL 'I) i"/tl_ 

I 

... 

VII. Zakladka ZB: 
1. W tej zaktadce podac nalefy wszystkie zasoby i koszty zwi~zane z realizacjlj zabiegu operacyjnego -

bez koszt6w ponoszonych w zwi~zku z pobytem pacjenta w oddziale szpitalnym. 
2. Punkt l - podac nalezy 1~czne roczne koszty funkcjonowania bloku operacyjnego, w tym koszty 

osobowe (dotycz~ce personelu zatrudnionego na bloku), a takZe {~czn~ teoretyczn~ i rzeczywist~ liczby 
godzin pracy bloku. 

3. Punkt 2 - nalezy podac informacje o rodzaju i przeciytnym czasie trwania znieczulenia oraz o 
przeciytnym czasie trwania samego zabiegu operacyjnego. 

4. W kolejnych tabelach podac nalezy informacje o zastosowanych produktach leczniczych, wyrobach 
medycznych oraz rodzaju i czasie zaangazowania personelu - odrybnie d la znieczulenia dla zabiegu 
operacyjnego. 

5. W punkcie 3 w kolumnie G zamiescic nalezy infonnacjy, czy dany personel jest przypisany 
organizacyjnie i kosztowo do bloku operacyjnego czy oddzialu. 

6. W punkcie 4 wpisac nalezy wszystkie srodki trwale (sprzyt medyczny) o rocznym koszcie utrzymania 
powyzej 12 000 zl, znajduj~ce siy na bloku operacyjnym, zaangazowane w realizacjy danego zabiegu 
operacyjnego. Podac nalezy r6wniez srednilj rocznlj Jiczby zabieg6w operacyjnych realizowanych z 
uzyciem tego srodka trwalego. 

a. Wartosc pocz~tkowa - w przypadku srodk6w trwalych i nieruchomosci wartosc stanowi~ca 
podstawy naliczania amortyzacji (w przypadku wyposazenia bydzie to cena nabycia). 

b. Koszt utrzymania powinien uwzglydniac sumy koszt6w amortyzacji, opfat z tytulu najmu, 
dzierzawy, leasingu, optat serwisowych oraz ewentualnie innych koszt6w zwi~zanych z 
utrzymaniem pomieszczen i sprzytu. 

7. Punkty 6 i 7 - jezeli w opisywanym zabiegu operacyjnym uzywa siy wymienn ie kilku rodzaj6w/ typ6w 
wyrobu (np. stent6w, rozrusznik6w serca, endoprotez) to nalezy podac wszystkie te typy, a w kolumnie 
I wpisac czystosci ich ui:ycia (w % wszystkich przypadk6w - w kolumnie ,,Cz~stosc zastosowania" 
nie nalezy dopisywac znaku ,,%", tylko podac Iiczb«; od 0 do 100). 
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Zal<icznik do Zarz11dzenia nr 1712016 
Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

Procedury zabicgowe wraz z p rocedur:i znieczulenia (dla ka:idej procedury prosz~ wypelnic oddzielny arkusz) 

1 k f k . . bl k oszt un 9.onowama 0 u 

I.I roczne l..oszn bloku ~fem [PLN] 

1.2 ii Q_m ko~;o osoho1H'f Pl.VJ_ 

hczbd sal ope1acyJR)Ch nJ bloku ('' kt6r)'ch 
1.3 reahzo,1ane sa 11~~stl..1e l.llb1~ ~craC11_ne) 

l<jcm1 teoret1 cm1 <..z.t~ pracY "sz1 stk1ch sal 
1.4 ~1amlll.ch 11 1oku 20 1 ~l_GG Mtv!l I 1za.z wi5t)· cus ll \\am a 11 >Lystl..1ch oper.ic11 

zredhLO\\an1ch w 1oku 2015 (11 go<lzindch- wg 
I ~ J_ ks1uk1 <?E_e1aC)Jnt;,11JGG MJ'v!l• 

,. Rzeczywista /ic=ba god=in. w trakcie kt6rych reali=owa11e sq =abiegi operacyjne, poirinna stanowic sum~ ws=ystkich c=as611' reali=acji procedur 
=abiego11ych. C=as ten nie ult';g/(!dnia dodatko1rego c=as11 pobytu pacjenta na bloku, ::-.riq=anego = pr=ygotoiraniem do =abiegu. ;nieczuleniem. 
11ybud=eniem ora; monitoroll'aniem parametr611' :::ycioll'ych - jest to 11ylqc=nie c=as reali:acji procedur ;abiegowych 

2 I ~ d n ormac:J.e na temat~oce U!]'._ 

2 1 Kod ICD-9 ~rocedu!): 1ab1egoweJ _ 

22 RodZJJ zmeczulem.t -
~ C .ld> traam.i zab1egu O[!Cl .!C~JR9l;<' !GG Mlv!l 

1· 
2 4 l Czas tma md zmeczuk:n1.tj_GG:MMJ 

3 z aa '!_g_a:iowanv _Q_ersone 
\\ ) n•gr odi;eme 

Lr<,ha o~ob l~l"Zn} CLa~ per.onelu l.4Lzne l.o\zty 
l.outy personelu Grupa per<onelu zaanga2-owan1a med• rznego z prnonelu L 

U\\OdO\\U mrd)C1nego WSZHtkich o<ob z ddDCJ grup' d.tne1 g rupl e\\idtntjono\\anL n..t 
Ip. 

pen onelu bao14ccgo dane1 grup\ Zlt»OdO\\Cj Ld Zd\\OdO\\e) koncie blol.u 

med)rtncgo udzr•I pm. Za\\OdO\\Cj prz\ gudzrn~ pnin " pr0 zabiegu 
operAc)Jn•gu 

ubrt-gu ub1egu (GG:'.\IM) 21115 r . JPL"'I 
l . .\K/'llJE 

iPLNJ_ 

DLA ZNIECZULENIA: 

I 

... 
DLA ZABIEGU OPERACYJNEGO 

I 

... 

z § dki k 6 h k · · 12 000 zl 4 , aa'!_g_azowane ro t rwa e, ·t rvc roCZ'!I_ oszt ut~ma111a '~nos1 co nqmme 

i ~az"• >rodl.J 
\\ ar to": 

' 
Ror LO) kos1t Roe.to• hc1ha ublego>1 

lp 
trn alego 

pocutl.O\\d utrn manld oper•c)jn"h >1yl.ooan\Ch / 
ll'L I !Pl 'Ill . u1yciem >rod!.• h'"l•a lego 

I 

1 ... 

• Wartosc poc=qtko1ra - II' pr:ypadku sr tnl'alych i nieruchomosci ll'artosc stanowiqca podstawf na/ic;ania amorty;acji (1r pr:Jpadku 11yposa:.enia 
bi;d:ie to cena nabycia). 

"* Kos=t po11·inien 111r=glt:dniac sumi; kos=t6w amorty;acji. op{at = tytu{u najmu. d=ier:::a11y. leasingu. op{at senrisowych ora; e1rentualnie innych 
kos=tow ::-.l'iq=anych = utr=yma11iem pomies;c;en i spr=ftll. 

5 p d k d b" ro u ty_ eczmcze zu ~te ..£.O czas za u~Ku 

I Lic7ba \ \ arto~~ 
('z~ ~to~t 

T:--p jednost!J 
jedno~tek C en.i jednostki (Liczba '\ 

za~tosowania 
nazwa j na?Wa miary (post11t , " caleJ Lp. kod E \N 

handlowa l mi~dz~ narodO\\ a po1emnosc, 
miar) rniar) I brutto. cena 

populacji 
daw l"1) 

podanych PLNJ jedno\tkO\\ a) 
pacjento" pacjento\\ i (PLNJ 1%1 

DLA ZNIECZUL ENIA: 

I 1 . .. 

DLA ZABIEGU OPERACYJNEGO 

I I 
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Za1qczn ik do Zarzqdzen ia nr 17 /20 16 
Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfik.:1cj i 

6 Wyroby medyczne zu:iywane jednorazowo w trakcie zabiegu oraz krew i preparaty krwiopochodne 
Nale:y uir=glfdnic irs:ys1kie 11 yroby :11=>1rane Jednora=owo. Jakie najc:1jscieji pr:ecirtni..: standardoll'o stosuje sif 11· trakcie =abiegu (np. slenty. 
in!J!!a'!.!X: !J!!Cialistyc:ne materialy opatrunkoll'e ilp.) ora: krew. preparaty kl11'iopochodne i preparaty ::ywienioire. 

1 Wartosc 
Cz~stosc 

za~to~owania 
nazwa ! Cena jednostkO\\a 

(Liczba ~ w calej 
Lp. wyrobu typ producent jednostka miaQ Liczba 

(PLNI 
cena 

populacji i medycznego jednostkowa) 

l [PL1'1[ l 
pacjent6w 

1%1 
DLA ZNIECZULENIA: 

1 

... 
DLA ZABIEG U OPERA CY JN EGO 

I 

... 
WAZNE:je::eli w opisywanym swiadc=eniu u:ywa sif 11ymiennie kilku rod=aJ611;' 1ypolr 11yrobu (np. stent61r. ro:rus=nikow serca, endoprotez) to w 
kolumnie I nale:Y podac lt's::ystkie te typy irra: = pr:ypisaniem c:fs toici ich u::ycia (11' % ws::ystkich pr::ypadkoll' - i r kolumnie .. C: fstosc 
:as1oso1rania" nie nale::ydopis)irac :naku .. % ". tylko podac lic:bf od 0 do JOO). 

7 Wyroby medyczne i inne materialy zu:iywane wielorazowo (nieb~d:ice §rodkami trwalymi) 

Na/e:y uir:glfdnic ll'S:ystkie 11yroby medyc:ne i materia{y wielora:oirego u::ytku. Jakie naJc:fsciej ' pr:ecilpnic/ standard01ro stosuje sif w /rakcie 
•abiegu -

Przeci~tna I ( z~~to\f 
Cena 

ilosc uzyr w zasto~owania 

trakcie Pr1eci~tna ilo c w cale.i 
Lp. Nazwa typ producent jedno~tkowa 

realizac.ii uzyc o~cilem I po~ula~ji [PLN] 
jednego pacJentow 

\ w iadc.lenia (%1 
DLA ZNIECZULENIA: 

I 1 ... 
DLA ZABIEGU OPERACYJNEGO 

1 t ... 

INSTRUKCJA WYPELNIANIA KART KOSZTOWYCH DOTYCZt\CYCH POBRANIA 
I PRZETOCZENIA LIMFOCYTOW DA WCY 

stanowil}ca Cz~sc B Zall}cznika nr 17/2016 

Niniejszy formularz sluty zebraniu informacji na temat koszt6w zwi'!zanych z realizacj'! swiadczenia 
5.53.01.0000939 Pobranie i przetoczenie limfocyt6w dawcy (DLI) 

Formularz sklada siy z dw6ch zaktadek: 
- Dane og6lne, 
- Przetoczenie, 

I. Zakladka Dane ogolne: 
Nalezy wypetnic jedynie pola, kt6re NIE S;\ zaznaczone na szaro. 
1.1 - nalezy wpisac kod swiadczeniodawcy nadawany przez oddzial wojew6dzki NFZ. 
1.2 - nalezy podac nazwy swiadczeniodawcy. 
1.4 - nalez.y wpisac liczby swiadczen zrealizowanych w roku 20 15, w podziale na: 

- liczby swiadczen, w kt6rych wykorzystano limfocyty pozyskane z zagranicy (punkt a) 
- liczby swiadczen, w kt6rych wykorzystano limfocyty pozyskane w kraju (punkt b). 

1.5 - nalety wpisac sredni<i wartosc refundacji uzyskan'! z NFZ za jedno swiadczenie w roku 20 15. 
1.6 - miejsce na wpisanie ewentualnych dodatkowych informacji. 
2.1 - nalezy wpisac t<iczne roczne koszty (za rok 2015) pozyskania limfocyt6w w kraju, a takze koszt w 
przeliczeniu najednego pacjenta. 
2.2 - nalezy wpisac l<iczne koszty (za rok 201 5) pozyskania limfocyt6w za graniq, a takze koszt w przeliczeniu 
na jednego pacjenta. Jezeli w trakcie roku limfocyty pozyskiwane byly z r6znych kraj6w, prosimy o podanie 
informacji odnosnie kazdego z nich w osobnym wierszu (a, b, c itd.). 
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Zal~czn ik do Zarz~dzenia nr I 7/2016 
Prezesa Agencji Oceny Technologi i Medycznych i Taryfikacji 

SH'iadc=eniodmrca 11ypelnia tylko jasne pola (biale) 
1 INFORMACJE OGOLNE 

I.I 1'.od 5v. 1.idczemo<ld\H;y 

1.2 NdL\\d sw1ad<-zen10dav. c\ 

I 3 Kod 1 nazwa p10duktuje<lnostkowego (wg NFZ) 
5.53.01 .0000939 Pobrame i przetoczeme 
limfocyt6w dawcy (DLI) 

1.4 L1czha '>\\·1adczeil zreahL1manych w roku 2015 \\ tym· 

a Z ut yc1em preparat6\\ <•trl ) manych z bankm\ krajo\\ ych 

b Z uzyc1em preparato\\ Otl7ymdn) ch z bank6w zag.ranicznvch 

I ~ ';1 e<lma 1~artosc rdunducJt uzyskana z NFZ \\ 2015 r dla 1ednego 
s\\ 1..idczema [P!Ji] 

1.6 Dodatkowe mfotmJcJe . . . 

2 KOSZT POZYSKANIA LIMFOCYTOW 

h.oszt na jednego pacjenta 
t .;iczne ko~zty roczne 

j2015) 

2 I Koszt pozyskania limfocyt6w dawcy z banku krajowego 

2 2 Koszt pozyskania limfocyt6w dawcy z banku zagranicznego - nazwa 
kraju 

a 

II. Zakladka Przetoczenie: 
W tej zakladce nalezy podac informacje o kosztach ponoszonych w zwi~zku z procedur~ samego przetoczenia 
limfocyt6w. 

1. lnformacje na temat procedury: 
1.1 - nalefy wpisac standardowy czas trwania przetoczenia limfocyt6w [GG:MM] 
1.2 nalezy podac nazwy kom6rki organizacyjnej swiadczeniodawcy, w kt6rej odbywa siy realizacja 
' . d . ( dd ' hi ) swta czema 0 Zia ,JJracowm 1!2_ .. 

I . I 
t----

1;za, u w.mtd _rrzetocz.ema l C.G MMJ 

nal\\J 1-.omorki orgamza<:)JlleJ sw1adczemodawt) , 
12 " kt61t'..I_ o<l~a >!i realizac1a sw1adczema 

2. Zaanga:iowany personel - w odniesieniu do jednego swiadczenia - nalezy podac informacj e o: 
- kategoriach personelu (lekarz, pielygniarka itp.) bior~cego udzial w realizacj i swiadczenia, 
- liczbie os6b z kazdej kategorii personelu, 
- l~cznym czasie zaangazowania poszczeg61nych kategorii personelu w realizacjy swiadczenia, 
- godzinowej stawce wynagrodzenia w roku 20 15, 
- wysokosci wynagrodzenia w przeliczeniu na jedno swiadczenie (mnoz~c l~czny czas zaangazowania w 

r · · ·d · ct' k ct ·) rea 1zaqy swta czema_J>rzez_g_o zmow~ staw ~ wynagro zema . 
Lkrba os6b z 

' 
l ,ll czn) cza' ! Sta"ka I V. vsoko\ c 

danej gl'Up) I ! "yn~grodzenia 
za" odo'' ej i zaangai.o"ania '' 

I 
god1-ino\\ a 

Lp. Grupa zawodo,~a personelu 
bior~cych udzial 

rcalizacj~ '~) nagrod.lenia w pneliczeniu u ,,agi 
~" iadCJ'enia \\ roku 2015 na jedno w 1·ealizacji 
[GG:l\l!\I) I IPLN] ~wiadczenie 

swiadczenia 

I 

. . . 

3. Produkty lecznicze - nalezy wskazac wszystkie produkty lecznicze zuzywane w trakcie realizacji 
swiadczenia, jednostky miary, koszt jednostkowy oraz wielkosc i wattosc zuzycia na jedno swiadczenie. Jezeli w 
realizacji swiadczenia nie uzywa sitr produkt6w leczniczych, w pierwszym wierszu tabeli nalezy wpisac ,,nie 
d " o!I_czy . 

Typ jedno~tki 
Liczba jcdnostek Cena 
miar) ZUZ}"\\Rl\a jednostki \\ arto~c ( Lic.£ba x 

Lp. naz\\a handlowa 
naz\\ a miary (posta1\ 

prZ) r ealizacji miary cena j edno~tkowa) Uwa gi 
mi~dzynarodowa pojemno~c . 

danka) 
jednego )brutto. )PLNI 

swiadczcnia PLNJ 
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Prezesa Agencji Oceny Technologii Mcdycznych i Taryfibcji 

4. Wyroby medyczne - nalezy wskazac wszystkie wyroby medyczne zui:ywanie w trakcie realizacji 
swiadczenia, jednostky miary, koszt jednostkowy oraz wielkosc i wartosc zuzycia na jedno swiadczenie. 
Jezeli w realizacji swiadczenia nie uzywa siy wyrob6w medycznych, w pierwszym wierszu tabeli nalezy wpisac 
,,nie dotyczy''. 

I Jedno~tka miary 

Liczba zui ywana w 
C'ena 

Warto§c 

Lp. Nazwa '~yrobu 
trakcie realizacji 

jcdnostkowa (Liczba " ccna Uwagi 
jednego jednostkowa) 

j §wiadczenia JPLNJ _[PLNJ 
I 
... I 

5. Procedury (w tym badania laboratoryjne) - nale:Zy wskazac wszystkie procedury wykonywane w trakcie 
realizacji swiadczenia (w tym badania laboratoryjne, obrazowe, inne), koszt jednostkowy oraz wielkosc i 
wartosc realizacji na jedno swiadczenie. 
Jezeli w realizacj i swiadczenia wykonuje siy zadnych procedur, w pierwszym wierszu tabeli nale:Zy wpisac ,,nie 
dotyczy" . 

Liczba procedur 
wy kon~" anych Cena _jednostkowa 

Warto§c (Liczba "\ 
Lp. Nazwa prz~· rcalizacji 

JPLNJ 
cena jedno\tkowa) Uwagi 

l jedncgo JPLNJ 
~"iadczema I 

I 
... 

6. Pozostale koszty - nalezy wskazac wszelkie pozostale koszty zwi'lzane z realizacj'l swiadczenia, kt6re nie 
zostaly ujyte we wczesme1s~ch tabelach. Koszty podac w odniesieniu do pojedynczego swiadczenia. 

1 \'\ ielko~e l..o\ztu " 
pr7elicz<'niu na 

Lp. Rodzaj kosztu I jedno ~" iadczcnie 
j JPLNJ 
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