ZAŁĄCZNIK NR …… - KALKULACJA CENOWA
Świadczenie wysokospecjalistyczne nr 3
Nr i nazwa świadczenia

1

I. Standardowy czas przygotowania do zabiegu: ____ godzin/dni 2
II. Kalkulacje cenowe
Tabela 1. Kalkulacja cenowa procedur medycznych wchodzących w zakres jednego
świadczenia wysokospecjalistycznego
Nr wariantu 3: ___.___
Lp.
Czynności związane
z pobraniem stanowiące
koszt szpitala biorcy
1.

UWAGA: Pobranie wątroby
dawcy żywego pokrywa zoz
przeszczepiający w ramach
procedury.

Rodzaj kosztów
Koszty szpitala dawcy związane z
pobraniem (a)
Transport potencjalnego biorcy
(potencjalnych biorców) i biorcy
(biorców) (b)
od
Transport komórek albo
narządu/narządów (c)
Pozostałe - jakie ? (d)
Koszty ogółem (a + b + c + d)

Kalkulacja cenowa

Uwagi

Diagnostyka (a)
Produkty lecznicze, wyroby medyczne
i środki pomocnicze (b)
Hospitalizacja (c)
2.

Część przygotowawcza
Konsultacje (d)
Pozostałe - jakie ? (e)
Część przygotowawcza ogółem
(a + b + c + d + e)
Diagnostyka (a)

3.

Produkty lecznicze, wyroby medyczne
i środki pomocnicze (b)

Część zabiegowa

Pozostałe - jakie ? (c)
Część zabiegowa ogółem
(a + b + c)
Diagnostyka (a)

4.

Produkty lecznicze, wyroby medyczne
i środki pomocnicze (b)

Intensywna opieka
pooperacyjna

Pozostałe - jakie ? (c)
Intensywna opieka pooperacyjna ogółem
(a + b + c)

5.

Amortyzacja ogółem

6.

Koszty osobowe ogółem

Koszty 1-6 ogółem
UWAGA: Do kosztów świadczenia nie wlicza się kosztów wstępnej kwalifikacji biorców oraz kosztów
czynności, które z dniem 1.01.2010 r. przeszły do finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia
(identyfikacja dawcy, komisyjne orzeczenie zgonu i typowanie tkankowe) albo Centrum OrganizacyjnoKoordynacyjne ds. Transplantacji „Poltransplant” (hospitalizacja dawcy w okresie od stwierdzenia
śmierci mózgowej do pobrania narządów wraz z czynnościami polegającymi na podtrzymywaniu
czynności narządów oraz pobranie wątroby ze zwłok ludzkich, serca, płuca lub obu płuc, serca i płuca lub
serca i obu płuc, trzustki, przytarczyc).
W przypadku gdy świadczenie może być udzielane również w podwariantach do Tabel 1, 1.1 i 1.2 należy
wpisać tylko koszty wariantu natomiast kalkulację cenową związaną z zastosowaniem podwariantu ująć w
Tabelach 2, 2.1 i 2.2.

Tabela 1.1. Szczegółowa kalkulacja cenowa w zakresie diagnostyki
Nr wariantu 4: ___.___

Lp.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nazwa badania
Część przygotowawcza

II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Część zabiegowa

III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Intensywna opieka pooperacyjna

Ilość

Cena jednostkowa

Razem (I)

Razem (II)

Razem (III)
RAZEM (I+II+III)

I-III

2

Wartość

Tabela 1.2. Szczegółowa kalkulacja cenowa w zakresie stosowanych produktów
leczniczych, wyrobów medycznych i środków pomocniczych
Nr wariantu 4: ___.___

Lp.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nazwa stosowanych
produktów leczniczych,
wyrobów medycznych i
środków pomocniczych
Część przygotowawcza

Dawka

Ilość

Cena
jednostkowa

Razem (I)
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Część zabiegowa

III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Intensywna opieka pooperacyjna

Razem (II)

Razem (III)
RAZEM (I+II+III)

I-III

3

Wartość

Tabela 2. Kalkulacja cenowa podwariantu
Nr podwariantu 4: ____
Lp.

Rodzaj kosztów związanych z zastosowaniem podwariantu

Kalkulacja cenowa

Uwagi

Diagnostyka (a)

1.

Produkty lecznicze, wyroby medyczne
i środki pomocnicze (b)

Część zabiegowa

Pozostałe - jakie ? (c)
Część zabiegowa ogółem
(a + b + c)
2.

Amortyzacja

3.

Koszty osobowe

Koszty 1-3 ogółem
Uwaga: w tabelach 2, 2.1 i 2.2 należy wpisać tylko koszty dodatkowe związane
z zastosowaniem danego podwariantu ponad koszty wariantu.
Tabele 2, 2.1 i 2.2 należy wypełnić tylko w przypadku jeśli świadczenie może być
udzielone w podwariancie

Tabela 2.1. Szczegółowa
podwariantu
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

kalkulacja

Nazwa badania

cenowa

Ilość

w

zakresie

diagnostyki

Cena jednostkowa

w

ramach

Wartość

RAZEM

Tabela 2.2. Szczegółowa kalkulacja cenowa w zakresie stosowanych produktów
leczniczych, wyrobów medycznych i środków pomocniczych w ramach podwariantu

Lp.

Nazwa stosowanych
produktów leczniczych,
wyrobów medycznych i
środków pomocniczych

Dawka

Ilość

Cena
jednostkowa

Wartość

1.
2.
3.
4.
5.
RAZEM

III. Reoperacje - wskazać %:

1

Należy wpisać numer i nazwę świadczenia zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń
wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (Dz. U. Nr 139, poz. 1140).
2
Niepotrzebne skreślić.
3
Zgodnie z definicją wariantów zawartą w ogłoszeniu konkursowym.
4
Należy wpisać literę oznaczająca podwariant zgodnie z definicją podwariantów określoną
w ogłoszeniu konkursowym.

4

