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Z03,                                 do 10 dni

 F00-F09, F13.3, F13.4, F1x.5-F1x.9, F84,  do 8 tygodni 
 F20-F39        do 10 tygodni 

F1x.0-F1x.4 (bez F13.3 i F13.4)  do 3 tygodni
 F40-F48, F51-F99 (bez F84)  do 4 tygodni

 F50 do 12 tygodni
Z03,                                 do 10 dni

 F01-F09, F13.3, F13.4, F1x.5-F1x.9, F80-
F98       do 8 tygodni 

 F20-F39        do 10 tygodni 
F1x..0-F1x.4 (bez F13.3 i F13.4} do 3 tygodni

4703 oddział psychiatryczny dla młodzieży osobodzień w oddziale psychiatrycznym 
dla młodzieży F40-F48, F51-F59, F70-F79 do 6 tygodni

F50 do 12 tygodni
F60-F69 do 6 tygodni

Z03,                                 do 10 dni
 F00-F09, F13.3, F13.4, F1x.5-F1x.9, F84,  do 8 tygodni 

 F20-F39        do 10 tygodni 
F1x.0-F1x.4 (bez F13.3 i F13.4)  do 3 tygodni
 F40-F48, F50-F99 (bez F84)  do 4 tygodni

4714 oddział psychiatryczny dla chorych na gruźlicę osobodzień w oddziale psychiatrycznym 
dla chorych na gruźlicę F00-F99 + A15- A19 bez ograniczeń

4 04.4716.021.04
świadczenia w oddziale 
psychiatrycznym dla przewlekle 
chorych

4716 oddział psychiatryczny dla przewlekle chorych osobodzień w oddziale psychiatrycznym 
dla przewlekle chorych osobodzień - F00-F09, F20-F29, F30-F39, F70-F79 bez ograniczeń o przewlekłym przebiegu leczenia

5 04.4712.021.04 świadczenia w oddziale 
psychogeriatrycznym 4712 oddział psychogeriatryczny osobodzień w oddziale 

psychogeriatrycznym osobodzień - F00-F09, F20-F39 do 12 tygodni

6 04.4702.021.04 świadczenia w oddziale 
rehabilitacji psychiatrycznej 4702 oddział rehabilitacji psychiatrycznej osobodzień w oddziale rehabilitacji 

psychiatrycznej osobodzień - F00-F09, F20-F39, F70-F79,  F84 do 6 miesięcy

7 04.4704.001.04 świadczenia w oddziale leczenia 
zaburzeń nerwicowych 4704 oddział leczenia zaburzeń nerwicowych osobodzień w oddziale leczenia zaburzeń 

nerwicowych osobodzień - F40-F48, F50-F69 do 12 tygodni w przypadku zaburzeń osobowości 
do 24 tyg.

8 04.4707.001.04
świadczenia w oddziale leczenia 
zaburzeń nerwicowych dla dzieci i
młodzieży

4707 oddział leczenia zaburzeń nerwicowych dla 
dzieci i młodzieży

osobodzień w oddziale leczenia zaburzeń 
nerwicowych dla dzieci i młodzieży osobodzień - F40-F48, F50-F52, F54-F59, F80-F83, F90-

F98 do 12 tygodni

9 04.4730.021.04 świadczenia w oddziale 
psychiatrii sądowej 4730 oddział psychiatrii sądowej osobodzień w oddziale psychiatrii sądowej osobodzień - F00-F09, F1x..5, F1x.7, F20-F39, F60-F69, 

F70-F79, bez ograniczeń

10 04.4732.021.04
świadczenia w oddziale 
psychiatrii sądowej o 
wzmocnionym zabezpieczeniu 

4732 oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym 
zabezpieczeniu 

osobodzień w oddziale psychiatrii sądowej 
o wzmocnionym zabezpieczeniu osobodzień - F00-F09, F1x..5, F1x.7, F20-F39, F60-F69, 

F70-F79, bez ograniczeń

11 04.4733.021.04

świadczenia w oddziale 
psychiatrii sądowej o 
wzmocnionym zabezpieczeniu dla
młodzieży

4733 oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym 
zabezpieczeniu dla młodzieży

osobodzień w oddziale psychiatrii sądowej 
o wzmocnionym zabezpieczeniu dla 
młodzieży

osobodzień - F00-F09, F1x..5, F1x.7, F20-F39, F70-F79, 
F90-F98 bez ograniczeń

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ 

świadczenia w oddziale 
psychiatrycznym dla chorych 
somatycznie

Lp. Czas udzielania 
świadczenia 

Kod zakresu 
świadczeń 

kontraktowanych 
(nowy)

UwagiNazwa zakresu świadczeń
Jednostki chorobowe zgodnie z klasyfikacją 
ICD 10, leczone w komórce organizacyjnej, 
w ramach świadcvzeń sprawozdawanych

Waga 
punktowa 
świadczeni

a

Nazwa świadczeń jednostkowych

komórka 
organizacyjna w 
której może być 
kontraktowany 

zakres swiadczeń 

Jednostka 
rozliczeniowa 

zakresu 
świadczeń 

kontraktowanyc
h

Nazwa komórki organizacyjnej

3 04.4710.001.04

4701 osobodzień w oddziale psychiatrycznym 
dla dzieci

4705 osobodzień w oddziale psychiatrycznym 
dla dzieci i młodzieży

-

osobodzień ze współistniejącymi schorzeniami 
somatycznymi

osobodzień w oddziale psychiatrycznym

oddział psychiatryczny dla dzieci

-

-

oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży

oddział psychiatryczny dla chorych 
somatycznie

osobodzień w oddziale psychiatrycznym 
dla chorych somatycznie

oddział psychiatryczny osobodzień

osobodzień

4700

4710

1 04.4700.021.04 świadczenia w oddziale 
psychiatrycznym

2 04.4701.001.04
świadczenia w oddziale 
psychiatrycznym dla dzieci i 
młodzieży
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Lp. Czas udzielania 
świadczenia 

Kod zakresu 
świadczeń 

kontraktowanych 
(nowy)

UwagiNazwa zakresu świadczeń
Jednostki chorobowe zgodnie z klasyfikacją 
ICD 10, leczone w komórce organizacyjnej, 
w ramach świadcvzeń sprawozdawanych

Waga 
punktowa 
świadczeni

a

Nazwa świadczeń jednostkowych

komórka 
organizacyjna w 
której może być 
kontraktowany 

zakres swiadczeń 

Jednostka 
rozliczeniowa 

zakresu 
świadczeń 

kontraktowanyc
h

Nazwa komórki organizacyjnej

12 04.5172.003.04
świadczenia w zakładzie / 
oddziale opiekuńczo - leczniczym 
psychiatrycznym

5172 zakład /oddział opiekuńczo - leczniczy 
psychiatryczny

osobodzień w zakładzie / oddziale 
opiekuńczo - leczniczym psychiatrycznym osobodzień - F00-F09, F20-F29, F30-F39, F70-F79 bez ograniczeń o przewlekłym przebiegu leczenia

13 04.5171.001.04

świadczenia w zakładzie / 
oddziale opiekuńczo - leczniczym 
psychiatrycznym dla dzieci i 
młodzieży

5171 zakład /oddział opiekuńczo - leczniczy 
psychiatryczny dla dzieci i młodzieży

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

osobodzień - F00-F09, F20-F29, F30-F39, F70-F79, F84 bez ograniczeń o przewlekłym przebiegu leczenia

14 04.5162.003.04
świadczenia w zakładzie 
pielęgnacyjno - opiekuńczym 
psychiatrycznym

5162 zakład /oddział pielęgnacyjno - opiekuńczy 
psychiatryczny

osobodzień w zakładzie / oddziale 
pielęgnacyjno - opiekuńczym 
psychiatrycznym

osobodzień - F00-F09, F20-F29, F30-F39, F70-F79 bez ograniczeń o przewlekłym przebiegu leczenia

15 04.5163.001.04

świadczenia w zakładzie / 
oddziale pielęgnacyjno - 
opiekuńczym psychiatrycznym dla
dzieci i młodzieży

5163 zakład /oddział pielęgnacyjno - opiekuńczy 
psychiatryczny dla dzieci i młodzieży

osobodzień w zakładzie / oddziale 
pielęgnacyjno - opiekuńczym 
psychiatryczny dla dzieci i młodzieży

osobodzień - F00-F09, F20-F29, F30-F39, F70-F79, F84 bez ograniczeń o przewlekłym przebiegu leczenia

2720 hostel dla osób z zaburzeniami psychicznymi osobodzień w hostelu dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi do 6 miesięcy

2721 hostel dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
dla młodzieży 

osobodzień w hostelu dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi dla młodzieży do 10 miesięcy

17 04.4742.021.04
świadczenia w oddziale / ośrodku 
leczenia alkoholowych zespołów 
abstynencyjnych (detoksykacji)

4742 oddział / ośrodek leczenia alkoholowych 
zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)

osobodzień w oddziale / ośrodek leczenia 
alkoholowych zespołów abstynencyjnych 
(detoksykacji)

osobodzień - F10.0, F10.2, F10.3, F10.4, F13.3, F13.4, 
F19.3, F19.4 do 10 dni

18 04.4748.021.04

świadczenia w oddziale / ośrodku 
leczenia  zespołów 
abstynencyjnych po substancjach 
psychoaktywnych (detoksykacji)

4748
oddział / ośrodek leczenia  zespołów 
abstynencyjnych po substancjach 
psychoaktywnych (detoksykacji)

osobodzień w oddziale / ośrodku leczenia  
zespołów abstynencyjnych po substancjach
psychoaktywnych (detoksykacji)

osobodzień -  F11-F19  (bez F17) do 14 dni

4740 oddział / ośrodek leczenia uzależnień osobodzień w oddziale/ośrodku leczenia 
uzależnień 

F10.2, F10.8, F10.9, F19.2; F19.8, F19.9, 
F11-F16, F18, F19, F63

4744 oddział / ośrodek terapii uzależnień od 
alkoholu

osobodzień w oddziale /ośrodku terapii 
uzależnień od alkoholu

F10.2, F10.8, F10.9, F19.2; F19.8, F19.9, 
F63

20 04.4746.021.04
świadczenia w oddziale / ośrodku 
terapii uzależnień od substancji 
psychoaktywnych

4746 oddział / ośrodek terapii uzależnień od 
substancji psychoaktywnych

osobodzień w oddziale / ośrodku terapii 
uzależnień od substancji psychoaktywnych osobodzień - F11-F16, F18, F19 do 6 miesięcy

21 04.4754.021.04

świadczenia w oddziale  /ośrodku 
terapii dla uzależnionych od 
substancji psychoaktywnych ze 
współistniejącymi zaburzeniami 
psychotycznymi

4754

oddział / ośrodek terapii dla uzależnionych od 
substancji psychoaktywnych ze 
współistniejącymi zaburzeniami 
psychotycznymi

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

osobodzień -

F11-F19 (bez F17), ze współistniejącym 
rozpoznaniem: F06, F07, F1x.5, F1x.7, F20-

F39, F43, F50- F59, F60.0, F60.1, F60.3 
(borderline), F70.1, F90-F98

do 10 tygodni

podwójna diagnoza; w oddziale 
terapii nie mogą być hospitalizowani 
pacjenci wykazujący aktualnie 
zachowania agresywne i 
autoagresywne

F11-F16, F18-F19

1) program od 6 do
12 miesięcy
2) program od 12 
do 18 miesięcy

z programem średnio- lub 
długoterminowym (w tym ośrodki 
MONAR) 

F1x.2 do 14 dni turnus

do 8 tygodni

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

22

04.4740.001.0419

04.4750.021.04

04.2720.001.0416 - F06,F20-F29, F30-F39, F70-F79

-

-

osobodzień

oddział / ośrodek rehabilitacyjny dla 
uzależnionych od substancji psychoaktywnych

osobodzień

świadczenia w oddziale / ośrodku 
leczenia uzależnień

4750

świadczenia w oddziale / ośrodku 
rehabilitacyjnym dla 
uzależnionych od substancji 
psychoaktywnych

świadczenia w hostelu dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi 
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Lp. Czas udzielania 
świadczenia 

Kod zakresu 
świadczeń 

kontraktowanych 
(nowy)

UwagiNazwa zakresu świadczeń
Jednostki chorobowe zgodnie z klasyfikacją 
ICD 10, leczone w komórce organizacyjnej, 
w ramach świadcvzeń sprawozdawanych

Waga 
punktowa 
świadczeni

a

Nazwa świadczeń jednostkowych

komórka 
organizacyjna w 
której może być 
kontraktowany 

zakres swiadczeń 

Jednostka 
rozliczeniowa 

zakresu 
świadczeń 

kontraktowanyc
h

Nazwa komórki organizacyjnej

program od 9 do 
12 miesięcy

podwójna diagnoza; w oddziale 
terapii nie mogą być hospitalizowani 
pacjenci wykazujący aktualnie 
zachowania agresywne i 
autoagresywne

do 14 dni turnus

24 04.4736.021.04
świadczenia w oddziale 
odwykowym o  wzmocnionym 
zabezpieczeniu

4736 oddział odwykowy o  wzmocnionym 
zabezpieczeniu

osobodzień w oddziale odwykowym o  
wzmocnionym zabezpieczeniu osobodzień - F1x.2, F1x.5-9, bez ograniczeń

25 04.4737.001.04
świadczenia w oddziale 
odwykowym o  wzmocnionym 
zabezpieczeniu dla młodzieży

4737 oddział odwykowy o  wzmocnionym 
zabezpieczeniu dla młodzieży

osobodzień w oddziale odwykowym o  
wzmocnionym zabezpieczeniu dla 
młodzieży

osobodzień - F1x.2, F1x.5-9, bez ograniczeń

26 04.2724.021.04 świadczenia w hostelu dla  
uzależnionych od alkoholu 2724 hostel dla uzależnionych od alkoholu osobodzień w hostelu dla uzależnionych od

alkoholu osobodzień - F1x.2, F1x.5 ,F1x.7 do 6 miesięcy

27 04.2726.021.04
świadczenia w hostelu dla 
uzależnionych od substancji 
psychoaktywnych

2726 hostel dla uzależnionych od substancji 
psychoaktywnych

osobodzień w hostelu dla uzależnionych od
substancji psychoaktywnych osobodzień - F11.2 - F19.2 do 12 miesięcy

28 04.4900.008.03 świadczenia w izbie przyjęć 
szpitala 4900 izba przyjęć szpitala porada lekarska informacyjna w izbie 

przyjęć szpitala ryczałt dobowy - Z03, F00 - F99 nie dotyczy

29 04.2700.020.04 świadczenia w oddziale dziennym
psychiatrycznym 2700 oddział dzienny psychiatryczny ogólny osobodzień w oddziale dziennym 

psychiatrycznym ogólnym osobodzień - F00-F99  (z wyłączeniem F10-F19 i F71-
F79) do 12 tygodni

30 04.2702.020.04 świadczenia w oddziale dziennym
psychiatrycznym rehabilitacyjnym 2702 oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny osobodzień w oddziale dziennym 

psychiatrycznym rehabilitacyjnym osobodzień - F00-F09, F20-F39, F70-F79,  F84 do 16 tygodni

2703 oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny 
dla dzieci  

osobodzień w oddziale dziennym 
psychiatrycznym rehabilitacyjnym dla dziec F01-F09, F20-F39, F70-F79, F84, F90-F98 do 10 miesięcy

2701 oddział dzienny psychiatryczny dla dzieci  i 
młodzieży

osobodzień w oddziale dziennym 
psychiatrycznym dla dzieci  i młodzieży

F20-F39, F40-F48, F50, F70, F80-F89, F90-
F98 do 10 miesięcy

32 04.2704.020.04 świadczenia w oddziale dziennym
psychiatrycznym geriatrycznym 2704 oddział dzienny psychiatryczny geriatryczny osobodzień w oddziale dziennym 

psychiatrycznym geriatrycznym osobodzień - F00-F09, F20-F39 do 12 tygodni

33 04.2706.020.04 świadczenia w oddziale dziennym
zaburzeń nerwicowych 2706 oddział dzienny zaburzeń nerwicowych osobodzień w oddziale dziennym zaburzeń 

nerwicowych osobodzień - F40-F48, F50-F69 do 12 tygodni

34 04.2712.020.04 świadczenia w oddziale dziennym
terapii uzależnienia od alkoholu 2712 oddział dzienny terapii uzależnienia od 

alkoholu
osobodzień w oddziale dziennym terapii 
uzależnienia od alkoholu osobodzień - F10.1, F10.2, F19.2. F63.0, F42, F43, F60 

(współuzależnieni) do 8 tygodni

35 04.2714.020.04
świadczenia w oddziale dziennym
terapii uzależnienia od substancji 
psychoaktywnych

2714 oddział dzienny terapii uzależnienia od 
substancji psychoaktywnych

osobodzień w oddziale dziennym terapii 
uzależnienia od substancji 
psychoaktywnych

osobodzień -
F11-F16, F18-F19 ze współistniejącym 

rozpoznaniem: F06, F07, F1x.5, F1x.7, F20-
F39, F43, F50- F59, F70,1, F90-F98 

do 6 miesięcy

dotyczy pacjentów uzależnionych od
substancji psychoaktywnych lub z 
rozpoznaniem innych zaburzeń 
psychicznych (podwójna diagnoza)

36 04.2740.021.04
świadczenia w ośrodku leczenia 
uzależnień, bliżej 
niescharakteryzowanych

2740 ośrodek leczenia uzależnień, bliżej 
niescharakteryzowanych

osobodzień w ośrodku leczenia uzależnień,
bliżej niescharakteryzowanych osobodzień - F10.2, F10.8, F10.9, F19.2; F19.8, F19.9, 

F11-F16, F18, F19 do 8 tygodni

-31 04.2701.001.04

23

osobodzień

osobodzień04.4756.021.04

F11-F19 (bez F17), ze współistniejącym 
rozpoznaniem: F06, F07, F1x.5, F1x.7, F20-

F39, F43, F50- F59, F60.0, F60.1, F60.3 
(borderline), F90-F98

-

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

oddział / ośrodek rehabilitacji dla 
uzależnionych od substancji psychoaktywnych 
ze współistniejącymi zaburzeniami 
psychicznymi

4756

świadczenia w oddziale dziennym
psychiatrycznym rehabilitacyjnym 
dla dzieci i młodzieży

świadczenia w oddziale / ośrodku 
rehabilitacji dla uzależnionych od 
substancji psychoaktywnych ze 
współistniejącymi zaburzeniami 
psychotycznymi
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

Lp. Czas udzielania 
świadczenia 

Kod zakresu 
świadczeń 

kontraktowanych 
(nowy)

UwagiNazwa zakresu świadczeń
Jednostki chorobowe zgodnie z klasyfikacją 
ICD 10, leczone w komórce organizacyjnej, 
w ramach świadcvzeń sprawozdawanych

Waga 
punktowa 
świadczeni

a

Nazwa świadczeń jednostkowych

komórka 
organizacyjna w 
której może być 
kontraktowany 

zakres swiadczeń 

Jednostka 
rozliczeniowa 

zakresu 
świadczeń 

kontraktowanyc
h

Nazwa komórki organizacyjnej

porada lekarska diagnostyczna 7 min 0,75 godz.
proces diagnostyczny może 
wymagać od 1 do 3 porad 
diagnostycznych u 1 pacjenta.

porada lekarska terapeutyczna 3 min 0,30 godz.
porada kontrolna 1 min 0,15 godz.

porada psychologiczna diagnostyczna 7 min 0,75 godz.
proces diagnostyczny może 
wymagać od 1 do 3 porad 
diagnostycznych u 1 pacjenta.

porada psychologiczna 3 min 0,30 godz.

sesja psychoterapii indywidualnej 10 min 1 godz.

sesja psychoterapii rodzinnej (uczestnik) 3 min 1 godz. nie więcej niż 3 uczestników

sesja psychoterapii grupowej (uczestnik) 2 min 1 godz.
sesja wsparcia psychospołecznego 
(uczestnik) 1 min 1 godz.

wizyta / porada domowa/ środowiskowa 10 min 1 godz.

porada lekarska diagnostyczna 9 min  1 godz.
proces diagnostyczny może 
wymagać od 1 do 3 porad 
diagnostycznych u 1 pacjenta.

porada lekarska terapeutyczna 5 min  0,50 godz.
porada kontrolna 1 min  0,25 godz.

porada psychologiczna diagnostyczna 9 min  1 godz.
proces diagnostyczny może 
wymagać od 1 do 3 porad 
diagnostycznych u 1 pacjenta.

porada psychologiczna 5 min  0,50 godz.

sesja psychoterapii indywidualnej 10 min  1 godz.

sesja psychoterapii rodzinnej (uczestnik) 3 min  1 godz. nie więcej niż 3 uczestników

sesja psychoterapii grupowej (uczestnik) 2 min  1 godz.
sesja wsparcia psychospołecznego 
(uczestnik) 1 min  1 godz.

wizyta / porada domowa/ środowiskowa 10 min  1 godz.
porada kompleksowo - konsultacyjna dla 
osób z autyzmem dziecięcym 8 min  1 godz. za każdą godzinę, nie więcej niż 360

minut u 1 pacjenta

program terapeutyczno - rehabililtacyjny dla
osób z autyzmem dziecięcym 8 min  1 godz. od 5 godzin do 30 godzin 

miesięcznie u 1 pacjenta

F84

F20-F59, F70-F99
Z03 (tylko dla porady lekarskiej 

diagnostycznej  - w przypadku gdy nie jest 
możliwe określenie jednostki chorobowej 

leczonej w danej komórce organizacyjnej )

F00-F99 
Z03 (tylko dla porady lekarskiej 

diagnostycznej  - w przypadku gdy nie jest 
możliwe określenie jednostki chorobowej 

leczonej w danej komórce organizacyjnej )

37 punkt
1700
1704
1710

poradnia zdrowia psychicznego
poradnia psychogeriatryczna
poradnia psychosomatyczna

punkt

poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży
poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci 
młodzieży i ich rodzin

38 04.1701.001.02
świadczenia w poradni zdrowia 
psychicznego dla dzieci i 
młodzieży

1701
1703
1705

04.1700.001.02 świadczenia w poradni zdrowia 
psychicznego
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załącznik nr 1 do zarządzenia nr 57/ 2007/ DSOZ 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

Lp. Czas udzielania 
świadczenia 

Kod zakresu 
świadczeń 

kontraktowanych 
(nowy)

UwagiNazwa zakresu świadczeń
Jednostki chorobowe zgodnie z klasyfikacją 
ICD 10, leczone w komórce organizacyjnej, 
w ramach świadcvzeń sprawozdawanych

Waga 
punktowa 
świadczeni

a

Nazwa świadczeń jednostkowych

komórka 
organizacyjna w 
której może być 
kontraktowany 

zakres swiadczeń 

Jednostka 
rozliczeniowa 

zakresu 
świadczeń 

kontraktowanyc
h

Nazwa komórki organizacyjnej

porada lekarska diagnostyczna 7 min 0,75 godz.
proces diagnostyczny może 
wymagać od 1 do 3 porad 
diagnostycznych u 1 pacjenta.

porada lekarska terapeutyczna 3 min 0,30 godz.
porada kontrolna 1 min 0,15 godz.

porada psychologiczna diagnostyczna 7 min 0,75 godz.
proces diagnostyczny może 
wymagać od 1 do 3 porad 
diagnostycznych u 1 pacjenta.

porada psychologiczna 3 min 0,30 godz.

sesja psychoterapii indywidualnej 10 min 1 godz.

sesja psychoterapii rodzinnej (uczestnik) 3 min 1 godz. nie więcej niż 3 uczestników

sesja psychoterapii grupowej (uczestnik) 2 min 1 godz.
sesja wsparcia psychospołecznego 
(uczestnik) 1 min 1 godz.

porada lekarska diagnostyczna 7 min 0,75 godz.
proces diagnostyczny może 
wymagać od 1 do 3 porad 
diagnostycznych u 1 pacjenta.

porada lekarska terapeutyczna 3 min 0,30 godz.
porada kontrolna 1 min 0,15 godz.

porada psychologiczna diagnostyczna 7 min 0,75 godz. proces diagnostyczny może 
wymagać od 1 do 3 porad 

porada psychologiczna 3 min 0,30 godz.
sesja psychoterapii indywidualnej 10 min 1 godz.

sesja psychoterapii rodzinnej (uczestnik) 3 min 1 godz. nie więcej niż 3 uczestników
sesja psychoterapii grupowej (uczestnik) 2 min 1 godz.
sesja wsparcia psychospołecznego 
(uczestnik) 1 min 1 godz.

porada psychologiczna diagnostyczna 7 min 0,75 godz.
proces diagnostyczny może 
wymagać od 1 do 3 porad 
diagnostycznych u 1 pacjenta.

porada psychologiczna 3 min 0,30 godz.
sesja psychoterapii indywidualnej 10 min 1 godz.

sesja psychoterapii rodzinnej (uczestnik) 3 min 1 godz. nie więcej niż 3 uczestników
sesja psychoterapii grupowej (uczestnik) 2 min 1 godz.
sesja wsparcia psychospołecznego 
(uczestnik) 1 min 1 godz.

porada lekarska diagnostyczna 9 min 1 godz.
proces diagnostyczny może 
wymagać od 1 do 3 porad 
diagnostycznych u 1 pacjenta.

porada kompleksowo - konsultacyjna dla 
osób z autyzmem dziecięcym 8 min 1 godz. za każdą godzinę, nie więcej niż 360

minut u 1 pacjenta

program terapeutyczno - rehabililtacyjny dla
osób z autyzmem dziecięcym 8 min 1 godz. od 5 godzin do 30 godzin 

miesięcznie u 1 pacjenta

42 punkt1707 poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym

39 

40 04.1780.007.02

04.1790.007.02 świadczenia w poradni 
psychologicznej 1790 F40-F69 

F40-F69 

F84

punkt

F40-F69 
Z 03 (tylko dla porady lekarskiej 

diagnostycznej  - w przypadku gdy nie jest 
możliwe określenie jednostki chorobowej 

leczonej w danej komórce organizacyjnej )

41 

04.1706.007.02 świadczenia w poradni leczenia 
nerwic 1706

punktporadnia psychologiczna

poradnia leczenia nerwic 

1780 poradnia seksuologii i patologii współżycia punktświadczenia w poradni 
seksuologii i patologii współżycia

04.1707.007.02 świadczenia w poradni dla osób z 
autyzmem dziecięcym

strona 5



załącznik nr 1 do zarządzenia nr 57/ 2007/ DSOZ 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

Lp. Czas udzielania 
świadczenia 

Kod zakresu 
świadczeń 

kontraktowanych 
(nowy)

UwagiNazwa zakresu świadczeń
Jednostki chorobowe zgodnie z klasyfikacją 
ICD 10, leczone w komórce organizacyjnej, 
w ramach świadcvzeń sprawozdawanych

Waga 
punktowa 
świadczeni

a

Nazwa świadczeń jednostkowych

komórka 
organizacyjna w 
której może być 
kontraktowany 

zakres swiadczeń 

Jednostka 
rozliczeniowa 

zakresu 
świadczeń 

kontraktowanyc
h

Nazwa komórki organizacyjnej

wizyta / porada domowa/ środowiskowa 
miejscowa 10 min 1 - 1,5 godz. poza siedzibą zespołu, w zasięgu 

komunikacji miejskiej
wizyta / porada domowa/ środowiskowa 
zamiejscowa 12 min 1,5 - 2 godz. poza siedzibą zespołu, poza 

zasięgiem komunikacji miejskiej
porada diagnostyczna 7 min 0,75 godz.

porada lekarska terapeutyczna 3 min 0,30 godz.

porada kontrolna 1 min 0,15 godz.

porada psychologiczna diagnostyczna 7 min 0,75 godz.

porada psychologiczna 3 min 0,30 godz.

sesja psychoterapii indywidualnej 10 min 1 godz.

sesja psychoterapii rodzinnej (uczestnik) 3 min 1 godz. nie więcej niż 3 uczestników

sesja psychoterapii grupowej (uczestnik) 2 min 1 godz.

sesja wsparcia psychospołecznego 
(uczestnik) 1 min 1 godz.

porada  diagnostyczna 7 min 0,75 godz.
porada terapeutyczna (kolejna) 3 min 0,30 godz.
porada instruktora terapii uzależnień 2 min 0,75 godz.

sesja psychoterapii indywidualnej 9 min 1 godz.

sesja psychoterapii rodzinnej (uczestnik) 3 min 1 godz.

sesja psychoterapii grupowej (uczestnik) 1 min 1 godz.

sesja psychoedukacyjna (uczestnik) 1 min 1 godz.

leczenie zespołów abstynencyjnych w 
warunkach ambulatoryjnych 8 F1x.30 min 3 godz. 4 razy w roku po nie więcej niż 3 

kolejne dni 

porada  diagnostyczna 7 min 0,75 godz.

porada terapeutyczna (kolejna) 3 min 0,30 godz.
porada instruktora terapii uzależnień 2 min 0,75 godz.

sesja psychoterapii indywidualnej 9 min 1 godz.

sesja psychoterapii  rodzinnej (uczestnik) 3 min 1 godz.

sesja psychoterapii grupowej (uczestnik) 1 min 1 godz.

sesja  psychoedukacyjna (uczestnik) 1 min 1 godz.

45 punkt

punkt

zespół leczenia środowiskowego (domowego)
zespół leczenia środowiskowego (domowego) 
dla dzieci i młodzieży
zespół leczenia środowiskowego (domowego) 
dla osób z autyzmem dziecięcym

43

44

04.1742.007.02 świadczenia w poradni 
antynikotynowej 

2730
2731
2733

świadczenia w poradni leczenia 
uzależnień04.1740.007.02

Z03  rozpoznanie główne dla 
współuzależnionych w 
sprawozdawczości , właściwe 
rozpoznanie w sprawozdawczości 
należy wpisać jako rozpoznanie 
współistniejące.

poradnia leczenia uzależnień  1740

1742 poradnia antynikotynowa

F10-F19, F63.0 (uzależnieni)
Z03, F43 (współuzależnieni)

Z03  rozpoznanie główne dla 
współuzależnionych w 
sprawozdawczości , właściwe 
rozpoznanie w sprawozdawczości 
należy wpisać jako rozpoznanie 
współistniejące.

punkt

F17 (uzależnieni)
Z03, F43 (współuzależnieni)

F00-F09, F20-F3904.2730.001.02 świadczenia w zespole leczenia 
środowiskowego (domowego)
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załącznik nr 1 do zarządzenia nr 57/ 2007/ DSOZ 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

Lp. Czas udzielania 
świadczenia 

Kod zakresu 
świadczeń 

kontraktowanych 
(nowy)

UwagiNazwa zakresu świadczeń
Jednostki chorobowe zgodnie z klasyfikacją 
ICD 10, leczone w komórce organizacyjnej, 
w ramach świadcvzeń sprawozdawanych

Waga 
punktowa 
świadczeni

a

Nazwa świadczeń jednostkowych

komórka 
organizacyjna w 
której może być 
kontraktowany 

zakres swiadczeń 

Jednostka 
rozliczeniowa 

zakresu 
świadczeń 

kontraktowanyc
h

Nazwa komórki organizacyjnej

porada  diagnostyczna 7 min 0,75 godz.

porada terapeutyczna (kolejna) 3 min 0,30 godz.

porada instruktora terapii uzależnień 2 min 0,75 godz.

sesja psychoterapii indywidualnej 9 min 1 godz.

sesja psychoterapii  rodzinnej (uczestnik) 3 min 1 godz.

sesja psychoterapii grupowej (uczestnik) 1 min 1 godz.

sesja  psychoedukacyjna (uczestnik) 1 min 1 godz.

leczenie zespołów abstynencyjnych w 
warunkach ambulatoryjnych 8 F1x.30 min 3 godz. 4 razy w roku po nie więcej niż 3 

kolejne dni 

porada  diagnostyczna 7 min 0,75 godz.

porada terapeutyczna (kolejna) 3 min 0,30 godz.

porada instruktora terapii uzależnień 2 min 0,75 godz.

sesja psychoterapii indywidualnej 9 min 1 godz.

sesja psychoterapii rodzinnej (uczestnik) 3 min 1 godz.

sesja psychoterapii grupowej (uczestnik) 1 min 1 godz.

sesja psychoedukacyjna (uczestnik) 1 min 1 godz.

leczenie zespołów abstynencyjnych w 
warunkach ambulatoryjnych 8 F1x.30 min 3 godz. 4 razy w roku po nie więcej niż 3 

kolejne dni 

porada  diagnostyczna 7 min 0,75 godz.

porada terapeutyczna (kolejna) 3 min 0,30 godz.
porada instruktora terapii uzależnień 2 min 0,75 godz.

sesja psychoterapii indywidualnej 9 min 1 godz.

sesja psychoterapii rodzinnej (uczestnik) 3 min 1 godz.

sesja psychoterapii grupowej (uczestnik) 1 min 1 godz.

sesja psychoedukacyjna (uczestnik) 1 min 1 godz.

49 04.1740.008.02 program substytucyjnego leczenia
metadonem

1740
1746
2714

poradnia leczenia uzależnień
poradnia terapii uzależnienia od substancji 
psychoaktywnych
oddział dzienny terapii uzależnienia od 
substancji psychoaktywnych

program substytucyjnego leczenia 
metadonem (uczestnik programu) punkt 4 F11 za każdy dzień udziału w programie

48 poradnia terapii uzależnienia od substancji 
psychoaktywnych 1746

04.1744.007.02
świadczenia w poradni terapii 
uzależnienia i współuzależnienia  
od alkoholu

poradnia terapii uzależnień  od alkoholu dla 
dzieci i młodzieży1743

46

47

poradnia terapii uzależnienia i 
współuzależnienia  od alkoholu1744 punkt

 Z03  rozpoznanie główne dla 
współuzależnionych w 
sprawozdawczości , właściwe 
rozpoznanie w sprawozdawczości 
należy wpisać jako rozpoznanie 
współistniejące.

F10-F19, F63.0 (uzależnieni)
Z03, F43 (współuzależnieni)

F11-F19, F63.0 (uzależnieni)
Z03, F43 (współuzależnieni)

Z03  rozpoznanie główne dla 
współuzależnionych w 
sprawozdawczości , właściwe 
rozpoznanie w sprawozdawczości 
należy wpisać jako rozpoznanie 
współistniejące.

F10-F19 (bez F11), F63.0 (uzależnieni)
Z03, F43 (współuzależnieni)

 Z03  rozpoznanie główne dla 
współuzależnionych w 
sprawozdawczości , właściwe 
rozpoznanie w sprawozdawczości 
należy wpisać jako rozpoznanie 
współistniejące.

punkt

punkt

04.1746.007.02
świadczenia w poradni terapii 
uzależnienia od substancji 
psychoaktywnych 

04.1743.007.02
świadczenia w poradni terapii 
uzależnień  od alkoholu dla dzieci 
i młodzieży
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