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Załącznik nr 18 Zestawienie stawek jednostkowych dla programu pn. Ogólnopolski program profilaktyki uzależnień od alkoholu i 
innych substancji psychoaktywnych u młodzieży i młodych dorosłych. 

 

Stawki jednostkowe określone poniżej dotyczą świadczeń zdrowotnych, które będą udzielane w ramach wdrażania Ogólnopolski program 
profilaktyki uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych u młodzieży i młodych dorosłych współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Do rozliczania kosztów niniejszych świadczeń zdrowotnych zdecydowano się użyć stawek jednostkowych z uwagi na dużą ilość składowych 
kosztu jednej usługi. 

Nazwa stawki 
jednostkowej 

 

Zakres świadczenia zdrowotnego 
 

Wartość 
stawki 

jednostkowej 
w PLN 

 

Opis i definicja 
wskaźnika 

rozliczającego stawkę 
jednostkową 

 

Sposób weryfikacji 
wykonania usługi 

 

Wizyta diagnostyczna z 
oceną przesiewową 

W ramach wizyty diagnostycznej: 

- w POZ (podczas okresowych bilansów zdrowia, czy 
przy okazji wizyty, na którą zgłosił się pacjent z jakąś 
dolegliwością), lub 

- na Izbie Przyjęć/SOR (w sytuacji gdy trafi tam pacjent 
z powodu powikłań chorobowych związanych z 
używaniem alkoholu lub innych substancji 
psychoaktywnych) 

lekarz: 

- przeprowadza badanie / ocenę przesiewową wśród 
pacjentów w wieku 15-26 lat w kierunku używania 
alkoholu w sposób ryzykowny i szkodliwy i/lub innych 
substancji psychoaktywnych celem wychwycenia 
problemowego używania tych substancji. Lekarz 
wykonuje w tym celu udostępnione przez realizatora 
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Liczba osób, które odbyły 
wizytę diagnostyczną z 
oceną przesiewową. 

Oświadczenie lekarza  
i uczestnika programu  

o udzielonym 
świadczeniu.  

W przypadku nieletnich 
uczestników istnieje 

konieczność podpisania  
oświadczenia przez 

rodzica/opiekuna 
prawnego. 
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programu testy przesiewowe, specyficzne dla różnych 
substancji. Na tej podstawie, lekarz ustali czy pacjent 
(kandydat do programu) spełnia kryteria kwalifikacji do 
programu;  

- jeśli wynik oceny jest negatywny, lekarz udziela 
porady dotyczącej unikania używek, informuje o tym, 
iż jako kandydat nie spełnia kryteriów kwalifikacji do 
programu i wyjaśni powód odmowy kwalifikacji  
 
- wręcza broszurę informacyjno-edukacyjną 

W przypadku zakwalifikowania pacjenta do programu 
lekarz uzyska świadomą zgodę na udział w programie 
i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 
realizacji i ewaluacji programu.  

Przewidywany czas wizyty 5-10 min. 

Wycena dotyczy jednej wizyty. 

Wizyta diagnostyczna z 
oceną przesiewową i 

zastosowaniem krótkiej 
interwencji 

W ramach wizyty diagnostycznej z zastosowaniem 
krótkiej interwencji: 

- w POZ (podczas okresowych bilansów zdrowia, czy 
przy okazji wizyty, na którą zgłosił się pacjent z jakąś 
dolegliwością), lub 

- na Izbie Przyjęć/SOR (w sytuacji gdy trafi tam pacjent 
z powodu powikłań chorobowych związanych z 
używaniem alkoholu lub innych substancji 
psychoaktywnych) 

lekarz: 

- przeprowadza badanie / ocenę przesiewową wśród 
pacjentów (tylko osoby zakwalifikowane) w wieku 15-
26 lat w kierunku używania alkoholu w sposób 
ryzykowny i szkodliwy i/lub innych substancji 
psychoaktywnych celem wychwycenia problemowego 
używania tych substancji. Lekarz wykonuje w tym celu 
udostępnione przez realizatora programu testy 
przesiewowe, specyficzne dla różnych substancji.  
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Liczba osób, które odbyły 
wizytę diagnostyczną z 
oceną przesiewową i 
zastosowaniem krótkiej 
interwencji 

Oświadczenie lekarza  
i uczestnika programu  

o udzielonym 
świadczeniu.  

W przypadku nieletnich 
uczestników istnieje 

konieczność 
przedstawienia 
oświadczenia 

rodzica/opiekuna 
prawnego. 
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- przeprowadza krótką interwencję dostosowaną do 
wieku i problemu używania alkoholu czy innej 
substancji psychoaktywnej (opracowana/wybrana 
przez realizatora merytorycznego)  

  ● wręcza broszurę informacyjno-edukacyjną 

  ● zaprasza na wizytę kontrolną za miesiąc  

Szacowany czas wizyty 10-15 min 

Pierwsza wizyta 
kontrolna w ramach 

POZ 

Celem pierwszej wizyty kontrolnej w POZ jest ocena 
skuteczności udzielonej uprzednio (na wizycie 
diagnostycznej) krótkiej interwencji oraz ewentualne 
(jeśli potrzebne) zastosowanie kolejnej (drugiej) 
krótkiej interwencji. Wizyta ta odbywa się miesiąc po 
wizycie diagnostycznej  i ma miejsce wyłącznie w 
ramach POZ. Odbiorcą świadczenia jest osoba 
zakwalifikowana do programu na etapie wizyty 
diagnostycznej, której udzielono krótkiej interwencji.   

Elementy tej wizyty obejmują: 

  ● ocenę skuteczności poprzedniej krótkiej 
interwencji, która dokonywana będzie na podstawie 
wskaźników zaprzestania/ograniczenia używania 
alkoholu  lub innej substancji psychoaktywnej. 
Wskaźniki te będą dotyczyć  częstotliwości i ilości 
spożywanego alkoholu i innych substancji 
psychoaktywnych (odnośnie alkoholu: liczby dni 
podczas których spożywany jest alkohol/tydzień, ilość 
standardowych porcji alkoholu spożywanych/dzień, 
liczba dni, w których alkohol spożywany jest w 
nadmiernych ilościach ang. binge drinking), jak 
również okoliczności zażywania alkoholu i innych 
substancji psychoaktywnych (samemu, w 
towarzystwie), występowania negatywnych 
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Liczba osób, które odbyły 
pierwszą wizytę 
kontrolną. 

Oświadczenie lekarza  
i uczestnika programu  

o udzielonym 
świadczeniu.  

W przypadku nieletnich 
uczestników istnieje 

konieczność 
przedstawienia 
oświadczenia 

rodzica/opiekuna 
prawnego. 
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konsekwencji ich zażywania oraz gotowości do 
zmiany. Podsumowanie oceny odnotowywane będzie 
na karcie kontrolnej (wzór opracowany przez 
realizatora merytorycznego) 

  ● krótką interwencję (jeśli potrzebna) 

  ● zaproszenie na wizytę kontrolną za miesiąc (jeśli w 
ocenie udzielającego świadczenie potrzebna jest 
jeszcze jedna krótka interwencja) 

Szacowany czas wizyty: 10-15 min. 

Druga wizyta 
kontrolna w ramach 

POZ 

Druga wizyta kontrolna odbywa się również w ramach 
świadczeń oferowanych w POZ. Celem drugiej wizyty 
kontrolnej w POZ jest ocena skuteczności udzielonej 
uprzednio (na pierwszej wizycie kontrolnej) krótkiej 
interwencji. Wizyta ta odbywa się miesiąc po 
pierwszej wizycie kontrolnej i ma miejsce 
wyłącznie w ramach POZ. Odbiorcą świadczenia jest 
osoba zakwalifikowana do programu, której udzielono 
wsparcia w ramach pierwszej wizyty kontrolnej.   

Elementy tej wizyty obejmują: 

  ● ocenę skuteczności poprzedniej krótkiej 
interwencji, która dokonywana będzie na podstawie 
wskaźników zaprzestania/ograniczenia używania 
alkoholu lub innej substancji psychoaktywnej (tak jak 
w trakcie pierwszej wizyty kontrolnej) a jej wynik 
odnotowywany będzie w karcie kontrolnej; 

 ● krótką interwencję (jeśli potrzebna); 

 ● ocenę czy potrzebne są dalsze oddziaływania i 
ewentualne skierowanie uczestnika do dalszego 
leczenia w ramach specjalistycznej opieki (poradni 
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Liczba osób, które odbyły 
drugą wizytę kontrolną 

Oświadczenie lekarza  
i uczestnika programu  

o udzielonym 
świadczeniu.  

W przypadku nieletnich 
uczestników istnieje 

konieczność 
przedstawienia 
oświadczenia 

rodzica/opiekuna 
prawnego. 
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leczenia uzależnień, poradni lub oddziału terapii 
uzależnienia od alkoholu, poradni zdrowia 
psychicznego lub na wizytę kontrolną w POZ) już w 
ramach świadczeń gwarantowanych. 

Szacowany czas wizyty: 10-15 min.  
 


