
 

 

 

Załącznik nr 19 Zestawienie stawek jednostkowych dla Ogólnopolskiego programu profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania 

reumatoidalnego zapalenia stawów 

Stawki jednostkowe określone poniżej dotyczą świadczeń zdrowotnych, które będą udzielane w ramach wdrażania Ogólnopolskiego program 

profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów 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 

 

Świadczenie lekarza 

podstawowej opieki 

zdrowotnej (POZ) – 

wizyta 1 

W ramach usługi lekarz POZ powinien po wstępnej selekcji na 
podstawie kryteriów kwalifikacji (bóle stawów i obrzęk przynajmniej 
jednego stawu) wytypować pacjentów, którzy  zostaną poddani 
badaniom w kierunku diagnostyki RZS. W czasie wizyty 
wypełniany/weryfikowany jest kwestionariusz pacjenta oraz wypełniany 
jest kwestionariusz przesiewowy dla lekarza POZ. Lekarz przeprowadza 
dokładny wywiad z ustaleniem początku objawów zapalenia stawów. 
Wykonywane są badania układu ruchu w kierunku RZS (test uciskowy 
stawów śródręczno – paliczkowych oraz śródstopno – paliczkowych. 
Zlecenie podstawowych badań krwi (takich jak: OB, CRP, morfologia – 
badania nie finansowane w ramach programu). 

48 

Liczba osób, którym 
udzielono konsultacji 
lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej w 
ramach programu 
profilaktyki pierwotnej i 
wczesnego wykrywania 
reumatoidalnego 
zapalenia stawów – 
wizyta 1 

Do wskaźnika wliczane 
będą wyłącznie te osoby, 
które lekarz POZ 
poprawnie zakwalifikuje 
do programu.  

Oświadczenie
1
 

lekarza i uczestnika 

programu o 

udzielonym 

świadczeniu. 

 

                                                           
1
 W przypadku wystąpienia takiej potrzeby oświadczenie będzie zawierać również zgodę uczestnika programu  na wgląd do dokumentacji medycznej  w celu kontroli przez 

wszystkie uprawnione do kontroli podmioty. 
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Rozliczenie nastąpi na 
podstawie oświadczenia 
lekarza i uczestnika 
programu o udzieleniu i 
otrzymaniu danego 
świadczenia. 
 

 
Świadczenie lekarza 
podstawowej opieki 
zdrowotnej (POZ) – 
wizyta 2 

W czasie wizyty kompletowana jest dokumentacja medyczna dotycząca 
pacjenta (kwestionariusz pacjenta, kwestionariusz przesiewowy dla 
lekarza POZ, wyniki zleconych badań, opis wyników przeprowadzonego 
wywiadu oraz wyników badania). Powtórzone są badania układu ruchu 
w kierunku RZS (test uciskowy stawów śródręczno – paliczkowych oraz 
śródstopno – paliczkowych.  
W przypadku spełnienia, któregoś z poniższych kryteriów skierowania 
do lekarza reumatologa: 
- dodatni wynik kwestionariusza dla pacjenta (powyżej 6 punktów) oraz 
podwyższone wartości OB. i CRP, 
- dodatni wynik kwestionariusza dla lekarza oraz podwyższone wartości 
OB. i CRP, 
- dodatni wynik kwestionariusza dla pacjenta (co najmniej 6 punktów) 
i/lub lekarza i dodatni test ściskania ręki i/lub stopy, 
- dodatni wynik kwestionariusza dla pacjenta (co najmniej 6 punktów) 
i/lub lekarza i dodatni test ściskania innego obrzękniętego stawu. 
 

48 

Liczba osób, którym 
udzielono konsultacji 
lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej w 
ramach programu 
profilaktyki pierwotnej i 
wczesnego wykrywania 
reumatoidalnego 
zapalenia stawów – 
wizyta 2 

Do wskaźnika wliczane 
będą wyłącznie te osoby, 
które lekarz POZ 
poprawnie zakwalifikuje 
do programu.  

Rozliczenie nastąpi na 
podstawie oświadczenia 
lekarza i uczestnika 
programu o udzieleniu i 
otrzymaniu danego 
świadczenia. 

 

jw. 

 
Konsultacja u 
reumatologa w 
Ośrodku Wczesnej 
Diagnostyki – wizyta 1 

Reumatolog powinien skonsultować pacjenta kierowanego przez lekarza 
POZ-u w ramach programu w ciągu 1-2 tygodni od wystawienia 
skierowania. Doświadczony reumatolog na podstawie dokładnie 
zebranego wywiadu od pacjenta i badania układu ruchu kieruje pacjenta 
na badania w kierunku RZS lub w przypadku podejrzenia innej zapalnej 
choroby reumatycznej kieruje na dalsza diagnostykę reumatologiczna  

94 

Liczba osób, które zostały 
przebadane w ośrodku 
specjalistycznym  
w ramach programu 
profilaktyki pierwotnej i 
wczesnego wykrywania 

jw. 
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w ramach AOS, a w przypadku wykluczenia zapalnej choroby 
reumatycznej w tym RZS odsyła do lekarza rodzinnego z informacją 
zwrotną dotyczącą dalszego postępowania diagnostyczno-
terapeutycznego. 

Lekarz wykonuje dokładne badanie układu ruchu z zebraniem pełnego 
wywiadu od pacjenta. Badanie przesiewowe przez lekarza reumatologa 
wykonywane będzie zgodnie z opracowanym schematem. Wywiad 
zebrany od pacjenta obejmuje początek i charakter objawów, wywiad 
rodzinny (występowanie RZS i innych schorzeń autoimmunologicznych 
w rodzinie), schorzenia współistniejące, przyjmowane dotychczas leki, 
wywiad dotyczący palenia papierosów i spożywania alkoholu. 

W badaniu fizykalnym układu ruchu oceniany jest zakres ruchu  
w poszczególnych stawach, bolesność na ucisk i obrzęki stawów  
i potwierdzenie wyników badania fizykalnego lekarza POZ.  
Zlecenie odpowiednich badań laboratoryjnych oraz obrazowych. 

reumatoidalnego 
zapalenia stawów – 
wizyta 1 u reumatologa. 
Rozliczenie nastąpi na 
podstawie oświadczenia 
lekarza i uczestnika 
programu o udzieleniu i 
otrzymaniu danego 
świadczenia. 

 
 

 
Badanie laboratoryjne 
– AspAT  

Wykonanie badanie laboratoryjnego  w zakresie  AspAT czyli 

aminotransferazy asparaginianowej. 

6,50 

Liczba osób, którym 
wykonano badanie 
laboratoryjne – AspAT w 
ramach programu 
profilaktyki pierwotnej i 
wczesnego wykrywania 
reumatoidalnego 
zapalenia stawów. 
Rozliczenie nastąpi na 
podstawie oświadczenia 
lekarza i uczestnika 
programu o udzieleniu i 
otrzymaniu danego 
świadczenia. 

 

jw. 

Badanie laboratoryjne 
– ALAT  

Wykonanie badanie laboratoryjnego  w zakresie  ALAT, czyli 

aminotransferaza alaninowa 

6 

Liczba osób, którym 
wykonano badanie 
laboratoryjne – ALAT w 
ramach programu 
profilaktyki pierwotnej i 

jw. 
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wczesnego wykrywania 
reumatoidalnego 
zapalenia stawów. 
Rozliczenie nastąpi na 
podstawie oświadczenia 
lekarza i uczestnika 
programu o udzieleniu i 
otrzymaniu danego 
świadczenia. 

 

Badanie laboratoryjne 
– Kreatynina  

Wykonanie badanie laboratoryjnego  w zakresie określenia poziomu 

Kreatyniny we krwi. 

6,80 

Liczba osób, którym 
wykonano badanie 
laboratoryjne – Kreatynina 
w ramach programu 
profilaktyki pierwotnej i 
wczesnego wykrywania 
reumatoidalnego 
zapalenia stawów. 
Rozliczenie nastąpi na 
podstawie oświadczenia 
lekarza i uczestnika 
programu o udzieleniu i 
otrzymaniu danego 
świadczenia. 

  
 

jw. 

Badanie laboratoryjne 
– Kwas moczowy 

Wykonanie badanie laboratoryjnego  w zakresie określenia stężenia 

kwasu moczowego we krwi. 

6,50 

Liczba osób, którym 
wykonano badanie 
laboratoryjne – Kwas 
moczowy w ramach 
programu profilaktyki 
pierwotnej i wczesnego 
wykrywania 
reumatoidalnego 
zapalenia stawów. 
Rozliczenie nastąpi na 

jw. 
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podstawie oświadczenia 
lekarza i uczestnika 
programu o udzieleniu i 
otrzymaniu danego 
świadczenia. 

  

Badanie laboratoryjne 
– RF  

Wykonanie badanie laboratoryjnego w zakresie obecności czynnika 

reumatoidalnego określenia stężenia kwasu moczowego we krwi. 

16 

Liczba osób, którym 
wykonano badanie 
laboratoryjne – RF w 
ramach programu 
profilaktyki pierwotnej i 
wczesnego wykrywania 
reumatoidalnego 
zapalenia stawów. 
Rozliczenie nastąpi na 
podstawie oświadczenia 
lekarza i uczestnika 
programu o udzieleniu i 
otrzymaniu danego 
świadczenia. 

  

jw. 

Badanie laboratoryjne 
– Anty-CCP  

Wykonanie badanie laboratoryjnego w zakresie obecności przeciwciał 
anty-CCP 

52 

Liczba osób, którym 
wykonano badanie 
laboratoryjne – Anty - 
CCP w ramach programu 
profilaktyki pierwotnej i 
wczesnego wykrywania 
reumatoidalnego 
zapalenia stawów. 
Rozliczenie nastąpi na 
podstawie oświadczenia 
lekarza i uczestnika 
programu o udzieleniu i 
otrzymaniu danego 
świadczenia. 

  

jw. 
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Badanie laboratoryjne 
– ANA profil 

Wykonanie badanie laboratoryjnego w zakresie przeciwciał 
przeciwjądrowych (w celu diagnostyki różnicowej z innymi chorobami 
układowymi tkanki łącznej przebiegającymi z zapaleniem stawów) 

89 

Liczba osób, którym 
wykonano badanie 
laboratoryjne – ANA profil 
w ramach programu 
profilaktyki pierwotnej i 
wczesnego wykrywania 
reumatoidalnego 
zapalenia stawów. 
Rozliczenie nastąpi na 
podstawie oświadczenia 
lekarza i uczestnika 
programu o udzieleniu i 
otrzymaniu danego 
świadczenia. 
 

jw. 

Badanie obrazowe – 
RTG klatki piersiowej 
AP i boczne 

Wykonanie badania obrazowego - RTG klatki piersiowej AP i boczne 

53 

Liczba osób, którym 
wykonano badanie 
obrazowe – RTG klatki 
piersiowej AP i boczne w 
ramach programu 
profilaktyki pierwotnej i 
wczesnego wykrywania 
reumatoidalnego 
zapalenia stawów  

Rozliczenie nastąpi na 
podstawie oświadczenia 
lekarza i uczestnika 
programu o udzieleniu i 
otrzymaniu danego 
świadczenia. 
 

jw. 

Badanie obrazowe – 
RTG rąk 

Wykonanie badania obrazowego - RTG rąk 

41 

Liczba osób, którym 
wykonano badanie 
obrazowe – RTG rąk w 
ramach programu 
profilaktyki pierwotnej i 

jw. 
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wczesnego wykrywania 
reumatoidalnego 
zapalenia stawów  

Rozliczenie nastąpi na 
podstawie oświadczenia 
lekarza i uczestnika 
programu o udzieleniu i 
otrzymaniu danego 
świadczenia. 

 

Badanie obrazowe – 
RTG stóp 

Wykonanie badania obrazowego - RTG stóp 

64 

Liczba osób, którym 
wykonano badanie 
obrazowe – RTG stóp w 
ramach programu 
profilaktyki pierwotnej i 
wczesnego wykrywania 
reumatoidalnego 
zapalenia stawów  

Rozliczenie nastąpi na 
podstawie oświadczenia 
lekarza i uczestnika 
programu o udzieleniu i 
otrzymaniu danego 
świadczenia. 

jw. 

Badanie obrazowe – 
USG zajętej ręki lub 
stopy lub innego 
stawu 

Wykonanie badania obrazowego - USG zajętej ręki lub stopy lub innego 
stawu 

98 

Liczba osób, którym 
wykonano badanie 
obrazowe – USG zajętej 
ręki lub stopy lub innego 
stawu w ramach 
programu profilaktyki 
pierwotnej i wczesnego 
wykrywania 
reumatoidalnego 
zapalenia stawów  

Rozliczenie nastąpi na 
podstawie oświadczenia 

jw. 
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lekarza i uczestnika 
programu o udzieleniu i 
otrzymaniu danego 
świadczenia. 

 

Konsultacja u 
reumatologa w 
Ośrodku Wczesnej 
Diagnostyki – wizyta 2 

Dokładny wywiad i badanie fizykalne stawów z oceną liczby stawów 
bolesnych i obrzękniętych, DAS28, SDAI, VAS aktywności choroby  
w ocenie lekarza, ocena wyników badań, włączenie leczenia. 
Wypełnienie przez pacjenta kwestionariusza HAQ, VAS bólu, VAS 
aktywności choroby w ocenie pacjenta 

 

193 

Liczba osób, które zostały 
przebadane w ośrodku 
specjalistycznym w 
ramach programu 
profilaktyki pierwotnej i 
wczesnego wykrywania 
reumatoidalnego 
zapalenia stawów – 
wizyta 2 u reumatologa 

Rozliczenie nastąpi na 
podstawie oświadczenia 
lekarza i uczestnika 
programu o udzieleniu i 
otrzymaniu danego 
świadczenia. 

 

jw. 

 


