
WYCIĄG Z REGIJLAMINU ORGAMZACYJNEGO WOLOiZOL w GORZYCACH -obowiązującego od 21.12.2017r.doL opłat za udostępnienie dokumentacji mea}ń.j, o.gaoi-.;i |.ocesu-u;iehnia s wiaaczerr r*o*o--ńy"n * prrypadku pobierania opła! wysokościoPłaĘ zaPzechowYrvanie.zwłok 
Pacjónta PÓwyze; lz-godz *yr"r.""i 

"łł12,y.7"^t^"inn. ni, gwra,-,towane świadc zpnjazdrowotne (wyciąg ztektu jednolitego ustalonegozarządzeniemDyrektora WoLoiZoL * G",ry;.h; r 4912017 z12.12.2017)
l 

.oplary za udostępniani" aom-.ntul";l#§:X§;$1Y."T,Jl"ff$i""H.dokumentacji'n"J}"^";.
a) za jedną stronę wYciągu lub odPisu aor'u*"nt*;ińedycznej'- 0,odjp.^.lęt"ego wynagrod zenia,zzaolłagleniem do pełnych zło*chw dół:b) za jedną stronę koPii albo wYdiuku dokumentaóji ,.Óy.^..1 Ó,oóóóz p.ż."ię-tn"go ó";;;J;." ia, z zaokrąg|eniem do pehych dziesiątekgroszy w dół;

;Hf.1'ijJfi::1§::fjifl: 
dzenia za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych, z zaokrągleniem do

2. Jednostkowa opłata podana wyzej została okeślona w cęnach brutto (z VAT).
3 ' ZńanY cen nastęPuią PocąwsZY od Pierwszego dnia. następnego ,)"rlą* po ogłoszeniu wysokości przeciętnego wynagrodzen i a przęzprezesaGłównego Urzędu StatYs{cmego, na podstawii.przepisów i"t. J..,1,t 

"i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecmych.
' fi*§lr:;;*il"ftffj$#ęnię 

doiumentacji medycmej zgodnió z zasadami,o których .J*u * wyżej powołarrych przepisach niniejszego
5, w prą'padku konieczności doręczenia dokumentów, o kórych mowa wyzej dolicza się kosĄ przesyłki l,zaleznione od jej fbrmy oftź cen wpodmiotach zajmujących się dostarczaniern przesyłek.

] Przepisy o.rulu,"i§n1oo':.?1r,ffilili"T:ł;'il',iffiffi;Tiil[*§lr-':?.ffif.* 
x",,i',"#;ili*uje się odpowiednio doświadczeń niefinansowanych ze sródkow publicmych z uwzględnieni", nini..irr.go paragmfu.2' WoLoiZoL może udzielać odpłatnych świadczeń;d."ńr;h 

"r"i";ni.upń*nionym d9lń nieodpłatnego uąlskania gdy odrębnePrzePisY doPuszczają Pobieranie takictr oPłat, a ich udzielanie.lest mozliwe z uwagi na zasoby Ńorcizot niemvia7anebezpośrednio z realizacją
l[r"ffi:il:ilffilj:łi:!;"Tf *"*"tnej finansowanych ześrodków pubńmych. wyt- s*i"a. zęń, zatń p"ul..i,. są opła§ orazich
3' WoLoiZoL pobiera opłatę za pobyt pacjenĘ którego stan zdrowia nie wynaga dalszego udzielania stacjonamych i całodobowych świadczeńzdrowotnYch, oPłata ta-jest Pobierana oó pacjenta lu9 o9Óur, na któĘ * ,tor*kiao paclinta.l|zf urtu*o*y obowiązek alimentaryjny, jeze'ipacjent w dniu okeślonym przszD5,rektoranie opuści WOLOjZOL.4' od Pacjenta albo jego Przedstawiciela ustawowego odbięrana jest pisemna zgoda na udzielanie odp}atnych stacjonamych świadczeńzdrowotnYch, Po zaPoznaniu go z wYsokoŚcią cen 

^ 
płrrr..góln s*iua.r.niu . zgoia ta awięri zobowiryanie do zapłą aęny zaudzieloneświadczenia zdrowotnę.

5' JednoczeŚnie zwYraŻeniemzgodY osoba okręŚlona w ust, 4 podpisuje zobowiryanięprzestrzegania odpowiednich przepisów WoLoiZoL.6' W PrąPadku braku mozliwoŚci udzielenia odpłatnych świadc)eń zdrowotnych orbbo* zai-nteręsowanym ich uą,skaniem w oczekiwanlłntenninie, trłorąY się listę oczekujących. Na liście oczekująrych umieszcza sii osouy w kolejności ich zg]oszeń.
7 ' Po zakończeniu udzielania odPłatnYch świadczeń zdrowotnych pacjenŃi iub przeistawicięlńiustawowemu jest wystawiana faktura za ich
;#:*ł lti;*łfiiff# nastenuje zanłata, W pIzypadkact srcŻególnych dopuszcza ,ię ,"Jli*"se pobierania ..icńoJ |u.;.ntu na poczęt
8' Udzielanię odPłatnYch Świadczeń zdrowotnych nie mozę naruszaćudzięlania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicmych,w szczegóIności nię może wpływać nac7al i kolejność ich udzięlania,

woLoizoLnieprzechowujezrł,|okp*:.,Ł'i'*YliŁ[fiilf"-,.T,ilffii::#ffiillTffi:j::-

Łl?*ł:*1::':'_T :9Tl"i:'*'l93nia zdrowoine inne nD finansowane ze środków publicznych.

:*#il:o.fi,[Y'"T§":}:*::::*"":::.,:lxł,.1":t","". ,. s."arc* p"uli.^yJ;d#H;fl:ffi#fi} załącmiknr 2 do

i*r?#;?**j"'3^:15]:":yjT,i:r::1,:9uorł vłr;",t"uiiń;;ńl.;;"Óffi,il;,;ffiH;Tiil]lń
3,".-i[li,?rffiXi'],:*Ł:^i1?:1mowa w ust. 1 następuj. po.ąń,i'J'o"i",",6;;;XffiilT1,ff:'jffigłos,"niu po.,Dyręktora WOLOiZOL akfualnego cennika.
cennik za udzielane świadczenia inne niź finqnsnwąna za ś.^"ll,zd

Masaż cze(cinr^^, l'1ft _i

: UU l\lóuląllllllu \)IYallvAcy
Cena brutto (z VAT) w zl

Masż całościowy
Gimnechłq rll I i/ll iI

15,00;30.00
70,00
8,00
15.00

Cwiczenił hiem^ l,,L, L; 8,00

Lwczeilaw
Par,J",j1-1rr"

iu (30 min)
1n I<-:_

l0.00
8,00

I lOzabieeów

1 
r.1,,.,.,

l l0 zabiesów

l0 zabiepów l

l0 zabiesów l

I0 zabiesów I

l0 zabieeów l

S
l0zabiepów l

7,00
60,00
7,00

60.00
7,00

60,00
7,00

60,00
7,00

60,00
7,00

60,00
6,00
50.00



Elektrosryłnulacja ( l 0- 1 5 min)
l 0 zabie8ów
Prądy Kotza (l0-15min)
l0 zabiegów

7,00
60,00
7,00

60,00
lęuJ lllLęrr§

I0 zabiegów
;yJ I l U-l Jmln)

7,00
60,00

tltrląrduJ4 )Ull

10 zabieeów
( Jmln)

7,00
60.00

ląloLJd )
l0 zabiesów 8,00

70.00
U l l t ll lolJNd 

^Ul 
§NUyJ l la1 walu p0sl.żlwy ( JUln ln ) l5.00

Nauka chodu za pornocą sprzętu pomocniczego

8.00
8,00
8,00

Y]lldnq§a lq$UyJ l |a ZDlOrOwa (JUln l l l ) 8,00
l\vvłvl JuUlvlrdllY l JVlllllll

Biemia (30nlin) 

-

6.00
8,00

ĄrrlUulalUl JJIlc l sIUuOwlsKowe swlaoczenla Zorowotne
rora0a I eKarcKa luD terąeutyczna l u b psychologicznąpierwszorazowa 80,00

r dp§utyuzlla luo psycnologlcma koleJna 60,00
..ł" P))l|,Ut§|dPl

] 00,00
Ń>J4 p5yUI lutgl lq)l l I ouz|nne| (na uczesm l Ka) 50,00
Uv{ą PJ}!llvl9r4Pll śl uPUwęJ ( IKa., 40.00
YY yNUltdllE aPl)uf,NL l2,00
vY YNUlldIlc ,lll§^UJl uUZylIlęJ 20,00
yY yN9lldll§ I llcKL,Il UOtrllęslttowel 12.00
v v J ĄUrląrru ll ll9N9Jl pUusNUl I lEJ l2.00

przeclwzakrzepowycn 6.00
Omaczenie poziornu cukru we krwi 5,00
Podawanie Ńnów infuąijnych (500ml ) l0,00
Umaczenle wanoscl RR 5,00
usuwanie szwów 20,00
Zmiana opatrunku w sposgb sterylny 25_00
załozenle lub wymlana cewnika dg pęcherza moczowego (dot. kobiet) 30,00
Usunięcie cewnika z pęchęrza moczowego l0,00
lnnalacIe l5,00
Usunięcie kleszcza 20.00
Pobranie rnateńału do badan diagnostycmych (ceniŻ badanie) 2,00
roDranle matenału do badń mlkrobio|ogicznych 5,00
Edukacji zdrowotnej oraz poradnichvo w zakesie sańloffi l5.00
Porada pielęgniarską inshr"rktora terapii zajęciowej, pracownika socialrrerc 40,00
Dojazd do dornu pacjenta (tam i z powrotem) w celu wyróffi l,08
Stacjonarne świadczenia zdrowotne
Swiadczenia terapii uzależnienia od alkoholu (osobodzień) 120_00
Leczenie alkoholowych zespołów abswnencyinych / detoksykacia (ońodzien) 200,00
Swiadczenia opiekuńczo-Iecznicze psychiaĘczne dla nlężczy zn (osobodzień) l 10.00
OPlata za pob}t i wyzywienie przy udzielaniu świadczenia opie@i!:zołóńiczego 1osoboazlen; 50,00
OPłata za pob}t pacjenĘ gdy nie opuszcza WOLOiZOL po zakończonym leczeniu stacionanllłn * l20_00*opłatapacjentalubosobyustawowoobciązonejobowiązkiemali'ó*ygł,

świadczeń zdrowotnych, a nie opuszcza woLoizol w wyznaczonyln tenninie.

CENN|K ZA WYKONANIE WYCIĄGU, ODPISU, KOPil, WYDRUKU DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ ORAZ JEJ
UDOSTĘPNIEN|E NA INFORMATYCZNYM NOŚNIKU DANYCH.

Podane w cenniku ceny są cenami brutto (z VAT) i nie zawierają ewentualnych kosztów przesyłki.
PodstawY Prawnę: ar128 ustawy z 06.1 1.2008 o prawach pacjenta i Rzecmiku Pmw Pacjenta (tekst.jedn. Dz.lJ. z20|1poz. ti t s, zem"l.),wyciągjw. z
Regulaminu Organizacyjnego WOLOIZOL, Konlunika§ Pręzesa Głównego Uzędu Sta§/stycmego o przeciętnym wlłlagro<Jzeniu (skóL PW GUS).

WOLOiZOL rv Gorzycach. Pozycja cennika za wykonanie
w; ciągu. odpisu. kopi i. rr 1,druku dokumenlac.j i mcdyczne.i
oraz je.j udostępnienie na informatycznym nośniku danych.

Cena od
01.12.ż0l7

do
28.02.2arc

Pil/ CUS
10.]1.20]7
za lll hl,.

20l7

Cena od
0 l .03.20l 8

PW cUS
09_02.20l8
za If hu.

201 7

W1 ciąg lub odpis dokumcntacji medyczncj (lc l strong)

1 255,59 zł 1.5l6,ó9 złKopia lub wldruk dokumentacji medyczne.| (zl l stronę.1

Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku
dan5 ch 1za l nośnik;

Treśc umieszczono na stronie v,wlt.woloizol.com.pl w dnitL ] 2.02.2() 18r


