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WYCIĄG Z REGIJLAMINU ORGANIZACYJNEGO WOLOiZOL w GORZYCACH _ obowiązującego od21.12.20l7r.
dot. ońt za udoĘPnienie dokumentacji rnedycmej, organizacji procesu udzielania świadczeri zdrowotrrych * p.apuam fiobierania opła! wysokości
oPłatY zaPnechowYwanie zwłok pacjenta powyzej 72 godz.wysokości oplatzaudzielane inne niz gwarantowane świadczenia zdrowotne (wyciąg z

tekstu jednolitego ustalonego zarądzeniem Dyektora WOLOiZOL w Gorzycach nr 4912011 z1212.2017)
§ 9. Wysokość opłaĘ za udostępnienie dokumentacji medycznej.

l. OpłĄ za udostępnianie dokumentacji rnedycznej pobiera się w wysokości:
a) za.iedną stronę wYciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - 0,002 przeciętnego wynagrodzęnia, zzaol<rągleniem do pełnych złorych w dół;
b) zajedną stronę koPii albo wydruku dokunlentacji medycznej - 0,00007 przeciętnego wynagrodzeni a, z zaókrągleniem do pełnyctrdziesiątek
groszy w dół;
c) 0,0004 Przeciętnego wynagrodzenia za udostępnienie dokumentacji medycznej na informalycznym nośniku danych, zzaokrągleniem do
pełnych dziesiątek groszy w dół.

Jednostkowa opłata podana wyżej mstała okeślona w cenach brutto (z VAT),
ZmianY cen nastęPują pocąwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu wysokości przeciętnego wynagrodzeni aprz1zprezesa
Głównego Urzędu Sta§stycmego, na podstawie przepisów dot. emerytur i ręnt z Funduszu Ubezpieczeń Społecmych.
Aktualizacji oPłatza udostępnienie dokumentacji medycmej zgodnie zzasadami, o których mowa wwyzej powołanych przepisach niniejszego
pamgrafu dokonuje Księgowość.
W Pr4.Padku konieczności doręczenia dokumentów, o których mowa wyzej doticza się kosĄ przesylki uzalężnionę od jej formy oriv cen w
podmiotach zajm uj ących s ię dostarczan i em plzesyłek.

§ l0. Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przlpadku pobierania oplat.
l, PrzePisY Regulaminu o organizacji świadczeń opieki zdrowotnej finansowaltych ze środków publicznych stosuje się odpowiednio do
świadczeń niefinansowanych ze środków pLrblicznych z uwzględnieniem ninie.jszego paragrafu.
2. WOLOiZOL może udzielać odpłatnych świadczęń zdrowotnych osobom nieuprawnionym do ich nieodpłatnego u_ąrskania gdy odrębne
PrzePisY dopuszczają pobieranie takich opłat, a ich udzielanie jest możliwe z uwagi na zaqg§y WOLoiZoL nięzwiryane bezpośrednio i realizacją
umów o udzielanie Świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicmych. Wykaz świadczeń, zalrJtore pobierane są opłary orzz ióh
wysokość okeśla nin iej sąl regularm in,

3. WOLOiZOL Pobiera oplatę za pobY pacjentą którego stan zdrowia nie wymaga dalszego udzielania stacjonamych i całodobowych świadczęń
zdrowotnYch, Opłatata jest pobierarra od pacjenta lub osoby, na lćóĄ w stosunku do pacjenta ciąąl ustawowy obowiąek alimentacyjny, jeźeli
pacjent w dniu okeślonyfi] przęzDyrektoIa nie opuści WOLO\ZOL.
4. Od Pacjenta albo jego przedstawiciela ustawowego odbierana jest pisemna zgoda na udzielanię odpłatnych stacjonamych świadczeń
zdrowotnych, po zapoznaniu go z wysokością cen zaposzrzegolnę świadczęnia. Zgodatazawięraznbowiryanie do apłaty cęny za udzielone
świadczenia zdrowotnę.
5. JednoczeŚnię z wyrżeniern zgody osoba określona w ust. 4 podpisuje zobowiązanie pruestrzegania odpowiednich przepisów WOLOiZOL,
6. W Przypadku braku możliwości udzielenia odpłatnych świadczeń zdrowotnych osobom zainteręsowanym ich uzyskaniem w oczekiwanyłn
tenninie, tlvorzy się listę oczekujących. Na liście oczekujących umieszcza się osoby w kolejności ich zgłoszeń.
1. Po zakończeniu udzielania odpłatnych świadczęń zdrowotnych pacjentowi lub przedstawicielowi ustawowemu jest rłystawiana faktura za ich
udzielęnię, na podstawie któĘ następuj e zapłata. W pląpadkach szczególnych dopuszcza się możliwość pobierania zaliczękod pacjenta na poczet
świadczeń, kóre mają być udzielone,
8. Udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych nie może naruszac udzielania świadczęń zdrowotnych finansowanych ze środków publicmych,
w szczególności nie moze wpływać na czas i kolejność ich udzielania,

§ l l. Wysokość opłaĘ za przechowywanie zwlok pacjenta.
WOLOiZOL nie przechowuje zwłok pacjenta i w związku z §m nie ustala się cennika w §m zakręsię.

§ l2. Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne nż finansowane ze środków publicznych.
l. Opła§l za udzięlanę świadczenia zdrorvotne innę niz finansowane ze środków publicmych okręśla cęnnik stanowiący załącznik nr 2 do
regulaminu. Opłary te są okeślone w cenach brLrtto (z VAT). VAT jestnaliczany zgodnie z przepisami powszechnie obowiąującymi.
2. Zmiana wysokości opłat, o których mowa w ust. l następuje pocąwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez
Dyektora WOLOiZOL aktualnego cennika.
Cennik 7Audzlelane śwladczenia opieki zdrowotnei inne nź linansowane ze środków publicznvch - zał. nr2 do Reeulaminu Orsan

swiadczenie zdrowotne Cena-brutto (z VAT) w zl
ZabieĄ fu.iotera peutyczn e

Masż częściowy ( l0 nlin), (20 rnin) l5.00: 30.00
Masż całościowy 70,00
Gimnastykaw UGUL (30 min) 8,00
GimnasĘka zespołów bólowych kręeosłupa (30 nrin) 1_5_00

Gimnastyka oddechowa ( I 5 min) 8.00
Cwiczenia bieme lub bierne redresyine (30 min) l0,00
Cwiczeniaw odciąeniu (30 min) 8,00
Pędy diadynamiczne ( l0-15 min)
l0 zabieeów

7,00
60.00

Jonoforeza (leki pacjenta) ( l0-15 min)
l0 zabieeów

7,00
60.00

Galwanizacja ( 1 0- l 5 min)
10 zabiesów

7,00
60,00

Prądy Tensa ( l0-15 rnin)
10 zabiegów

7,00
60.00

Ultradzwięki (10-15 min)
l 0 zabieeów

7,00
60.00

Fonoforeza (leki pacj enta)
l0 zabiegów

7,00
60.00

Sollux (l0-20 min)
10 zabieeów

6,00
50.00

nęgo.



Elektrostymulacja ( l 0- l 5 min)
l0 zabiesów

7,00
60.00

Pądy Kotza (10-15min)
l 0 zabieeów

7,00
60.00

Prądy interferencyjne ( 1 0- 1 5min)
10 zabieeów

7,00
60,00

Inhalacja solankowa ( l0-15min)
l0 zóieeów

7,00
60 00

lnhalacja z lekienl ( l 0- l 5min)
10 zabiesów

8,00
70_00

Gimnastyka korekcyina wad postawy (30min) l5.00
Rotor do ćwiczeń kończvn sórnvch i dolnvch 8.00
Cwiczenia sprawności lnanualnei (20-30rllin ) 8,00
Nauka chodu za Domoca sDżetu oomocniczeso 8,00
Gimnastvka korekcvina zbiorowa ( 30rrlin) 8,00
Rower stacionamy (30min) 6,00
Biefuia (3OInin) 8.00
Ambulatorvine i środowiskowe świadczenia zdrowofue
porada lekanka lub teralreutyczna lub psychologiczna pierwszorazowa 80,00
porada lekarska lub terapeuwczla lub psycholoeicma koleina 60,00
sesia psvchoterapii indlrłidualnei l00,00
sesia psychoterapii rodzinnei (na uczestnika) 50,00
sesia psvchoterapii erupowei (na uczestnika) 40.00
Wvkonarrie zapisu EKG 12,00
wvkonanie iniekc dozvlnei 20,00
wvkonanie iniekc domięśniowei l2.00
wykonanie iniekci oodskómei l2.00
podanie leków orzeciwzakrzenowvch 6,00
Oznaczenie pozionru cuktu we krwi 5,00
Podawanie płynów infuzyjnych (500ml ) l0.00
Ozraczenie wańości RR 5.00
usuwanie szwów 20,00
zmiana opahunku w sposób ster"ylnv 25,00
Założrenię lub wymiana cewnika do pęcherza nroczowego (dot. kobie0 30,00

usunięcie cewnika z pęcherza tlloczowego l0,00
Inhalacie l5.00
LJsuniecie kleszcza 20,00
pobranie materiału do badan diagnoswcznvch (cena za badanie) 2,00
pobranie lnaterialu do badan lll i krobiolocicznv ch 5.00
Edukacii zdrowotnei oraz poradnictwo w zakresie samoopieki w stosunku do chorego i rodziny l5,00
porada oielesnialską instruktom teraoii zaięciowei. Dracownika socialnego 40,00

Doiazd do domu pacienta (tam i z powrotern) w celu wykonania świadczenia - cena za 1 km |.08

staciona rne świadczen ia zd rowotne
swiadczenia teraoii uzależnienia od alkoholu (osobodzień) 120 00

Leczenie alkoholowch zespołów óstynencyi nych / detoksykacia (osobodzień) 200.00

swiadczenia opiekuriczo-leczlicze psvchiatrycznę dla męźpzym (osobodzień) l l0^00

oołata za nobrł i wvźvwienie orzr,, udzielaniu świadczenia ooiekuńczo-Iecmiczego (osobodzień) 50,00

Opłata za poblt pacieną qdy nie opuszcaWOLO|ZOL po zakończonym leczeniu stacjonamym * l20,00
* Opłata pacjenta lub osoby ust]awowo obciąonej obowiąkiern alirnentaryjnym, gdy pacjent nie wymaga dals4lch stacjonamych icałodobowych
świadczeń zdrowotnych, a nie opuszcza WOLOiZOL w wyznaczon}fil tenninie.

CENNIK ZA WYKONAN|E WYCIĄGU, ODPISU, KOPII, WYDRUKU DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ ORAZ JEJ
UDOSTĘPNIENIE NA |NFORMATYCZNYM NOŚNIKU DANYCH.

Podane w cenniku ceny są cenami brutto (z VAT) i nie zawieĄą ewelltualnych kosźów przesyłki.
Podstawy prawne,. aI128 ustawy z 06.1 1.2008 o prawach pacjenta iRzeczniku Praw Pacjenta(tekśjedn. Dz.U.z2011 pz. |3l8,zem-l), wyciągjw. z
Regulaminu Organizacyjnego WOLOiZOL, Komunika§ Prczesa Głównego Urzędu Sta§/stycmego o przeciętnym wynagrodzeniu (skóf PW GUS).

Dane do ohliczenia cenlDane do obliczenia cenv

PW GUS
I ].05.20lB

za lkv.20l8

WOLOiZOL w Gorzycaclr. Pozycja cęnnika za rvykonanie
wyciągu, odpisu, kopii, wydruku dokumentacji nredyczne.j

oraz.j e_i udostępnienie na informatycztlynr nośniku danych.

Cena od
0l .03.20 l 8

do
3 l .05.20l 8

4 622,B4 zł

Wyciąg lub odpis dokumentac.ji rnedyczne,i (za l stronę)

4 516,69 złKopia lub wydruk dokumentac.ji medycznej (za 1 stronę)

Dokumęntacja medyczna na informatycznym nośniku
danych (za l nośnik)

Treść umieszczono na stronie y,,ll,w.wolclizol.c,ont.pl w dniu ]1.05.20l8r


