
WYCIĄG Z REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO WOLOiZOL w GORZYCACH-obowiązującego od21.12.2017r.
dot, ońt za udostępnienie dokumentacji medycmej, organizacji procęsu udzielarria świadczeń zdrgwotnych w pląpadku pobierania opłaq wysokości
opłaĘ zaprzechowywanie zwłok pacjenta powyzej 72 godz. wysokości opłatzaudńelane inne niz gwamntowane świadczenia zdrowofire (wyciąg z

teksttrjednolitego ustalonego zarządzeniem Dyelćola WOLOiZOL w Gorrycach nr 49D017 z12.12.2011)

§ 9. Wysokość opłaĘ za udostępnienie dokumentacji medycznej.
l. Opłary za udostępnianie dokumentacji medycznej pobiera się w wysokości:

a) zaledną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - 0,002 przeciętnego wynagrodzenia,zzaokąglęnięm do pełnych złotych w dół;
b) za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycmej - 0,00007 przeciętnego wlnagrodzenia, z zaolłągleniem do peŁrych dziesiątek
groszy w dół;
c) 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia za udostępnienie dokumęntacji medycznej na informaĘcmym nośniku danych, zzaokrągleniem do
pełnych dziesiątek groszy w dół.

2. Jędnostkowa opłata podanaryż!ęj została okręślona w cenach brutto (z VAT).
3. Zmtany cen następują pocąwszy od pierwszego dnia nasĘnego rniesiąca po ogłoszeniu wysokości przeciętnego wynagrodzeniaprzęz Pręzęsa

Głównego Urzędu StaĘsĘcmego, na podstawie przepisów dot. emerlĄur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecmych.
4. Akualizacj i opłat m udostępnienie dokumentacji medycznej zgodnie z zasadami, o kórych mowa w wyzej powołanych przepisach niniejszego

paragafu dokonuje Księgowośc.
5. W pr4,padku koniecmości doręczenia dokumentów, o których mowa wyzej dolicza się kosĄ przesyłki uzalćmione od jej formy oraz cęn w

podmiotach zajmujących się dostarczaniem przesyłek.

§ l0. Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat.
1. Przepisy Regulaminu o organizacji świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publiczlych stosuje się odpowiednio do
świadczęń niefinansowanych ze środków publicmych z uwzględnieniern niniejszego paragmfu.
2. WOLOiZOL możę udzielać odpłatnych świadczeń zdrowotnych osobom nieuprawnionlłl do ich nieodpłatnego uzyskania gdy odrębne
przepisy dopuszczalą pobieranie takich opłat, a ich udzielanie jest mozliwe z uwagi na zasoby WOLOiZOL niezwiązanę bezpośrednio z realizacją
umów o udzięlanie świadczeń opieki zdrowotrrej finansowanych ze środków publicmych. Wykaz świadczeń, zaktórę pobierane są opła§z oraz ich
wysokość okeśla niniej są, regulamin.
3. WOLOiZOL pobiera opłatę zapobltr pacleną któręgo stan zdrowia nie wymaga dalszego udzielania stacjonamych i całodobowych świadczeń
zdrowotnych, Opłata ta jest pobierana od pacjenta lub osoby, na któĘ w stosunku do pacjenta ciąĄ ustawowy obowiązek alimentaryjny, jezeli
pacjent w dniu okeślonym przez Dyrektora nie opuści WOLOiZOL.
4. Od pacjenta albo jego przedstawiciela ustawowego odbierana jest pisemna ąoda na udzięlanie odpłatnych stacjonamych świadczęń

zdrowotnych, po zapoznaniu go z wysokością cen zaposzczegolnę świadczęnia. Zgodatazawiera zobowiązanie do zapłaĘ cęny za udzielone

świadczenia zdrowotne.
5, Jednoczęśnie z wyazeniem zgody osoba określona w ust. 4 podpisuj e zobowiązanię pruestrzegania odpowiednich przepisów WOLOiZOL.
6. W przypadku braku mozliwości udzięlenia odpłatnych świadczęń zdrowotnych osobom zainteresowanym ich uryskaniem w oczekiwan).łn

tetminie, fivor4l się listę oczekujących, Na liście oczekujących unieszcza się osoby w kolejności ich zgłoszeń.

1. Po zakończęniu udzielania odpłatnych świadczeń zdrowotnych pacjentowi lub przedstawicielowi ustawowemu jest wystawiana fakfura za ich

udzielenie, na podstawie której następuj e zapłata. W przypadkach szczególnych dopuszcza się mozliwość pobierania za|iczek od pacjenta na poczet

świadczęń, które mają być udzielone.
8. Udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych nie moze naruszać udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicmych,

w szczególności nie moze wpływac naczas ikolejność ich udzielania,

§ 1l. Wysokość opła§ za przechowywanie zwłok pacjenta.
WOLOiZOL nie przechowuje zwłok pacjenta i w związku z §m nie ustala się cęnnika w t}m zakesie.

§ l2. Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne nż finansowane ze środków publicznych.

1, Opła\ n udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych okeśla cęnnik stanowiący załącznlk nr 2 do

regulaminu, Opłary te są okeślone w cenach brutto (z VAT). VAT jest naliczany zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.

2. Zmiana wysokości opłat, o których mowa w ust. 1 następujepocąwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez

Dyrektora WOLO|ZOL aktualnego cennika.
Cenni k za udzielane świadczenia inne nż finansowane ze środków publicznych - zał.nr2 do

swiadczenie zdrowotne Ceńa brutto (zVAT)w zł

T,abiesi fi z i otera peutyczn e

Masaz częściowy ( l0 min), (20 mirr) l5.00: 30.00

Masż całościowv 70,00

Cinrnastyka w UCUL (]0 rnin) 8,00

GimnasWka zespołów bólowych kęgosłupa (30 min) l5,00

Gimnastyka oddechowa (l 5 rnin) 8,00

Cwiczenia biemę lub bieme redresyine (30 min) l0_00

Cwiczęniaw odciążeniu (30 nlin 8.00

Prądy diadynarnicme (l0-15 min)
l0 zabiesów

7,00
60.00

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

7,00
60.00

Galwanizacja ( 1 0- 1 5 min)
l0 zabieeów

7,00
60,00

Prądy Tensa (l0-1 5 min)
l0 zabiesów

7,00
60.00

Ultradzwięki (l0-1 5 min)
l0 zabieeów

7,00
60 00

Fonoforeza (leki pacj enta)
l0 zabieeów

7,00
60.00

Sollux (l0-20 min)
l0 zóieeów

6,00
50.00



Elektros{rnulacja ( l 0- l 5 min)
l0 zabiegow

7,00
60,00

Prądy Koża ( l0- l 5rnin)
l0 zabiegów

7,00
60,00

Prądy interferencyjne ( l 0-1 5nrin)
I0 ząbiegów

7,00
60_00

Inhalacja solankowa ( l0- 1 5min)
l0 zabiegów

7,00
60,00

lnhalacja z lekiem ( l 0- l 5min)
l0 zabiegów

8,00
70.00

Gimnasryka korekcyjna wad postawy (30min) l5,00
Rotor do ćwiczeń końc4yn gómych i dolnych 8,00
Cwiczenia sprawności manualnei (20-30min) 8,00
Nauka chodu za pomocą spźętu pomocniczego 8.00
Cilllnastyka korekcyina zbiorowa (30nlin ) 8,00
Rower stacionamy (3Ornin) 6,00
Biemia (30min) 8,00
Ambulatoryine i środowiskowe świadczenia zdrowotne
Porada lekanka lub terapeutyczna lub psychologicma pierwszorazowa 80,00
Porada lekanka lub terąeutyczla lub psychologiczna koleina 60.00
Ses ja psychoterapii indywidualnei l00"00
Sesj a psyclroterapi i rodzinne j ( na uczesfirika) 50,00
Sesja psychoterapii erupowei (na uczestnika) 40.00
Wykonanie zaoisu EKC t2.00
Wykonanie iniekcji doĄ|nei 20,00
Wykonanie iniekcji domięśniowei |2,o0
wykonanie in iekci i podskómei l2,00
podan ie leków przeciwzakrzepowvch 6.00
Ozlaczeniepoziomu cukrl we krwi 5,00
Podawalrie płnów infuzyinych (500ml ) 10,00
Ozraczenie wartości RR 5,00
usuwalrie szwów 20,00
Zmiana opatrunku w sposób steryln\ 25,00
ZŃożęnię lub wymiana cewnika do pęcheźa moczowego (dot, kobiet) 30.00
Usunięcie cewnika z pęcherza moczowego l0,00
l nhalacie l5.00
usunięcie kleszcza 20,00
pobrarrie materiału do badń diagnoswcznych (cena za badanie) 2,00
pobranie materiafu do badarr mikobioloeicmych 5.00
Edukacii zdrowotnei oraz poradnictwo w zakesie samoopieki w stosunku do chorego i rodzinr, l5,00
Porada pielępniarską instruklora terapii zaięciowei. pracownika socialnego 40.00
Doiazddodomupacienta(tarnizpowrotem)wceluwykonaniaświadczenia-cenazal km l,08
stacionarne świadczenia zdrowotne
swiadczenia terapii uzależrienia od alkoholu (osobodzień) l20.00
Leczenię alkoholowych zespołów abstyneIrcyinych / detoksykacia (osobodzień) 200,00
swiadczenia opiekuńczo-1ecmicze psychiatryczne dla mężczyzl1 (osobodzień) 1 l0,00
opłata za oobl.t i wvźlrł,ienie Drzv udzielaniu świadczenia opiekuńczo-lecmiczeso (osobodzień') 50,00
Oplata za pob},,t pacieną p,dy nie opuszcza WOLOiZOL po zakoticzorlyln leczeniu stacionamynl * 120.00

* Opłata pacjenta lub osoby ustawowo obciążonej obowiąkiem alimentacyjnym, gdy pacjent nie wymaga dalszych stacjonamych icałodobowych
świadczeń zdrowotnych, a nie opuszcza WOLOiZOL w wyznaczonym tenTinie.

CENNIK ZA WYKONANIE WYCIĄGU, ODPISU, KOPn, WYDRUKU DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ ORAZ JEJ
UDOSTĘPN|ENIE NA INFORMATYCZNYM NOŚNIKU DANYCH.

Podane w cenniku ceny są cenami brutto (z VAT) i nie zawierają ewentualnych kosźów pruesyłki.
Podstarły prawte: alt 28 ustawy z 06,l 1.2008 o pmwach pac.jenta i Rzecmiku Pmw Pacjenta (tekś jedn. Dz.U. z2011 poz. 1318,zemt), wyciąg jw. z
Regulaminu Organizacyjnego WOLOiZOL, Komunikaty Pręzesa Główlego Uzędu Sta6,są,cmego o pźeciętn).łn w)nagrodzeniu (skót PW GUS).

Dane do obticzenia cenv Dane do obliczenia cenl,

WOLOiZOL w Gorzycaclr. Pozycja cennika za wykonante
wyciągu, odpisu, kopii, wydruku dokumentac.ii mcdycznej
tlraz.|e.j udostępnicnie Ira inlbrmatycznym nośniku danlch.

Cena od
0 l .09.20l 8

do
30.1 1.2018

PW cL]S
09 08.20 ]8
:a ll hr.

20l 8

Pil/ cUS
13.1I201B
za lll hl.

20] 8

Wyciąg lub odpis dokumentacji medyczne.j (za l stronę)

,l 521-08 ztKopia lub lv.vdruk dokumentacji medycznej (za 1 stronę)

Dokumentac.ia medyczrra na inlormatycznym nośrriku
danych (za l nośnik)

Treść umies:czono ntt strtlnie www.woloizol.cont.pl w^ dniu ]1, ] 1.2a l8r


