
WYCIĄG Z REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO WOLOiZOL w GORZYCACH - obowiązującego od21.12.ż0l7r.
dot. opłat za udostępnienie dokumentacji medyczrrej, organizacjiprocesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłaq wysokości
oplaĘ zaprzechow,yrvanie zwłok pacjenta powyżej 72 godz. wysokości opłat zaudzięlmę inne niz gwarantowane świadczenia zdrowotne (v,ltciągz

tektu jednolitego ustalonego zarządzęniem Dyektora WOLOiZOL w Golą,cach nr 4912017 z 12.12.2017)

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

a) zajedną stronę wyciągu lub odpisu dokurnentacji medycmej - 0,002 przeciętnego wynagrodzenia,zzaohągleniem do pełnych złotych w dół,
b) zajedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej - 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia,zzaokągleniem do pełnych dziesiątek
groszy w dół;
c) 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia za udostępnięnie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych, zzaokągleniem do
pełnych dziesiątek groszy w dół.

2. Jednostkowa opłata podanawyżej została okeślona w cenach brutto (z VAT).
3. Zmianycennastępująpocąwszyodpierwszegodnianastępnegomiesiącapoogłoszeniuwysokości przeciętrregowynagrodzeniaprzęzPrezesa

Głównego Urzędu Sta§,stycznego, na podstawie przepisów dot, emery4ur irent z Funduszu$ezpieczeń Społecmych.
4. Aktualizacli opłat za udoĘpnienie dokumentacji medycznej zgodnie z zasadami, o których mowa w wyzej powołanych przepisach niniejszego

paragrafu dokonuj e Księgowośc.
5. W przypadku konięcmości doręczenia dokumentów, o których mowa wyzej dolicza się kosĄ pzesyłki uzaleźmionę od jej formy oraz cen w

podmiotach zajrnujących się dostarczaniem przesyłek.

§ l0. Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat.
l. Przepisy Regulaminu o organizacji świadczęń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych stosuje się odpowiednio do

świadczeń niefinansowanych ze środków publicznych z uwzględnieniem niniejszego paragrafu.

2. WOLOiZOL moze udzielać odpłatnych świadczeń zdrowotnych osobom nieuprawnionym do ich nieodpłatnego u-ąrskania gdy odrębne

przepisy dopuszczają pobieranie takich op}at, a ich udzielanie jest mozliwe z uwagi na zasoby WOLOiZOL niezwiqane bezpośrednio zrealizacją
umów o udzielanie świadczęń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wykaz świadczeń, zalłorę pobiemne są opłaty oraz ich
wysokość określa niniejsąl regulamin.
3, WOLOiZOL pobiera opłatę za pobyt pacjenĘ którego stan zdrowia nie wymaga dalszego udzięlania stacjonarnych i całodobowych świadczeń

zdrowotnych. Opłata ta jest pobierana od pacjenta lub osoby, na któĘ w stosunku do pacjenta ciąĄ ustawowy obowiąek alimentacyjny, jezeli

pacjent w dniu okeślonyłn przez Dyektom nie opuści WOLOiZOL.
4. Od pacjenta albo jego przedstawiciela ustawowego odbierana jest pisemna zgoda na udzięlanie odpłatnych stacjonamych Świadczeń

zdrowotnych, po zapoznaniu go z wysokością cen zaposzczegolne świadczenia. Zgodatamwięra zobowiązanie do zapłaĘ cefiy Za udzielone

świadczenia zdrowotne.
5. Jednocześnie z wyżeniem zgody osoba okeślona w ust, 4 podpisuje zobowiązanię przęstzęgania odpowiednich przepisów WOLOiZOL.
6. W przypadku braku mozliwości udzięlęnia odpłatrrych świadczeń zdrowotnych osobom zaintęręsowanym ich uzyskaniem w oczekiwanlłn

terminię, hvor7y się listę oczekujących. Na liście oczekujących umięszcza się osoby w kolejności ich zgłoszeń.

7. po zakończeniu udzielania odpłatnych świadczeń zdrowotnych pacjentowi lub przedstawicie|owi ustawowemu jest wystawiana fakura za ich

udzielęnię, na podstawie któĄ następuj e zapłata, W pląpadkach szczególnych dopuszcza się moźliwość pobierania zalicznk od pacjenta na Poczet

świadczeń, które mają być udzielone.
8. Udżelanie oapłatnycn świadczeń zdrowotnych nie mozę naruszać udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze Środków PublicmYch,
w szczególności nie może wpĘłvaćnaczas ikolejność ich udzięlania.

§ l1. Wysokość opła§ za przechowywanie zwłok pacjenta.

WoLoiZOL nie przechowuje zwłok pacjenta i w zwiąku z tym nie ustala się cennika w łm zakresię.

§ l2. Wysokość oplatza udzielane świadczenia zdrowotne inne nź finansowane ze Środków publicznych.

l. opłary 
^udri"lun" 

świadczęnia zdrowotne inne niż finansowanę ze środków publicmych określa cennik stanowiącY załącznik nr 2 do

regulaminu. optaty te są okeślone w cenach brutto (z VAT). VAT jest naliczany zgodnie z przepisami powszechnie obowiąującYmi.

2. Zmiana'wyiokosc; opłat, o których mowa W ust. l nasĘuj ę pocąwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez

Dyrelćora WOLOiZOL aktualnego cennika.
Cenn ik za udzielane świadczenia onieki zdrowotnei inne nź finansowane ze środków publicznych - zń. nr l do Regulaminu Organizac){

swiadczenie zdrowotne Cena brutto (zVAT) w zl

Zabiesi f izi otempeu ty czne
Masaz częściowry ( l0 rnin), (20 min) l5.00;30,00

Masżcałościow 70,00

Cimnastyka w UCUL t30 min) 8,00

Gimnastyka zespołów bólowych kęgosłupa (30 nrin) 15.00

Gimnastvka oddechowa ( l 5 min) 8,00

ffiresyine(30min) 10,00

Cwiczeniaw odciażeniu (30 nrin) 8.00

Prądy diadynamicme (l0-15 min)
l0 zabieeów

7,00
60.00

Jonoforeza (leki pacjenta) (10-15 min)
l0 zabieeów

7,00
60,00

Calwanizacja (10-15 min)
l0 zabieeów

7,00
60.00

PrądyTensa(l0-15 min)
10 zabiesów

7,00
60.00

Ultradźwięki (l 0-1 5 min)
l0 zóiesów

7,00
60,00

Fonoforeza (leki pacj enta)

10 zabieeów

7,00
60,00

Sollux ( l0-20 min)
l0 zabiegów

6,00
50,00

lego.



Elektrostymulacja ( l 0- l 5 nin)
10 zńiegów

7,00
60,00

Prądy Kotza (l0-15min)
lQ zabiegów

7,00
60,00

Pędy interferencyj ne ( l 0- l 5min)
l0 zabiegów

7,00
60.00

Inhalacja solankowa ( l0-1 5min)
l 0 zabiegów

7,00
60.00

Inhalacja z lekienr ( l 0-1 5min)
l0 zabiegów

8,00
70.00

Gtmnastyka korekcyina wad postawy (30rnin) l5,00
Rotordo ćwiczeri końcą,n gómych i dolnych 8,00
Cwiczenia sprawności manualnei (20-30min) 8,00
Nauka chodu za pomoaą sprzętu pomocniczego 8,00
Gimnastyka korekcyina zbiorowa (30nrin) 8,00
Rower stacjonamy (30min) 6,00
Biemia (3Ornin) 8.00
Ambulatoryine i środowiskowe świadczenia zdrowotne
porada lekarska Iub terapeutycma lub psycholosiczra pierwszomzowa 80,00
Porada lekaIska lub tempeutyczna lub psychologicma koleina 60,00
Sesja psychoterapii indywidualnej l00,00
Sesia psychoterapii rodzinnei (na uczestnika') 50,00
Sesja psychoterapii grupowej (na uczestnika) 40.00
Wykonanie zapisu EKG 12_00
Wykonanie liekcii dozylnei 20,00
Wykonanie niekcii domięślliowe l2,00
Wykonallie niekcji podskómei 12,00
Podanie leków przeciwzakrzepo\Ąrych ó,00
Oznaczetlie poziomu cukru we klwi 5.00
Podawanie płynów infuzyjnych (500rnl ) l0,00
Oznaczenie wartości RR 5.00
usuwanie szwów 20.00
znliana opatrunku w sposób stervlnl 25.00
Założęnie lub wymiana cewnika do pęcherza moczowego (dot. kobiet) 30,00
Usunięcie cewnika z r:ęcherza llloczowep,o l ()_(X)

lnhalacie l5,00
Usunięcie kleszcza 20,00
pobranie nrateriafu do badń diagnostvcznvch (cena za badanie) 2.00
pobranie rnateriafu do badń mikrobiologicarvch 5.00
Edukacii zdrowotnej oraz poradnictwo w zakresię samoopieki w stosllnku do chorego i rodziny l5,00
porada pielęqniarską instruktora terapii zaieciowei. pracoułlika socialnego 40,00
Doiazd do donru pacierrta (tam i z powrotenr) w celu wykonania świadczenia cena za l knr 1,08

stacionarne świadczenia zdrowotne
swiadczenia terapii uzależnienia od aIkoholu (osobodzień) 120,00
Leczenie alkoholowych zespołów ństynencyinych / detokykacia (osobodzień) 200.00
Swiadczenia opiekuńczo-1ecmicze psychiahvczne dla męźrczym (osobodzień) l 10.00
Opłata za pobyt i wyłwienie przy udzielaniu świadczenia opiekuńczo-1ecmiczego (osobodzień) 50,00
Oplataza pobyt pacieną qdy llie opuszcza\YOLOIZOL po zakońc7on}m leczeniu stacionamym x

| 20,00
* Opłata pacjenta lub osoby ustawowo obciązonej obowiązkiem alimentacyjnym, gdy pacjent nie wymaga dalszych stacjonamych i całodobowych
świadczeń zdrowotnych, a nie opuszcza WOLOiZOL w wyznaczonyln teminie.

CENNIK ZA WYKONANIE WYCIĄGU, ODPISU, KOP|I, WYDRUKU DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ ORAZJEJ
UDOSTĘPN|ENIE NA INFORMATYCZNYM NOŚN|KU DANYCH.

Podane w cenniku ceny są cenami brutto (z VAT) i nie zawieĄą ewentualnych kosżów przesyłki.
Podstawy pIawne: afi 28 ustawy,z 06. l l .2008 o prawach pacjenta i Rzęcmiku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz.U. z20l7 poz. I318,ze ml.), wyciągjw. z
Regularrlinu Organizacyjnego WOLOiZOL, Komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Starystycmego o pźeciętn}m wpagrodzeniu (skóL PW GUS).

Dane clo obliczenia celty Dane do obliczenia ceny

WOLOiZOL w Gorzycaclr. Pozyc.ja cennika za wykonante
rvyciągu. odpisu, kopii, wydruku dokumentacji medyczne,i
oraz.j ej udostępni en ie na informatycznynr nośniku danych.

Cena od
01.12,20l8

do
28.02.20l9

PI,1/ CL|S
09.08.2018
za ]] hl,.

20l8

Cena od
01.03.20l9

P1,1/ GL]S
11.02.20l9
za ]I, klł.

2018

1,E63,71 zł

Wyciąg lub odpis dokumentac.ii medycznej (za l stronę)

Kopia lub rvydruk dokurnentacji medycznej (za l stronę)

Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku
danrch 1za l llośnik)

Treść unties:czono na stronie y,ww,u,oloizoL.cont.pl w dniu ]3.02.20]9r


