
WYCIĄG Z REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO WOLOiZOL w GORZYCACH - obowiązującego od21.12.20l7r.
doL oPłat za udostęPnienie dokunentacji medycmej, organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w prąpadku pobierallia oplat, wysokości
oPlatY zaPvnchouYwanie zwłok pacjenta pov\ryzej 72 godz. rłysokości opłatzaudzięlane inne niż gwarantowane świadczenia zd.o*otn. (wyciąg z

tekstu jednolitego ustalonego zalządzenienl Dyektora WOLOiZOL w GoIą,cach nr 492017 z12.12.2017)
§ 9. Wysokość opłaĘ za udostępnienie dokumentacji medycznej.

l. Opłary za udostępnianie dokumęntacji medycznej pobiera się w wysokości:
a) n jedną stronę wYciągu lub odpisu dokumentacj i medyczrlej - 0,002 przeciętnego wynagro dzęnia, z zaokrągleniem do pełnych złotych w dół;
b) za jedną stronę koPii albo wydruku dokumentacji medycznej - 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia, zzaókrągleniem do pełnyclrdziesiątek
groszy w dół;
c) 0,0004 Przeciętnego wynagrodzenia za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycmym nośniku danych, zzaokrągleniem do
pełnych dziesiątek groszy w dół.

2. Jednostkowa opłata podana.v11żęi została okręślona w cenach brutto (z VAT).
3. ZmianY cen nastęPują Pocąwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu wysokości przeciętnego wynagrodzeni a przęzprezesa

Głównego Urzędu Statystycmego, na podstawie przepisów dol emeryĄur i ręnt z FunduszutJbezpieczeń Społeczńych. 
-

4, Aktualizacji oplat za udostępnienie dokumentacji medycznej zgodnie z zaqadaIni, o których mowa w wyżej powolanych przepisach niniejszego
paragrafu dokon uj e Ks ięgowość.

5. W PrzYPadku koniecznoŚci doręczenia dokumentóW o których mowa wyżej dolicza się koszty przesylki uzależnione od jej formy orźź cen w
podm iotach zaj muj ących s ię dostarczan iem przesyłek.

§ l0. Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania oplat.
l. PrzePisY Regulaminu o organizacji świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicmych stosu.je się odpowiednio do
świadczeń niefinansowanych ze środków publicmych z uwzględnieniem niniejszego paragrafu.
2. WOLOiZOL może udzielac odpłatnych świadczęń zdIowotnych osobom nieuprawnionym do ich nieodpłatnego uąyskania gdy odrębne
przepisy dopuszcĄą pobieranie takich oplat, a ich udzielanie jest możliwe z uwagi na zasg§y WOLOiZOL nięzwia&ane bezpośrednio zrealizacją
umów o udzielanie Świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wykaz świadczeń, zaktorę pobierane są opłaty oraz iitl
wysokość określa niniejszy regularnin.
3. WOLOiZOL Pobiera opłatę zapoblł. pacjentą którego stan zdrowia nie wyrnaga dalszego udzielania stacjonamych i całodobowych świadczeń
zdrowotnYch. OPłata ta jest pobierana od pac.|enta lub osoby, na któĘ w stosunku do pacjenta ciąĄ ustawowy obowiązek alimentacyjny, jeżeli
pacjent w dniu okeślon;.łn przez Dyrektora nie opuści WOLOiZOL.
4. Od pacjenta albo jego przedstawiciela ustawowego odbierana jest pisemna zgoda na udzielanie odpłatnych stacjonamych świadczeń
zdrowotnYch, Po zaPoznaniu go z wysokoŚcią cen za poszczegolne świadczenia. Zgoda ta zawiera mbowiqanie do zapłaty ceny 7a udzielone
świadczęnia zdrowotnę.
5. JednoczęŚnie z w}T żeniem zgody osoba okeślona w ust. 4 podpisuje zobowiązanie przestrzegania odpowiednich przepisów WOLOiZOL.
6. W PzYPadku bmku mozliwości udzielenia odpłatnych świadczeń zdrowotnych osobom zainteręsowanym ich uzyskaniem w oczekiwanym
tenninie. hł,or4l się listę oczekujacych, Na liście oczekujących umieszcza się osoby w kolejności ich zgłoszeń.
1. Po zakończeniu udzielania odpłatnych świadczeń zdrowotnych pacjentowi lub przedstawicielowi ustawowemu jest wystawiana faktura za ich
udzięlenie, na podstawie któĘ następu.ie zaplata. W przypadkach szczególnych dopuszcza się mozliwość pobierania zaliczękod pacjenta na poczet
świadczeń, które maią być udzielone.
8, Udzielanię odpłatnych świadczeń zdrowotnych nie może naruszać udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych,
w szczególności nię moze wptywać naQzas i kolejność ich udzielania.

§ 1l. Wysokość opła§ za przechowywanie zwłok pacjenta.
WOLOiZOL nie przechowuje zwłok pacjenta i w zwiąku z tym nie ustala się cennika w §m zakesie.

§ l2. Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych.
l Opłaryl za udzielane świadczenia zdrowotne inne niz finansowane zę środków publicznych określa cęnnik stanowiący załącznik nr 2 do
regulaminu. Opłaty te są określone w cenach brutto (z VAT). VATjest naliczany zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującyni.
2. Zmiana wysokości op}at, o których mowa w ust. l następllje pocąwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez
Dyrektora WOLOiZOL aktualnego cennika.
Cennik za udzi,elane świadczen ia inne nź linansowane ze środków nublicznvch - zał. nr 2 do Resulaminu orsanizac

swiadczenie zdrowotne Cena brutto {z VAT) w zl
LabieE lizioterapeuĘczn e

Masż częściowy ( l0 min), (20 min) l5,00; 30.00
Masż calościowy 70,00
Cinrnastyka w UCUL (30 min) 8,00
Cinlnastyka zespołów bolowch kęeosłupa (30 min) l5.00
Gimnasłka oddechowa ( l 5 nrin) 8.00
Cwiczenia bieme lub bieme redresyine (30 min) l0_00
Cwiczeniaw odciązeniu (30 min) 8,00
Prądy diadynamiczne (l0-15 min)
l0 zóieeów

7,00
60 00

Jonoforeza (leki pacjenta) ( 1 0-1 5 nlin)
l 0 zabieeów

7,00
60,00

Galwanizacja ( l 0-1 5 min)
l0 zabie.qów

7,00
60,00

PrądyTensa(l0-15 min)
l0 zabiegów

7,00
60,00

Ultradzwięki (l0-15 min)
l0 zabiegów

7,00
60.00

Fonoforeza (leki pacj enta)
l0 zabiegów

7,00
60,00

Sollux ( l0-20 nrin)
l0 zóiegów

6,00
50.00



Elektrostymulacja ( l 0- l 5 min)
l0 zabiesów

7,00
60.00

Prądy Kotza(l0-15min)
l0 zabiegów

7,00
60,00

Prądy interfereIrcy_jne ( I 0-1 5nlin)
l0 zabiegów

7,00
60,00

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

7,00
60,00

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

8,00
70.00

Girnnastyka korekcyina wad postawy (30min) 15,00
Rotordo cwiczeń kończyn gómych i dolnych 8.00
Cwiczenia sprar-łłlości manualllei ( 20-30ll l in l 8,00
Nauka chodu za ponlocą spźętu ponrocniczeeo 8,00
Ginlnastyka korekcyi na zbiorowa (30min) 8,00
Rower stac|onamy (30min) 6.00
Bieznia (30min) 8,00
Ambulatoryine i środowiskowe świadczenia zdrowotne
porada lekarska lub terapeutyczna lub psvchologicma Dierwszorazowa 80.00
Porada lekarska lub terąeuĘczra lub psycholoeicma koleina 60,00
Sęsia psychotęrapi i indvrvidualnei l00,00
Sesja psychoterapii rodzinnei (na uczestrrika) 50,00
Sesia psychoterapii enrpowei (na uczestnika) 40,00
Wykonanie zapisu EKG lżo0
Wykonanie iniekcii dorvlnei 20.00
wykonanie iniekci i domieśniowei l2
Wykonanie iniekci i podskómei 12,00
Podanie leków przeciwzakrzepowych 6,00
oznaczenię Doziomu culau we krwi 5.00
Podawanie płynów infuzyinych (500ml ) l0,00
Oznaczenie waltości RR 5,00
usuwanie szvvów 20.00
Zll]ialla opanunku w sposób steryln\ 25,00
założel,ię lub wyrrriana cewnika do Decherza moczoweeo (dot. kobiet) 30,00
usunięcie cewnika z oecherza moczoweso l0.00
l nhalacIe l5,00
usuniecie kleszcza 20.00
Pobranie mateńafu do badali diagnosrycznvch (cena za badanie) 2.00
pobran ie nrateriału do badan m i krobiolosicznych 5,00
Edukacii zdrowotnei oraz ooradnichvo w zakresie samooDieki w stosunku do choreso i rodzinv l5.00
porada pielęgniarską instnrktora terapii zaięciowei. pmcownika socialnego 40,00
Doiazd do domu pacienta (tam i z powrotern) w celu wvkonania świadczenia - cena za l km 1.08

stacionarne świadczenia zdrowotne
Swiadczen ia tęrapi i uzależnienia od aIkoholu (osobodzień) l20.00
Leczenie alkoholowvch zespołów abstynencvinych / detoksykacia (osobodzień) 200,00
Swiadczenia opiekuńczo-Iecmiczę psychiatryczr,e dla mężczyzn (osobodzień) 110,00

Opłata za pobW i włwienie przy udzielaniu świadczenia opiekuńczo-|ecmiczego (osobodzień) 50.00
opłata za pobl.t pacieną gdv nie oDuszcza woLoizoL po zakończonym leczęniu stacionamym * l20.00

* Opłata pacjenta lub osoby ustawowo obciąonej obowiązkiem alimentacyjnym, gdy pacjent nie wymaga dals4rch stacjonarnych icałodobowych
świadczeń zdrowotnych, a nię opuszcza WOLOiZOL w Wznaczonyln tenninie.

CENN|K ZA WYKONAN|E WYCIĄGU, ODPISU, KOPII, WYDRUKU DOKUMENTACJ| MEDYCZNEJ ORAZ JEJ
UDOSTĘPNIENIE NA INFORMATYCZNYM NOŚN|KU DANYCH.

Podane w cenniku ceny są cenami brutto (z VAT) i nie zawierają ewentualnych kosztów przesyłki.
Podstawy prawne: alt 28 ustawy z 06.1 1.2008 o prawach pacjenta i Rzecmiku Praw Pacjenta (tekśjedn. Dz.U.z20l1 pz.1318,zem,t), wyciągjw. z
Regulaminu Organizacyjnego WOLOiZOL, Komunika§ Prezesa Głównego Utzędu StatyĘcmego o przeciętnym wpagrodzeniu (skrót PW GUS).

Dane do obliczenia cenv Dane do clbliczenia ceny

WOLOiZOL w Gorzycach. Pozyc.ja cennika za wykonanie
wyciągu, odpisu. kopi i, wydruku dokunlentac.j i medyczncj
oraz j e.| udostępnienie na infbrrnatycznym nośn iku danych.

Cena od
01.03.20l9

do
3 l .05.20l9

PW CL:S
l l .02.20 l9
za ltr'hl-

201 B

Cena od
0 l .06.20l9

PW CUS
1 3.05.2019

za l by.20l9

Wyciąg lub odpis dokumentac.ii medyczne.j (za l stronę)

1 863,71 ztKopia lub wydruk dokumentacji medycznej (za l stronę)

Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku
danych (za l nośnik)

'[reść unlies:c:tltlo na slronie ytvw_v,oloizol.colll.pl w dniu l 5.05.20l9r


