
Zarządzenie nr Z0Z-Adm-021//l /20
Dyrektora

Zespołu Opieki Zdrowotnej
W Nidzicy

z dnia Ą. września 2020r.
w sprawie zmiany Cennika Procedur i Usług w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

Na podstawie art. 45 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 295) oraz $ 12 Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
wprowadza się z dniem 2 O.Ł00: zmianę w Cenniku Procedur i Usługw Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy polegającą na dodaniu badań w kierunku SARS-CoV-2

w następujący sposób:

81W Cenniku Procedur i Usług w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy wprowadzonymZarządzeniem Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy nr ZOZ-Adm-021/6/20 Dyrektoraz dnia 25.03.2020r. w rozdziale Medyczne Laboratorium Diagnostyczne — Pracownia DiagnostykiLaboratoryjnej, po poz. 78 dodaje się poz. 78A i 78Botreści:
78A|AA|Badania

-
V|Wirusologia2|V98|Wirus SARS — CoYv-2 60,00 złporatoryjne Przeciwciała IgG

78B|AA|Badania
,

V|Wirusologia2|V98|Wirus SARS — CoV-2 60,00 zł
DOHatoryjme

| Przeciwciała IgM

82l. Niniejsze Zarządzenie podaje się do wiadomości i stosowania przez pracowników ZespołuOpieki Zdrowotnej w Nidzicy.
2. Kierownicy komórek organizacyjnych są zobowiązani do wprowadzenia niniejszegoZarządzenia w kierowanych przez siebie obszarach i nadzoru W jego stosowaniu.3. Zmiany w Cenniku Proceduri Usług w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy podaje się dopublicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń oraz zamieszczenie nastronie internetowej ZOZ w Nidzicy oraz zewnętrznych podmiotów zlecających w ramachumów zawartych z ZOZ w Nidzicy na wykonywanie badań diagnostycznych.

$3
Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania,

lek. Anna] Osłowska

Oprac. Agnieszka Malinowska — Z-ca dyrektora ds. admin istracyjnych ZOZ w Nidzicy



Zarządzenie nr ZOZ — Adm — 021/ C/20
Dyrektora 7

Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Nidzicy
z dnia „26. 03.20 3Ov.

w sprawie wprowadzenia nowego CENNIKI PROCEDUR I USŁUG
w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

81

Na podstawie art. 45 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016r, z poz. 1638 z późn. zm.) oraz $ 12 Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
wprowadza się z dniem Q4..Q5".. 2020r. nowy Cennik procedur i usług w Zespole Opieki
Zdrowotnej w Nidzicy.

82

1. Podaje się do wiadomościi stosowania pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
nowy cennik usług i procedur, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Kierownicy komórek organizacyjnych są zobowiązani do wprowadzenie zmian
w zarządzanych prze siebie obszarach wynikających z wprowadzenia nowego Cennika usług
i procedur w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy i pełnienia nadzoru w zakresie jego
stosowania..

83

Nowy Cennik usług i procedur w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy zostaje podany do
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w ZOZ Nidzica,tj, wywieszenie na tablicy
ogłoszeń oraz zamieszczenie nastronie internetowej ZOZ Nidzica.

84
Z dniem 20..0.4.:.. 2020 r. traci moc dotychczasowy Cennik procedur i usług w Zespole Opieki
Zdrowotnej w Nidzicy, wprowadzony zarządzeniem Nr ZOZ-Adm-021/28/17 Dyrektora ZOZ
w Nidzicy z dnia 21 grudnia 2017r.

$5

Niniejsze zarządzanie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Sporządz. Marta Wiśniewska — si. księgowa
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69

69,00 zł
zł
zł
zł

9,20 zł
11,50 zł

5,80 zł

4,60 zł

5,20 zł

5,20 zł

17,39 zł

6,90 zł
zł
zł

6,30 zł
4,60 zł

zł
11,50 zł
19,60 zł

32,20 zł

4,60 zł

8,60 zł
5,20 zł

4,60 zł



47 |AA |Badania laboratoryjne i inne||M |Chemia kliniczna 4 M37 |Kreatynina 4,60 zł
48|AA |Badania laboratoryjne i inne|M |Chomiu klinivzuu 4 M45 |Kwas moczowy 4,60 zł
49|AA |Badania laboratoryjne iinne|JM |Chemia kliniczna 4 M67 |Lipaza 15,00 zł
SOJAA |Badania laboratoryjne inne|[M |Chemia kliniczna 4 M87 |Magnez całkowity (Mg) 4,60 zł
S1|AA [Badania laboratoryjne iinne||N |Chemia kliniczna 5 N13 |Mocznik 4,60 zł
52[AA |Badania laboratoryjne inne||N |Chemia kliniczna 5 N45 |Potas (K)*** 9,20 zł

,
Równowaga kwasowo-zasadowa (pH, pCO2,

53 |AA |Badania laboratoryjne i inne|JO |Chernia kliniczna 6 029 |pO2, HCO3, BE) 19,60 zł
S4|AA |Badania laboratoryjne iinne|JO |Chemia kliniczna 6 O35 |Sód (Na)*** 9,20 zł
SSIAA [Badania laboratoryjne iinmne||O |Chemia kliniczna 6 O49 |Triglicerydy 5,20 zł
561AA |Badania laboratoryjne iinne||O||Chemia kliniczna 6 O55 |Trijodotyronina wołna (FT3) 21,90 zł
S7[AA |Badania laboratoryjne i inne|JO||Chemia kliniczna 6 O59 |Troponina I 36,80 zł
S8|AA |Badania laboratoryjne i inne|JO |Chemia kliniczna 6 O69 |Tyroksyna wolna (FT4) 21,90 zł
S9|AA |Badania laboratoryjne iinne|JO |Chemia kliniczna 6 077 |Wapń całkowity (Ca) 4,60 zł

G0|AA |Badania laboratoryjne iinne|JO |Chemia kliniczna 6 O93 |Żelazo - całkowita zdolność wiązania (TIBC) 12,70 zł
G1|AA |Badania laboratoryjne iinne|JO |Chemia kliniczna 6 O95 |Zelazo (Fe) 6,30 zł
62 |AA [Badania laboratoryjne iinne|JP |Toksykologia 1 P07 |Amfetamina 20,70 zł
63|AA |Badania laboratoryjne i inne|JP [Toksykologia 1 P13 |Barbiturany 20,70 zł
64|AA |Badania laboratoryjne iinne|JP |Toksykologia 1 P21 |Diazepam 20,70 zł
65 |AA |Badania laboratoryjne iinmne||P  |Toksykologia I P31 |Etylowy alkohol 20,70 zł
G6JAA |Badania laboratoryjneiinne||P [Toksykologia 1 P44 |Kanabinoidy 20,70 zł
67|AA |Badania laboratoryjne i inne—JP |Toksykologia 1 P45 |Kokaina 20,70 zł
G8|AA |Badania laboratoryjne iinne|IP. [Toksykologia 1 P60 |Metamfetamina 20,70 zł
G9]AA |Badania laboratoryjne iinne||P. |Toksykologia I Pó8 |Morfina 20,70 zł

Borrelia burgdorferi (Lyme) IgG
70JAA |Badania Jaboratoryjne iinne||S  |Bakteriologia S21 |Przeciwciała (anty-B.burgdorferi IgG) 37,40 zł

Borrelia burgdorferi (Lyme) Przeciwciała
71|AA |Badania laboratoryjne iinne|[S  |Bakteriologia S25 |IgM (anty-B.burgdorferi IgM) 37,40 zł
72 |AA [Badania laboratoryjne iinne|[U  |Bakteriologia 2 U06 |Helicobacter pylori Przeciwciała 24,20 zł

Streptococcus pyogenes Gr. A Przeciwciała
73|AA [Badania laboratoryjne iinne|JU [Bakteriologia 2 U75 |(Antystreptolizyna O) 12,10 zł

, Treponemapallidum Przeciwciała (anty-
74JAA |Badania laboratoryjne iinne|JU |Bakteriologia 2 U79 |T.pallidum) 4,60 zł

Wirus różyczki (Rubeila virus) Przeciwciała
75|AA Badania laboratoryjne i inne||V  łWirusologia 2 V2! jIgG (anty-Rubella virus IgG) (ilościowo) 23,00 zł

Wirus różyczki (Rubella virus) IgM (anty-
76|AA |Badania laboratoryjne i inne||V  |Wirusologia 2 Y23 |Rubella virus IgM) 23,00 zł

Wirus zapalenia wątroby typu B HBs
77|AA |Badania laboratoryjnei inne V [Wirusologia 2 V39 |Antygen 16,70 zł

Wirus zapalenia wątroby typu C
78|AA [Badania laboratoryjne iinmme||V  |Wirusologia 2 V52 |Przeciwciała IgG 28,80 zł

Giardia lamblia Antygen (Giardia lamblia
79|AA |Badania laboratoryjne iinne||X  |Parazytologia X13 |Antygen) 19,60 zł

Toxoplasma gondii IgG Przeciwciała (anty-
8O|AA IBadania laboratoryjne iinne||X  |Parazytologia X43 |Toxoplasma gondii IgG) (ilościowo) 20,70 zł

Toxoplasma gondii Przeciwciała IgM (anty-
81|AA |Badania laboratoryjne iinmie||X  |Parazytologia X45 |Toxoplasma gondii IgM) 32,20 zł

laboratoryjne i inne

iinne

laboratoryjne i inne

Ka
nr

E05
E20

E21

W

przeciwciał
zgodności serologiczne,

Diagnostyka konfliktu matczyno-płodowego*
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CENA

18,40 zł
zł

57,50 zł



85 laboratoryjnei inne krwi anty-Rh(D)*

86 iinne||E krwi E64 jautoimmunohemolitycznej
Badania iinne JE krwi E65 grupy układu

87| JI karta krwi****

88]1 i rt badań do laboratoriów *****
89 Koszt materiału do badań '

* badania w warunkach
*

***Chlorki — z sodem i
*** Potas - z sodem i chlorkami

i chłorkami

k***Jnne badania - cennika

wa EETYY oznaczenie E65

40,30 zł

12,70 zł

12,
zł
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Kategoria główna

Lp. nr Tytuł CENA

90.03
*Badanie mikroskopowe materiału z układu i płynu mózgowo

90 "

rdzeniowego - posiew i antybiogram 48,30
91 90.23__|Badanie mikroskopowe materiału z oka - posiew i antybiogram 34,50

90.33 Badanie mikroskopowe materiału z ucha, nosa,i krtani - posiewi
92 antybiogram 34,50

90.43
* Badanie mikroskopowe materiału z tchawicy, opłucnej, płuc i innych

93 tkanek klatki piersiowej oraz plwociny - posiew i antybiogram 48,30
94 90.53__|* Mikroskopowe badanie krwi- posiew i antybiogram 48,50

90.93
Badanie mikroskopowe materiału z dolnego odcinka przewodu

95 "

pokarmowegoi stolca - posiew i antybiogram 34,50

91.03
*Badanie mikroskopowe materiału z wątroby, dróg żółciowych i trzustki -

9% posiew i antybiogram 48,30

91.13
*Badanie mikroskopowe materiału z otrzewneji przestrzeni

97 zaotrzewnowej- posiewi antybiogram 48,30
Badanie mikroskopowe materiału z pęcherza moczowego, cewki

91.33  |moczowej, stercza, pęcherzyków nasiennych, tkanki okołopęcherzowej,
98 moczui nasienia - posiew i antybiogram 27,60
99 91.431_ |Badanie mikroskopowe materiału z pochwy - rozmazbakterii 23,00
100 91.433_ |Badanie mikroskopowe materiału z pochwy - posiew i antybiogram 36,80

91.443
Badanie mikroskopowe materiału z szyjki macicy - posiew ii

101 ' antybiogram 36,80

102 91.463 |Badanie mikroskopowe materiału z krocza - posiew i antybiogram 36,80

91.5
Badanie mikroskopowe materiału z układu mięśniowo szkieletowegoi103 "

płynu stawowego 48,30

91.6  |Badanie mikroskopowe materiału ze skóry i innych powłok ciała
104 34,50

91.73 Badanie mikroskopowe materiału z rany operacyjnej - posiew i

105 antybiogram 48,30

106 91.821 |* Badanie materiału biologicznego —- posiew jakościowy i ilościowy 34,50

91.83
* Badanie mikroskopowe materiału z innych miejsc -posiew i

107 "

antybiogram 48,30

91.92 |Badanie mikroskopowe materiału z miejsc nieokreślonych - posiew
108 24,20

*Badanie mikroskopowe materiału z miejsc nieokreślonych - posiewi91.93 s

109 antybiogram 28,80
110 F37__ |Rotavirus/ Adenovirus Antygen 31,10
11 S81__ |Clostridium difficile Antygen/ Toksyna A + B 74,80
112 S96__ |Escherichia coli (EPEC) Antygen (surowica poliwalentna) 42,60
113 U55__ |Salmonella spp. Antygen (surowica poliwalentna) 59,80

|* badania wykonywane tylko w warunkach szpitalnych

strona 4



RA

Badania mikrobiologiczne przy użyciu kolejnej METODY

114 Identyfikacja biochemiczna-panele biochemiczne 24,20
Badanie lekowrażliwości-metoda krążkowo-dyfuzyjna (frzecie i

115 kolejne) 24,20
Badanie Jekowrażliwości- oznaczenie najmniejszego stężenia

116 hamującego antybiotyku (MIC) 24,20
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Nr CENA*
1/87.092 RTG krtani bez kontrastu ( gardło lub odcinek szyjny przełyku) - 1 57,50zł

projekcja
287.094 RTG nosogardzieli bez kontrastu 57,50 zł
387.160 RTG stawy skroniowo-żuchwowe- 4 projekcje 138,00 zł
4[87.162 RTG żuchwa- I projekcja 57,50 zł
5|87.162 RTG żuchwa- 2 projekcje 80,50 zł
6l87.164 RTG zatok nosa 57,50 zł
7|87.165 RTG nosa 57,50 zł
8|87.166 RTG oko celem wykrycia ciała obcego/oczodoły - 2 projekcje 80,50 zł
9187.171 RTGczaszki w projekcji bocznej 57,50 zł

10187.174 RTG twarzoczaszki- przeglądowe 57,50 zł
11[87.175 RTG twarzoczaszki- celowane lub czynnościowe 57,50 zł
12|87.176 RTG czaszki-przeglądowe -2 projekcję 80,50 zł
13187.177 RTG czaszki-celowane lub czynnościowe- 1 projekcja 57,50 zł
14/87.221 RTG kręgosłupa odcinka szyjnego — przeglądowe-2 projekcje 80,50 zł
15187.222 RTG kręgosłupa odcinka szyjnego- celowane lub czynnościowe-1 57,50 zł

projekcja
16|87.231 RTG kręgosłupa odcinka piersiowego- 2 projekcje 80,50 zł
17|87.232 RTG kręgosłupa odcinka piersiowego -celowane lub czynnościowe — 1 69,00 zł

projekcja
|

18/87.240 RTG kręgosłupa odcinka łlędźwiowo-krzyżowego - celowane lub 115,00 zł
czynnościowe (stawy krzyżowo-biodrowe) -3 projekcje

19187.241 RTG kręgosłupa odcinka Jędźwiowo-krzyżowego -przeglądowe-2 80,50 zł
projekcje

20|187.242 RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego -celowane lub 69,00 zł
czynnościowe -1 projekcja

21|87.431 RTG żeber-1 projekcja 69,00 zł
22|87.432 RTG mostka- 1 projekcja 69,00 zł
23187.433 RTG obojczyków -1 projekcja 69,00 zł
24187.440 RTG klatki piersiowej - 1 projekcja 57,50 zł
25|87.440 RTGklatkipiersiowej - 2 projekcje 80,50 zł
26187.733 Urografia z kontrastem niejonowym 230,00 zł
27[87.77 Cystografia - inne 138,00 zł
28188.110 RTG miednicy — przeglądowe-1 projekcja 80,50 zł
29188.111 RTG miednicy -celowane -1 projekcja 80,50 zł
30188.191 RTG jamy brzusznej -przeglądowe 80,50 zł
31[88.21 Zdjęcie RTG kości barku i ramienia - 1 projekcja 57,50 zł
32|88.21 Zdjęcie RTG kości barku i ramienia - 2 projekcje 80,50 zł
33188.22 Zdjęcie RTG kości łokcia/przedramienia — 2 projekcje 80,50 zł
34|88.23 Zdjęcie RTG nadgarstka/dłoni 80,50 zł
35|88.241 RTG kości kończyny górnej celowane lub czynnościowe — 1 projekcja 57,50 zł

36|88.26 Zdjęcie RTG kości miednicy/biodra -inne-1 projekcja 57,50 zł
37|88.27 Zdjęcie RTG uda/kolana/podudzia-2 projekcje 80,50 zł
38|88.28 Zdjęcie RTG kostki/stopy -2 projekcje 80,50 zł
39|88.291 RTG kości kończyny dolnej celowane lub czynnościowe— 1 projekcja 57,50 zł

40|88.331 RTG łopatek- 2 projekcje 80,50 zł
41|88.339 RTG układu kostnego- nieokreślonego inaczej -1 projekcja 69,00 zł

*Bez opisu( minus 15 zł)
|
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48
49
50
51

22
53
54
55

56
57
58
59
60

Nr
88.713
88.714
88.715
88.717
88.718
88.732
83,73
88.749
88.751
88.752
88.761
88.763
88.771

7T2

„776

.789

.790
„791
„799

Nr
89.522
89.522A
89.41
89.502
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USG

SG

SG
USG
USG
USG
USG

SG
USG

ślinianek

iersi

nerek, moczowodów
brzucha i i

kro
Badanie USG
Obrazowanie kolorowe naczyń obwodowych 2D z analizą spektralną

edna kończyna)
SG

SG
SG wielomiejscowe- inna
SG

Badanie EKG

Badanie EKG z
EKG z
EKG Holtera z o

Gastrokopia
Rektoskopia
Kolonosk

Gastrosk
Gastrosk

Endosk

k
USG

Ww

a+test
bio

i

test u
tamowanie krwawienia

krwawienia

krwawienia z
usuwanie ciał

na-na wezwanie

lecznicza z usun

o-inne
ler

bokich

ler
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m

edna

ultrason

dwunastnica

czna

CENA
103

138,00
103
103
103

103,50
103,50
103,50 zł
138,00 zł
103
103
103
138,90 zł
138,00

138,00
103,50
103
103

103,50

CENA
34,50 zł
57,50 zł

172,50 zł
172,50 zł

CENA
230,00 zł
299,00 zł
264,50 zł

322,00 zł

345,00zł
345,00 zł
460,00 zł
115,00 zł
460,00 zł
575,00 zł
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93.3988
93.3988
93.3944
93.3319
93.3920
93.3951
93.3940
93.3937
93.3935
93.3041
93.3983
93.3928
93.3929
93.3931
93.3932
93.3930
93.3943
93.3982

Nr

93.3912
93.3912
93.3912
93.3912
93.3912
93.3301
93.3916

Nr
93.3808

Nr
93.1909
93.1909
93.1133
93.1133
93.1133

Fonofereza
Galwan
Jontoforeza

Laser
Naświetlanie IR

Naświetlanie UV .

Naświetlanie światłem
Pole netyczne niski

iczne
in ne

P Kotza
P Traberta (UR

TENS
D

Drenaż
Masaż klas
Masaż
Masaż leczn
Masaż nta
Masaż
Masaż wi

ia manualna

T
lecznicza lub ćwiczenia rawn
lecznicza lub ćwiczenia rawniaj
lecznicza lub ćwiczenia rawn
lecznicza lub ćwiczenia rawn
lecznicza lub ćwiczenia usprawn

I
Masaż rela ciała
Masaż rela i kamieniami
Masaż rela
Masaż tkanek
Masaż
Masaż s
Masaż ba chińska
Masaż lodu
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wielkie iwości

i/lub dol

Cena
9,20 zł

11,50 zł

11,50 zł

8,10 zł
11,50 zł
16,10 zł

11,50 zł
6,90 zł

5,80 zł

9,20 zł
11,50 zł

9,20 zł

9,20 zł
9,20 zł

10,40 zł

9,20 zł

11,50 zł

11,50 zł

Cena
17,30 zł
80,50 zł
23,00 zł
34,50 zł
17,30 zł
17,30 zł
13,80 zł
13,80 zł

Cena
46,00 zł

Cena
11,50 zł
17,30 zł
23,00 zł
28,80 zł
34,50 zł

Cena
00 zł

80,50 zł
69,00 zł
69,00 zł
63,30 zł
63,30 zł
57,50 zł
57,50 zł



CENAL.p. Nr
1 |99.2A Kroplówka 46,00 zł
2 [57.0 Cewnikowanie pęcherza moczowego 138,00 zł
3 |93.53A Gips pełny 172,50 zł
4 [93.53 Szyna gipsowa 138,00 zł
5 [97.882 Usunięcie gipsu 69,00 zł
6_|86.05 Nacięcie/drenaż skóry/tkanki podskórnej 115,00 zł

Opracowanie rany chirurgicznej
7 |86.53 Szycie pojedynczej rany skóry i tkanki podskórnej, długości powyżej 4,0 cm 126,50 zł

86.52 Szycie pojedynczej rany skóry i tkanki podskórnej, długości do 4,0 cm 69,00 zł
Zdjęcie szwów

97.83 Usunięcie szwów ze ściany jamy brzusznej

8 97.84 Usunięcie szwówztułowia — niesklasyfikowane gdzie indziej 34.50 zł97.891 Usunięcie szwów z innej okolicy '

97.43 Usunięcie szwów z klatki piersiowej
97.38 Usunięcie szwów z głowy lub szyi

9 |98.2 Usunięcie ciała obcego z ucha, oka, nosa (Usunięcie kleszcza) 115,00 zł
10 |99.2B Iniekcja domięśniowa, podskórna 23,00 zł
11 |99.2C ' Iniekcja domięśniowa złożona (kilka leków) 23,00 zł
12 |99.2D Iniekcja dożylna pojedyńczego leku 34,50 zł
13 |99.2E Inikecja dożylna kilku leków 34,50 zł
14 |89.39A Pomiar RR 23,00 zł
15 |89.39B Pomiar temperatury 23,00 zł
16 |93.57 Zmiana / założenie opatrunku 57,50 zł
17 _|81.91 Nakłucie stawu 57,50 zł
18 |99.79 Pobranie krwi 23,00 zł
19 199.801 Testy skórne punktowe 138,00 zł
20 |99.801A  |Pojedyńczytest skórny punktowy 8,10 zł
21 189.383 Badania czynnościowe płuc-spirometria 57,50 zł
22 [79.0 Nastawienie złamania 287,50 zł
23 [79.8 Nastawienie zwichnięcia 287,50zł
24 |86.22 Pomoc w oparzeniu I, ll stopnia (Oczyszczenie (wycięcie) rany, zakażenia, oparzenia) 57,50 zł
25 [86.0 Nacięcie/drenaż skóry/ tkanki podskórnej 115,00 zł
26 |99.58 Anatoksyna p/tężcowa 57,50 zł
27 189.00 Porada lekarska * 115,00 zł
28. [89.00A Porada specjalistyczna 172,50 zł
29 ś Wyjazd zespołu ratowniczego z lekarzem 517,50zł
30 Wyjazd zespołu ratowniczego bez lekarza 402,50 zł
31 śIWyjazd i porada lekarska 402,50 zł

55 Pobyt - LECZNICTWO STACJONARNE SZPITALNE, INNE NIŻ SZPITALNE ozuwycoeyNEDOO
CAŁODOBOWE 46,00 zł za t dobę pobytu

69,00 zł33 Transport planowy na terenie miasta Nidzica

34 Transport PILNYna terenie miasta Nidzica 115,00 zł

35 | Transport planowy poza obrębem miasta Nidzica 69,00 zł + 4,60 zł za 1 kilometr

36 Transport PILNY poza obrębem miasta Nidzica 115,00 oma Az!

46,00 zł za 1 godzinę pracy
37 Dodatkowo za transport z obsługą ratownika medycznego lub pielęgniarki ratownika medycznego łub

pielęgniarki

38 |Dodatkowo za transport z obsługa lekarską 80,50 zł za 1 godzinę pracy
lekarza

* Transport poza obrębem miasta Nidzica obejmuje trasę do celu przewozu oraz powrót do siedziby ZOZ Nidzica
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39_|pośrednictwo w utylizacji odpadów medycznychw ilości do 5 kg miesięcznie 161,00 zł
- powyżej 5kg, za 1 kg 16,10 zł

40 |sterylizacja narzędzi - pakiet pojedyńczy 28,80 zł
41 Isterylizacja narzędzi - pakiet średni 34,50 zł
42 |sterylizacja narzędzi- pakiet duży 40,30 zł
43 |Wypożyczenie sprzętu - opłata miesięczna
43A |kule 23,00 zł
43B |chodzik 34,50 zł
43A |wózek inwalidzki 57,50 zł
43B |basen (lub kaczka) 23,00 zł
43A |krzesło toaletowe 46,00 zł
43B ikoncentrator tlenu 138,00 zł
43A [reduktor tlenowy 46,00 zł
43B |łóżko szpitalne 138,00 zł
44 [łóżko szpitalne z materacem 172,50 zł
45 |oddzielna sala z miejscem leżącym - opłata dobowa 34,50 zł
46 Ikorzystanie z Sali hotelowej opłata dob edia 5,80 zł

47 jorzeczenie/zaświadczenie lekarskiena na wniosek zainteresowanego 57,50 zł

48 zaświadczenie lub orzeczenie lekarskie kwalifikujące zdolność do podjęcia nauki, doskonalenia 57 50 złzawodowego, odbycia testów sprawnościowych (nie dotyczy osób kontynuujących kształcenie) '

49|Duplikaty zaświadczeń z archiwum 46,00 zł
50|usługa ksero - 1 kopia kartki A4 - czarno-biały 0,35 zł
51 usługa ksero - 1 kopia kartki A4 - kolor 0,35 zł
52 wysyłka fax-u 5,80 zł

z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318) Art. 28 ust. 4i 5.
4. Maksymalna wysokość opłaty za:
1) jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,002,
2) jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,00007,

53

miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie.

przepisów usługa jest opodatkowana tym podatkiem.

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz.U. 2009 Nr 52, poz. 417) o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjentaij.

3) udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych - nie może przekraczać 0,0004
- przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w
Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po

5. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 4, uwzględnia podatek od towarówi usług, jeżeli na podstawie odrębnych

54 |przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dluższy niż 72 godz.- za 1 godz.
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17,30 zł


