WYSOKOŚĆ OPŁAT
Usługa
Jedna strona kopii dokumentacji medycznej.
Jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej.
Sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na informatycznym
nośniku danych.

Cena brutto
0,30 zł
8,00 zł
1,70 zł

Sprawowanie osobistej opieki pielęgnacyjnej – wysokość dobowej opłaty rekompensującej
koszty ponoszone przez szpital (opłaty nie ponoszą osoby sprawujące opiekę nad
pacjentem małoletnim albo posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu
niepełnosprawności – art.1 ustawy z dnia 16 maja 2019 roku o zmianie ustawy o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Dz. U.2019, poz. 1128).

10,80 zł

Doba przechowywania zwłok – wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta po
trzeciej dobie.

80,00 zł

Orzeczenie o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz inne
orzeczenia lub zaświadczenia lekarskie lub wystawiane przez położną (nie dotyczy
zaświadczeń i orzeczeń związanych ze sporządzeniem opinii lekarskiej o stanie
zdrowia pacjenta) jeżeli nie są związane z: dalszym leczeniem, rehabilitacją,
niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy
8,00 zł
zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym
wypoczynku, a także jeżeli nie są wydawane dla celów pomocy społecznej, orzecznictwa
o niepełnosprawności, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, lub ustalenia przyczyn i rodzaju
uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie, uzyskania dodatku z tytułu
urodzenia dziecka lub jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
Sporządzenie, na życzenie świadczeniobiorcy, opinii lekarskiej o stanie zdrowia, jeżeli
nie jest związane z: dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy,
kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia
nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a także
jeżeli nie są wydawane dla celów pomocy społecznej, orzecznictwa o niepełnosprawności,
uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, lub ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała
związanych z użyciem przemocy w rodzinie, uzyskania dodatku z tytułu urodzenia dziecka
lub jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
Wytworzenie, przetworzenie i udzielanie informacji zakładom ubezpieczeniowym.

50,00 zł

60,00 zł

Nieodpłatnemu udostępnieniu dokumentacji medycznej podlega pierwsza kopia, wyciąg, odpis dokumentacja
medyczna na informatycznym nośniku danych (zdjęcia RTG, RM, TK) oraz kopia w formie odwzorowania
cyfrowego (skanu) na informatycznym nośniku danych.
Cennik usług komercyjnych dostępny jest na stronie szpitala www.szpital.zgierz.pl w zakładce
dla Pacjenta – Usługi komercyjne.

