Załącznik nr 1
zmiany do Regulaminu
Organizacyjnego
12.02.2019 r.

CENNIK USŁUG
- wysokość opłat za udzielanie świadczeń zdrowotnych innych niż finansowane ze środków publicznych

Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu

Cena netto w pln

Cena netto w pln
dla pacjentów
posiadających
skierowanie z
poradni Szpitala w
Torzymiu

FIZYKOTERAPIA
Prądy, diadynamik, jonoforeza, interdyn, tens, itp.

10,00

Terapuls

10,00

Pola magnetyczne

10,00

Ultradźwięki

10,00

Laser

10,00

Lampa solux

10,00

KINEZYTERAPIA
Ćwiczenia samowspomagane kończyn

15,00

Ćwiczenia w odciążeniu /UGUL

15,00

Ćwiczenia izomeryczne +instruktaż

15,00

Ćwiczenia oddechowe + instruktaż

15,00

Ćwiczenia manualne

15,00

Ćwiczenia fizjoterapeutyczne jednorazowo /60 minut/

15,00

Ćwiczenia fizjoterapeutyczne wykupione w ramach karnetu miesięcznego
/ilość dni ćwiczeń przypadająca w danym miesiącu x stawka/

12,00 zwrotowi, ani nie

Trening rowerowy

15,00

karnety nie podlegają
przechodzą na miesiąc
kolejny

INHALACJE LECZNICZE
15,00

Inhalacja niezależnie od leku

MASAŻ LECZNICZY
Klasyczny częściowy

40,00

Klasyczny całkowity

80,00

INDYWIDUALNE, SPECJALISTYCZNE ZABIEGI LECZNICZE
Terapia manualna

50,00

Terapia czaszkowo - krzyżowa

50,00

Mikrokinezyterapia

50,00

Zabieg metodą Acermana

50,00

Terapia obrzęku + bandażowanie (masaż limfatyczny)

50,00

Terapia tkanek miękkich

50,00

Masaż głęboki

50,00

Kinesjo-taping

30,00

INDYWIDUALNE PAKIETY REHABILITACYJNE
PAKIET "zdrowy kręgosłup" pobyt 5-cio dniowy:
- konsultacja lekarska;
- codzienna kinezyterapia;
- 5 x masaż;
- 5 x lampy solux;
- prądy tens, prądy DD, pole magnetyczne i UD - w zależności od schorzeń pacjenta;
- 1 x kinezytaping;
- 5 x nocleg z wyżywieniem

Uwaga! W zależności od
stanu pacjetna oraz
przeciwskazań do
wykonania
poszczególnych zabiegów
zastrzegamy sobie prawo
do zmiany zakresu
oferowanych usług.

799,00
Uwaga! W zależności od
stanu pacjetna oraz
przeciwskazań do
wykonania
poszczególnych zabiegów
zastrzegamy sobie prawo
do zmiany zakresu
oferowanych usług.

PAKIET "zdrowy kręgosłup" 5-cio dniowy bez noclegu i wyżywienia:
- konsultacja lekarska;
- codzienna kinezyterapia;
- 5 x masaż;
- 5 x lampy solux;
- prądy tens, prądy DD, pole magnetyczne i UD - w zależności od schorzeń pacjenta;
- 1 x kinezytaping;

549,00
Opłata za świadczenia i pobyt miesięczny komercyjny w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym
pokó jednoosobowy

3000,00

pokój dwuosobowy

2800,00

pokó wieloosobowy

2650,00

Krótkoterminowa opieka senioralna
krótkoterminowe pobyty komercyjne (do 30 dni) stawka za osobodzień

160 zł

pacjenci korzystający z pobytu komercyjnego w wymiarze 1-14 dni - płatność 100% stawki za
osobodzień
pacjenci korzystający z pobytu komercyjnego w wymiarze 1-21 dni - płatność pomniejszona o 3%
wartości pobytu

bonifikata 3%
wartości pobytu

pacjenci korzystający z pobytu komercyjnego w wymiarze 1-30 dni - płatność pomniejszona o 5%
wartości pobytu

bonifikata 5%
wartości pobytu

Opłata za świadczenia i pobyt w Oddziale Geriatrii
- od pacjenta komercyjnego (za osobodzień)

87,00

Pełnopłatne pakiety diagnostyczne
Pakiet Senior
pakiet obejmuje:
1. badania laboratoryjne: morfologia, elektrolity, kreatynina, TSH, glukoza, LDL
2. badania w pracowniach specjalistycznych: EKG, USG jamy brzusznej, RTG klatki piersiowej,
3. konsultację medyczną
4. 1 x nocleg, wyżywienie.

329,00

Pakiet Senior +
pakiet obejmuje:
1. badania laboratoryjne: morfologia, elektrolity, kreatynina, TSH, glukoza, LDL
2. badania w pracowniach specjalistycznych: EKG, USG jamy brzusznej, RTG klatki piersiowej,
1 RTG układu kostno-stawowego, kinezjo-taping,
3. specjalistyczne konsultacje medyczne: lekarza geriatry, lekarza rehabilitacji medycznej, magistra
fizjoterapii,
4. 1x nocleg, wyżywienie.

499,00

Pakiet Activ
pakiet obejmuje:
1. badania laboratoryjne: morfologia, elektrolity, kreatynina, TSH, glukoza, lipidogram,
2. badania w pracowniach specjalistycznych: EKG, USG jamy brzusznej, RTG klatki piersiowej, kinezjotaping
3. dla kobiet – test roma (125 i He4)
dla mężczyzn badanie poziomu hormonu PSA (prostaty) i spirometria,
4. konsultację medyczną, konsultacja magistra fizjoterapii
5. 1 x nocleg, wyżywienie.

429,00

Opłata za świadczenia w Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej)
120,00

- od pacjenta komercyjnego (za osobodzień)

Opłata za trzydniową diagnostykę kardiologiczną
pakiet trzydniowy obejmuje:
a) badania laboratoryjne: morfologia, elektrolity, kreatynina, krzywa cukrowa
lub
profil glikemii, lipidogram, TSH
b) badania w pracowniach specjalistycznych: EKG, usg serca, holter EKG, holter ciśnieniowy, test
wysiłkowy lub test marszowy
c) nocleg, wyżywienie.

670,00

Opłata za diagnostykę geriatryczną (zaburzeń funkcji poznawczych)
diagnostyka i pobyt 5 dniowy obejmuje:
a) badania laboratoryjne: morfologia, elektrolity, kreatynina, TSH,FT3,FT4,Vit.B12,OGTP,
b) TK głowy,
c) USG tętnic szyjnych,
d) konsultacja: psychiatryczna, neurologiczna, psychologiczna,
e) nocleg i wyżywienie.

900,00

Konsultacje specjalistyczne
Porada lekarska / konsultacja specjalistyczna

100,00

Porada lekarska / konsultacja specjalistyczna - z USG narządu ruchu

150,00

Porada specjalistyczna alergologiczna z diagnostyką (testy skórne + spirometria)

250,00

Porada specjalistyczna alergologiczna z diagnostyką ( spirometria)

120,00

Porada specjalistyczna kardiologiczna z diagnostyką

250.00

Porada specjalistyczna kardiologiczna kontrolna

200,00

Diagnostyka Pulmonologiczna
Testy skórne(panel podstawowy)

120,00

Testy skórne chemiczne(panel podstawowy)

120,00

Pletyzmografia

100,00

Dyfuzja

100,00

Pletyzmografia + dyfuzja

180,00

Spirometria

40,00

Spirometria z testem rozkurczowym

80,00

Spirometria z testem wysiłkowym

100,00

Ergospirometria

400,00

Bronchoskopia

350,00

Polisomnografia(badanie i rejestracja czynności organizmu w czasie snu,

1300,00

Dopasowanie urządzenia wspomagającego oddychanie-CPAP

1300,00

Diagnostyka Kardiologiczna
EKG

20,00

EKG z opisem

30,00

Holter

100,00

Holter RR

100,00

Test wysiłkowy

100,00

USG serca

100,00

USG tętnic szyjnych

100,00

USG tętnic kończyn dolnych

100,00

USG piersi

100,00

USG naczyń żylnych kończyn dolnych

100,00

USG jamy brzusznej

100,00

Inne usługi medyczne
Iniekcja dożylna(bez kosztu leku)

20,00

Iniekcja domięśniowa(bez kosztu leku)

15,00

Założenie Venflonu

15,00

Pomiar RR

10,00

Założenie opatrunku lub zmiana opatrunku (opatrunek zwykły)

20,00

Założenie opatrunku lub zmiana opatrunku (opatrunek specjalny)

50,00

Hospitalizacja na oddziale szpitalnym
(wykaz i wartość procedur zgodna z katalogiem świadczeń medycznych określonym przez NFZ)

zgodnie z
katalogiem NFZ

Inne opłaty
Sporządzenie jednej strony kserokopii dokumentu

0,25*

Wydruk zdjęcia RTG na kliszy (format 35x43)

25,00

Wydruk zdjęcia RTG na kliszy (format 26x36)

20,00

Przewóz pacjenta (nieuprawnionego do bezpłatnego przewozu)

/1km

2,20*

Przechowywanie zwłok (powyżej 72 godz.)/ cena za dobę

85,00*

Doba noclegowa

30,00*

Wyżywienie (jedna doba)

15,00*

Praca ciągnika z przyczepą (1h)

65,86*

Praca koparki (1h)

79,68*

Diagnostyka obrazowa
zdjęcie klatki piersiowej P-A 35x43

28,00

zdjęcie klatki piersiowej dziecka 30x40

28,00

zdjęcie boczne 35x43

25,00

zdjecie żeber skosy (2x) 30x40

40,00

zdjęcie mostka (2x) 24x30

35,00

zdjęcie obojczyka 24x30

25,00

zdjecie stawu barkowego 24x30

25,00

zdjęcie stawu barkowego osiowe 24x30

25,00

zdjęcie czaszki P-A i boczne (2x) 24X30

38,00

zdjęcie czaszki P-A i 2 boczne (3x) 24X30

45,00

zdjęcie celowane na siodełko tureckie 18x24

25,00

zdjęcie oczodołów P-A i boczne (2x)18x24

35,00

zdjęcie oczodołów z lokalizacją ciała obcego P-A (2x) 18x24

35,00

zdjęcie zatok 18x24

25,00

zdjęcie żuchwy P-A 18x24

25,00

zdjęcie żuchwy skosy 18x24

25,00

zdjęcie stawów skroniowo - żuchwowych 18x24

25,00

zdjęcie twarzoczaszki 24x30

25,00

zdjęcie łuków jarzmowych 18x24

25,00

zdjęcie kości nosa 3x4

11,00

zdjęcie nosogardła 18x24

25,00

zdjęcie uszu 18x24

35,00

zdjęcie zęba 3x4

15,00

zdjęcie kręgosłupa szyjnego P-A i boczne (2x) 24x30

35,00

zdjęcie kręgosłupa szyjnego celowane na ząb obrotnika 18x24

35,00

zdjęcie czynnościowe kręgu szyjnego (2x)24x30

35,00

zdjęcie skośne kręgu szyjnego (2x) 24x30

35,00

zdjęcie kręgosłupa piers. P-A i boczne (2x) 30x40

40,00

zdjęcie kręgosłupa krzyżowo -lędźwiowego P-A i bok (2x) 30x40

40,00

zdjęcie kręgosłupa krzyżowo-lędźwiowego skosy (2x) 30x40

40,00

zdjęcie kości ogonowej 24x30

25,00

zdjęcie miednicy 35x35

28,00

zdjęcie stawów biodrowych u dziecka 30x40

25,00

zdjęcie stawów biodrowych u dorosłych 35x45

28,00

zdjęcie stawów krzyżowo-biodrowych 35x43

26,00

zdjęcie kości krzyżowej 24x30

25,00

zdjęcie spojenia łonowego 18x24

24,00

zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej (ukł. moczowy) 35x43

28,00

zdjęcie kości ramiennej 30x40

25,00

zdjęcie stawu łokciowego 24x30

25,00

zdjęcie kości przedramienia 24x30

25,00

zdjęcie nadgarstka (2x) 18x24

25,00

zdjęcie dłoni 24x30

25,00

zdjęcie stopy 24x30

25,00

zdjęcie palców 18x24

25,00

zdjęcie kciuka 18x24

25,00

zdjęcie łopatki 24x30

25,00

zdjęcie kości udowej (2x) 30x40

30,00

zdjęcie podudzia 30x40

25,00

zdjęcie stawu kolanowego (2x) 24x30

35,00

zdjęcie stawu skokowego (2x) 24x30

35,00

zdjęcie kości piętowej 18x24

25,00

zdjęcie palucha stopy 18x24

25,00

zdjęcie stawów kolanowych porównawcze 30x40

26,00

zdjęcie kontrastowe przełyku (skos i boczne) 30x40

40,00

zdjęcie kontrastowe (żołądka i dwunastnicy) (3x) 24x30

45,00

zdjęcie kontrastowe jelita cienkiego-pasaż (5x) 35x35

50,00

zdjęcie kontrastowe przełyku 30x40

30,00

zdjęcie przeglądowe klatki piersiowej i boczne z kontrastem 35x43

40,00

zdjęcie wnęki (śródpiersie) 1 warstwa 30x40

20,00

Tomo płuca 1 warstwa 30x40

20,00

Tomo całych płuc 35x43

22,00

Tomo całych płuc 35x35

21,00

Tomo obu szczytów 24x30

20,00

Tomo jednego szczytu 18x24

20,00

Tomo górne jednego płuca 24x30

20,00

urografia (7x): 35x43 (6x), 35x35 (1x)

150,00

TK głowy z kontrastem

350,00

200,00**

TK głowy bez kontrastu

300,00

150,00**

TK klatki piersiowej z kontrastem

350,00

200,00**

TK klatki piersiowej bez kontrastu

300,00

150,00**

TK jamy brzusznej z kontrastem

350,00

200,00**

TK jamy brzusznej bez kontrastu

300,00

150,00**

TK kręgosłupa z kontrastem

350,00

200,00**

TK kręgosłupa bez kontrastu

300,00

150,00**

TK stawów biodrowych z kontrastem

350,00

200,00**

TK stawów biodrowych bez kontrastu

300,00

150,00**

TK miednicy z kontrastem

350,00

200,00**

TK miednicy bez kontrastu

300,00

150,00**

TK innej okolicy z kontrastem

350,00

200,00**

TK innej okolicy bez kontrastu

300,00

150,00**

TK angio

470,00

300,00**

OPIS WYNIKU TK w trybie planowanym (tj. do 48 godzin)

90,00
dot. jedynie badań

OPIS WYNIKU TK jednej okolicy anatomicznej w trybie cito (do 60 minut)

150,00 wykonanych w pracowni
diagnotycznej naszej
jednostki

OPIS WYNIKU TK dwóch okolic anatomicznych w trybie planowanym (tj. do 48 godzin)

160,00

OPIS WYNIKU TK dwóch okolic anatomicznych w trybie cito (do 60 minut)

280,00 wykonanych w pracowni

dot. jedynie badań

diagnotycznej naszej
jednostki

*do ceny zostanie doliczony należny podatek VAT
**Cena netto w pln dla pacjentów posiadających skierowanie z poradni Szpitala w Torzymiu

