Specj alistyczny

Psychiatryczny

Samodzielny Publiczny
Zakład opieki Zdrowotnej w Suwałkach
ul. Szpitalna 62,16-400 Suwałki, tel./fax (0-87) 5626402,
www. sp spzoz. pl e-mail : sekretariat@,s p spzoz.pl

Zał.Nr 1 do aneksu nr I2l20|7
ZałączIttknr2 do Regulaminu Organizacyjnego SPSP
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Rodzai usłusi
Doba hotelowa - pobyt (nie dotyczy osób leczonych w
ramach umowv NFZ)
Wydanie zaświadczęnia lękarskiego
orzeczęnię lekarskie dla celów rentowych ZUs' KRUS
Zaświadczetię lub or ze czenie lekarskie kwal ifi kuj ąc e
zdolnośćdo podjęcia nauki odbycia testów
sprawnościowych, doskonalenia zawodowego, (nie
dotvczv osób kontr'nuuiacvch ksŹałcenie)
Zaświadczenie lekarskię o stanie zdrowia dla zakładów
pracy lub ins$'tucji celem uzyskania świadczeń
rzeczowy ch lub pienięmy ch ( z wy jątkiem opieki

Cena brutto.
25 zł

40

złx

30 zł

30ń

30 Zł

Soołęczręi)
6

Zaświadczęnię lub or ze czenie lekarskię wydane d la
osób wyjezdzających za gran'icę (orzeczenie w języku

50 zł

nolskim)
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Zaświadczetie lekarskie o stanię zdrowia dla
celów ubezoieczeniowvch
Zaświadczęnie lekarskie o zwiększenie
powierzchni lokalowei
Zaświadczetie lękarskie o braku przeciwwskazan do
zajęcia aerobiku, pĘwania iĘ.. (nie dotyczy osób
uczacvch sie)
Konsultaci a soeci alistvcma
Uczestnictwo w kursie/programie
osvchokorekcvinvm dla kierowców
Soęcialistvcznę badanię psvchiatrvczne
Speci alistvcznę badanię pSYcholosicme
Badanie osobowoŚci
Badanie intelektu
obsęrwacia szoitalna dla ootrzeb komisii lękarskiei
jedna strona wyciągu albo odpisu dokumentacji
medvcznei
jedna strona kopii albo wydruku dokumentacji
medvcznęi
udostępnienie dokumentacji medycznej na
informatycznvm noŚniku danvch

30 z)
30 zł
30 zł
90 zł
370 zł
123 Zł
123 zł

l00 zł
100 zł
210 zł
0,002**
0,00007*

*

0,0004**

* orzeczenia o zdolnoścido prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz inne orzeczenia

i

zaŚwiadczęnia lekarskie

z dalszym leczęniem, rehabilitacją' niezdolnością do
pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzięci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcęnja nauczycieli i studęntów w
zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku' a tak:Że jeżeli nie są wydawane dla celów pomocy społecznej,
wydawarre na Życzenie świadczęniobi orcy, jeżeli nie są one związane

orzecznictwa o niepełnosprawności, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, lub ustaleniaprzyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała
zwtązanych zużyciem przemocy w rodzinię

*x przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po
ogłoszeniu przezPrezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
',Monitor
Polski" na podstawie afi. 20 pkt 2 ustawy z dnla 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeit
(DzSpołecznych
U. z 201 6 r. poz. 887, z późn. zm.).
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