Cennik usług świadczonych przez SP ZOZ Stację Pogotowia Ratunkowego
w Częstochowie
Lp.

Rodzaj świadczenia

Cena usługi

Uwagi

Transport sanitarny
280 zł/godz* + 5,00 zł/km

1

Transport specjalistyczny z lekarzem

2

Transport ratowniczy

150,00 zł/godz* + 5,00 zł/km

3

Transport z sanitariuszem

90,00 zł/godz* + 5,00 zł/km

4

Pozostawanie w gotowości do udzielania
świadczeń transportu sanitarnego

*Możliwość negocjacji cen w przypadku np. transportów dalekich itp.

150,00 zł - 300,00 zł

Zabezpieczenie imprez masowych i innych (o charakterze sportowym, rozrywkowym itp.)

1

Wystawienie opinii organizatorowi imprezy
masowej

150,00 zł

2

Uzgodnienie zabezpieczenia imprezy
niebędącej imprezą masową na podstawie
ustawy Prawo o ruchu drogowym art. 55a ust.
3 ppkt 3d

150,00 zł

3

Zespół specjalistyczny z lekarzem

300,00 zł/godz

4

Zespół ratowniczy

160,00 zł/godz

5

Zespół z sanitariuszem

90,00 zł/godz

6

Patrol medyczny z ratownikami/pielęgniarkami

160 zł/godz

Zespół w składzie 3 -osobowym: lekarz, ratownik
medyczny - kierowca, ratownik medyczny/pielęgniarka

Uwaga: W przypadkach
takich jak w szczególności:
korzystania z większej liczby
zespołów, ze względu na
charakter imprezy (np.
Zespół w składzie 2 - osobowy: 2 ratowników
medycznych lub ratownik medyczny/pielęgniarka
charytatywna), korzystanie z
obstawy imprez trwających
dłuższy czas (np.kilka dni)
istnieje możliwość negocjacji
cen. W przypadku
Zespół w składzie 2 -osobowym: kierowca i sanitariusz
zabezpieczenia imprez poza
Częstochową SP ZOZ Stacja
Pogotowia doliczać będzie
5,00 zł/km.
Zespół w składzie 2 -osobowym: ratownik medyczny
lub pielęgniarki

Świadczenia medyczne udzielane przez ZRM dla pacjnetów uprawnionych na podstawie
przepisów o koordynacji (UE)
1

Wyjazd specjalistycznego zespołu
ratownictwa medycznego

900,00 zł

2

Wyjazd podstawowego zespołu ratownictwa
medycznego

600,00 zł

Usługi medyczne na zlecenie Policji
1
2

Badanie lekarskie
Pobranie krwi

220,00 zł
80,00 zł

Na podstawie zlecenia Policji
Na podstawie zlecenia Policji

3

Pobranie materiału (na podstawie zlecenia
jego wykonania)

80,00 zł

Na podstawie zlecenia Policji

Usługi medyczne wykonywane w ambulatorium nocnej i świąteczej opieki zdrowotnej dla
osób nieuprawnionych i nieubezpieczonych
1

Porada lekarska w ambulatorium

200,00 zł

2

Porada lekarska - wizyta domowa

300,00 zł

3

EKG - bez opisu

50,00 zł

4

Pomiar ciśnienia krwi

15,00 zł

5

Wstrzyknięcie leku domieśniowe w
ambulatorium

30,00 zł

6

Wstrzyknięcie leku dożylne w ambulatorium

50,00 zł

7

Wykonanie opatrunku w ambulatorium

30,00 zł

8

Wizyta pielęgniarki w domu pacjenta

100,00 zł

9

Cewnikowanie pacjenta w domu

150,00 zł

Usługi transportu i zabezpieczenia medycznego wykonywane na podstawie zlecenia przez organy upoważnione
na podstawie innych przepisów
1

Wyjazd zespołu transportowego
specjalistycznego

800,00 zł

2

Wyjazd zespołu transportowego ratowniczego

500,00 zł

Usługi inne nie objęte umową z Narodowym Funduszem Zdrowia
1

Przewóz pacjenta na terenie Częstochowy

150,00 zł naliczane będzie za 1 godzinę.
Za każdą rozpoczetą następną godzinę
dodatkowo naliczona będzie kwota 100,00 zł

150,00 zł

dot. pacjentów z dysfunkcją
narządów ruchu nie
posiadających skierowania

Szkolenia

1

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Opłata za szkolenie grupy 20
osobowej, czas szkolenia 4h.
Negocjacje dla większych grup,
lub w przypadku rozszerzenia
tematyki szkolenia

1 500,00 zł netto

Cennik obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku

Dyrektor Marian Nowak

