Zarządzenie
r 106/2012
Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej
r l w Rzeszowie
z dnia 13.11.2012 r.
w sprawie ustalenia cennika świadczeń zdrowotnych
w SP ZOZ r l w Rzeszowie

a podstawie art. 45 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.
z 20 II r.
r 112 poz. 654 z późno zm.) oraz § 64 Regulaminu Organizacyjnego
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
r 1 w Rzeszowie stanowiącego
zalącznik
do Zarządzenia
r 70/12 Dyrektora
SP ZOZ
r l w Rzeszowie
z dnia 28.06.2012 r. zarządzam:
§1

Wprowadzam cennik świadczeń zdrowotnych obowiązujący w SP ZOZ r l w Rzeszowie
dla o ób nieubezpieczonych
i innych osób nieuprawnionych
do świadczeń zdro\votnych na
podstawie odrębnych przcpisów oraz ś\viadczeń, które mogą być, zgodnie z przepisami
ustawy lub przepisami odrębnymi. udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością stanov.:iący Załącznik
r I do niniejszego zarządzenia.
§2
Opłaty za świadczenia zdrowotne regulowane są po zarejestrowaniu
sprzedaży w kasie
fiskalnej gotówką
lub przelewem.
Płatność
gotówką
odbywa się \v momencie
zareje trO\:vania usługi w kasie fiskalnej i wydania paragonu lub wystawienia faktury VAT.
zaś płatność przelewem na konto powinna być uregulowana w terminie 14 dni od daty
wystawienia faktury:
1. za ś\viadczenia udzielane w Szpitalu Miejskim - w Kancelarii Zapisów. Izbie Przyjęć.
Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej,
Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej
połączonej z Bankiem Krwi;
') za ś\viadczenia udzielane w ambulatoryjnej
opIece zdrowotnej - w rejestracjach
przychodni. Punkcie Szczepień Przychodni POZ
r 5 i Statystyce Przychodni
Specjali tycznej Nr 3.

W prz) padku pacj ntó\\ nieubezpieczon)
połcczną osoba wysta\viająca fakturę za
jest do niezwłoc7nego
zawiadomienia
Zdrowotnych o tym fakcie oraz pozyskania

§3
ch pełniających \,"arunki do objęcia pomocą
udzielone świadczenia zdrowotne zobowiązana
Działu Nadzoru i Monitorowania
Świadczeń
danych osobowych pacjenta.
§4

liniej. Le zarządz 'ni'
uregulowanych.
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§5
\\chodzi \\" życie z dniem 17.12.2012 r.
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