CENNIK ŚWIADCZEŃ PIELĘGNIARSKICH REALIZOWANYCH W DOMU PACJENTA









L.P.

Cena świadczenia zdrowotnego zawiera koszt wszelkich materiałów medycznych,
niezbędnych do wykonana usługi np. przyrządy do infuzji, strzykawki, igły, wenflony,
rękawiczki, zgłębniki, cewniki.
Jeśli wykonane świadczenia są świadczeniami stałymi, nie jednorazowymi istnieje
możliwość wcześniejszego uzgodnienia ceny
Podane ceny obowiązują na terenie miasta, poza miastem do ceny usługi doliczany
jest koszt dojazdu w cenie 1,50zł/km.
Usługi świadczone są przez zespół wyspecjalizowanych, doświadczonych pielęgniarek
i zawierają między innymi doradztwo i edukację w zakresie ochrony zdrowia i
praktyczne porady dla pacjenta, rodzinny/opiekunów.
Wszystkie iniekcje i wlewy kroplowe podawane są na podstawie zlecenia lekarskiego
określającego nazwę i dawkę leku oraz częstotliwość podawania.

ŚWIADCZENIA
ZDROWOTNE/PIELĘGNACYJNE

KOSZT

1.

Kąpiel pacjenta leżącego w łóżku
obejmuje:

50-100zł

2.

Kąpiel pacjenta w łazience

45-120zł

3.

Wykonanie toalety porannej lub
wieczornej u pacjenta leżącego

40-100zł

4.

Zmiana bielizny pościelowej u
pacjenta leżącego
Przesłanie łóżka pacjentowi
leżącemu
Karmienie pacjenta

10-25zł

5.
6.

UWAGI,
SZCZEGÓŁOWO
WYCENIONE CZYNNOŚCI
Obejmuje mycie głowy, mycie całego
ciała, zmiana bielizny osobistej i pościeli
- z użyciem środków do pielęgnacji skóry
specjalistycznych lub pielęgnacyjnych
- z pomocą opiekuna lub rodziny
- bez pomocy
W zależności od stopnia
niepełnosprawności pacjenta
Obejmuje toaletę krocza w tym wymiana
pieluchomajtek, wkładów anatomicznych
- toaleta jamy ustnej
- czesanie włosów
- mycie głowy w łóżku pacjenta leżącego
- golenie zarostu twarzy
- obcinanie paznokci
- natłuszczanie skóry
- nacieranie i naklepywanie pacjenta
W zależności od stopnia
niepełnosprawności pacjenta

10zł
20-30 zł

Posiłki przyjmowane samodzielnie przez

pacjenta, gdy występują zaburzenia
połykania (dłuższy czas karmienia)
- bez przygotowania posiłku 20zł
- z przygotowaniem posiłku 30zł
-z przygotowaniem posiłku 50zł
- bez przygotowania posiłku 30zł
- założenie sondy żołądkowej (zgłębnika)
na zlecenie lekarza
40-50zł
Z wykorzystaniem specjalistycznych
opatrunków 50zł

7.

Karmienie pacjenta przez sondę
30-100zł
żołądkową ( zgłębnik lub przetoka)

8.

Pielęgnacja odleżyn i odparzeń u
pacjenta leżącego

40-90zł

9.

Pielęgnacja skóry wokół stomii i
wymiana worka stomijnego
Pielęgnacja skóry wokół przetoki

30-50zł

11.

Pielęgnacja i leczenie powikłanej
stopy cukrzycowej lub innych
trudno gojących się ran,
owrzodzeń podudzi

30-50zł

12.

Pielęgnacja pacjenta z rurką
tracheotomijną

30-50zł

13.

Założenie lub wymiana cewnika
do pęcherza moczowego u kobiet

50-60zł

14.

Pielęgnacja pacjenta z cewnikiem
założonym do pęcherza
moczowego, płukanie pęcherza
moczowego
Wykonanie lewatywy
oczyszczającej lub wlewki
doodbytniczej

20-30zł

16.

Wykonanie kompresu, okładu

30zł

17.

Wykonanie opatrunku

35zł

Rany po zabiegach operacyjnych

18.

Zmiana pieluchomajtki

20-40zł

Obejmuje toaletę krocza

19.

Postawienie baniek lekarskich

70-120zł

Obejmuje edukację pacjenta,
rodziny/opiekunów

20.

Podanie leków różnymi drogami:
do oka, do nosa, do ucha,
wziewnie

15-25zł

W zależności od zleceń lekarskich

10.

15.

30-50zł
Koszty nie obejmują opatrunków
specjalistycznych

Obejmuje w tym toaletę krocza

40-60zł

21.

Wykonanie iniekcji domięśniowej

30zł

22.

Wykonanie iniekcji podskórnej

30zł

23.

Wykonanie iniekcji dożylnej

50-75zł

24.

Wykonanie kroplowego wlewu
dożylnego

90zł

25.

Prowadzenie usprawniania
ruchowego, w tym drenaż
ułożeniowy

50-100zł

26.

Wykonanie inhalacji

25zł

27.

Pomiar podstawowych
parametrów życiowych: RR, tętno,
oddech, temperatura
Wykonanie pomiaru glikemii przy
użyciu glukometru

20-30zł

Edukacja i instruktaż
rodziny/opiekunów w zakresie
pielęgnowania chorego leżącego
w łóżku
Opieka nad chorym leżącym

50-60zł

28.

29.

30.

W godzinach 6:00-20:00
W godzinach 20:00-6:00

20zł

Jednorazowo
(w przypadku serii iniekcji- cena do
uzgodnienia)
Jednorazowo
(w przypadku serii iniekcji- cena do
uzgodnienia)
Obejmuje pomiar ciśnienia tętniczego
krwi i obserwację w trakcie podawania
leków
Obejmuje podłączenie i opiekę do 1
godziny
Każda następna godzina 15 zł
Obejmuje usprawnianie przyłóżkowe oraz
gimnastykę oddechową
-przygotowanie pacjenta do
samopielęgnacji i samoobsługi w zakresie
czynności życia codziennego
- z wykorzystaniem specjalistycznego
sprzętu
: maseczka dla dzieci
15 zł,
: maseczka dla dorosłych 17 zł
: wąsy do inhalatora
12 zł
: nebulizator
35 zł
: wężyk
23 zł
- usługa bez użycia specjalistycznego
sprzętu
25zł
Obejmuje interpretację uzyskanego
wyniku oraz edukację pacjenta,
rodziny/opiekunów
Obejmuje interpretację uzyskanego
wyniku oraz edukację pacjenta,
rodziny/opiekunów

Obejmuje czuwanie/obecność przy
pacjencie, natomiast przy opiece
20zł/godz. długoterminowej powyżej tygodnia cena
jest do uzgodnienia
25zł/godz.

