Regulamin organizacyjny
DOLOR-MED Jacek Kil z siedzibą w Bystrej

Indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska „DOLOR-MED - Jacek Kil” z siedzibą w Bystrej
ul. Konwaliowa 8, kod pocztowy 43-360, REGON 070883700, NIP 753-001-28-59 zwana w dalszej części –
Praktyką zawodową działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych, w tym:

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz.U. 2011, nr 112, poz. 654) i aktów
wykonawczych do tej ustawy,

innych aktów prawnych dotyczących ochrony zdrowia i przepisów wydanych na ich podstawie,

niniejszego regulaminu organizacyjnego zwanego dalej „Regulaminem”.
Świadczenia zdrowotne wykonywane są osobiście przez Jacka Kila – specjalistę z zakresu anestezjologii
i intensywnej terapii legitymującego się prawem wykonywania zawodu numer 8173571 wydanym przez
Beskidzką Izbę lekarską w Bielsku-Bialej, prowadzącego działalność gospodarczą wpisaną do Ewidencji
Działalności Gospodarczej przez Wójta Gminy Wilkowice pod numerem 1961.

§1
Cele i zadania podmiotu:
Podstawowym celem praktyki zawodowej jest działalność lecznicza wykonywana w formie
jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska polegająca
na udzielaniu specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii
w tym leczenia bólu z akupunkturą oraz świadczeń z zakresu medycyny ogólnej.

§2
Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych:
Podstawowym rodzajem działalności Praktyki zawodowej jest udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie:
a) ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej w zakresie badania i leczenia bólu,
przedoperacyjnych i pooperacyjnych konsultacji anestezjologicznych, orzekania i opiniowania
o stanie zdrowia, orzekania o czasowej niezdolności do pracy,
b) wykonywania specjalistycznych świadczeń z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii
w salach operacyjnych i zabiegowych przedsiębiorstw podmiotów leczniczych, z którymi
praktyka zawodowa podpisała stosowne umowy,
c) wykonywania świadczeń leczniczych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii oraz
medycyny ogólnej w miejscu wezwania przez pacjenta.
Działalność ambulatoryjna obejmuje świadczenia związane z diagnostyką i leczeniem bólu,
a w tym: udzielaniem porad z zakresu medycyny bólu, wykonywaniem zabiegów leczniczych
nieinwazyjnych (masaż, akupresura, moksoterapia, TENS) jak również inwazyjnych (akupunktura, blokady
lecznicze, neurolityczne). Blokady neurolityczne i blokady neuraxialne wykonywane są w warunkach bloku
operacyjnego w miejscu działalności podmiotu leczniczego, posiadającego w swoich strukturach takie
pomieszczenia, a z którymi podpisano stosowne umowy najmu lub użyczenia.
Działalność medyczna wykonywana w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego obejmuje
świadczenia z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii dla pacjentów podmiotów leczniczych
prowadzących działalność medyczną wymagającą takich świadczeń. Świadczenia te obejmują: kwalifikację
do znieczuleń, wykonanie znieczuleń do zabiegów diagnostycznych i leczniczych, opiekę okołooperacyjną,
świadczenia intensywnej terapii.
Działalność medyczna wykonywana w miejscu wezwania (w domu pacjenta lub innym miejscu nie
będącym przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego) obejmuje świadczenie usług medycznych z zakresu
leczenia bólu, opieki paliatywnej, opieki nad pacjentem wentylowanym w warunkach domowych oraz
medycyny ogólnej w tym również wykonywania badań diagnostycznych z zakresu ultrasonografii.
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§3
Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych:
1. Świadczenia medyczne z zakresu medycyny bólu udzielane są ambulatoryjnie w Poradni Leczenia Bólu
w miejscu działalności DOLOR-MED - Jacek Kil tj. w Jasienicy ul. Cieszyńska 933. Świadczenia
powyższe udzielane są również w miejscu wezwania przez pacjenta (wizyty domowe).
Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście lub drogą telefoniczną w dni powszednie w godzinach od
800 do 1800 (numer telefonu podany do wiadomości w miejscu działalności leczniczej lub też dostępny
na stronie internetowej) z wyznaczeniem dnia i godziny udzielenia świadczenia zdrowotnego.
Świadczenia zdrowotne są udzielane w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z pacjentem.
2. Świadczenia medyczne z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii udzielane są w przedsiębiorstwie
podmiotów leczniczych z którymi obowiązują stosowne umowy:
1.
Klinika Św. Łukasza Bielsko-Biała ul. Bystrzańska 89b,
2.
Szpital Pod Bukami Bielsko-Biała ul. Szara 5,
3.
Szpital Pediatryczny Bielsko-Biała ul. Sobieskiego 83,
4.
NZOZ Centrum Medyczne Betamed Katowice ul. Mikołowska 100a/802.
Termin i miejsce udzielania świadczeń określony jest w umowie z podmiotami leczniczymi.

§4
Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej:
Koszt wykonania jednej strony papierowej kopii dokumentacji medycznej wynosi 0,50 zł, a na
elektronicznym nośniku 6,00 zł za całość kopiowanej dokumentacji.

§5
Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat:
1. Świadczenia ambulatoryjne w Poradni Leczenia Bólu w Jasienicy ul. Cieszyńska 933 oraz
świadczenia medyczne w miejscu wezwania przez pacjenta wykonywane są wyłącznie
komercyjnie. Sposobem płatności jest wyłącznie płatność gotówkowa po wykonanym
świadczeniu. Płatność dokonywana jest na podstawie obowiązującego cennika stanowiącego
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. W przypadku udzielania świadczeń na podstawie umów zawartych z podmiotami
współpracującymi odpłatność określana jest w tych umowach.

§6
Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków
publicznych:
Cennik (załącznik nr 1) podany jest do publicznej wiadomości w miejscu udzielania świadczeń oraz
na stronie internetowej praktyki zawodowej.
§7
Przepisy końcowe:
1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają dla swej ważności formy pisemnej i ogłoszenia
co najmniej 14 dni przed wejściem w życie w formie przyjętej w praktyce zawodowej.
2. Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Bystra; 02-11-2011

Podpis właściciela praktyki zawodowej:
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Załącznik Nr 1 do regulaminu organizacyjnego „DOLOR-MED – Jacek Kil” z dnia 02-11-2011

Usługa medyczna

Cena

I-porada

150,00

II i następne porady w ramach jednego
schorzenia bez leczenia zabiegowego

100,00

Zabieg akupunktury bez kosztów igieł
z igłami

30,00
40,00

Opłata za serię zabiegów akupunktury
(10 zabiegów bez igieł) płatne z góry
z igłami
Blokada lecznicza + koszt leków
- leki znieczulenia miejscowego
- sterydy
Moksoterapia – 1 zabieg

270,00

Masaż bańką chińską – 1 zabieg

30,00

Blokada lecznicza z pierwszą poradą
Kolejnymi

250,00
150,00

Porada kwalifikująca do procedury
anestezjologicznej

100,00

Wizyta domowa + koszty dojazdu
(50,00 w granicach miasta Bielsko-Biała
i Jasienicy. Pozostałe 4,00/km)

150,00

350,00
100,00
120,00
130,00
30,00
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