
 
 
 

Załącznik Nr 49 
do Regulaminu Organizacyjnego  

SPSK Nr 1 w Lublinie 

 

Realizacja prawa pacjenta do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej 

§ 1 

Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, tj. takiej, która  nie polega 

na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym także opieki sprawowanej nad pacjentką w 

warunkach  ciąży, porodu i połogu, sprawowanej przez osobę bliską. 

 

§ 2 

Zamiar skorzystania z prawa do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej należy zgłosić  lekarzowi 

prowadzącemu, a pod jego nieobecność lekarzowi dyżurnemu wraz z  informacją z jakich 

świadczeń wymienionych w §3 ust.1, punkt 1-5 osoba  

sprawująca opiekę chciałaby korzystać. 

 

§ 3 

1. Ustala się następującą odpłatność za: 

1) śniadanie:                    4,54 zł brutto ( w tym: 4,20 zł netto + 8% VAT: 0,34 zł) 

2) obiad:                          9,29 zł brutto ( w tym: 8,60 zł netto + 8% VAT: 0,69 zł) 

3) kolację:                        4,54 zł brutto ( w tym: 4,20 zł netto + 8% VAT: 0,34 zł) 

4) wyżywienie całodzienne:   18,36 zł brutto ( w tym: 17,00 zł netto + 8% VAT:  

                                         1,36 zł) 

5) korzystanie z łóżka:     28,00 zł  brutto za dobę ( w tym: 22,76 zł netto + 23%  

                                         VAT:  5,24 zł) 

6) całodobowy pobyt w Oddziale, pokrywający koszty zużycia mediów: 10,00 zł brutto ( w 

tym: 8,13 zł netto + 23% VAT: 1,87 zł) 

2. Odpłatność, o której mowa w punkcie 1-5 ponoszona jest w razie wyboru korzystania  z w/w 

świadczeń i możliwości ich zapewnienia przez Szpital. 

3. Odpłatność, o której mowa w punkcie 6 ponoszona jest w każdym przypadku    

    całodobowego pobytu, niezależnie od korzystania ze świadczeń wymienionych  

    w punkcie 1-5. 

4. Na żądanie osoby korzystającej ze świadczeń wymienionych w ustępie 1  

   zostanie im wystawiona faktura VAT. 

 

§ 4 

Szpital  w miarę możliwości zapewni skorzystanie z wolnego łóżka na sali lub możliwość 

dostawienia łóżka polowego, wraz z pościelą i bielizną pościelową. 

 

§ 5 

1. Prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej może podlegać ograniczeniom ze względu na 

bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, oraz istnienie prawdopodobieństwa wystąpienia 

zagrożenia epidemiologicznego. 

2. Osobami uprawnionymi do podejmowania decyzji w sprawie ograniczenia 

prawa pacjenta do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne 

pacjentów  są lekarz prowadzący, a pod jego nieobecność lekarz dyżurny. 


