Praktyka Pielęgniarki Rodzinnej E D Y T A K O Z A Ń S K A
84-200 Wejherowo, ul. Franciszka Fenikowskiego 21L/17 tel. 796-04-34-34

CENNIK PRYWATNYCH USŁUG PIELĘGNIARSKICH*
OPIEKA KILKUGODZINNA LUB CAŁODOBOWA ORAZ PAKIETY ZABIEGÓW
Opieka pielęgniarska (świadczenia zapobiegawcze,
diagnostyczne, lecznicze i rehabilitacyjne) do 1 godz.
obejmujące w zależności od potrzeb m.in.
konsultację pielęgniarską, pielęgnację pacjenta,
zmianę opatrunków, profilaktykę i toaletę

200złKażda następna

przeciwodleżynową, podawanie leków w tym iniekcje

rozpoczęta godzina 40zł

podskórne i domięśniowe, pielęgnację odleżyn

dopłata

cewnika lub stomii, edukację zdrowotną pacjenta,

50% za

rodziny i opiekuna w tym w zakresie pielęgnacji i

wezwanie

opieki nad chorym oraz usługę rehabilitacyjną

w weekend

Opieka pielęgniarska 8 godz.

360 zł

Opieka pielęgniarska 10 godz.

400 zł

Opieka pielęgniarska 12 godz.

480 zł

Opieka pielęgniarska 24 godz.

600 zł

Opieka pielęgniarska miesiąc – 22 dni

oraz w
nocy
od 21.00 6.00

4400 zł

po 8 godz.
Opieka pielęgniarska – pełny miesiąc

5500 zł

po 8 godz. w tym weekendy i święta
PAKIETY
Zastrzyk domięśniowy 10x *

250 zł

Zastrzyk domięśniowy 20x *

460 zł

Usługi pielęgniarskie
do 30 godz. w m-cu – jednorazowe wejście do 1
godz.*

800 zł

*Za usługi płatne z góry
Wszystkie pakiety należy wykorzystać w ciągu 6 miesięcy od dnia zakupu, istnieje możliwość przepisania
pakietu na innego pacjenta w przypadku wystąpienia ważnych okoliczności życiowych
Dojazd na terenie Wejherowa do 10 km gratis, powyżej 1 zł za km + powrót.
Badania laboratoryjne według odrębnego cennika + opłata za pobranie materiału 10-30 zł w zależności
od formy dostarczenia wyników ( elektronicznie lub osobiście).

Praktyka Pielęgniarki Rodzinnej E D Y T A K O Z A Ń S K A
84-200 Wejherowo, ul. Franciszka Fenikowskiego 21L/17 tel. 796-04-34-34

CENY ZABIEGÓW JEDNORAZOWYCH W DOMU PACJENTA
Iniekcje
(cena zabiegu obejmuje cenę sprzętu medycznego) – konieczne pisemne zlecenie lekarza


Wlew kroplowy – czas realizacji do 1 godziny 80 zł



Wlew kroplowy – czas realizacji od 1 do 2 godzin 120zł



Założenie wenflonu 50 zł



Zastrzyk domięśniowy 35 zł



Zastrzyk dożylny 50 zł



Zastrzyk podskórny 30 zł

Opatrunki
(cena nie obejmuje ceny opatrunków oraz sprzętu)


Wymiana cewnika: u kobiet



leczenie odleżyn ( zależy od stopnia odleżyny) 50 – 150 zł



Zdjęcie szwów ( zależy od ilości szwów) 30 – 80 zł



Zmiana opatrunku ( mała, duża rana) 50 – 120 zł



Zmiana opatrunku wokół stomii + wymiana worka stomijnego 60zł

80 zł

/ u mężczyzn 100 zł

/ nadłonowego 150 zł

Inne czynności


pomiar poziomu cukru we krwi za pomocą gleukometru 20 zł



pomiar RR, tętna, oddechów, temp. ciała + ocena parametrów 30zł



Edukacja zdrowotna – czas 60minut (obejmuje poradnictwo dot. pielęgnacji i profilaktyki) 70 zł



Wykonanie lewatywy, wlewki 80 zł



Założenie zgłębnika do żołądka 100 zł



Inhalacje 50 zł



Płukanie ucha 50 zł



Karmienie przez sondę + edukacja rodziny 150zł
Usługa rehabilitacyjna rozliczana jest w systemie godzinowym: 200 zł za 1 godz.
Usługa opiekuńcza rozliczana jest w systemie godzinowym: 25 zł za 1 godz.

*UWAGI: WSZYSTKIE PODANE CENY PODLEGAJĄ NEGOCJACJI

