1. Podmiot leczniczy (zwany dalej: „Podmiotem Leczniczym”) działa pod nazwą: „WINBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” z siedzibą pod adresem:
ul. Warszawska nr 67/69, 05-190, NASIELSK, numer NIP: 5311707885 oraz REGON:
385634551, numer KRS: 0000830720, kapitał zakładowy w wysokości: 5.000,00 zł, dla
której to spółki akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział
KRS.
2. Dane adresowe i korespondencyjne Podmiotu Leczniczego:
Adres korespondencyjny podmiotu
ul. Warszawska 67/69
leczniczego:
05-190 Nasielsk
Numer telefonu podmiotu leczniczego:
Adres poczty elektronicznej podmiotu
leczniczego:
Adres strony internetowej podmiotu
leczniczego:

509896443

edytagiera@mrowkanasielsk.pl
www.lavitanasielsk.pl

3. Podmiot Leczniczy jest wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność
leczniczą numer księgi rejestrowej: 000000246753, organ rejestrowy: Wojewoda
Mazowiecki.
4. Podmiot Leczniczy prowadzi działalność leczniczą rodzaju ambulatoryjne
świadczenia zdrowotne.
5. Podmiot Leczniczy udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu
fizjoterapii, polegających na:
1) diagnostyce funkcjonalnej pacjenta;
2) kwalifikowaniu i planowaniu fizykoterapii;
3) kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu kinezyterapii;
4) kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu masażu;
5) zlecaniu wyrobów medycznych, zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków,
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobów medycznych;
6) dobieraniu do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych;
7) nauczaniu pacjentów posługiwania się wyrobami medycznymi;
8) prowadzeniu działalności fizjoprofilaktycznej, polegającej na popularyzowaniu
zachowań prozdrowotnych oraz kształtowaniu i podtrzymywaniu sprawności
i wydolności osób w różnym wieku w celu zapobiegania niepełnosprawności;
9) wydawaniu opinii i orzeczeń odnośnie do stanu funkcjonalnego osób
poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii;
10) nauczaniu pacjentów mechanizmów kompensacyjnych i adaptacji do
zmienionego potencjału funkcji ciała i aktywności.
6. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie odpłatnie. Wysokość opłat za
udzielone świadczenia zdrowotne określa ustalony przez Kierownika cennik.
7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów oraz pracowników Podmiotu
Leczniczego, (w tym osób współpracujących z Podmiotem Leczniczym na podstawie
umów cywilnoprawnych), prowadzony jest całodobowo monitoring pomieszczeń
ogólnodostępnych, który obejmuje swoim zakresem obszar przed Zakładem
Leczniczym.

8. Monitoring, o którym mowa powyżej, jest prowadzony za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz (monitoring wizyjny). W ramach monitoringu nie jest rejestrowany
dźwięk.
9. Dane osobowe uzyskane w trakcie Monitoringu są przetwarzane w celu zapewnienia
bezpieczeństwa pacjentów oraz pracowników i współpracowników Podmiotu
Leczniczego.
10. Nagrania uzyskanie w trakcie prowadzenia Monitoringu są przechowywane przez
okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Po upływie tego okresu, uzyskane w wyniku
monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile
przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
11. Nagrania utrwalone w trakcie prowadzenia Monitoringu mogą zostać udostępnione
podmiotom trzecim wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
udzielane przez „WIN-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”
ŚWIADCZENIE ZDROWOTNE

CENA BRUTTO

MASAŻE LECZNICZE
1.
2.

Masaż leczniczy – całościowy (60 minut)
Masaż leczniczy – częściowy (30 minut)

120
70

KONSULTACJE FIZJOTERAPEUTYCZNE
3.
4.

Konsultacja fizjoterapeutyczna (dzieci)
Konsultacja fizjoterapeutyczna (dorośli)

120
120

FIZYKOTERAPIA
5.
6.

Prąd
Ultradźwięki, laser, lampa Bioptron

25
25
POZOSTAŁE

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Terapia indywidualna – dorośli (45 minut)
Terapia indywidualna – dorośli (60 minut)
Kinesiotaping – mały
Kinesiotaping – duży
Kinesiotaping – średni
Terapia wad postawy i skolioz FITS
Terapia manualna
Terapia tkanek miękkich
Terapia czaszkowo – krzyżowa
Terapia funkcjonalna
Integracja sensoryczna
Terapia ręki (motoryka mała)
PNF
Terapia wg. systemu Peto
Masaż limfatyczny (30, 45, 60 minut)

90
120
20
40
30
120
120
120
140
120
120
120
120
120
70/90/120

CENNIK OPŁAT ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
przez „WIN-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”

1.
2.
3.
4.
5.
6.

SPOSÓB UDOSTĘPNIENIA

OPŁATA ZA
UDOSTĘPNIENIE

Kopia dokumentacji medycznej
Wydruk dokumentacji medycznej
Odpis dokumentacji medycznej
Wyciąg dokumentacji medycznej
Na informatycznym nośniku danych (płyta CD lub
DVD).
Pierwsze udostępnienie dokumentacji medycznej w
postaci kopii, wydruku, odpisu lub wyciągu lub na
informatycznym nośniku danych

0,36 zł za stronę
0,36 zł za stronę
10,33 za stronę
10,33 za stronę
2,06 zł

bezpłatnie

