
OdpIatnoS6 za wydanie zaSwiadczenia lekarskiego

ZASⅥADCZENIA BEZPLATNE

OrZeCZenia i za§wiadczenia wydawane przez lekarza na Zyczenie pa匂enta:

・ W ZWi坪ku z dalszym leczeniem lub rehabilita(彊np. za§wiadczenia dla okazania

lekarzom speQjalistom, do kt6rych kierowany jest papjent, Za§wiadczenia o stanie

Zdrowia wydawane w zwiazku z uczestnictwem paQj enta w tumusach rehabilitacカnych

・ OrZekqjape niezdolnoSci do pracy, POZWalz弱ce na kontynuowanie nauki np.

ZaSwiadczenia dla szkoly o usprawiedliwieniu nieobecnosti dziecka w szkole z powodu

Choroby, Zaiwiadczenia, Ze stan zdrowia papienta pozwala na zdawanie egzamin6w do

SZkoly policealpej , CZy POZamicz匂

・　ZWl脅Zane ZuCZeStnictwem dzieci, uCZni6w, Sfuchaczy zaldad6w ksztalcenia

naucaycieli i student6w w z勾?Ciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku np.

Za!wiadczenia, Ze stan zdrowia paQjeuta pozwala na uczestniczenie w zawodach

SPOrtOWyCh, Z匂eciach sportovych, koIoniach

・ dla ce16w pomocy spoleczn句np. za§wiadczenia, Ze papjent znqjdyje si? POd sts垂

OPiekかekarskq, kt6ra wymaga stosowania przewlekle lek6w, na kt6re papjent ponosi

ZnaCZne koszty

・　dla ce16w uzyskania zasiIku pielegnacyJnegO,

・ dla ce16w orzecznictwa o niepeInopraunofoi,

. dla ce16w ustalenia przyczyn i rodz句u uszkodzeh ciaねzwlaZanyCh zudyciem

PrZemOCy W rOdzinie

・ dla ce16w uzyskania dodatku z tytulu urodzenia dziecka lub jednorazow匂zapomogi

Z tytuh urodzenia dziecka

ar手16 us手l us幼明′ Zd房a 27 sie7pnia 2004 r. o血′iaゐzeniach (やieki zd・OWO加ei

〆nansowa砂,Ch ze jro(妨6wpublicz砂′Ch W. Dz. U z 2008 r. N予164 poz. 1027「Zp6Zn zm)

W praypadku orzekania o niezdolnofoi do pracy dla ce16w rentovych lub ustaleniem uprawnie允

W ramach ubezpieczeh spoIecznych powima zaplaci6 instytucja, kt6ra je zlecila, CZyli w tym

PrZyPadku ZUS lub KRUS.

ar手16 ust. 4 usta†vy Zd房a 27 sierpnia 2004 r. oSwia虎zeniach Qpieki zdrowomei

fnansowaraych ze jrodk6wpublicz砂ch (j・ Dz・ U z 2008 r・ Nr 164 poz・ 1027 zp6Zn zm・)

Koszty badah lub za§wiadczeri na zlecenia prokuratury lub sadu sa pokrywane z budzetu

Pahstwa

art. 16 us手　2 usta切y zd7ia 27 sieIpnia 2004 r. oん′iaゐzeniach apie席z初owo触2i

fnansowa砂ch ze jro(弛5wpc/bliczI砂Ch “j. Dz. U z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 zp6Zn zm・)

s甜調抜かy脚む胎d囲乙d陶画
- Miejska Przychod雨Zdrowfa w Za撮8Ch
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ZASⅥADCZENIA PLATNE

WSZystkie pozostale vydawane na zyczenie papjenta m.in.:

・ OrZeCZenia o zdolnoici do prowadzenia pQjazd6w mechanicznych

・ Za§wiadczenia dla fim ubezpieczenlOWyCh

・ Za§wiadczenia do Urz?du Pracy potwierdz魂ce,乞e papjent ze wzgl?du na stan zdrowia

nie m6gl w danym dniu stawi6 si? W Urzedzie Pracy, aby potwierdzi6 swde gotowo§6

do poQj?Cia pracy

・ Zaiwiadczenie,乞e dziecko zn砧duje si? POd staねopieka lekarsk脅W ZWi辞]柵ze spraw脅

O alimenty

. za§wiadczenie lekarskie dla ZUS, KRUS na potrzeby post?POWania rentowego oraz

O PrZyZnanie Swiadczeh z tytufu wypadk6w pray pracy czy chor6b zawodovych,

W POSt?POWaniach o odszkodowania, nP. dla PZU

. dla potrzeb orzeczeh s坤ovych

・ Obdukqie w celach sadowo-lekarskich

・ WPISy do pracownicz♀i ksi酔eczki zdrowia oraz za§wiadczenia lekarskie

vykoraystywane w medycynie pracy (dopuszcz哀履ce pracownika do pracy na

Okre§lonym stanowisku - dotyczy stanowisk pracy bez narazenia na czymiki

SZkodliwe, a takze dla uc狐i6w i student6w, kt6rym do dalsz匂nauki niezb?dna jest

ksi辞eccka zdrowia lub za§wiadczenie o przydatnosti do wykonywania zawodu)

・ Za§wiadczenie o stanie zdrowia dla zaklad6w pracy lub imych instytu専wcelu

uzyskania §wiadczeh rzeczowych lub pieni砕nych

・ ZaSwiadczenia lekarskie wydawane w celu podj?Cia pracy za granlCa

. za§wiadczenia dla potrzeb sanitamo-ePidemioIogicznych

・ Za§wiadczenia wydawane na zyczenie papienta w imych celach pozalecznicaych

・ Za§wiadczenie lekarskie lub za§wiadczenie wystawione przez poIo血a, Wydawane na

dyczenie §wiadczeniobiorcy, jezeli nie sa vydawane dla ce16w uzyskania dodatku

Z tytufu urodzenia dziecka lub jednorazow匂zapomogi z tytulu urodzenia dziecka.

Wysoko§6 0Pねt za wydanie za§wiadczenia lub orzeczenia wydawanego na zyczenie pa匂enta

lub imego podmiotu zlecajacego okreila Cemik , kt6ry stanowi zaねcznik Nr 2 do Regulaninu

Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego ZakIadu Opieki Zdrowotn匂　MiQjskiQj

Przychodni Zdrowia w Z脅bkach.
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