
Gabinet Lekarski Dorota Łojko – zasady rejestracji, udzielania porad i cennik 

Rejestracja telefonicznie czynna: poniedziałki i wtorki w godz.12-19 oraz piątki w godz. 15-19  

(720 841 092), przyjmuję tylko osoby dorosłe. 

Wizyta pierwszorazowa (trwać może do 60 min.)  
Uprzejmie proszę o:  

 przyniesienie dokumentacji medycznej jakąkolwiek Pan/i posiada dotyczącej dotychczasowego leczenia 
psychiatrycznego 

 przyniesienie dokumentacji medycznej jakąkolwiek Pan/i posiada (stare wyniki, wypisy) dotyczącego 
całego/ogólnego stanu zdrowia 

 przyniesieniu wszystkich przyjmowanych obecnie leków/suplementów diety/ziół (może być zdjęcie 
opakowań z pełną nazwą i składem) 

 przybycie ok. 5-10 minut wcześniej, by dopełnić formalności (założyć kartotekę/dokumentację), 
konieczny jest dowód tożsamości 

 
Czas trwania kolejnej (kontrolnej) wizyty jest zawsze indywidualny i podyktowany zmianami w aktualnym 
stanie zdrowia, co może wpłynąć na opóźnienie w oczekiwaniu na wizytę.  
W sytuacji nagłego i/lub znacznego pogorszenia stanu zdrowia, w sytuacji kryzysowej -przyjmuję 
Pacjentkę/ta, którą/ego już leczę, poza kolejnością, co może wpłynąć na opóźnienie w oczekiwaniu 
na wizytę planowych Pacjentów.  
Nie mam kontraktu z NFZ, nie wystawiam recept z refundacją.  
Istnieje możliwość orzeczenia niezdolności do pracy (w sytuacjach uzasadnionych stanem zdrowia 
psychicznego pacjenta) z wystawieniem eZLA.  
Wystawiam zaświadczenia o stanie zdrowia dla ZUS oraz innych instytucji. 
Płatność – gotówką, przelewem. 
Istnieje możliwość (po uprzednim ustaleniu) realizacji wizyty w systemie zdalnym (rozmowa 
telefoniczna, komunikator z trybem audiowideo). 
 
Cennik* 
Wizyta diagnostyczna (pierwszorazowa) (do 60 min.)**  300 zł 

Wizyta kolejna (terapeutyczna) (do 30 min.)** 150 zł 
Wizyta lekarska kontraktowana, rodzinna, sytuacyjna, porada w sprawie innej osoby (do 20min.) 100 zł 
E-recepty bez wizyty (nie później niż 4 m-ce od poprzedniej wizyty)  -przedpłata przelewem*** 50 zł 
Zaświadczenie o stanie zdrowia dla instytucji (np. ubezpieczeniowej) 150 zł 

Nieodwołanie wizyty (mniej niż 24h przed ustalonym terminem) -płatne przed kolejną wizytą 50 zł 

Porada lekarska w systemie zdalnym, zakończona wygenerowaniem e-recepty (tylko dla 
pacjentów pozostających w stałym leczeniu)- przedpłata przelewem*** 

150 zł 

Jednorazowa wizyta celem oceny stanu psychicznego w dniu badania wraz z wypisaniem 
zaświadczenia lekarskiego (proszę zaznaczyć przy rejestracji terminu wizyty) 

350 zł 

Kopia dokumentacji zakończonego leczenia, poświadczona za zgodność z oryginałem (dla osoby 
niepozostającej w leczeniu w tut. gabinecie) 

50 zł 

 

* W innych, szczególnych sytuacjach cena może być ustalona indywidualnie. 
**W cenie wizyty są wszelkie konsultacje telefoniczne/SMS-owe związane z leczeniem, w tym także drobne 
modyfikacje farmakologiczne oraz przepisanie recept na kolejne miesiące, jeśli stan psychiczny Pacjenta nie 
wymaga osobistej wizyty w gabinecie, a od ostatniej wizyty nie upłynęło więcej niż 4 miesiące. 

***Numer konta do przelewu: 16 1140 2004 0000 3202 0768 4834 lub http://www.jakto.com.pl/platnosc.html  
w tytule proszę wpisać PORADA oraz imię i nazwisko Pacjenta 

 
Uprzejmie proszę, by kontaktować się ze mną przez telefon rejestracji (SMS lub rozmowa)- proszę zostawić 

wiadomość, oddzwonię/odpowiem, kiedy będzie to już możliwe, a na wszystkie pilne SMS staram 
się odpowiadać na bieżąco. 

http://www.jakto.com.pl/platnosc.html

