
NAZWA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNEGO cena

 ZABIEGI

1.     zastrzyk domięśniowy lub podskórny 10,00 zł                                   

2.     zastrzyk dożylny 20,00 zł                                   

3.     szczepienia (podskórne, doustne, itp.), 10,00 zł                                   

4.     próba tuberkulinowa 15,00 zł                                   

5.     kroplowy wlew dożylny 40,00 zł                                   

6.     pomiar ciśnienia tętniczego 10,00 zł                                   

7.     założenie wkłucia centralnego 210,00 zł                                 

8.     założenie wkłucia dializacyjnego 350,00 zł                                 

PORADNIE SPECJALISTYCZNE/ODDZIAŁY - 

porady,konsultacje,zabiegi

UWAGA! konsultacje ordynatorskie + 20 zł

1.     ginekologiczno – położnicza

·       porada/konsultacja 80,00 zł                                   

·       badanie cytologiczne 40,00 zł                                   

·       elektrokoagulacja szyjki macicy z powodu nadżerki 120,00 zł                                 

·       założenie spirali domacicznej /bez kosztu spirali/ 60,00 zł                                   

·       usunięcie spirali domacicznej 60,00 zł                                   

·       kolposkopia 150,00 zł                                 

·       histeroskopia 500,00 zł                                 

2.     chorób zakaźnych

·       porada/konsultacja chorób wątroby 80,00 zł                                   

·       porada/konsultacja profilaktyki wścieklizny 80,00 zł                                   

3.     diabetologiczna

·       porada/konsultacja 80,00 zł                                   

4.     chirurgiczna ogólna i chirurgiczna urazowa 

·       porada/konsultacja 80,00 zł                                   

·       usunięcie szwów 40,00 zł                                   

·       znieczulenie nasiękowe 30,00 zł                                   

·       opatrunek prosty 15,00 zł                                   

·       opatrunek specjalny 25,00 zł                                   

·       punkcje, aspiracje stawów i kaletek 50,00 zł                                   

·       blokada dostawowa 50,00 zł                                   

·       oczyszczenie (wycięcie) rany 100,00 zł                                 

·       drobny zabieg 200,00 zł                                 

·       rozległy zabieg 300,00 zł                                 

·       inne zabiegi (np. nacięcie ropni) 100,00 zł                                 

·      Założenie opatrunku gipsowego

·       na dłoń lub stopę 50,00 zł                                   

·       na przedramię lub podudzie 60,00 zł                                   
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·       na całą kończynę górną lub dolną 70,00 zł                                   

·       szyny gipsowej 40,00 zł                                   

·       zdjęcie opatrunku gipsowego 30,00 zł                                   

·      Nastawienie zwichnięcia 40,00 zł                                   

·      Nastawienie złamania

·       prostego 400,00 zł                                 

·       powikłanego 600,00 zł                                 

8. onkologiczna

·       porada/konsultacja 80,00 zł                                   

·       badanie palpacyjne sutków 10,00 zł                                   

·       badanie USG piersi 50,00 zł                                   

·       biopsja cienkoigłowa 150,00 zł                                 

·       dermatoskopia 100,00 zł                                 

9. otolaryngologiczna

·       porada/konsultacja 80,00 zł                                   

·       audiometr 50,00 zł                                   

10. urologiczna

·       porada/konsultacja 100,00 zł                                 

·       porada wraz z USG układu moczowego dla dzieci 100,00 zł                                 

·       cystoskopia 300,00 zł                                 

·       cewnikowanie 30,00 zł                                   

·       koszt cewnika 5,00 zł                                     

·       odklejenie napletka 150,00 zł                                 

·       operacja stulejki 350,00 zł                                 

·       operacja skróconego wędzidełka 250,00 zł                                 

·       pobieranie wycinków z pęcherza moczowego 500,00 zł                                 

11. internistyczna

·       porada/konsultacja 80,00 zł                                   

12. neurologiczna

·       porada/konsultacja 80,00 zł                                   

13. nadciśnienia tętniczego

·       porada/konsultacja 100,00 zł                                 

·       badanie USG  serca 130,00 zł                                 

·       badanie holter EKG  100,00 zł                                 

·       badanie holter RR 100,00 zł                                 

14. endokrynologiczna 

·       porada/konsultacja endokrynologiczna 120,00 zł                                 

·       badanie USG 80,00 zł                                   

PRACOWNIA BADAŃ NIEINWAZYJNYCH

1.     badanie elektrokardiograficzne EKG

Þ     spoczynkowe EKG 30,00 zł                                   

Þ     wysiłkowe EKG – bieżnia 120,00 zł                                 

2.     badanie Holterowskie rytmu serca 120,00 zł                                 

3.     badanie Holterowskie ciśnienia tętniczego 120,00 zł                                 

4.     badanie EEG 120,00 zł                                 



5.     video EEG 250,00 zł                                 

6.     EEG - w czuwaniu dzieci od 6 do 18 lat 150,00 zł                                 

7.     EEG - we śnie dzieci od 0 do 5 lat 350,00 zł                                 

8.     EEG - we śnie (po deprywacji snu) dzieci od 6 do 18 lat 180,00 zł                                 

9.     badanie Biofeedback 120,00 zł                                 

10.   badanie spirometyczne 35,00 zł                                   

BADANIA ENDOSKOPOWE

1.     gastroskopia 100,00 zł                                 

2.     polipektomia 250,00 zł                                 

3.     koagulacja 250,00 zł                                 

4.     kolonoskopia 150,00 zł                                 

5.     rektoskopia 80,00 zł                                   

6.   TRUS - USG przezodbytnicze (translektarne) 300,00 zł                                 

·       Badanie z pobraniem wycinków hist - pat  +  70 zł.

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

1.Porada lekarska poprzedzona badaniem fizykalnym ( z wyłączeniem 

procedur dodatkowych np.: LABO,TK,RTG,USG) 100,00 zł                                 

2.Porada lekarska z podaniem leków lub dorobnymi zabiegami (z 

wyłączeniem procedur dodatkowych np.: LABO,TK,RTG,USG) 150,00 zł                                 

3.Porada lekarska z  dużymi zabiegami (z wyłączeniem procedur 

dodatkowych np.: LABO,TK,RTG,USG) 300,00 zł                                 

4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowie i doznanych obrażeniach - 

obdukcja lekarska 80,00 zł                                   

dodatkowo koszt procedur wyłączonych według cennika

ODDZIAŁY SZPITALNE

1. Doba w szpitalu 300,00 zł                                 

·       dodatkowo koszt procedury rozliczeniowej wg wyceny NFZ

ZABIEGI OPERACYJNE 

Endoprotezoplastyka pierwotna stawu biodrowego 14500,00 zł + koszt implantu

Endoprotezoplastyka pierwotna stawu kolanowego 14900,00 zł + koszt implantu 

Koszt implantu (dobierany indywidualnie do potrzeb pacjenta)* 5000,00 zł - 6000,00 zł 

ZESPOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO/TRANSPORT

1.Usługa transportowa, zabezpieczenie imprez:

Þ w granicach powiatu 4,50/km

·      lekarz 65,00/h

·      pielęgniarka 35,00/h

·      ratownik medyczny 35,00/h

·      kierowca 35,00/h

Þ w poza granicami powiatu 4,00/km

·      lekarz 65,00/h

·      pielęgniarka 35,00/h

·      ratownik medyczny 35,00/h

·      kierowca 35,00/h

·      poza granicami kraju dodatkowo koszty delegacji i inne 

osobowe



SZKOŁA RODZENIA

1. Pakiet zajęć teoretycznych i praktycznych z zakresu przygotowania 

do porodu, karmienia piersią i pielęgnacji noworodka. 300,00 zł                                 

USŁUGI CENTRALNEJ STERYLIZACJI

1. Ryczałt miesięczny dla kontrahentów zwolnionych z podatku VAT                  

(7 pkt przeliczeniowych)                                  100,00 zł 

2. Ryczałt miesięczny dla kontrahentów niezwolnionych z podatku 

VAT (4 pkt przeliczeniowe) 50,00 zł

3. każdy następny punkt przeliczeniowy netto 15,00 zł

*  Rodzaj i koszt implantu ustalany podaczas kwalifikacyjnej wizyty lekarskiej








