
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2021 

Dyrektora Zespołu Przychodni i Ośrodków Zdrowia Krzeszowickie Centrum Zdrowia

z dnia 04.01.2021r. 

CENNIK ŚWIADCZEŃ ODPŁATNYCH

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej 

Zespół Przychodni i Ośrodków Zdrowia Krzeszowickie Centrum Zdrowia informuje że:

1) Udziela świadczeń medycznych w rodzaju: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

2) Udziela świadczeń medycznych w zakresie:

• Podstawowa Opieka Zdrowotna

• Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna 

• Medycyna Pracy

• Leczenie stomatologiczne

• Rehabilitacja lecznicza

• Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
3) Budynek ul. Legionów Polskich 30 oraz Krakowska 8 objęty jest systemem monitoringu 

wizyjnego ( wejścia do budynku, korytarze ogólnodostępne, pomieszczenie DAT, teren za 

budynkami w granicach działki, parking wewnętrzny dla pracowników).

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Krzeszowickie 

Centrum Zdrowia – Administratora Danych dostępne są na stronie 

www.kczkrzeszowice.pl, w dziale Administracyjno – Technicznym ul. Legionów Polskich 

30.

4) wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej  oraz wysokość opłat za 

świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami 

odrębnymi, udzielane za częściowa lub całkowitą odpłatnością wynoszą: 

I. ANALITYKA

BADANIE MOCZU

Mocz-analiza ogólna 10,00 zł

Mocznik, kreatynina, kwas moczowy, sód i potas, chlorki, wapń, magnez, 

fosfor nieorganiczny – w moczu dobowym lub porannym

każde po 12,00 zł

Amylaza w moczu 12,00 zł

HEMATOLOGIA I KOAGULACJA

Morfologia pełna – 18 parametrów 14,00 zł

OB. 10,00 zł

Czas koalinowo-kefalinowy (APTT) 15,00 zł

Czas protrombinowy (PT) 15,00 zł

Fibrynogen 15,00 zł

Rozmaz krwi manualnie 13,00 zł

D-Dimery ilościowo 47,00 zł



BADANIE KAŁU

Kał na krew utajoną 21,00 zł

Kał na resztki pokarmowe 20,00 zł

Lamblie w kale ( met. ELISA) 40,00 zł

Kał na pasożyty- jedno oznaczenie 21,00 zł

Kał na posiew- bakteriologiczny 60,00 zł

Kał – badanie mykologiczne 50,00 zł

Kał – nosicielstwo Salmonella 3 oznaczenia 140,00 zł

Kał – Helicobacter pylori 50,00 zł

CHEMIA KLINICZNA
Albuminy 12,00 zł

Aminotransferaza alaninowa ALAT 12,00 zł

Aminotransferaza asparaginowa ASPAT 12,00 zł

Amylaza w surowicy 12,00 zł

Białko całkowite 12,00 zł

Bilirubina całkowita 12,00 zł

Bilirubina bezpośrednia 10,00 zł

Bilirubina pośrednia 15,00 zł

Chlorki w surowicy 10,00 zł

Cholesterol całkowity 13,00 zł

Lipidogram (Chol. HDL. LDL.TG) 35,00 zł

Cholinesteraza 20,00 zł

Białko frakcje - proteinogram 30,00 zł

Fosfataza alkaliczna (ALP) 12,00 zł

Fosfor w surowicy 12,00 zł

Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP) 12,00 zł

Glukoza w surowicy ( met. enzymatyczna) 10,00 zł

Glukoza oznaczona na glukometrze 5,00 zł

Kinaza fosfo-kreatynowa (CPK) 21,00 zł

Kreatynina w surowicy 13,00 zł

Kwas moczowy w surowicy 12,00 zł

Magnez w surowicy 13,00 zł

Mocznik w surowicy 12,00 zł

Sód w surowicy 12,00 zł

Potas w surowicy 12,00 zł

Lipaza 28,00 zł

Klirens kreatyniny endogennej 14,00 zł

Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) 13,00 zł

Fosfataza kwaśna (AcP) 12,00 zł

Trójglicerydy 13,00 zł

Wapń całkowity w surowicy 13,00 zł

Wapń zjonizowany w surowicy 13,00 zł

Żelazo w surowicy 13,00 zł

Test tolerancji glukozy – 2 punktowy 25,00 zł

Test tolerancji glukozy – 3 punktowy 30,00 zł

Lit 20,00 zł

Cynk ilościowo 60,00 zł

Ołów 70,00 zł



Miedź ilościowo 50,00 zł

TiBC 20,00 zł

Celuroplazmina 50,00 zł

SERODIAGNOSTYKA
RF-ilościowo 21,00 zł

Odczyn Waalera-Rosego 20,00 zł

CRP-ilościowo 21,00 zł

ASO-ilościowo 21,00 zł

Odczyn Coombsa 50,00 zł

Grupa krwi 55,00 zł

Grupa krwi z kartą identyfikacyjną ( 2oznaczenia) 100,00 zł

Grupa krwi z kartą identyfikacyjną ( 1 oznaczenie) 60,00 zł

VDRL ( OWA ) 15,00 zł

Badanie konsultacyjne z zakresu serologii immunologicznej RCKiK 220,00 zł

HORMONY PŁCIOWE
FSH 30,00 zł

LH 30,00 zł

ESTRADIOL 32,00 zł

PROGESTERON 32,00 zł

PROLAKTYNA 33,00 zł

Beta HCG - ilościowo 40,00 zł

Testosteron 35,00 zł

Estriol wolny 38,00 zł

Aldosteron 50,00 zł

Aldosteron w dobowej zbiórce moczu 50,00 zł

Androstendion 50,00 zł

SHBG 55,00 zł

DHEA SO4 45,00 zł

DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY

TSH (hormon tyreotropowy) 25,00 zł

FT4 ( tyroksyna wolna) 25,00 zł

T3 ( trijodotyronina całkowita) 25,00 zł

FT3 (Trijodotyronina wolna) 25,00 zł

T4 ( tyroksyna całkowita) 25,00 zł

Tyreoglobulina 55,00 zł

Anty-TG (p/ciała przeciw tyreoglobulinie) 50,00 zł

Anty-TPO (p/ciała przeciw peroksydazie tarczycowej) 50,00 zł

POZOSTAŁE HORMONY I METABOLITY

ACTH (hormon adrenokortykotropowy) 45,00 zł

Kortyzol 45,00 zł

Kalcytonina 52,00 zł

Parathormon (PTH) 45,00 zł

Erytropoetyna 45,00 zł

Gastryna 70,00 zł



MARKERY NOWOTWOROWE

PSA (specyficzny antygen prostaty) 35,00 zł

PSA wolny 45,00 zł

CA-125 ( między innymi marker raka jajnika) 50,00 zł

CA-15,3 ( między innymi marker raka sutka, jajnika, płuc) 50,00 zł

CA-19,9 (między innymi marker nowotworów przewodu pokarmowego) 50,00 zł

CEA 50,00 zł

TPS 55,00 zł

HE4 90,00 zł

ROMA (Ca125+HE4+Algorytm oceny ryzyka) 135,00 zł

DIAGNOSTYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ I CHORÓB SERCA

CK-MB (mass) 40,00 zł

Troponina I 45,00 zł

Mioglobina 45,00 zł

MONITOROWANIE STĘŻENIA LEKÓW

Teofilina 70,00 zł

Digoksyna 40,00 zł

Karbamazepina 40,00 zł

Kwas walproinowy 40,00 zł

Fenytoina 90,00 zł

INNE
Hemoglobina glikowana HbA1c 35,00 zł

IgE całkowite – oznaczenie ilościowe 35,00 zł

IgA 35,00 zł

IgM 35,00 zł

IgG 35,00 zł

Antygen HbS 25,00 zł

Anty HbS 40,00 zł

Toksoplazmoza Gondii – IgG ilościowo 40,00 zł

Toksoplazmoza Gondii – IgM półilościowo 40,00 zł

Różyczka IgG- ilościowo 45,00 zł

Różyczka IgM- półilościowo 45,00 zł

p/ciała anty HCV 45,00 zł

Borelioza IgG – ilościowo 50,00 zł

Borelioza IgM - ilosciowo 50,00 zł

CMV IgG 45,00 zł

CMV IgM 50,00 zł

BRCA1 /BRCA2 390,00zł

HIV Ag/Ab (Combo) 45,00 zł

Anty CCP 85,00 zł

Mononukleoza ( odczyn lateksowy) 35,00 zł

Mykoplazma IgG 48,00 zł

Mykoplazma IgM 48,00 zł

Helicobakter pylorii – IgG 40,00 zł



Chlamydia trachomatis IgG 50,00 zł

Chlamydia pneumoniae IgG 50,00 zł

Ospa wietrzna IgG 70,00 zł

Ospa wietrzna IgM 70,00 zł

Odra IgG 70,00 zł

Odra IgM 70,00 zł

Świnka IgG 60,00 zł

Świnka IgM 60,00 zł

Eozynofilia bezwzględna ( manualnie) 15,00 zł

 IgE sierść kota 40,00 zł

IgE sp. F1 biało jaja 40,00 zł

IgE sp. F2 mleko krowie 40,00 zł

P/c p. kardiolipinie w klasie IgG met Elisa 62,00 zł

P/c p. kardiolipinie w klasie IgM met Elisa 62,00 zł

P/c p. kardiolipinie w klasie IgG i IgM łącznie met Elisa 112,00 zł

P/c p. endomysium (EmA) w klasie IgA met. IIF 62,00 zł

P/c p. endomysium (EmA) w klasie IgG met. IIF 62,00 zł

P/c p. endomysium (EmA) w klasie IgA i IgG łącznie met. IIF 97,00 zł

P/c p. gliadynie (AGA) w klasie IgA met. IIF 62,00 zł

P/c p. gliadynie (AGA) w klasie IgG met. IIF 62,00 zł

P/c p. gliadynie (AGA) w klasie IgA i IgA łącznie met. IIF 102,00 zł

Toksykologia - narkotyki

Amfetamina w moczu jakościowo 40,00 zł

Ecstasy w moczu jakościowo 40,00 zł

Kokaina w moczu jakościowo 40,00 zł

Opiaty w moczu jakościowo 40,00 zł

Marihuana w moczu jakościowo 40,00 zł

Narkotyki panel w moczu jakościowo ( amfetamina, konabinoidy, ecstasy, 

morfina, benzodiazepiny, barbiturany)

150,00 zł

Badania bakteriologiczne

Mocz – posiew ilościowy z oznaczeniem czynnika hamującego 40,00 zł
Za badanie wykonane w trybie pilnym „cito” - dodatkowa opłata 5,00 zł 

za każde badanie 



II. RADIOLOGIA

CZASZKA

RTG czaszki ( komplet pourazowy) – 3 projekcje 60,00 zł

RTG czaszki A-P i boczne – 2 projekcje 55,00 zł

RTG kości twarzoczaszki 55,00 zł

RTG podstawy czaszki – 1 projekcja 45,00 zł

RTG wyrostków sutkowych metodą Schillera – 2 projekcje 56,00 zł

RTG wyrostków sutkowych metodą Schillera – 1 projekcja 45,00 zł

RTG wyrostków sutkowych metodą Stenversa – 2 projekcje 56,00 zł

RTG wyrostków sutkowych metodą Stenversa – 1 projekcja 45,00 zł

RTG kanałów nerwów wzrokowych metodą Rheze – 2 projekcje 56,00 zł

RTG kości nosowych – 1 projekcja 45,00 zł

RTG łuków jarzmowych – 2 projekcje 48,00 zł

RTG oczodołów – 2 projekcje 58,00 zł

RTG oczodołów – 1 projekcja 46,00 zł

RTG zatok 45,00 zł

RTG żuchwy A-P + skos (komplet) – 2 projekcje 60,00 zł

RTG siodełka tureckiego – 3 projekcje 60,00 zł

RTG stawów skroniowo-żuchwowych ( 2 stawy) – 2 projekcje 48,00 zł

RTG Twarzoczaszka – 2 projekcje 58,00 zł

RTG Kość jarzmowa – 2 projekcje 48,00 zł

RTG celowane na potylicę 45,00 zł

KLATKA PIERSIOWA

RTG klatki piersiowej A-P – 1 projekcja 52,00 zł

RTG klatki piersiowej boczne – 1 projekcja 48,00 zł

RTG klatki piersiowej AP+BOK – 2 projekcje 70,00 zł

RTG mostka – 1 projekcja 48,00 zł

RTG mostka – 2 projekcje 70,00 zł

RTG stawów mostkowo-obojczykowych 45,00 zł

RTG tarczycy + klatka piersiowa ( komplet) – 2 projekcje 56,00 zł

RTG szczytów płuc ( Przybylskiego) 45,00 zł

RTG żeber skośne 50,00 zł

RTG żeber /po urazie/ A-P + skos – 2 projekcje 60,00 zł

RTG łopatki – 1 projekcja 45,00 zł

RTG łopatki – 2 projekcje 60,00 zł

RTG łopatek porównawcze – 4 projekcje 100,00 zł

RTG obojczyka – 1 projekcja 48,00 zł

RTG obojczyków porównawczo 52,00 zł



KRĘGOSŁUP  I OBRĘCZ BIODROWA

RTG  kręgosłupa szyjnego kręgów 1 – 3 przez otwarte usta 45,00 zł

RTG  kręgosłupa szyjnego A-P i boczne – 2 projekcje 58,00 zł

RTG  kręgosłupa szyjnego – 1 projekcja 45,00 zł

RTG  kręgosłupa szyjnego + czynnościowe – 4 projekcje 100,00 zł

RTG  kręgosłupa szyjnego – skośne 2 projekcje 65,00 zł

RTG  kręgosłupa szyjnego – ząb obrotnika C1 45,00 zł

RTG  kręgosłupa piersiowego A-P i boczne –2 projekcje 65,00 zł

RTG  kręgosłupa piersiowego –1 projekcja 45,00 zł

RTG  kręgosłupa piersiowego + lędźwiowego AP i bok 110,00 zł

RTG  kręgosłupa celowane – 1 projekcja 45,00 zł

RTG  kręgosłupa lędźwiowego A-P i boczne – 2 projekcje 70,00 zł

RTG  kręgosłupa lędźwiowego  – 1 projekcja 45,00 zł

RTG  kręgosłupa lędźwiowego   skosy 50,00 zł

RTG  kręgosłupa lędźwiowego A-P +boczne + czynnościowe 120,00 zł

RTG  kręgosłupa lędźwiowego czynnościowe 80,00 zł

RTG  kręgosłupa A-P ( do oceny skoliozy) – 1 projekcja AP 60,00 zł

RTG  kręgosłupa A-P ( do oceny skoliozy) – AP i bok 2 projekcje 80,00 zł

RTG  kości krzyżowej – 2 projekcje 45,00 zł

RTG  kości ogonowej A-P i boczne – 2 projekcje 50,00 zł

RTG  stawów krzyżowo-biodrowych 50,00 zł

RTG  stawów krzyżowo-biodrowych – skos 50,00 zł

RTG  stawów biodrowych 60,00 zł

RTG  miednicy 60,00 zł

RTG  kręgosłupa celowane – 2 projekcje 50,00 zł

RTG  kości łonowej 45,00 zł

RTG osiowe stawu biodrowego 60,00 zł

OBRĘCZ BARKOWA I KOŃCZYNA GÓRNA
RTG obręczy barkowej – 2 projekcje 45,00 zł

RTG obręczy barkowej AP 45,00 zł

RTG kości ramieniowej A-P i boczne – 2 projekcje 56,00 zł

RTG kości ramieniowej A-P 46,00 zł

RTG ramienia porównawczo 60,00 zł

RTG stawu łokciowego – 2 projekcje 56,00 zł

RTG stawu łokciowego AP – 1 projekcja 46,00 zł

RTG stawu łokciowego porównawczo 60,00 zł

RTG przedramienia – 2 projekcje 55,00 zł

RTG przedramienia – porównawczo 2 projekcje 60,00 zł

RTG nadgarstka – 2 projekcje 45,00 zł

RTG nadgarstka porównawczo 2 projekcje 60,00 zł

RTG nadgarstka celowane na kość łódeczkowatą – 2 projekcje 50,00 zł

RTG dłoni A-P + bok lub skos – 2 projekcje 52,00 zł

RTG dłoni porównawczo 60,00 zł

RTG palca 45,00 zł

RTG stawu barkowego – osiowe 56,00 zł

RTG rąk AP – 1 projekcja 45,00 zł



KOŃCZYNA DOLNA

RTG kości udowej A-P i boczne – 2 projekcje 56,00 zł

RTG kości udowej  – 1 projekcja 45,00 zł

RTG kości udowej porównawczo 60,00 zł

RTG kolana A-P i boczne – 2 projekcje 50,00 zł

RTG stawów kolanowych porównawczo 4 projekcje 90,00 zł

RTG stawów kolanowych porównawczo na stojąco 65,00 zł

RTG kolana – 1 projekcja 45,00 zł

RTG kości podudzia A-P i boczne – 2 projekcje 50,00 zł

RTG kości podudzia porównawczo 90,00 zł

RTG stawu skokowego – 2 projekcje 50,00 zł

RTG stawu skokowego porównawczo – 4 projekcje 90,00 zł

RTG stopy A-P + bok lub skos – 2 projekcje 50,00 zł

RTG kości piętowej- 1 projekcja 45,00 zł

RTG kości piętowej – osiowe 45,00 zł

RTG pięty porównawczo 60,00 zł

RTG kości piętowej- 2 projekcje 50,00 zł

RTG rzepki – osiowe + boczne 45,00 zł

RTG rzepki  osiowe 45,00 zł

RTG stóp  A-P 48,00 zł

RTG stóp AP + bok lub skos 70,00 zł

RTG stóp porównawczo – 4 projekcje 90,00 zł

RTG palca stopy – 2 projekcje 45,00 zł

JAMA BRZUSZNA

RTG przeglądowe jamy brzusznej 55,00 zł

RTG  jamy brzusznej poziomym promieniem 55,00 zł

RTG podżebrza 45,00 zł

          
RTG ZĘBÓW

RTG punktowe jednego zęba 25,00 zł

Do wykonania każdego  badania rtg konieczne jest skierowanie lekarskie
Pacjent otrzymuje płytkę CD z nagranymi projekcjami oraz opis badania w formie pisemnej.



III.CENNIK POZOSTAŁYCH USŁUG  MEDYCZNYCH

USG: jamy brzusznej, tarczycy, piersi, węzłów chłonnych, jąder, opłucna,

tkanek miękkich, ślinianek

120,00 zł

USG  stawu:  barku,  łokcia,  nadgarstka  w  tym  cieśni,  biodrowego

kolanowego, łydki skokowego, stopy, mięśni, ścięgien, nerwów

120,00 zł

USG pediatryczne  przeciemiączkowe,   jamy brzusznej,  tarczycy,  piersi,

węzłów chłonnych, jąder, opłucna 

120,00 zł

USG stawów biodrowych u niemowląt 100,00 zł

USG dopochwowe 100,00 zł

Biopsja tarczycy z jednego pola wraz z badaniem histologicznym 150,00 zł

Dopplerowskie badanie przepływu w naczyniach szyjnych 130,00 zł

Dopplerowskie badanie przepływu w naczyniach tętniczych k.

        dolnych  (jedna kończyna)

130,00 zł

Dopplerowskie badanie żył kończyn dolnych (jedna kończyna) 130,00 zł

Dopplerowskie  badanie przepływu jednocześnie w obydwu kończynach,

tętnice nerkowe, układu wrotnego

160,00 zł

EKG bez opisu 15,00 zł

Porada specjalisty okulisty 90,00 zł

Badanie dna oka 50,00 zł

Badanie dna oka w lampie szczelinowej 50,00 zł

Badanie pola widzenia 80,00 zł

Komputerowe badanie wzroku ( refraktometria) 40,00 zł

Badanie audiometryczne 60,00 zł

Porada specjalisty endokrynologa 120,00 zł

Porada specjalisty kardiologa 120,00 zł

Badanie echokardiograficzne 120,00 zł

Test wysiłkowy na bieżni ruchomej 150,00 zł

Holter EKG 100,00 zł

Holter ciśnieniowy 100,00 zł

Porada specjalisty ginekologa 120,00 zł

Porada specjalisty  neurologa 130,00 zł

Porada specjalisty urologa 120,00 zł

Porada specjalisty laryngologa 120,00 zł

Porada specjalisty pulmonologa 120,00 zł

Porada lekarza w podstawowej opiece zdrowotnej 70,00 zł

Porada specjalisty gastrologa 120,00 zł

Porada specjalisty reumatologa 120,00 zł

Porada specjalisty diabetologa 100,00 zł

Porada specjalisty chirurga 120,00 zł

Porada specjalisty dermatologa 100,00 zł

Porada specjalisty psychiatry 120,00 zł

Badanie psychologiczne 150,00 zł



Porada lekarza specjalisty rehabilitacji 100,00 zł

Porada magistra rehabilitacji 70,00 zł

Zastrzyk domięśniowy lub podskórny ( konieczne zlecenie lekarskie) 10,00 zł

Zastrzyk dożylny  (konieczne zlecenie lekarskie) 15,00 zł

Pomiar ciśnienia tętniczego krwi 5,00 zł

Kwalifikacja lekarska do szczepienia – poza obowiązującym kalendarzem

szczepień
20,00 zł

Biocenoza pochwy 40,00 zł

Badanie cytologiczne 60,00 zł

Badanie spirometryczne z opisem, bez testu rozkurczowego 70,00 zł

Badanie spirometryczne z testem rozkurczowym i opisem 100,00 zł

Uroflometria 100,00 zł

Konsultacja ortopedyczna 120,00 zł

Konsultacja ortopedyczna wraz z badaniem USG 150,00 zł

Konsultacja ortopedyczna wraz założeniem unieruchomienia gipsowego 150,00 zł

Konsultacja ortopedyczna wraz z blokadą obwodową ( bez kosztu leku) 150,00 zł

Konsultacja ortopedyczna wraz z punkcją stawu 150,00 zł

Usunięcie kleszcza 20,00 zł

Usuniecie ciała obcego z oka 30,00 zł

Tamponada nosa przednia 30,00 zł

Porada lekarska/zabieg w poradni leczenia bólu 60,00 zł

IV.   REHABILITACJA I FIZYKOTERAPIA
− Krioterapia miejscowa parami azotu ( jeden zabieg) 15,00 zł



V. CENNIK ODPŁATNYCH USŁUG MEDYCZNYCH Z 
ZAKRESU STOMATOLOGII

Leczenie zachowawcze:

Lakowanie (1ząb) 40,00 zł

Wypełnienie światłoutwardzalne 1- powierzchniowe          100,00 zł

Wypełnienie światłoutwardzalne 2 - powierzchniowe          120,00 zł

Wypełnienie światłoutwardzalne 3 - powierzchniowe             140,00 zł

Odbudowa zęba na sztyfcie 250,00 zł

Wybielanie zębów martwych – 1 ząb 120,00 zł

Uzupełnienie ubytku płynnym kompozytem 100,00 zł

Wypełnienie glasjonomerowe 100,00 zł

Odbudowa zęba na wkładzie z włókna szklanego 300,00 zł

Piaskowanie zębów 100,00 zł

Leczenie endodontyczne:

Opracowanie i wypełnienie zęba 1 kanałowego (cena zawiera znieczulenie) 180,00 zł

Opracowanie i wypełnienie zęba 2 kanałowego (cena zawiera znieczulenie) 280,00 zł

Opracowanie i wypełnienie zęba 3 kanałowego (cena zawiera znieczulenie) 380,00 zł

Znieczulenie nasiękowe lub przewodowe 20,00 zł

Usuwanie kamienia nazębnego 100,00 zł

Usunięcie zęba wraz ze znieczuleniem i założeniem opatrunku 150,00 zł

Usunięcie zęba mlecznego 20,00 zł

Usunięcie zęba wielokorzeniowego wraz z dłutowaniem zębodołu, szyciem

i założeniem opatrunku 250,00 zł

Fluoryzacja 60,00 zł

Zamkniecie perforacji przy użyciu materiału MTA 100,00 zł

Protetyka:

Proteza częściowa 5-8 zębów w jednym łuku zębowy 450,00 zł

Proteza częściowa powyżej8 zębów w jednym łuku zębowy 600,00 zł

Proteza całkowita 700,00 zł

Naprawa jednej protezy w większym zakresie z wyciskiem 150,00 zł

Całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni włącznie z 

ukształtowaniem obrzeża dla szczęki lub żuchwy 200,00 zł



VI. CENNIK BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH
DLA POTRZEB MEDYCYNY PRACY

( badania dodatkowe na podstawie odpowiednich skierowań)
Badanie ogólne moczu 9,00 zł

Aminotransfereza GOT 10,00 zł

Aminotransferaza GPT 10,00 zł

Bilirubina całkowita 10,00 zł

Białko całkowite 10,00 zł

Borelioza  IgG lub IgM 50,00 zł

Cholesterol całkowity 12,00 zł

Lipidogram 35,00 zł

Czas protrombinowy 14,00 zł

Czas koalinowo-kefalinowy (APTT) 14,00 zł

Próby wątrobowe ( bilirubina+ASPAT+ALAT) 30,00 zł

Trójglicerydy 12,00 zł

HBs 25,00 zł

Mocznik w surowicy 10,00 zł

Glukoza we krwi 9,00 zł

Morfologia podstawowa 3 DIFF 12,00 zł

Morfologia pełna – 18 parametrów 13,00 zł

OB 10,00 zł

Kreatynina w surowicy 12,00 zł

VDRL (OWA) 15,00 zł

Kwas moczowy w surowicy 10,00 zł

Grupa krwi+ Rh /dwukrotne oznaczenie/ 50,00 zł

Odczyn lateksowy / test lateksowy/ 35,00 zł

Cholinesteraza 20,00 zł

Zdjęcie klatki piersiowej- A-P 42,00 zł

Zdjęcie kręgosłupa A-P do oceny skoliozy 50,00 zł

Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego A-P i boczne 60,00 zł

Zdjęcie nadgarstka ( 2 projekcje) 35,00 zł

Zdjęcie stóp lub dłoni 31,00 zł

EKG bez opisu 15,00 zł

Badanie dna oka 50,00 zł

Badanie dna oka w lampie szczelinowej 50,00 zł

Badanie pola widzenia 80,00 zł

Badanie audiometryczne 50,00 zł

Badanie akumetryczne 15,00 zł

Płukanie jednego ucha 15,00 zł

EEG 80,00 zł

Spirometria bez testu rozkurczowego, z opisem 70,00 zł

Porada lekarza medycyny pracy ( w ramach umowy) 60,00 zł

Jednorazowy udział lekarza w komisji BHP – pow. 50 osób 200,00 zł

Rozpoznanie i ocena czynników występujących w środowisku pracy – 

1 stanowisko 100,00 zł

Porada lekarska do prawa jazdy kat. A, A1,B,B1,T, B+E 200,00 zł

Badanie lekarskie ubiegającego się o prawo jazdy kat.C,C1,D,D1,C+E, 

C1+E,D+E,D1+E

200,00 zł

Orzeczenie lekarskie do świadectwa kwalifikacji 50,00 zł



Badanie lekarskie do świadectwa kwalifikacji ( komplet) 200,00 zł

Porada lekarza medycyny pracy poza umową ( np. piloci wycieczek) 60,00 zł

Porada specjalisty okulisty 60,00 zł

Porada specjalisty laryngologa 60,00 zł

Porada specjalisty neurologa 70,00 zł

Porada specjalisty dermatologa 60,00 zł

Porada specjalisty ginekologa 60,00 zł

Porada specjalisty psychiatry 70,00 zł

Porada specjalisty kardiologa 75,00 zł

Badanie psychologiczne 120,00 zł

Badanie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych 60,00 zł

Pomiar CTK 5,00 zł

Echo serca 80,00 zł

Próba wysiłkowa 110,00 zł

Porada specjalisty internisty zlecona przez innego lekarza specjalistę 50,00 zł

GGTP 10,00 zł

Szczepienie przeciwko odkleszczowemu zapaleniu opon ( szczepionka +

iniekcja) 94,00 zł

Orzeczenie  lekarskie  o  potrzebie  udzielania  urlopu  dla  poratowania

zdrowia nauczyciela 60,00 zł

Porada lekarza medycyny pracy ( poza umową) 100,00 zł



VII. CENNIK ODPŁATNYCH USŁUG CHIRURGICZNYCH DLA
PACJENTÓW INDYWIDUALNYCH

Badanie lekarskie 120,00 zł

Nacięcie ropowicy i drenaż 50,00 zł

Nacięcie i ewakuacja ropnia, krwiaka 50,00 zł

Nakłucie lub nacięcie stawu, więzadeł z ewakuacja płynów + podanie

leku ( bez kosztu leku) 60,00 zł

Nakłucie diagnostyczne 30,00 zł

Nastawienie małego stawu 40,00 zł

Nastawienie dużego stawu ( barkowy, łokciowy) 80,00 zł

Oczyszczenie rany + opatrunek typowy 20,00 zł

Podanie leku dostawowo ( bez kosztu leku) 30,00 zł

Szycie rany głębokiej o długości do 5 cm 40,00 zł

Szycie rany głębokiej o długości  od 5 cm do 10 cm 45,00 zł

Szycie rany głębokiej o długości powyżej 10 cm 50,00 zł

Szycie rany powierzchownej o długości do 5 cm 30,00 zł

Szycie rany powierzchownej o długości od 5 cm do 10 cm 35,00 zł

Szycie rany powierzchownej o długości powyżej 10 cm 40,00 zł

Usunięcie  nietypowo  ulokowanego  guzka  tkanek  miękkich  z

badaniem HIS-PAT 180,00 zł

Usunięcie paznokcia, łożyska paznokcia lub obrąbka naskórka 60,00 zł

Usunięcie ciał obcych ze skóry lub tkanki podskórnej 50,00 zł

Wycięcie klinowe paznokcia 50,00 zł

Wycinanie pojedynczych zmian skórnych z badaniem HIS-PAT 130,00 zł

Wycinanie  pojedynczych  zmian  skórnych  z  badaniem  HIS-PAT  –

okolice wstrząsorodne + znieczulenie miejscowe 160,00 zł

Wymiana cewnika 40,00 zł

Wystawienie wniosku lub zaświadczenia dla celów 

ubezpieczeniowo – odszkodowawczych 40,00 zł

Założenie gipsu długiego 35,00 zł

Założenie gipsu krótkiego 30,00 zł

Założenie gipsu udowego 45,00 zł

Założenie tutoru gipsowego 50,00 zł

Zdjęcie gipsu długiego 20,00 zł

Zdjęcie gipsu krótkiego 15,00 zł

Zdjęcie szwów 25,00 zł

Znieczulenie miejscowe 15,00 zł



VIII. CENNIK INNYCH ODPŁATNYCH USŁUG

Kserokopia  lub  wydruk  dokumentacji  medycznej  –  za  1  stronę  kopii  lub

wydruku 0,30 zł

Odpis dokumentacji medycznej – za 1 stronę odpisu 6,50 zł

Wyciąg dokumentacji medycznej – za 1 stronę wyciągu 6,50 zł

Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych – za 1 nośnik 1,50 zł

Zgodnie z zapisem art 28 ust 2 a  ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku

Praw Pacjenta opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej: 

pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie
przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, na informatycznym nośniku danych. 


