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VI. CENNIK BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH
DLA POTRZEB MEDYCYNY PRACY

( badania dodatkowe na podstawie odpowiednich skierowań)

Badanie ogólne moczu 10,00 zł
ALAT 12,00 zł
ASPAT 12,00 zł
Bilirubina całkowita 12,00 zł
Białko całkowite 12,00 zł
Borelioza  IgG lub IgM 50,00 zł
Cholesterol całkowity 13,00 zł
Lipidogram 35,00 zł
Czas protrombinowy 15,00 zł
Czas koalinowo-kefalinowy (APTT) 15,00 zł
Próby wątrobowe ( bilirubina+ASPAT+ALAT) 36,00 zł
Trójglicerydy 12,00 zł
HBs 25,00 zł
Mocznik w surowicy 12,00 zł
Glukoza we krwi 10,00 zł
Morfologia pełna – 18 parametrów 14,00 zł
OB 12,00 zł
Kreatynina w surowicy 13,00 zł
VDRL (OWA) 15,00 zł
Kwas moczowy w surowicy 12,00 zł
Odczyn lateksowy / test lateksowy/ 35,00 zł
Cholinesteraza 20,00 zł
Zdjęcie klatki piersiowej- A-P 52,00 zł
Zdjęcie kręgosłupa A-P do oceny skoliozy 60,00 zł
Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego A-P i boczne 70,00 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 60,00 zł
Spirometria bez testu rozkurczowego, z opisem 70,00 zł
Porada lekarza medycyny pracy ( w ramach umowy) 70,00 zł
Jednorazowy udział lekarza w komisji BHP – pow. 50 osób ( za godzinę) 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 70,00 zł
Badanie lekarskie do świadectwa kwalifikacji ( komplet) 200,00 zł
Porada lekarza medycyny pracy poza umową 100,00 zł
Porada specjalisty okulisty 60,00 zł
Porada specjalisty laryngologa 60,00 zł
Porada specjalisty neurologa 75,00 zł
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Porada specjalisty psychiatry 75,00 zł
Porada specjalisty kardiologa 75,00 zł
Badanie psychologiczne 120,00 zł
Badanie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych 70,00 zł
Pomiar CTK 5,00 zł
GGTP 12,00 zł
Orzeczenie  lekarskie  o  potrzebie  udzielania  urlopu  dla  poratowania
zdrowia nauczyciela 70,00 zł
Poziom ołowiu 70,00 zł
Poziom kwasu delta aminolewulinowego 30,00 zł
Retikulocyty 13,00 zł
Anty HIV 40,00 zł
Anty HCV 45,00 zł
Anty HBS 40,00 zł
Badanie osób narażonych na drgania mechaniczne (wibracje) przenoszone
na  kończyny  górne  (próba  oziębieniową  z  termometrią  skórną  i  próbą
uciskową) 120,00 zł

W przypadku konieczności wykonania i zlecenia dodatkowych badań ich koszt zostanie
skalkulowany w oparciu o obowiązujący w dacie wykonania badania cennik usług

medycznych  w Krzeszowickim Centrum Zdrowia


