
                                                                                                                            

 

Cennik

Cena zł.

PORADY, ZABIEGI I INNE
Porada lekarska: 
a) lekarz POZ 80,00 zł
b) lekarz specjalista 100,00 zł
c) lekarz specjalista w dziedzinie medycyny pracy 60,00 zł
d) lekarz uprawniony do przeprowadzania badań kierowców 70,00 zł
e) pobranie materiału biologicznego do badań 100,00 zł
Badanie ginekologiczne z pobraniem materiału biologicznego do badania 200,00 zł
Porada patronażowa
a) lekarza poz 80,00 zł
b) położnej 50,00 zł
c) pielęgniarki 50,00 zł
Badanie lekarskie do celów sanitarno - epidemiologicznych 30,00 zł

30,00 zł

Badanie lekarskie do celów sanitarno - epidemiologicznych uczniów - skierowanie wydane przez szkołę 20,00 zł

-

70,00 zł

Wydanie zaświadczenia lekarskiego dla celów sądowych na podstawie badania (obdukcji) 60,00 zł
Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej – za jedną osobę 80,00 zł
Pobranie  badania laboratoryjnego 10,00 zł
Badania laboratoryjne  wykonane na CITO ( od jednego skierowania) 10,00 zł
Zastrzyk domięśniowy lub podskórny 15,00 zł
Zastrzyk domięśniowy lub podskórny plus lek 20,00 zł
Zastrzyk dożylny  20,00 zł
Zastrzyk dożylny plus lek 25,00 zł
Badanie lekarskie i wykonanie iniekcji szczepionką pacjenta  (dot. pacjentów obcych POZ) 35,00 zł
EKG 25,00 zł
EKG metodą Holtera 100,00 zł
EKG metodą Satro 50,00 zł
Pomiar ciśnienia tętniczego 5,00 zł
Badanie audiometryczne 40,00 zł
Badanie spirometryczne 40,00 zł
Badanie termometryczne skóry z próbą oziębieniową 20,00 zł

-

Za dojazd do domu pacjenta:
a) do 5 km 20,00 zł
b) od 5 km do 10 km 30,00 zł
c) powyżej 10 km 40,00 zł
Zaświadczenie lekarskie 5,00 zł

Badanie lekarskie do celów sanitarno - epidemiologicznych uczniów - skierowanie wydane przez zakład 
pracy

Badanie lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych lub wyższych, 
uczniów tych szkół oraz studentów - bezpłatne /w ramach podpisanego limitu z Urzędem 
Marszałkowskim/
Sprawdzenie rejestru i wydanie zaświadczenia dla osób ubiegających się o licencję pracowników 
ochrony lub pozwolenia na posiadanie broni palnej lub gazowej 

Cena za pobyt w Szpitalu ustalona zgodnie z wykonanymi procedurami medycznymi wg Załącznika nr 2 
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