
Szczepienie przeciw grypie       33,00 zł 

Szczepienie przeciw wzw "B"       60,00 zł 

Szczepienie przeciw wzw tvinrix adult     160,00 zł 

Szczepienie przeciwko rakowi szyjki macicy - Silgard     240,00 zł 

Szczepienie ochronne WZW typ A     160,00 zł 

FSME  szczepienie przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu       95,00 zł 

Szczepienie Typhim Vi (dur brzuszny)     170,00 zł 

Szczepienie TD pur       14,00 zł 

Elektrokardiogram       12,00 zł 

Iniekcje domięśniowe          8,00 zł 

Iniekcje dożylne       10,00 zł 

Iniekcje podskórne          8,00 zł 

Pomiar ciśnienia          2,00 zł 

Wlew kroplowy       20,00 zł 

Podanie anatoksyny tężcowej z kwalifikacją lekarza       20,00 zł 

Badanie kierowców amatorów     200,00 zł 

Wydanie zaświadczenia lekarskiego na życzenie pacjenta       25,00 zł 

Badanie profilaktyczne - książeczka zdrowia       20,00 zł 

Badanie na zawodowe prawo jazdy (na potrzeby Wydz. Komunikacyjnego) kat.C,D     200,00 zł 

Audiometria 25,00 zł      

Inhalacje 5,00 zł        

Inne nieoperacyjne zabiegi związane ze słuchem (skierowanie na aparat 

słuchowy+płatne audiometryczne bad. mowy) 30,00 zł      

Nacięcie błony bębenkowej - inne 30,00 zł      

Nacięcie języczka 30,00 zł      

Nacięcie ucha zewnętrznego - inne 25,00 zł      

Nacięcie zewnętrznego przewodu słuchowego 25,00 zł      

Nacięcie/drenaż migdałka i struktur okołomigdałkowych - inne 40,00 zł      

Opanowanie krwotoku z nosa innymi sposobami 25,00 zł      

Płukanie ucha 15,00 zł      

Pobranie materiału do badania bakteriologicznego 25,00 zł      

Przedmuchiwanie trąbki estachiusza metodą politzera 15,00 zł      

Przednia tamponada nosa przy krwotoku 25,00 zł      

Gabinet Zabiegowy

Badania/ Zabiegi



Przyżeganie przy krwotoku z nosa i tamponada 25,00 zł      

Punkcja zatoki nosa/płukanie/aspiracja 40,00 zł      

Tylna i przednia tamponada nosa przy krwotoku 40,00 zł      

Usunięcie ciała obcego ze światła gardła bez nacięcia 30,00 zł      

Usunięcie ciała obcego ze światła krtani bez nacięcia 30,00 zł      

Usunięcie ciała obcego ze światła nosa bez nacięcia 30,00 zł      

Usunięcie ciała obcego ze światła ucha bez nacięcia 30,00 zł      

Usunięcie szwów z głowy/szyi 20,00 zł      

Wycięcie lub zniszczenie zmiany ucha zewnętrznego - inne (przyżeganie ucha 

zewnętrznego) 30,00 zł      

Wyłuszczenie kamienia z przewodu ślinianki 40,00 zł      

Zamknięte nastawienie złamania nosa 100,00 zł   

Badanie dna oka 30,00 zł      

Badanie pola widzenia 50,00 zł      

Badanie refrakcji w połączeniu z dobieraniem szkieł 30,00 zł      

Epilacja rzęs 30,00 zł      

Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego 15,00 zł      

Usunięcie ciała obcego z rogówki 120,00 zł   

Usunięcie ciała obcego ze  spojówki 40,00 zł      

Usunięcie szwów z głowy/szyi 40,00 zł      

Wycięcie małej zmiany powieki oka 50,00 zł      

Zgłębnikowanie kanalika łzowego 30,00 zł      

Nyktometria 25,00 zł      

Nacięcie ropnia gruczołu Bartholina       70,00 zł 

Usunięcie wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej     150,00 zł 

Wprowadzenie wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej     120,00 zł 

Zabieg elektrokoagulacji     120,00 zł 

Zabiegi diagnostyczne szyjki macicy - cytologia       30,00 zł 

Zniszczenie lub wycięcie zmiany lub tkanki szyjki macicy     220,00 zł 

Badanie lekarskie, konsultacja - chir.urazowo-ortopedycznej     100,00 zł 

Badanie lekarskie, konsultacja - ginekologiczna     100,00 zł 

Badanie  lekarskie, konsultacja - internistyczna     100,00 zł 

Badanie lekarskie, konsultacja - laryngologiczna     100,00 zł 

Badanie lekarskie, konsultacja - okulistyczna     100,00 zł 

Porada lekarska - pediatryczna     100,00 zł 

Wizyta domowa lekarza     100,00 zł 

Badanie lekarskie, konsultacja - reumatolog     100,00 zł 

Badanie lekarskie, konsultacja - kardiologiczna + EKG     130,00 zł 

Badanie lekarskie, konsultacja - ginekologiczna - porada recepturowa       40,00 zł 

Porady lekarskie



Diatermia krótkofalowa (DKF)       10,00 zł 

Elektrostymulacja       10,00 zł 

Galwanizacja       10,00 zł 

Jonoforeza       12,00 zł 

Krioterapia miejscowa       15,00 zł 

Laser          9,00 zł 

Leczenie polem elektromagnetycznym       10,00 zł 

Naświetlanie lampą solux          9,00 zł 

Naświetlanie promieniami podczerwonymi (ir)       10,00 zł 

Naświetlanie promieniami ultrafioletowymi (uv)       10,00 zł 

Prądy diadynamiczne (dd)       10,00 zł 

Prądy interferencyjne (if)       10,00 zł 

Terapuls       10,00 zł 

Tonoliza       12,00 zł 

Ultradźwięki       10,00 zł 

Prądy Treberta       10,00 zł 

Prądy Kotza       10,00 zł 

Prądy TENS       10,00 zł 

Indywidualna praca z pacjentem 30 min.       30,00 zł 

Dwiczenia czynno-bierne i wspomagane       15,00 zł 

Dwiczenia czynne w odciążeniu       15,00 zł 

Dwiczenia czynne w odciążęniu z oporem       15,00 zł 

Dwiczenia czynne wolne       15,00 zł 

Dwiczenia czynne z oporem       15,00 zł 

Dwiczenia czynne izometryczne       15,00 zł 

Dwiczenia specjalne       30,00 zł 

Metody reedukacji nerwowo-mięśniowej       25,00 zł 

Pionizacja i nauka poruszania się       20,00 zł 

Wyciągi       15,00 zł 

Dwiczenia ogólnousprawniające i inne       15,00 zł 

Zabiegi fizykoterapeutyczne - różne       15,00 zł 

Kinesiotaping - aplikacja pojedyncza       12,00 zł 

Kinesiotaping - aplikacja złożona       22,00 zł 

Kinesiotaping - aplikacja przeciwobrzękowa złożona       50,00 zł 

Sesja terapeutyczna po zabiegach (1 blok)       50,00 zł 

Szyna CPM - kooczyna górna 30 min.       25,00 zł 

Szyna CPM - kooczyna dolna 30 min.       25,00 zł 

Karta informacyjna Zakładu Rehabilitacji          5,00 zł 

Masaż całkowity- kręgosłupa 30 min.       40,00 zł 

Masaż częściowy - 15 min.- kręgosłupa       20,00 zł 

Rehabilitacja



Masaż relaksacyjny       50,00 zł 

Masaż redukujący tkankę tłuszczową (dla osób otyłych)       60,00 zł 

Masaż limfatyczny (po zabiegach chirurgicznych)       50,00 zł 

Dopp. bad.nacz.tętn.szyjnych 100,00 zł   

Dopp. bad.przepł. aorty,nacz. mied.,nacz.tętn.koo.doln. 120,00 zł   

Dopp. bad.przepł. aorty,nacz. mied.,nacz.żyln.koo.doln. 120,00 zł   

Transvaginalne usg macicy i przydatków 100,00 zł   

USG - ginekologiczne 80,00 zł      

USG - gruczoł krokowy 80,00 zł      

USG - jamy brzusznej 80,00 zł      

USG - narządu ruchu 80,00 zł      

USG - piersi 80,00 zł      

USG - położnicze 80,00 zł      

USG - tarczycy 80,00 zł      

USG - układu moczowego 80,00 zł      

USG - węzłów chłonnych 80,00 zł      

USG jąder 100,00 zł   

USG przezciemiączkowe 80,00 zł      

USG ginekologiczne z konsultacją lekarską 180,00 zł   

USG stawów biodrowych 80,00 zł      

USG - ocena cyklu       50,00 zł 
USG doppler tętnic nerkowych     120,00 zł 

Kolposkopia     450,00 zł 

Diagnostyczne rozszerzenie i wyłyżeczkowanie kanału szyjki i jamy macicy (D&C)     650,00 zł 

Biopsja kanału szyjki macicy       50,00 zł 

Wycinki z szyjki macicy (biopsja skrawkowa)       50,00 zł 

Chirurgia Jednego Dnia


