
Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne 

inne niż finansowane ze środków publicznych

Załącznik nr 2  Reg Org zmieniony 

Zarządzeniem nr 43/2022

Dyrektora SPSZOZ w Lęborku z dn.30.12.2022r.

Nazwa badania Cena

BADANIA LABORATORYJNE

HEMATOLOGIA

Morfologia (pseudotrombocytopenia)-Thromboexact 12,00 zł

Morfologia krwi + płytki 12,00 zł

OB. 12,00 zł

Retikulocyty 16,00 zł

Rozmaz (preparat barwiony) 12,50 zł

ANALITYKA OGÓLNA

Dobowa zbiórka moczu i białko w moczu 10,00 zł

Mocz - badanie ogólne 11,00 zł

Narkotyki w moczu (panel 10 par.) 59,00 zł

KOAGULOLOGIA

AT III /antytrombina III/ 24,00 zł

Czas krzepnięcia APTT 20,00 zł

D-dimery 40,00 zł

Fibrynogen 20,00 zł

Układ krzepnięcia (wskaźnik protrombinowy, APTT, fibrynogen) 48,00 zł

Wskaźnik protrombinowy 14,00 zł

BIOCHEMIA

Albumina 10,00 zł

Aminotransferaza ALAT 10,00 zł

Aminotransferaza ASPAT 10,00 zł

Amylaza surowica/mocz 12,00 zł

Białko całkowite w surowicy/w moczu 10,00 zł

Bilirubina bezpośrednia 10,00 zł

Bilirubina całkowita 10,00 zł

Cholesterol całkowity 10,00 zł

Cholesterol HDL 10,50 zł

CRP - białko C reaktywne 16,00 zł

Dehydrogenaza mleczanowa LDH 10,00 zł

Etanol we krwi 18,00 zł

Fosfataza alkaliczna ALP 10,00 zł

Fosfor nieorganiczny surow./mocz 10,00 zł

Gamma Glutamylotransferaza GGTP 11,00 zł

Glukoza we krwi 10,00 zł

Hemoglobina glikowana 25,00 zł

Jonogram (Na,K, Cl) – surowica/mocz 12,00 zł

Kreatynina surow./mocz 12,00 zł

Kreatyniny klirens 18,00 zł

Kreatynofosfokinaza CK - całk. 12,00 zł

Kwas moczowy surow./mocz 10,00 zł

Lipidogram 24,00 zł

Magnez surow./mocz 10,50 zł

Mocznik surow./mocz 9,50 zł



Nazwa badania Cena

Prokalcytonina 104,00 zł

RKZ (równowaga kwasowo - zasadowa) poszerzona 29,00 zł

Transferyna 17,00 zł

Trójglicerydy 10,00 zł

Wapń (surowica/mocz) 10,00 zł

Żelazo 10,50 zł

Lipaza 24,00 zł

SEROLOGIA

Grupa krwi 39,00 zł

Grupa krwi – 2 badania 69,00 zł

Poszukiwanie przeciwciał odpornościowych 34,00 zł

Wpis do książeczki wojskowej 12,00 zł

BADANIA HORMONALNE, PRZECIWCIAŁA, WIRUSY, MARKERY NOWOTWOROWE

AFP - Alfa-fetoproteina 34,00 zł

Anty - HBc - total 34,00 zł

Anty - HIV 34,00 zł

Anty - TPO (p/ciała p/peroksydazie tarczycowej) 37,00 zł

Anty HBs 30,00 zł

Anty HCV 35,00 zł

CA - 125 (antygen nowotworowy) 37,00 zł

CEA 34,00 zł

Estradiol 30,00 zł

Ferrytyna 33,00 zł

f-T3 (trójjodotyronina) 22,00 zł

f-T4 (wolna tyroksyna) 22,00 zł

HBs antygen 20,00 zł

h-TSH czułe (hormon tyreotropowy) 24,00 zł

P-BNP-wskaźnik. niewydolności serca 104,00 zł

Progesteron 32,00 zł

Prolaktyna 28,00 zł

PSA 34,00 zł

Testosteron 34,00 zł

Toxo IgG 34,00 zł

Toxo IgM 34,00 zł

Troponina T 32,00 zł

Witamina B 12 35,00 zł

βHCG 32,00 zł

Witamina D3 54,00 zł

PAKIETY  BADAŃ

Panel tarczycowy:

TSH, fT3, fT4, a-TPO 89,00 zł

Panel dziecięcy:

morfologia, rozmaz, mocz,Fe, Ca, P, glukoza,CRP 57,00 zł

Panel profilaktyczny ( 1 raz w roku):
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Nazwa badania Cena

morfologia, OB, mocz, lipidogram, glukoza, ALAT 51,00 zł

Panel dla mężczyzny po 40 r.ż

morfologia, OB, mocz, lipidogram, glukoza,PSA 70,00 zł

Panel dla kobiety po 40 r.ż

morfologia, OB, mocz, lipidogram, glukoza, magnez,FSH,TSH 87,00 zł

Pakieta badań - medycyna sportowa (do 23 lat)

morfologia, mocz - badanie ogólne, glukoza, OB. 28,00 zł

Pobranie krwi po godz. 11:00 - do ceny badania 12,00 zł

Badania cito  w godzinach  pobrania krwi 12,00 zł

Pojemnik do moczu 2,00 zł

Badanie cito po godz. 14:30 - do ceny badania 12,00 zł

Pobranie materiału do badań mikrobiologicznych 4,00 zł

Przygotowanie materiału wysyłkowego 6,00 zł

Badania wysyłkowe

17-0H kortykosteroidy 127,00 zł

antystreptodornaza B 177,00 zł

ACTH 34,00 zł

aldosteron w moczu 47,00 zł

aldosteron 44,00 zł

alkohol glikolowy 275,00 zł

alkohol metylowy 270,00 zł

alergen sierść kota 30,00 zł

alergen sierść królika 30,00 zł

alergen sierść psa 30,00 zł

alergen osa 33,00 zł

alergen szerszeń 33,00 zł

alergen pszczoła 30,00 zł

alergen gluten F73-5 30,00 zł

alergen kakao 33,00 zł

panel pediatryczny(mieszany)- 20 alergenów 93,00 zł

panel wziewny - 10-alergenów 82,00 zł

zestaw pokarmowy -10-alergenów 69,00 zł

amoniak 55,00 zł

androstendion 38,00 zł

anty HBc IgM 39,00 zł

anty X czynnik 36,00 zł

anty X a-aktywność heparyny w osoczu 62,00 zł

antygen białka c 57,00 zł

antygen białka s 139,00 zł

antygen czynnika von Willebranda 86,00 zł

antygen Hbe 29,00 zł

antygen Hbs -test potwierdzenia 32,00 zł

antygen HLA B27 112,00 zł

antykoagulant tocznia DRWT 35,00 zł

antykoagulant tocznia-test potwierdzenia 36,00 zł

APO A1 31,00 zł
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Nazwa badania Cena

APO B 54,00 zł

ASO-ilościowo 24,00 zł

beta 2-mikroglobulina 34,00 zł

białka wiążące czynnik wzrostu typu 3 45,00 zł

białko C-antygen 57,00 zł

białko S-antygen 139,00 zł

biało c wolne w osoczu 57,00 zł

biało s wolne w osoczu 72,00 zł

borelioza IgG w płynie mózgowo-rdzeniowym (przeciwciała) 38,00 zł

borelioza IgM w płynie mózgowo-rdzeniowym (przeciwciała) 38,00 zł

borelioza  IgG,Western-blot 65,00 zł

borelioza  IgM,Western-blot 66,00 zł

bąblowiec immunobloting 408,00 zł

p-ciała p /bąblowcowe IgG 38,00 zł

białka Bence-Jonesa 22,00 zł

typowanie białka Bence-Jonesa 22,00 zł

candida albicans IgG 76,00 zł

candida albicans IgM 76,00 zł

C peptyd 29,00 zł

Ca 15-3 31,00 zł

Ca 19-9 30,00 zł

Ca 72-4 32,00 zł

cyklosporyna 94,00 zł

ceruloplazmina 34,00 zł

choroba kociego pazura IgG 79,00 zł

choroba kociego pazura IgM 79,00 zł

chromogranina A 54,00 zł

CKMB 24,00 zł

CMV IgG/ awidność + CMV IgG 57,00 zł

Cyfra 21-1 46,00 zł

cynk 38,00 zł

cytomegalia -DNA PCR ( jakościowo) 112,00 zł

cytomegalia -DNA PCR  (ilościowo) 117,00 zł

 Czynnik von Willebranda 68,00 zł

czynnik IX 33,00 zł

czynnik VII 36,00 zł

czynnik VIII 35,00 zł

czynnik X 36,00 zł

czynnik XI 39,00 zł

czynnik XII 42,00 zł

DHEAS 31,00 zł

diagnostyka predyspozycji genetycznych do nowotworów piersi i jajnika BRCA 1 i 2 484,00 zł

digoksyna 39,00 zł

dopełniacz-składowa C 28,00 zł

dopełniacz-składowa S 27,00 zł

erytropoetyna 37,00 zł

esteraza nieswoista 124,00 zł

fruktozamina 26,00 zł

gastryna 57,00 zł
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Nazwa badania Cena

gentamycyna 70,00 zł

glukagon 148,00 zł

HBV ilościowo 97,00 zł

HCV RNA jakościowo 108,00 zł

haptoglobina 30,00 zł

hemoglobina płodowa 522,00 zł

histamina 181,00 zł

HIV-test potwierdzenia Western-blot 117,00 zł

HLA B-27 112,00 zł

HLA Cw-6 169,00 zł

homocysteina 35,00 zł

hormon anty-Mullerian 120,00 zł

hormon wzrostu 30,00 zł

IgA 24,00 zł

IgE całkowite 27,00 zł

IgG 25,00 zł

IgM 25,00 zł

immunofiksacja 109,00 zł

inhibina B 133,00 zł

insulina 27,00 zł

kadm 58,00 zł

kalcytonina 32,00 zł

kalprotektyna w kale metodą redukcyjną 77,00 zł

kamienie nerkowe-skład 37,00 zł

Karbamazepina (amizepina) 57,00 zł

kortyzol 29,00 zł

kortyzol wolny w moczu 29,00 zł

kwas 5-OH-Indolooctowy 124,00 zł

kwas delta-aminolewulinowy 102,00 zł

kwas foliowy 27,00 zł

kwas walproinowy 39,00 zł

kwas wanilinomigdałowy 124,00 zł

kwasy żólciowe 34,00 zł

LH 26,00 zł

limfocyty :T CD4+,CD8 + 289,00 zł

lit 35,00 zł

łańcuchu wolne,lekkie 232,00 zł

makroprolaktyna 112,00 zł

metoksykatecholaminy 132,00 zł

miedź 38,00 zł

mikroalbuminuria 29,00 zł

mioglobina 35,00 zł

Morfologia szpiku + barwienia 119,00 zł

mutacja MTHFR 175,00 zł

mutacja czynnika V  Leiden 61,00 zł

mutacja genu protronbiny 20210A 60,00 zł

mutacja punktowa JAK 2 199,00 zł

nietolerancja laktozy-met. redukcyjna (kał badanie ogólne) 22,00 zł

17-OH-progesteron 36,00 zł
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Nazwa badania Cena

osteokalcyna 44,00 zł

QuantiFeron 211,00 zł

p-ciała anty-GAD endogenne 44,00 zł

p-ciała ANA profil 30,00 zł

p-ciała przeciw jądrowe ANA(ELISA) 61,00 zł

p-ciała przeciw jądrowe ANA(IF) 39,00 zł

p-ciała przeciw jądrowe i pprzeciw cytoplazmatyczne (ANA 2) 41,00 zł

p-ciała ANA 3 100,00 zł

p-ciała dsDNA 30,00 zł

p-ciała ENA 89,00 zł

p-ciała p.HAV IgM, 58,00 zł

p-ciała p.HAV,total 35,00 zł

p-ciała p/beta2 glikoproteinie 1IgM 30,00 zł

p-ciała p/beta2 glikoproteinie IgG 30,00 zł

p-ciała p/białkom centromerów 53,00 zł

p-ciała p/błonie podstawnej kłębuszków nerkowych(GBM) 54,00 zł

p-ciała p/cytrulinowe 37,00 zł

p-ciała p/czynnikowi wewnętrznemu 66,00 zł

p-ciała p/endomysium IgA 58,00 zł

p-ciała p/endomysium IgG 54,00 zł

p-ciała p/fosfatydyloserynie IgG 82,00 zł

p-ciała p/fosfatydyloserynie  IgM 82,00 zł

p-ciała p/fosfolipidowe IgG 165,00 zł

p-ciała p/fosfolipidowe  IgM 165,00 zł

p-ciała p/gliadynie IgG 43,00 zł

p-ciała p/gliadynie  IgA 42,00 zł

p-ciała p/granulocytarne ANCA 51,00 zł

p-ciała p/granulocytarne cANCA 51,00 zł

p-ciała p/granulocytarne pANCA 51,00 zł

p-ciała p/HBe 30,00 zł

p-ciała p/kardiolipnie IgG 38,00 zł

p-ciała p/kardiolipnie IgM 38,00 zł

p-ciała p/komórkom okładzinowym żołądka APCA 51,00 zł

p-ciała p/komórkom okładzinowym żołądka i czynnikowi wew. 66,00 zł

p-ciała p/mięśniom gładkim SMA 32,00 zł

P-ciała p/mięśniom szkieletowym ASMA 71,00 zł

p-ciała p/mitochondrialne AMA 48,00 zł

p-ciała p/Pneumocystis carinii APCA 110,00 zł

p-ciała p/receptoromTSH 40,00 zł

p-ciała p/retikulinowe IgG 46,00 zł

p-ciała p/retikulinowe IgM 51,00 zł

p-ciała p.mikrosomalme LKM 45,00 zł

p-ciała p. NMDA (AZM) 168,00 zł

p-ciała p. ADAMTS-13 437,00 zł

p-ciała SLA 83,00 zł

p-ciała p/Scl70 56,00 zł

p-ciała p/sercowe 66,00 zł

p-ciała p/SS-A/Ro 42,00 zł

p-ciała p/SS-B/La 43,00 zł
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Nazwa badania Cena

p-ciała anty-SM 61,00 zł

p-ciała ASCA (G+A) 66,00 zł

p-ciała p/tkankowej transglutaminazie IgA, 33,00 zł

p-ciała p/tkankowej transglutaminazie IgG 33,00 zł

p-ciała p/Toxocaroza canis IgG, 34,00 zł

p-ciała p/tyreoglobulinie 28,00 zł

p-ciała p/wirusowi odry IgG 35,00 zł

p-ciała p/wirusowi odry IgM 37,00 zł

p-ciała p/wirusowi opryszczki HSV IgG 30,00 zł

p-ciała p/wirusowi opryszczki HSV IgM 30,00 zł

p-ciała p/wirusowi ospy wietrznej gM( varicella zoster) 36,00 zł

p-ciała p/wirusowi ospy wietrznej IgG (varicella zoster) 33,00 zł

p-ciała p/wirusowi różyczki IgG 28,00 zł

p-ciała p/wirusowi różyczki IgM 29,00 zł

rózyczka  IgG+awidność 207,00 zł

p-ciała p/wyspom trzustki 52,00 zł

p-ciała p/Yersinia IgA 34,00 zł

p-ciała p/Yersinia IgG 84,00 zł

p-ciała p/Yersinia,IgM 84,00 zł

p-ciała p/ Enterowirusom IgA, 133,00 zł

p-ciała p/ Enterowirusom IgM 59,00 zł

p-ciała /.Gardia Lamblia 93,00 zł

p-ciała p/ Enterowirusom IgG 55,00 zł

p-ciała p.campylobacter IgA 232,00 zł

p-ciała p.campylobacter IgG 232,00 zł

p-ciała p.wągrzycy (cysticerk) 416,00 zł

p-ciała p./gliście ludzkiej( ascaris lumbricoides) 33,00 zł

p.p.insulinowe 149,00 zł

p.p.płytkowe 565,00 zł

p.p.tasiemcowi uzbrojonemu 34,00 zł

p.p.wirusowi świnki IgG 38,00 zł

p.p.wirusowi świnki IgM 38,00 zł

proteinogram+białko 35,00 zł

parvowirus B19-IgG 38,00 zł

parvowirus B19-IgM 39,00 zł

porfiryny 102,00 zł

profil onkoneuronalny 228,00 zł

posiew w kierunku gruźlicy na podłoża stałe 214,00 zł

posiew w kierunku gruźlicy w systemie automatycznym 160,00 zł

wykrywanie DNA Mycobacterium tuberculosis complex 393,00 zł

selen 98,00 zł

serotonina 54,00 zł

SHBG 35,00 zł

somatomedyna C-IGF1 (czynnik wzrostu) 34,00 zł

szybki test na malarię 54,00 zł

Test ROMA 48,00 zł

Test potwierdzenia WR 88,00 zł

Testosteron wolny 41,00 zł

toxo IgA 69,00 zł
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Nazwa badania Cena

Toxo IgG-awidność +Toxo G 66,00 zł

Toxocaroza -awidność (+Toxocaroza IgG) 341,00 zł

toxocaroza 34,00 zł

tryptaza 105,00 zł

tacrolimus 139,00 zł

tyreoglobulina 30,00 zł

wazopresyna 153,00 zł

wit. B 6 136,00 zł

wit. C 214,00 zł

wit.,B2 131,00 zł

wit.A 120,00 zł

wit.A+E 147,00 zł

wit.B1, 131,00 zł

wit.E 124,00 zł

wit.K1 184,00 zł

wit.H 188,00 zł

wankomycyna 73,00 zł

PSA-wolny 26,00 zł

Badania histopatologiczne

Badanie histopatologiczne 50,00 zł

Badanie  śródoperacyjne "intra" 45,00 zł

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (BAC) 100,00 zł

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (BAC) pod kontrolą USG 200,00 zł

Rozmaz cytologiczny płynu z jamy ciała 50,00 zł

Barwienie histochemiczne 70,00 zł

Badanie histochemiczne 90,00 zł

Immunohistochemia

Immunohistochemia - CD 3 75,00 zł

Immunohistochemia - CD 20 B Cell 75,00 zł

Immunohistochemia - CD 45 (LCA) 75,00 zł

Immunohistochemia - ER- Estrogen Receptor 75,00 zł

Immunohistochemia - PR- Progesteron Receptor 75,00 zł

Immunohistochemia - S-100 Protein 75,00 zł

Immunohistochemia - HMB-45 Human Melanoma 75,00 zł

Immunohistochemia - Desmina 75,00 zł

Immunohistochemia - CK Cytokeratyna 75,00 zł

Immunohistochemia - CHR Chromogranina 75,00 zł

Immunohistochemia - VIM Vimetyna 75,00 zł

Immunohistochemia - BCL -2 75,00 zł

Immunohistochemia - Ki-67 75,00 zł

Immunohistochemia - NSE 75,00 zł

Immunohistochemia - SMA 75,00 zł

Immunohistochemia - CD 30 75,00 zł

Immunohistochemia - CD 34 75,00 zł

Immunohistochemia - Her - 2 170,00 zł
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Nazwa badania Cena

Immunohistochemia - CD 117 75,00 zł

Immunohistochemia - CD 56 75,00 zł

Immunohistochemia - CD 63 75,00 zł

Immunohistochemia - CK 7 75,00 zł

Immunohistochemia - p 53 75,00 zł

Immunohistochemia - p 63 75,00 zł

Immunohistochemia - CK 20 75,00 zł

Immunohistochemia - Calcytonina 75,00 zł

Immunohistochemia - Synaptophysina 75,00 zł

Immunohistochemia - Thyroglobulina 75,00 zł

Immunohistochemia - CD 5 75,00 zł

Immunohistochemia - CD 10 75,00 zł

Immunohistochemia - CD 15 75,00 zł

Immunohistochemia - EMA 75,00 zł

Immunohistochemia - CEA 75,00 zł

Immunohistochemia - TTF -1 75,00 zł

Immunohistochemia - CK 19 75,00 zł

Cytologia ginekologiczna wg. Bethesda 12,00 zł

Sekcja zwłok naukowo-lekarska 1 600,00 zł

Diagnostyka obrazowa

Głowa:

RTG żuchwy 45,00 zł

RTG zatok 45,00 zł

RTG nosa 35,00 zł

RTG oczodołów 35,00 zł

RTG czaszki- 1 projekcja 35,00 zł

RTG twarzoczaszki 45,00 zł

RTG czaszki - 2 projekcje 55,00 zł

RTG staw skroniowo - żuchwowy - 2 projekcje 45,00 zł

RTG siodełko tureckie - 1 projekcja 35,00 zł

Kręgosłup:

RTG kręgosłupa odcinka szyjnego - 2 projekcje 45,00 zł

RTG kregosłupa szyjnego - 2 skosy 45,00 zł

RTG kręgosłupa odcinka piersiowego - 2 projekcje 55,00 zł

RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego - 2 projekcje 55,00 zł

RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego - 2 skosy 55,00 zł

Zdjęcie rtg kręgosłupa-inne (skolioza) 45,00 zł

Klatka piersiowa:

RTG żeber - 1 strona, 2 projekcje 45,00 zł

RTG żeber - 1 strona,1 projekcja 35,00 zł

RTG mostka 35,00 zł

RTG obojczyków 35,00 zł

RTG klatki piersiowej- 1 projekcja (PA/AP/LAT) 45,00 zł

RTG klatki piersiowej - 2 projekcje (PA i boczne) 55,00 zł

RTG klatki piersiowej z barytem 55,00 zł

Obręcz barkowa, kończyna górna:
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Nazwa badania Cena

RTG łopatki - 1 projekcja 35,00 zł

RTG łopatki - 2 projekcje 55,00 zł

RTG stawu barkowego - 1 projekcja 35,00 zł

RTG stawu barkowego - 2 projekcje 55,00 zł

RTG kości ramiennej - 2 projekcje 45,00 zł

RTG stawu łokciowego - 2 projekcje 45,00 zł

RTG kości przedramienia - 2 projekcje 45,00 zł

RTG nadgarstka/dłoni - 2 projekcje 35,00 zł

RTG kości palców dłoni - 2 projekcje 35,00 zł

RTG kości obu rąk - porównawczo (1 projekcja) 55,00 zł

Wiek kostny - RTG dłoni z nadgarstkiem - 1 projekcja 35,00 zł

Miednica, stawy biodrowe, kończyna dolna:

RTG miednicy ze stawami biodrowymi - 1 projekcja 55,00 zł

RTG kości krzyżowej - 2 projekcje 45,00 zł

RTG stawu biodrowego - 1 projekcja 45,00 zł

RTG stawu biodrowego - 2 projekcje 55,00 zł

RTG kości udowej - 2 projekcje 55,00 zł

RTG stawu kolanowego - 2 projekcje 45,00 zł

RTG stawów kolanowych 65,00 zł

RTG kości podudzia - 2 projekcje 45,00 zł

RTG stawu skokowego - 2 projekcje 45,00 zł

RTG kości stopy - 2 projekcje 45,00 zł

RTG kości piętowej - 1 projekcja 35,00 zł

RTG kości piętowej -2 projekcje 55,00 zł

RTG kości obu stóp - porównawczo 45,00 zł

RTG kości palców stopy - 2 projekcje 35,00 zł

RTG stawów krzyżowo-biodrowych 45,00 zł

RTG kości guzicznej - 2 projekcje 45,00 zł

RTG rzepki - 1 projekcja 35,00 zł

RTG rzepki - 2 projekcje 55,00 zł

Jama brzuszna:

Seriogram jelita cienkiego ( pasaż) 200,00 zł

Seriogram górnego odcinka przewodu pokamowego 200,00 zł

Urografia z kontrastem niejonowym 250,00 zł

Cystoureterografia wsteczna 200,00 zł

Histerosalphingografia (kontrast cieniujący) 200,00 zł

RTG jamy brzusznej przeglądowe 40,00 zł

Mammografia:

Mammografia piersi 150,00 zł

Badania ultrasonograficzne (USG):

Badanie USG 120,00 zł

Badania USG dopplerowskie:   

USG doppler 150,00 zł

Biopsje pod kontrolą USG:

Biopsja cienkoigłowa 150,00 zł

Biopsja gruboigłowa 300,00 zł

Biopsja mammotomiczna 2 000,00 zł

Badania tomografii komputerowej:

10 z 20



Nazwa badania Cena

TK głowy bez kontrastu 300,00 zł

TK głowy z kontrastem 400,00 zł

TK tętnic głowy (angio-TK) 500,00 zł

TK tętnic szyi (angio-TK) 500,00 zł

TK twarzoczaszki bez kontrastu 300,00 zł

TK twarzoczaszki z kontrastem 400,00 zł

TK zatok bez kontrastu 300,00 zł

TK zatok z kontrastem 400,00 zł

TK kości skroniowych bez kontrastu 300,00 zł

TK kości skroniowych z kontrastem 400,00 zł

TK szyi bez kontrastu 350,00 zł

TK szyi z kontrastem 400,00 zł

TK klatki piersiowej bez kontrastu w tym niskodawkowe 350,00 zł

TK klatki piersiowej z kontrastem 450,00 zł

TK klatki piersiowej HR 400,00 zł

TK klatki piersiowej z kontrastem + HR 500,00 zł

TK tętnic klatki piersiowej (aorta, zatorowość) 600,00 zł

Komputerowa tomografia nerek (uro-TK) 550,00 zł

TK jamy brzusznej bez kontrastu 350,00 zł

TK miednicy małej bez kontrastu 350,00 zł

TK jamy brzusznej z kontrastem 450,00 zł

TK miednicy małej z kontrastem 450,00 zł

TK jamy brzusznej i miednicy małej bez kontrastu 450,00 zł

TK jamy brzusznej i miednicy małej z kontrastem 550,00 zł

TK tętnic jamy brzusznej ( w tym aorta) 600,00 zł

Enterografia TK 550,00 zł

TK kończyny górnej bez kontrastu 300,00 zł

TK kończyny górnej z kontrastem 400,00 zł

TK konczyny dolnej bez kontrastu 300,00 zł

TK kończyny dolnej z kontrastem 400,00 zł

Wirtualna kolonoskopia 600,00 zł

TK tętnic kończyn dolnych lub górnych 600,00 zł

TK kręgosłupa szyjnego bez kontrastu 400,00 zł

TK kręgosłupa szyjnego z kontrastem 450,00 zł

TK kregosłupa piersiowego bez kontrastu 400,00 zł

TK kręgosłupa piersiowego z kontrastem 450,00 zł

TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez kontrastu 400,00 zł

TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego z kontrastem 450,00 zł

Polytrauma TK 600,00 zł

Angio-TK aorty piersiowej i brzusznej oraz tt. biodrowych 600,00 zł

Biopsja pod TK 300,00 zł

Topogram kończyn dolnych - ocena długości kości długich 150,00 zł

Badania i zabiegi w Pracowni Endoskopii :

Gastroskopia diagnostyczna z testem ureazowym 200,00 zł

Gastroskopia diagnostyczna z biopsją - badanie histopatologiczne 240,00 zł

Kolonoskopia diagnostyczna 350,00 zł

Kolonoskopia diagnostyczna z pobraniem wycinków do badania histopatologicznego 400,00 zł
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Nazwa badania Cena

Kolonoskopia z zabiegiem polipektomii prostej (liczba polipów 1-3 i średnica każdego nie większa niż 

20 mm)
1 000,00 zł

Rektoskopia 60,00 zł

Znieczulenie całkowite  dożylne  (do 30 minut) 145,00 zł

Sedacja i nadzór intensywny  (do 2 godzin) 350,00 zł

Badania, zabiegi, konsultacje i porady w Poradniach Specjalistycznych

PRACOWNIA  DIAGNOSTYKI  I  KARDIOLOGII /  PORADNIA KARDIOLOGICZNA

Badanie wysiłkowe serca na bieżni ruchomej 100,00 zł

Monitorowanie elektrokardiograficzne - holterowskie 100,00 zł

Elektrokardiogram z 12 lub więcej odprowadzeniami - z opisem 50,00 zł

Elektrokardiogram z 12 lub więcej odprowadzeniami - bez opisu 30,00 zł

Oznaczenie przepływów i objętości oddechowych - spirometria 70,00 zł

Echokardiografia przezklatkowa 100,00 zł

Kontrola stymulatora serca/defibrylatora 100,00 zł

PORADNIA POZ / NOCH

Porada lekarska ambulatoryjna (POZ) 60,00 zł

Wizyta pielęgniarska ambulatoryjna 30,00 zł

Wizyta domowa lekarska 120,00 zł

Wizyta domowa pielęgniarska 50,00 zł

Wizyta domowa lekarska (patronażowa) 150,00 zł

Wizyta środowiskowa pielęgniarska 70,00 zł

Szczepienie - skojarzone 35,00 zł

Zmiana opatrunku 35,00 zł

Iniekcje im, iv, sc 35,00 zł

EKG 30,00 zł

Badanie poziomu cukru 5,00 zł

Pomiar RR 20,00 zł

PORADNIA - MEDYCYNA SPORTOWA

Konsultacja - medycyna sportowa 50,00 zł

Pakieta badań sportowy do lat 23 (morfologia, mocz - badanie ogólne, glukoza, OB) 20,00 zł

Pakieta badań sportowy do lat 23 z EKG (morfologia, mocz - badanie ogólne, glukoza, OB, EKG) 70,00 zł

MEDYCYNA PRACY*

Orzeczenie lekarskie + orzeczenie sanitarno - epidemiologiczne w czasie jednej wizyty 90,00 zł

Orzeczenie lekarskie (badanie profilaktyczne) 65,00 zł

Orzeczenie sanitarno - epidemiologiczne 65,00 zł

Odpis orzeczenia/zaświadczenia 20,00 zł

Wydanie zaświadczenia 50,00 zł

Badanie okulistyczne 80,00 zł

Badanie okulistyczne i dobór szkieł 100,00 zł

Badanie neurologiczne 80,00 zł

Badanie laryngologiczne (z audiometrią) 80,00 zł

Audiogram 50,00 zł

Badanie psychologiczne:
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Nazwa badania Cena

Badanie dla osób kierujących pojazdami samochodowymi do 3,5 ton w ramach obowiązków 

służbowych (konsultacja)
90,00 zł

Badanie kierowców kategoria C, D, E 180,00 zł

Badanie funkcji wzrokowych (widzenie stereoskopowe, widzenie zmierzchowe, wrażliwość na 

olśnienie)
50,00 zł

Badanie kierowców pojazdów uprzywilejowanych 180,00 zł

Badanie operatorów różnego rodzaju wózków, suwnic, sprzętu ciężkiego (konsultacja) 60,00 zł

Badanie do pracy na wysokości 60,00 zł

Badanie kierowcy MELEXU (przewóz osób) 80,00 zł

Badanie strażaka OSP 80,00 zł

Badanie kuratora społecznego 160,00 zł

Badanie kuratora zaw., sędziego, prokuratora 250,00 zł

Badanie psychologiczne osoby, której praca związana jest ze szczególną odpowiedzialnością i 

wymaga dobrej sprawności psychofizycznej
80,00 zł

Badanie psychologiczne - nabywanie i przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych 

do użytku cywilnego
200,00 zł

Badanie psychologiczne osoby ubiegającej się o pozwolenie na broń lub przedłużającej posiadane 

uprawnienia
350,00 zł

Badanie psychologiczne kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej 250,00 zł

Badanie psychologiczne osoby ubiegającej się o przyjęcie do pracy w charakterze strażnika 

gminnego / miejskiego
200,00 zł

Kierowanie działalnością gospodarczą lub zatrudnianie przy produkcji wyrobów o przeznaczeniu 

wojskowym lub policyjnym 
200,00 zł

Badanie psychiatryczne - Kierowanie działalnością gospodarczą lub zatrudnianie przy produkcji 

wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym 
200,00 zł

Badanie psychiatryczne osoby ubiegającej się o pozwolenie na broń lub przedłużającej posiadane 

uprawnienia
250,00 zł

Badanie lekarskie osoby ubiegającej się lub posiadającej pozwolenie na broń 200,00 zł

Badanie kierowców wszystkich kategorii 200,00 zł

Badanie kierowców zawodowych podlegających ustawie o transporcie drogowym 150,00 zł

Badanie nauczycieli na poratowanie zdrowia 100,00 zł

Badanie kandydatów i uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów 40,00 zł

Badanie kandydatów na stanowisko kierownicze 100,00 zł

Spirometria (profilaktyka) 40,00 zł

Badanie kału na nosicielstwo 130,00 zł

Szczepienie profilaktyczne (bez kosztu szczepionki) 90,00 zł

Wizytacja stanowisk pracy za 1 godzinę 123,00 zł

Delegacja lekarza medycyny pracy do zakładowej komisji BHP za 1 godzinę 123,00 zł

POZOSTAŁE PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Konsultacja lekarza specjalisty w Poradni Specjalistycznej 80,00 zł

Porada logopedyczna 50,00 zł

Porada pielęgniarska w Poradni Specjalistycznej 30,00 zł

Wycięcie kaszaka, tłuszczaka 250,00 zł

Zastrzał- nacięcie w znieczuleniu miejscowym 150,00 zł

Wycięcie brodawki, znamienia barwnikowego z badaniem histopatologicznym 300,00 zł

Zeszycie rany w znieczuleniu miejscowym 200,00 zł

Iniekcja dostawowa (nie dotyczy stawu bioodrowego) 55,00 zł

* Jeżeli badanie nie jest z zakresu opieki medycznej służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu zdrowia, 
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Nazwa badania Cena

Iniekcja dostawowa z lekiem 55,00 zł

Iniekcja dożylna 35,00 zł

Iniekcja dostawowa pod kontrolą USG 180,00 zł

Iniekcja okolicy kości ogonowej 200,00 zł

Iniekcja do stawu biodrowego 150,00 zł

Nacięcie ropnia/krwiaka z opatrunkiem 150,00 zł

Oczyszczenie rany 200,00 zł

Nacięcie ropnia okołoodbytniczego w znieczuleniu miejscowym 500,00 zł

Nakłucie jamy stawowej 55,00 zł

Nakłucie kaletki 50,00 zł

Opatrunek mały 35,00 zł

Opatrunek duży 50,00 zł

Paznokcie wrastające wycięcie klinowe 200,00 zł

Paznokcie wrastające podcięcie 100,00 zł

Zanokcica 150,00 zł

Płukanie stawu 500,00 zł

Pobranie materiału z stawu na posiew 80,00 zł

Zdjęcie szwów 50,00 zł

Założenie opatrunku gipsowego 110,00 zł

Założenie szyny z gipsem 130,00 zł

Zdjęcie gipsu 40,00 zł

Gips podcięcie 40,00 zł

Założenie kołnierza szyjnego 65,00 zł

Wprowadzenie cewnika do pęcherza moczowego 150,00 zł

Szczepienie p/ko grypie z szczepionką 50,00 zł

Szczepienie p/ko WZW typu B z szczepionką 75,00 zł

Szczepienie p/ko WZW typu A z szczepionką 120,00 zł

Szczepienie p/ko WZW typu A+B z szczepionką 170,00 zł

Szczepienie p/ko odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych 90,00 zł

Usługi medyczne w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Aspiracja ropnia panokcia, skóry lub tkanki podskórnej 172,00 zł

Aspiracja stawu 165,00 zł

Badanie neurologiczne 40,00 zł

Badanie palcem odbytu 29,00 zł

Badanie temperatury ciała 5,00 zł

Biopsja aspiracyjna stawu - kolano 234,00 zł

Cewnikowanie pęcherza przez cewkę jednorazowe 157,00 zł

Cewnikowanie tętnic 239,00 zł

Cewnikowanie żył - inne 40,00 zł

Defibrylacja 335,00 zł

Elektrokardiogram z 12 lub więcej odprowadzeniami 25,00 zł

Farmakoterapia domięśniowa 18,00 zł

Farmakoterapia doustna 18,00 zł

Farmakoterapia dożylna 18,00 zł

Intubacja dotchawicza 254,00 zł

Konsultacja specjalistyczna 92,00 zł

Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych 36,00 zł

Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego 41,00 zł
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Nazwa badania Cena

Nacięcie/drenaż skóry/tkanki podskórnej - inne 103,00 zł

Nakłucie tętnicy - inne 103,00 zł

Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i decyzji o podjęciu lub odstąpieniu od 

medycznych czynności ratunkowych (obejmuje triage śródszpitalny)
44,00 zł

Oczyszczenie (wycięcie) rany, zakażenia, oparzenia - inne 245,00 zł

Oczyszczenie rany - nieokreślone 216,00 zł

Opieka pielęgniarki lub położnej 76,00 zł

Płukanie przez ureterostomię i cewnik moczowodowy 217,00 zł

Płukanie rogówki 10,00 zł

Płukanie ucha 50,00 zł

Płukanie żołądka 257,00 zł

Podanie anatoksyny tężcowej 30,00 zł

Porada lekarska, konsultacja, asysta 105,00 zł

Przednia tamponada nosa przy krwotoku 265,00 zł

Przywrócenie rytmu zatokowego 1 000,00 zł

Pulsoksymetria 10,00 zł

Ręczne odprowadzenie przepukliny 50,00 zł

Sztuczne oddychanie 52,00 zł

Szycie licznych ran skóry i tkanki podskórnej, 4 ran i powyżej 180,00 zł

Szycie pojedyńczej rany skóry i tkanki podskórnej długości do 4,0 cm 125,00 zł

Szycie pojedyńczej rany skóry i tkanki podskórnej długości powyżej 4,0 cm 170,00 zł

Szycie rany jamy ustnej 165,00 zł

Szycie skóry i tkanki podskórnej w innym miejscu 216,00 zł

Tlenoterapia 31,00 zł

Toaleta drzewa oskrzelowego 48,00 zł

Tylna i przednia tamponada nosa przy krwotoku 160,00 zł

Unieruchomienie w obrębie kończyny dolnej 150,00 zł

Unieruchomienie w obrębie kończyny górnej 100,00 zł

Usunięcie ciała obcego - inne 100,00 zł

Usunięcie paznokcia, łożyska paznokcia lub obrąbka naskórkowego 115,00 zł

Usunięcie szwów z innej okolicy 30,00 zł

Usunięcie zalegających mas kałowych z jelita 130,00 zł

Wentylacja mechaniczna - inne 191,00 zł

Wlew czynnika wazopresyjnego 1 126,00 zł

Wprowadzenie innej sondy do żołądka (nosowo-żołądkowej) w celu odbarczenia żołądka 223,00 zł

Wprowadzenie na stałe cewnika do pęcherza moczowego 176,00 zł

Wprowadzenie rurki ustno - gardłowej 25,00 zł

Wstrzyknięcie antykoagulanta 34,00 zł

Wstrzyknięcie innych sterydów 34,00 zł

Wstrzyknięcie kortyzonu 34,00 zł

Wstrzyknięcie leku do stawu lub więzadeł 30,00 zł

Wstrzyknięcie/infuzja elektrolitów 35,00 zł

Wykonanie segregacji poszkodowanych w zdarzeniu mnogim i masowym 45,00 zł

Wymiana cewnika założonego na stałe w drogach moczowych 160,00 zł

Założenie cewnika do żyły centralnej 442,00 zł

Założenie innego unieruchomienia gipsowego 126,00 zł

Założenie innej szyny unieruchamiającej 100,00 zł

Założenie kołnierza szyjnego 74,00 zł

Założenie opatrunku na ranę - inne 51,00 zł
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Nazwa badania Cena

Założenie szyny z gipsem 149,00 zł

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość promieniowa/łokciowa (ramię - 

inne)
259,00 zł

Zamknięte nastawienie zwichnięcia barku 356,00 zł

Zamknięte nastawienie zwichnięcia łokcia 259,00 zł

Zamknięte nastawienie zwichnięcia ręki i palców 125,00 zł

Zewnętrzna kardiowersja 200,00 zł

Znieczulenie całkowite dożylne (do 30 minut) 145,00 zł

Znieczulenie całkowite dożylne (od 30 minut do 60 minut) 165,00 zł

Znieczulenie dożylne 380,00 zł

Znieczulenie miejscowe powierzchniowe 50,00 zł

Znieczulenie nasiękowe 43,00 zł

Ochrona otoczenia przed pacjentem 200,00 zł

Badania mikrobiologiczne

Posiew moczu 40,00 zł

Posiew z dróg oddechowych 44,00 zł

Posiew inny  (kanał szyjki, pochwa, nasienie, kał) 44,00 zł

Posiew (rana, zmiany skórne, ropa) 60,00 zł

Posiew w kierunku beztlenowców ujemny 54,00 zł

Posiew w kierunku beztlenowców dodatni 110,00 zł

Badanie w kierunku dermatofitów (preparat) + hodowla 49,00 zł

ASO (test jakościowy) 24,00 zł

Latex R 24,00 zł

Odczyn Walera Rosego - jakościowy 24,00 zł

Badanie jakościowe w kierunku przeciwciał p/Helicobacter pylori (surowica) 24,00 zł

Badanie w kierunku Helicobacter pylori (kał) 49,00 zł

Badanie w kierunku kiły 15,00 zł

Badanie w kierunku nosicielstwa S. aureus, MRSA ESBL, VRE, VISA 60,00 zł

Posiew w kierunku grzybów 22,00 zł

Identyfikacja i lekowrażliwość grzybów 80,00 zł

Badanie kału w kierunku Salmonella, Schigella 44,00 zł

Badanie kału w kierunku wirusów Rota-Adeno 60,00 zł

Badanie kału w kierunku toksyny A i B Clostridium difficile, dehydrogenazy glutaminianowej 

C.difficile
88,00 zł

Badanie kału w kierunku pasożytów, owsików - jednokrotne badanie 22,00 zł

Badanie kału w kierunku pasożytów- 3 krotne badanie 54,00 zł

Badanie kału na obecność antygenu Giardia lambia 60,00 zł

Badanie kału na resztki pokarmowe 22,00 zł

Badenie kału na obecność krwi utajonej 27,00 zł

Badanie w kierunku nosicielstwa paciorkowców grupy B 35,00 zł

Badanie w kierunku Legionella w moczu 120,00 zł

Badanie w kierunku antygenu Streptococcus pneumoniae w moczu 120,00 zł

Badanie czystości pochwy 27,00 zł

Antygen Streptococcus pyogenes w gardle 44,00 zł

Badanie w kierunku Norowirusów w kale 98,00 zł

Sporal - kontrola sterylizacji 22,00 zł

Sporal materiał do badań 5,00 zł
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Nazwa badania Cena

Badanie cito wykonane w czasie dyżuru sobota – niedziela

Dopłata do ceny badania
15,00 zł

Pojemnik do badań 5,00 zł

Pojemnik do badań Uromedium 5,00 zł

Pobranie materiału 10,00 zł

Pobranie materiału + pojemnik do badania 15,00 zł

Waller Rose ilościowy 32,00 zł

ASO ilościowy 32,00 zł

Badanie w kierunku nużeńca ludzkiego preparat 27,00 zł

Badanie w kierunku przeciwciał klasy IgA Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, 

Bordatella pertusiss w surowicy
66,00 zł

Badanie w kierunku przeciwciał klasy IgG Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, 

Bordatella pertusiss w surowicy
66,00 zł

Badanie w kierunku przeciwciał klasy IgM Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, 

Bordatella pertusiss w surowicy
66,00 zł

Pakiet badań w kierunku przeciwciał klasy IgA, IgG, IgM Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma 

pneumoniae, Bordatella pertusiss w surowicy
164,00 zł

Badanie przeciwciał w kierunku Boreliozy (2 klasy przeciwciał) 154,00 zł

Badanie w kierunku przeciwciał Ebstein-Barr Mononukleoza (3 klasy przeciwciał VCA IgM VCA IgG 

EBNA IgG)
202,00 zł

Dodatkowy antybiogram (za każdy dodatkowy) 32,00 zł

Dodatkowa identyfikacja (za każdy dodatkowy) 32,00 zł

Mycoplazma /Ureoplasma 49,00 zł

Badanie na obecność laktoferyny w kale 44,00 zł

Badanie na obecność kalprotektyny w kale 71,00 zł

Badanie na obecność EHEC w kale 44,00 zł

Badanie na obecność antygenu Cryptosporidium i Giardia lamblia 44,00 zł

Badanie na obecność Campylobacter jejuni w kale 44,00 zł

Posiew w kierunku Yersinia spp 44,00 zł

Badanie w kierunku antygenu RSV w drogach oddechowych 44,00 zł

Badanie w kierunku RSV i Adenowirus 88,00 zł

Badanie w kierunku rzeżączki-hodowla 15,00 zł

Badanie w kierunku rzęsistka- hodowla 12,00 zł

Badanie w kierunku Wirusa grypy antygen 44,00 zł

Badanie w kierunku przeciwciał klasy IgA Yersinia spp, Helicobacter pylori, Chlamydia trachomatis 

Campylobacter w surowicy
66,00 zł

Badanie w kierunku przeciwciał klasy IgM Yersinia spp, Chlamydia trachomatis  w surowicy 66,00 zł

Badanie w kierunku przeciwciał klasy IgG Yersinia spp, Helicobacter pylori, Campylobacter, 

Chlamydia trachomatis w surowicy
66,00 zł

Pakiet badań przeciwciał klasy IgA Yersinia spp, Helicobacter pylori, Chlamydia trachomatis 

Campylobacter w surowicy;  IgM Yersinia spp, Chlamydia trachomatis  w surowicy;  IgG Yersinia spp, 

Helicobacter pylori, Campylobacter, Chlamydia trachomatis w surowicy

164,00 zł

Badanie kału metodą elisa Giardia lamblia 54,00 zł

Test antygenowy z nosa SARS-CoV-2 75,00 zł

Badanie w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2 300,00 zł

Oznaczenie przeciwciał SARS-CoV-2 IgG 88,00 zł

Odpis wyniku 4,00 zł

Badanie na antygen SARS-CoV-2 wersja anglojęzyczna 75,00 zł
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Nazwa badania Cena

Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy

Szkoła Rodzenia

Pierwsze zajęcia - osoba ciężarna bezpłatne

Pojedyńcze zajęcia - osoba ciężarna ( za jedno zajęcie ) 35,00 zł

Karnet na cykl  5 zajęć - osoba ciężarna ( pierwsze zajęcia bezpłatne + 4 x 27,00 zł ) 108,00 zł

Karnet na kolejne  cykl  5 zajęć - osoba ciężarna (  5 x 27,00 zł ) 135,00 zł

Osoba  towarzysząca, bez względu na ilość zajęć bezpłatne

Transport sanitarny 

1.Transport  sanitarny  do  10  km ( ryczałt ) 40,00 zł

1 a. Transport sanitarny do 10 km (za 1 km) w przypadkach wymienionych w § 7 

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego oraz w § 5 ust.2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA 

ZDROWIA z dnia 06 listopada 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej  

opieki specjalistycznej   

24,00 zł

2.Transport sanitarny powyżęj 10 km do 60 km (za 1 km) 5,00 zł

2 a. Transport sanitarny powyżęj 10 km do 60 km (za 1 km) w przypadkach wymienionych w § 7 

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego oraz w § 5 ust.2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA 

ZDROWIA z dnia 06 listopada 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej  

opieki specjalistycznej   

3,00 zł

3.Transport  sanitarny powyżej 60 km   (za 1 km) 4,00 zł

3 a. Transport sanitarny powyżej 60 km (za 1 km) w przypadkach wymienionych w § 7 

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego oraz w § 5 ust.2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA 

ZDROWIA z dnia 06 listopada 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej  

opieki specjalistycznej   

2,40 zł

Za nieuzasadnione wezwanie karetki specjalistycznej lub wezwanie karetki przez osobę 

nieubezpieczoną  - cena za 1 km
44,00 zł

Za nieuzasadnione wezwanie karetki podstawoiwej lub wezwanie karetki przez osobę nieubezpieczoną  

- cena za 1 km
22,00 zł

za nieuzasadnione wezwanie karetki w Podstacji Łeba lub wezwanie karetki przez osobę 

nieubezpieczoną  - cena za 1 km
29,00 zł

Sterylizacja

Sterylizacja parowa - narzędzia długości poniżej 150 mm - pakiet do 5 sztuk 6,00 zł

Sterylizacja parowa - narzędzia długości od 150 mm do 300 mm - pakiet do 5 sztuk 10,00 zł

Sterylizacja parowa - narzędzia długości powyżej 300 mm - pakiet do 5 sztuk 30,00 zł

Dezynfekcja chemiczna - narzędzia długości poniżej 150 mm - 1 szt 7,00 zł

Miesięczną opłatę za pobyt w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym ustala się w wysokości odpowiadającej 250% 

najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu 

świadczeniobiorcy w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.
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Dezynfekcja chemiczna - narzędzia długości od 150 mm do 300 mm - 1 szt 9,00 zł

Dezynfekcja chemiczna - narzędzia długości powyżej 300 mm - 1 szt 12,00 zł

Inne

Za wypożyczenie łóżka (kwota za m-c) 10,00 zł

Za wypożyczenie sprzętu w tym sprzętu medycznego )kwota za m-c) 10,00 zł

Opłata za pobyt w szpitalu osoby towarzyszącej (na podstawie oświadczenia o zobowiązaniu do 

uregulowania opłaty) za jeden nocleg
20,00 zł

Wywóz i utylizacja odpadów medycznych:

Ryczałt do 5 kg 150,00 zł

Za każdy kg powyżej 5 kg 15,00 zł

Za jedną stronę kopii dokumentu medycznego

0,00007 

przeciętnego 

wynagrodzenia w 

poprzednim 

kwartale,począszy 

od pierwszego dnia 

następnego 

miesiąca po 

ogłoszeniu przez 

Prezesa  GUS w 

Monitorze Polskim  

Za jedną stroną  wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej

0,002 przeciętnego 

wynagrodzenia w 

poprzednim 

kwartale,począszy 

od pierwszego dnia 

następnego 

miesiąca po 

ogłoszeniu przez 

Prezesa  GUS w 

Monitorze Polskim  

Wydanie orzeczenia lekarskiego na potrzeby Policji (celem umieszczenia zatrzymanego w areszcie)                                                                                                                                      50,00 zł

Za jedną stronę kopii dokumentu niemedycznego                                                          2,00 zł
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Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych

0,0004 

przeciętnego 

wynagrodzenia w 

poprzednim 

kwartale,począszy 

od pierwszego dnia 

następnego 

miesiąca po 

ogłoszeniu przez 

Prezesa  GUS w 

Monitorze Polskim  

Jeżeli badanie nie jest z zakresu opieki medycznej służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu zdrowia, to 

cena badania będzie powiększona o należny podatek VAT w wysokości 23%
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