
Załącznik nr 3

Cena
Lekarz medycyny pracy 50,00 zł
Lekarze specjaliści 50,00 zł
Książeczka zdrowia-wpis  25,00 zł
Badanie kierowców 70,00 zł

Procedury medyczne
Cewnikowanie (wymiana cewnika) 90,00 zł
Nacięcie ropnia prostego 100,00 zł
Nacięcie ropowicy 150,00 zł
Usunięcie wrastającego paznokcia 150,00 zł
Zmiana opatrunku, opatrunek bez chirurgicznego opracowania rany 30,00 zł

150,00 zł

Tamponada krwawienia z nosa 150,00 zł
Zaopatrzenie rany prostej (ze zdjęciem rtg) 100,00 zł
Zaopatrzenie rany złożonej  (ze zdjęciem rtg) 200,00 zł
Zaopatrzenie złamania kości stopy i podudzia  (ze zdjęciem rtg) 450,00 zł
Zaopatrzenie złamania prostego ręki i przedramienia  (ze zdjęciem rtg) 400,00 zł

600,00 zł
Zaopatrzenie zwichnięcia barku  (ze zdjęciem rtg) 400,00 zł

90,00 zł
Zdjęcie szwów 70,00 zł
Pomiar ciśnienia krwi 15,00 zł
Iniekcja domięśniowa, dożylna, podskórna 20,00 zł
Wlew kroplowy 50,00 zł
Iniekcja domięśniowa, dożylna, podskórna 20,00 zł
Konsultacja psychologa z wydaniem orzeczenia 65,00 zł
Spirometria 70,00 zł

Dojazd do pacjenta w granicach miasta Wołomin 50,00 zł
Dojazd do pacjenta poza granicami miasta Wołomin 80,00 zł

Diagnostyka bakteriologiczna
26,00 zł

Wymaz z ucha 26,00 zł
Wymaz ze skór,pępka w kierunku tlenowym 26,00 zł
Wymaz z oka, worka spojówkowego 20,00 zł
Badanie bakteriologiczne pokarmu 38,00 zł
Badanie bakteriologiczne plwociny 27,00 zł
Mocz 19,00 zł
Wymaz z warg sromowych tlenowo 26,00 zł
Wymaz z kanału szyjki macicy tlenowo,beztlenowo 38,00 zł

Cennik świadczeń zdrowotnych, które mogą być udzielane za częściową albo 
całkowitą odpłatnością

Konsultacje lekarskie (cena nie obejmuje badań diagnostycznych)

Pobranie wycinków  z badaniem histopatologicznym do dwóch wycinków (jedna 
lokalizacja) - każdy następny 40 zł

Zaopatrzenie złamania złożonego rękii przedramienia  (ze zdjęciem rtg)

Zdięcie gipsu

Przy usłudze medycznej wyjazdowej należy doliczyc zryczałtowany koszt dojazdu:

Wymaz z górnych dróg oddechowych(gardło,nosogardziel,,migdałków,jamy ustnej



Wymaz z pochwy tlenowo,beztlenowo 38,00 zł
Wymaz spad napletka tlenowo 30,00 zł
Nosicielstwo paciorkowców gr B – GBS 14,00 zł
Badanie w kierunku GC (rzeżączka) 20,00 zł
Posiew kału na S-S 25,00 zł
Kał - badanie mykologiczne 24,00 zł

26,00 zł
Kał - toksyna Clostridium difficile 26,00 zł

30,00 zł
28,00 zł

Kał w kierunku enterotoksyny gronkowcowej 26,00 zł
12,00 zł

Krew posiew 43,00 zł
Płyny ustrojowe 43,00 zł

38,00 zł
Wymaz z rany 38,00 zł
Wymaz z owrzodzenia 38,00 zł
Wymaz z odleżyny 38,00 zł
Wymaz ze stopy cukrzycowej 38,00 zł
Ropa- posiew tlenowo,beztlenowo 38,00 zł

11,00 zł
RSV – test 36,00 zł
Test do wyrywania i różnicowania wirusów grypy 40,00 zł

Diagnostyka WZW
12,00 zł
24,00 zł
22,00 zł
29,00 zł
30,00 zł
24,00 zł

HAV 21,00 zł
Diagnostyka AIDS
HIV 19,00 zł

Diagnostyka kiły
VDRL 8,00 zł

19,00 zł
20,00 zł
30,00 zł

Diagnostyka wirusem Cytomegalii CMV
22,00 zł
28,00 zł

Diagnostyka Różyczki

Kał w kierunku Yersinia tlenowo

Kał w kierunku Campylobacter spp mikraerofilnie
Kał w kierunku Escherichia coli enteropatogenna 

Kał w kierunku Rotawirusów i Adenowirusów

Punktat (b.bakteriologiczne)

Sporal

HBsAg
Test potwierdzenia HBsAg
HBsAb
HBcAb
HBcAb IgM
HCVAb

Diagnostyka Toksomlazmozy
Toxo IgG
Toxo IgM
Toksoplasmoza awidnośc

CMV IgG
CMV IgM



22,00 zł
28,00 zł

Diagnostyka atypowego zapalenia płuc
18,00 zł
20,00 zł
18,00 zł
20,00 zł
22,00 zł
20,00 zł
26,00 zł
26,00 zł
20,00 zł
22,00 zł
20,00 zł

Diagnostyka EBV
20,00 zł
22,00 zł
20,00 zł

Diagnostyka Boreliozy
23,00 zł
23,00 zł

22,00 zł
22,00 zł

20,00 zł
20,00 zł

20,00 zł
20,00 zł

Inne
Kwas foliowy 20,00 zł
Witamina B12 20,50 zł
CA 125 22,00 zł
CA 19-9 22,00 zł
CA 15-3 25,00 zł
PSA 15,00 zł
TSH 14,00 zł
FT3 13,50 zł
FT4 12,50 zł

Rub IgG
Rub  IgM

Mycoplasma pneumoniae IgG 
Mycoplasma pneumoniae IgM
Mykcoplasma pneumoniae IgA
Chlamydia pneumoniae IgG
Chlamydia pneumoniae IgM
Chlamydia pneumoniae IgA
Bordetella pertussis IgG
Bordetella pertussis IgA
Legionella pneumophilia IgG
Legionella pneumophilia IgM
Legionella pneumophilia IgA

EBV IgG
EBV IgM
EBV IgA

Borelioza IgG
Borelioza IgM

Diagnostyka Helicobacter pylorii
H.pylorii IgG
H.pylorii IgM

Diagnostyka Campylobacter
Diagnostyka Campylobacter jejuni IgG
Diagnostyka Campylobacter jejuni IgA

Diagnostyka Yersinia
Yersinia enterocolitica IgG
Yersinia enterocolitica IgM



Diagnostyka radiologiczna
Badania w obrębie czaszki
czaszka 45,00 zł

35,00 zł
zatoki boczne nosa 35,00 zł

35,00 zł
uszy / 3 projekcje / 75,00 zł

30,00 zł
kanały nerwów wzrokowych 40,00 zł
oczodoły na ciała obce 30,00 zł
siodełko tureckie 30,00 zł

40,00 zł
łuki jarzmowe 25,00 zł
kość nosowa 25,00 zł
żuchwa 25,00 zł
Badania w obrębie szyi
przełyk z kontrastem 90,00 zł

35,00 zł
kręgosłup szyjny AP i boczne 40,00 zł

35,00 zł
skosy kręgu szyjnego 35,00 zł
ząb obrotnika 30,00 zł
zdjęcie czynnościowe kręgosłupa 50,00 zł
Badania w obrębie kl. piersiowej
obojczyk 35,00 zł
kl. piersiowa AP 40,00 zł
zdjęcie boczne klatki piersiowej 35,00 zł
zdjęcie łopatki 30,00 zł
kr. piersiowy AP i boczne 45,00 zł
skosy kręgosłupa Th  40,00 zł
zdjęcie kręgosłupa Th-L 50,00 zł
zdjęcie żeber po jednej stronie 30,00 zł

25,00 zł
mostek 25,00 zł
Badania w obrębie jamy brzusznej

40,00 zł
70,00 zł

badanie pęcherza moczowego 100,00 zł
cholangiografia 90,00 zł
urografia standardowa 130,00 zł
urografia infuzyjna 150,00 zł
badanie kontrastowe przewodu pokarmowego 130,00 zł
pasaż przewodu pokarmowego 130,00 zł
bad. kontrastowe j. grubego /wlew/ 130,00 zł

55,00 zł
35,00 zł

bok kręgosłupa L-S 30,00 zł

pods. czasz./zat.klin./ lub twarzoczaszka

nosogardło

uszy transorbit. 

stawy żuchwowo-skroniowe 

nosogardło 

złącze kręgowo-czaszkowe 

staw mostkowo-obojczykowy 

jama brzuszna na niedrożność / w jed.poz. /
jama brzuszna z kopułami przep. W 2 poz. 

kręgosłup lęźwiowo –krzyżowy
skosy kręgosłupa lęźwiowo-krzyżowego 



cystografia 100,00 zł
flebografia 55,00 zł
HSG 90,00 zł

35,00 zł
Badania w obrębie miednicy

70,00 zł
miednica AP 40,00 zł

30,00 zł
kość ogonowa 30,00 zł
stawy krzyżowo – biodrowe 40,00 zł
stawy biodrowe porównawczo /razem/ 40,00 zł
staw biodrowy AP i osiowe 45,00 zł
talerz biodrowy AP 30,00 zł
spojenie łonowe 30,00 zł
Badania w obrębie kończyny górnej
staw barkowy AP 40,00 zł
staw barkowy – osiowe 40,00 zł
kość ramienna 35,00 zł
staw łokciowy AP i boczne 40,00 zł
kość przedramienna 35,00 zł
nadgarstek 35,00 zł
ręka i boczne 35,00 zł
ręka i skos 35,00 zł
palec AP i boczne 30,00 zł
Badania w obrębie kończyny dolnej
kość udowa 40,00 zł
staw kolanowy AP i boczne 45,00 zł
kości podudzia AP i boczne 45,00 zł
staw skokowy AP i boczne 45,00 zł
stopa AP i boczne 45,00 zł
śródstopie AP i boczne 45,00 zł
kość piętowa AP i osiowe 40,00 zł
palec stopy AP i skos 35,00 zł

Diagnostyka USG
USG ogólne 50,00 zł
USG tarczycy 50,00 zł
USG płodu 100,00 zł
USG ginekologiczne 70,00 zł
USG piersi 70,00 zł
USG - biopsja (tarczyca, sutek) 140,00 zł
ECHO serca 100,00 zł

Diagnostyka neurologiczna
USG Doppler tt. domózgowych                                              100,00 zł
EEG dla dorosłych                                              120,00 zł

Diagnostyka okulistyczna
Angiografia fluoresceinowa 200,00 zł
Badanie OCT -tomografia optyczna 150,00 zł
Badanie GDX 100,00 zł

fistulografia 

miednica AP + 2 poł.= 3 zdjęcia 

kość krzyżowa – 2 poł.



Badanie HRT 100,00 zł
Badanie usg oczu 80,00 zł

Badania diagnostyczne inne
EKG 30,00 zł
EKG wysiłkowe 60,00 zł
Cytologia                                                                             30,00 zł

Rehabilitacja
Krioterapia powietrzem 10,00 zł
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