
Badanie lekarskie, konsultacja (pierwsza wizyta) - poradnia żywieniowa

Badanie lekarskie, konsultacja chirurgii ogólnej + pobranie wycinak do badań histopatologicznych

Badanie lekarskie, konsultacja - ginekologiczna + cytologia

Badanie lekarskie, konsultacja - endokrynologiczna

Badanie lekarskie, konsultacja - chirurg ogólny (żylaki)

Badanie lekarskie, konsultacja - dermatologiczna

Badanie lekarskie, konsultacja - urologiczna

Badanie lekarskie, konsultacja chirurgii ogólnej

Porada lekarska - kardiologiczna

Porada lekarska - pediatryczna

Porada lekarska - pulmonologiczna

Porada lekarska, konsultacja  - alegologiczna

Badanie lekarskie, konsultacja - stomatologiczna

Badanie lekarskie, konsultacja - onkologiczna

Badanie lekarskie, konsultacja - okulistyczna

Badanie lekarskie, konsultacja - neurologiczna

Badanie lekarskie, konsultacja - reumatolog

Badanie lekarskie, konsultacja - laryngologiczna

Badanie lekarskie, konsultacja - ginekologiczna

Badanie lekarskie, konsultacja - chir.urazowo-ortopedycznej

Badanie lekarskie, konsultacja - ginekologiczna + cytologia+USG

Badanie lekarskie, konsultacja (wizyta kontrolna) - poradnia żywieniowa

Terapia logopedyczna 60 min.

Terapia logopedyczna 45 min.

Wizyta domowa lekarza

Konsultacja logopedyczna

Badanie  lekarskie, konsultacja - internistyczna

Badanie lekarza z wydaniem zaświadczenia

Konsultacja lekarska + założenie wkładki domacicznej (wkładka pacjentki)

Badanie stomatologiczne (1-sza wizyta)

Audiometria

Autorefraktometria

Badanie dna oka

Badanie pola widzenia

Badanie refrakcji w połączeniu z dobieraniem szkieł

Badanie tympanometryczne

Badanie widzenia w mroku i wrażliwości na olśnienie (w ciemni)

Badanie wysiłkowe serca na bieżni ruchomej

Chirurgiczne zaopatrzenie rany

Dopp. bad.nacz.tętn.i żyln.szyjnych

Dopp. bad.nacz.tętn.szyjnych

Dopp. bad.nacz.żyln.szyjnych

Porady lekarskie

Diagnostyka i zabiegi



Dopp. bad.przepł. aorty,nacz. mied.,nacz.tętn.koń.doln.

Dopp. bad.przepł. aorty,nacz. mied.,nacz.żyln.koń.doln.

Echokardiografia

Elektrokardiogram

Elektrokardiogram z opisem

Holter ciśnieniowy abpm

Holter ekg.

Iniekcja podspojówkowa

Iniekcje domięśniowe

Iniekcje dożylne

Iniekcje podskórne

Testy alergologicze - 1 punkt

Opatrunki: duży

Opatrunki: mały

Opatrunki: średni

Podcięcie wędzidełka wargi, języka, policzka

Pomiar ciśnienia

Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego

Spirometr .

Transrektalne usg prostaty

Transvaginalne usg macicy i przydatków

Tylna i przednia tamponada nosa przy krwotoku

Usg - ginekologiczne

Usg - gruczoł krokowy

Usg - jamy brzusznej

Usg - narządu ruchu

Usg - nerek.

Usg - położnicze

Usg - przetoka - dializacyjna

Usg - ślinianek

Usg - tarczycy

Usg - układu moczowego

Usg - węzłów chłonnych

USG ginekologczme z konsultacją lekarską

USG jamy opłucnej

USG jąder

USG narządów nadbrzusza

USG przezciemiączkowe

Usunięcie ciała obcego spod powieki

Usunięcie ciała obcego z rogówki

Usunięcie ciała obcego ze  spojówki

Usunięcie ciała obcego ze światła gardła bez nacięcia

Usunięcie ciała obcego ze światła krtani bez nacięcia

Usunięcie ciała obcego ze światła nosa bez nacięcia

Usunięcie ciała obcego ze światła ucha bez nacięcia

Usunięcie drenu

Usunięcie szwów

Usunięcie szwów z głowy/szyi

Usunięcie szwów z głowy/szyi

Usunięcie wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej



Usunięcie zabiegowe ciała obcego

Wprowadzenie wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej

Wyciecie tłuszczaka, kaszaka, brodawczaka

Wycięcie guza podskónego do 5 cm

Wycięcie guza podskónego powyżej 5 cm

Wycięcie lub zniszczenie zmiany ucha zewnętrznego - inne (przyżeganie ucha zewnętrznego)

Wycięcie małej zmiany powieki oka

Wycięcie niepełnej grubości dużej zmiany powieki - jednej czwartej lub większej części brzegu powieki

Wyłyżeczkowanie/zniszczenie zmiany skórnej

Zabieg dermatologiczny metodą elektroterapii  - 1 do 6 zmian

Zabieg dermatologiczny metodą elektroterapii  - od 7 zmian

Zabieg dermatologiczny metodą krioterapii - 1 do 6 zmian

Zabieg dermatologiczny metodą krioterapii - od 7 zmian

Zabieg elektrokoagulacji

Zabiegi laserowe : - usunięcie 1 zmiany

Zdjecie szwów

Zdjęcie gipsu

Masaż wibracyjny

Ultradźwięki

Leczenie polem elektromagnetycznym

Prądy Treberta

Prądy TENS

Prądy średniej częstotliwości

Prądy interferencyjne (if)

Prądy diadynamiczne (dd)

Elektrostymulacja

Galwanizacja

Masaż przyrządowy  - leżanka Shiatsu

Masaż kręgosłupa – grzbietu

Masaż częściowy -  kręgosłupa - 15 min.

Masaż całkowity- kręgosłupa 30 min.

Zabiegi fizykoterapeutyczne - różne

Ćwiczenia indywidualne w przypadku nietrzymania moczu 30 minut

Ćwiczenia korekcyjne 30 minut

Ćwiczenia ogólnousprawniające i inne

Wyciąg szyjny przy użyciu pneumatycznego kołnierza

Wyciąg kręgosłupa

Wyciągi ...

Zabiegi wchodzące w zakres Terapii Manualnej: stawy kręgosłupa, mięśnie 1 zabieg do 20 minut

Zabiegi wchodzące w zakres Terapii Manualnej: stawy obwodowe oraz mięśnie 1 zabieg do 20 minut

Ćwiczenia kinezyterapeutyczne do 60 minut

Ćwiczenia kinezyterapeutyczne do 30 minut

Ćwiczenia czynne izometryczne

Ćwiczenia czynne z oporem

Ćwiczenia czynne w odciążęniu z oporem

Ćwiczenia czynne w odciążeniu

Rehabiltacja



Ćwiczenia czynno-bierne i wspomagane

Ćwiczenia bierne 30 min.

Jonoforeza – następna wizyta

Jonoforeza – 1 wizyta

Naświetlanie promieniami ultrafioletowymi (uv)

Naświetlanie lampą solux

Amputacja i zaopatrzenie miazgi kanałowej

Badanie żywotności zębów

Czasowe wypełnienie 1 kanału

Dewitalizacja miazgi zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem

Dezynfekcja 1 kanału

Dezynfekcja 2 kanałów

Dezynfekcja 3 kanałów

Ekstrypacja zdewitalizowanej miazgi zęba 1 kanału

Ekstrypacja zdewitalizowanej miazgi zęba 2 kanałów

Ekstrypacja zdewitalizowanej miazgi zęba 3 kanałów

Elmexowanie (od 1 zęba)

Elmexowanie (od 1 zęba) każdy następny

Lakowanie zęba

Leczenie endodontyczne zębów 1-kanałowych

Leczenie endodontyczne zębów 2-kanałowych

Leczenie endodontyczne zębów 3-kanałowych

Leczenie nadwrażliwości zębów  - w obrębie jednego zęb - Fluor protektor

Leczenie nadwrażliwości zębów  - w obrębie jednego zęba - Fluormex

Leczenie nadwrażliwości zębów w obrębie 1/4 łuku zębowego

Leczenie periodontopatii iniekcjami z Biostyminy 1 wizyta

Leczenie powikłań po ekstrakcji (krwawienia)

Leczenie próchnicy głębokiej (podwójny podkład)

Leczenie zgorzeli - miazgi zęba 2 korzeniowego

Leczenie zgorzeli - miazgi zęba 3 korzeniowego

Leczenie zgorzeli (za 1 kanał)

Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej

Odbudowa korony

Opatrunek leczniczy w zębie mlecznym

Opatrunek leczniczy w zębie stałym

Ostateczne wypełnienie 2 kanałów

Ostateczne wypełnienie 3 kanałów

Ostateczne wypełnienie kanału

Piaskowanie

Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku (obejmuje każdą wizytę)

Płukanie kieszonki dziąsłowej z aplikacją leku

Poszerzenie kanału ultradźwiękami - drugiego

Poszerzenie kanału ultradźwiękami - pierwszego

Poszerzenie kanału ultradźwiękami - trzeciego

Trepanacja zęba

Usunięcie głęboko załamanego zęba poprzez dłutowanie wewnątrzzębodołowe przy zastosowaniu wierteł, dźwigni

Usunięcie kamienia nazębnego , polerowanie i oczyszczenie jamy ustnej

Stomatologia



Usunięcie szwów - stom.

Usunięcie zęba - mlecznego w zn. pow

Usunięcie zęba jednokorzeniowego

Usunięcie zęba wielokorzeniowego

Usunięcie zęba zatrzymanego lub niewyrżniętego

Usunięcie złogów nazębnych (1/2 łuku zębowego )

Usunięcie złogów nazębnych (1/2 łuku zębowego)

Wypalenie polipa dziąsłowego

Wypełnienie ubytku korony zęba na 1 pow.duża - mat.światłoutwardzalny (import)

Wypełnienie ubytku korony zęba na 1 pow.duża - mat.światłoutwardzalny (krajowy)

Wypełnienie ubytku korony zęba na 1 pow.mała - mat.światłoutwardzalny (import)

Wypełnienie ubytku korony zęba na 1 pow.mała - mat.światłoutwardzalny (krajowy)

Wypełnienie ubytku korony zęba na 2 pow.duża - mat.światłoutwardzalny (import)

Wypełnienie ubytku korony zęba na 2 pow.duża - mat.światłoutwardzalny (krajowy)

Wypełnienie ubytku korony zęba na 2 pow.mała - mat.światłoutwardzalny (import)

Wypełnienie ubytku korony zęba na 2 pow.mała - mat.światłoutwardzalny (krajowy)

Wypełnienie ubytku korony zęba na 3 pow.duża - mat.światłoutwardzalny (import)

Wypełnienie ubytku korony zęba na 3 pow.duża - mat.światłoutwardzalny (krajowy)

Wypełnienie ubytku korony zęba na 3 pow.mała - mat.światłoutwardzalny (import)

Wypełnienie ubytku korony zęba na 3 pow.mała - mat.światłoutwardzalny (krajowy)

Zabezpieczenie bruzd lakiem szczelinowym

Zacementowanie korony/mostka

Założenie ćwieka do kanału

Założenie ćwieka okołomiazgowego

Zdjęcie mostu :1 filar

Szczepienie MeningoA+C

Szczepienie - ADACEL

Szczepienie - VERORAB

Szczepienie profilaktyczne związane ze stanowiskiem pracy wraz z kwalifikacją lekarza

Szczepienie BOOSTRIX POLIO

Szczepienie BOOSTRIX

Szczepienie Synflorix

Szczepienie Rota Teq

Szczepienie przeciwko rakowi szyjki macicy - cervarix

Szczepienie - pięcioskładnikowa Pentaxim

Szczepienie - Pneumo23 (przeciw zakażeniom pneumokokowym)

Szczepienie - Prenevar (przeciw zakażeniom pneumokokowym)

Szczepienie Infanrix IPV Hib (p/błonnicy, tężcowi, ksztuścowi, polio, H. Influenzae Typ B)

Szczepienie - Infanrix  (tężec, wzw,polio, błonnica, hib, krztusiec)

Szczepienie - Hiberix (haemophilus influenzae typ b hib)

Szczepienie - Rotarix (zapalenie żoładka i jelit)

Szczepienie przeciwko rakowi szyjki macicy - Silgard

Szczepienie HAVRIX

Szczepienie H-B-VAX Pro (p/WZW B)

Szczepienie Engerix B10 (dzieci)

Szczepienie Engerix B20 (dorośli)

Szczepienie Havrix Junior (WZW typ A)

Szczepienia



Szczepienie p. WZW z kwalifikacją lekarza (bez ceny szczep.)

Szczepienie ochronne WZW typ A

Szczepienie przeciw wzw tvinrix adult

Szczepienie przeciw wzw "B"

Szczepienie ENCEPUR ADULT przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu

Szczepienie ENCEPUR KIDS przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu (dla dzieci)

Szczepienie - FSME - IMMUN 0,25 JUNIOR

Szczepienie FSME przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu

Szczepienie przeciw grypie (dzieci)

Szczepienie p. grypie z kwalifikacją lekarza (bez ceny szczep.)

Szczepienie przeciw grypie

Szczepienie - VARILIX

Szczepienie PRIORIX

Szczepienie Imovax Polio

Szczepienie - NEISVAC - C (p/meningokokom)

Szczepienie przeciw meningokokom

Szczepienie - tężcowo-błonicza

Szczepienie TD pur

Szczepienie TT- (tężec)

Szczepienie TyT (dur brzuszny - tężec)

Szczepionie Typhim Vi (dur brzuszny)

Książeczka zdrowia + zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych

ALAT - profilaktyka

ASPAT- profilaktyka

Audiometria - profilaktyka

Badania lekarskie do szkół ponadpodstawowych lub wyższych - z narażeniami

badania lekarskie i psychologiczne osoby ubiegającej sie o wpis i osoby posiadającej wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Badanie - kierowców amatorów

Badanie i orzeczenie lekarskie do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy i przepisach wydanych na jego podstawie

Badanie kierowców - świadectwo kwalifikacyjne

Badanie kierowców - świadectwo kwalifikacyjne - pracownicy

Badanie kierowców -świadectwo kwalifikacyjne, kat. C,D

Badanie lekarskie do szkół ponadpodstawowych lub wyższych - bez narażeń

Badanie lekarza z wydaniem zaświadczenia

Badanie na zawodowe prawo jazdy kat. C,D

Badanie ogólne moczu - profilaktyka

Badanie profilaktyczne - książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych lub wydanie orzeczenia dla celów sanitarno-epidemiologicznych

Badanie profilaktyczne z diagnostyką

Badanie profilaktyczne, porada lekarska - laryngologiczna

Badanie profilaktyczne, porada lekarska - medycyna pracy

Badanie profilaktyczne, porada lekarska - neurologiczna

Badanie profilaktyczne, porada lekarska - okulistyczna

Badanie psychologiczne

Badanie widzenia w mroku i wrażliwości na olśnienie (w ciemni)

Cholesterol - profilaktyka

Cholesterol hdl - profilaktyka

Medycyna Pracy



Cholesterol ldl - profilaktyka

Czas protrombinowy / pt/ - profilaktyka

Elektrokardiogram - profilaktyka

GGTP - profilaktyka

Glukoza - profilaktyka

Instruktorzy, egzaminatorzy prawa jazdy

Kierowcy zawodowi, kierowcy pojazdów uprzywilejowanych

Konsultacje i badania dodatkowe niewymienione wyżej, które lekarz profilaktyk uzna za potrzebne w procesie orzeczniczym i diagnostycznym w zakresie medycyny pracy

Kreatynina - profilaktyka

Morfologia z rozmazem - profilaktyka

Pomiar ciśnienia - profilaktyka

Retikulocyty - profilaktyka

Spirometr - profilaktyka

Udział lekarza lub pielęgniarki w przeglądzie stanowisk pracy lub w posiedzeniu komisji bhp (jedna godzina).

Uprawnienia jako kierowca i na wózek

Wizytacja stanowisk pracy przez lekarza medycyny pracy (h)

Zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych



90,00 zł

120,00 zł

120,00 zł

130,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

120,00 zł

100,00 zł

120,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

140,00 zł

120,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

120,00 zł

150,00 zł

90,00 zł

65,00 zł

60,00 zł

180,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

50,00 zł

270,00 zł

30,00 zł

35,00 zł

50,00 zł

35,00 zł

45,00 zł

50,00 zł

25,00 zł

50,00 zł

120,00 zł

110,00 zł

110,00 zł

110,00 zł

110,00 zł

Porady lekarskie

Diagnostyka i zabiegi



110,00 zł

110,00 zł

110,00 zł

20,00 zł

30,00 zł

110,00 zł

110,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

10,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

110,00 zł

5,00 zł

25,00 zł

35,00 zł

90,00 zł

80,00 zł

50,00 zł

70,00 zł

90,00 zł

110,00 zł

90,00 zł

90,00 zł

90,00 zł

90,00 zł

90,00 zł

90,00 zł

90,00 zł

90,00 zł

120,00 zł

90,00 zł

90,00 zł

90,00 zł

130,00 zł

20,00 zł

45,00 zł

45,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

45,00 zł

45,00 zł

25,00 zł

125,00 zł



150,00 zł

320,00 zł

100,00 zł

190,00 zł

110,00 zł

30,00 zł

50,00 zł

200,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

110,00 zł

100,00 zł

130,00 zł

120,00 zł

80,00 zł

25,00 zł

90,00 zł

12,00 zł

11,00 zł

12,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

9,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

9,00 zł

20,00 zł

40,00 zł

30,00 zł

80,00 zł

40,00 zł

15,00 zł

30,00 zł

20,00 zł

10,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

25,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

Rehabiltacja



15,00 zł

50,00 zł

42,00 zł

42,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

50,00 zł

36,00 zł

30,00 zł

100,00 zł

80,00 zł

120,00 zł

150,00 zł

35,00 zł

180,00 zł

200,00 zł

15,00 zł

6,00 zł

40,00 zł

180,00 zł

200,00 zł

250,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

20,00 zł

30,00 zł

20,00 zł

180,00 zł

200,00 zł

250,00 zł

100,00 zł

500,00 zł

100,00 zł

180,00 zł

180,00 zł

200,00 zł

100,00 zł

90,00 zł

20,00 zł

35,00 zł

25,00 zł

40,00 zł

25,00 zł

150,00 zł

90,00 zł

200,00 zł

Stomatologia



110,00 zł

100,00 zł

150,00 zł

170,00 zł

400,00 zł

60,00 zł

100,00 zł

25,00 zł

80,00 zł

95,00 zł

70,00 zł

55,00 zł

105,00 zł

95,00 zł

90,00 zł

100,00 zł

150,00 zł

130,00 zł

120,00 zł

100,00 zł

40,00 zł

110,00 zł

55,00 zł

55,00 zł

25,00 zł

145,00 zł

120,00 zł

120,00 zł

40,00 zł

170,00 zł

160,00 zł

220,00 zł

220,00 zł

400,00 zł

145,00 zł

90,00 zł

300,00 zł

140,00 zł

230,00 zł

80,00 zł

340,00 zł

300,00 zł

160,00 zł

65,00 zł

65,00 zł

65,00 zł

110,00 zł

Szczepienia



40,00 zł

180,00 zł

180,00 zł

65,00 zł

110,00 zł

90,00 zł

140,00 zł

120,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

230,00 zł

90,00 zł

90,00 zł

160,00 zł

160,00 zł

26,00 zł

26,00 zł

26,00 zł

120,00 zł

260,00 zł

40,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

25,00 zł

45,00 zł

760,00 zł

200,00 zł

50,00 zł

120,00 zł

95,00 zł

120,00 zł

45,00 zł

50,00 zł

100,00 zł

8,00 zł

35,00 zł

50,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

100,00 zł

50,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

Medycyna Pracy



10,00 zł

5,00 zł

20,00 zł

10,00 zł

5,00 zł

150,00 zł

95,00 zł

110,00 zł

12,00 zł

8,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

15,00 zł

110,00 zł

120,00 zł

110,00 zł

45,00 zł


