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CENNIK – USŁUGI MEDYCZNE - 01.03.2023 r. 

  
CENNIK PORADNI ALERGOLOGICZNEJ I PEDIATRYCZNEJ 

Wizyta pediatryczna (cena w zależności od wyboru lekarza) 210 zł - 250 zł 
USG dla dzieci (z opisem, cena w zależności od wyboru lekarza i wieku dziecka) 160 zł - 200 zł 
Wizyta alergologiczna 210 zł 
Punktowy test skórny 6 zł 
Spirometria 65 zł 
Spirometria z próbą rozkurczową 85 zł 
Odczulanie 60 zł 
Testy skórne alergiczne panel podstawowy 100 zł 
Testy płatkowe 450 zł 
Zaświadczenie 50 zł 

  
CENNIK PORADNI CHIRURGICZNEJ 

Konsultacja specjalistyczna chirurgiczna (cena w zależności od wyboru lekarza) 210 zł - 290 zł 
USG jamy brzusznej 160 zł 
USG piersi 160 zł 
USG tarczycy i szyi 160 zł 
USG węzłów chłonnych 160 zł 
USG przezciemiączkowe  200 zł 
USG Doppler ( 1 układ) + Konsultacja specjalistyczna 340 zł 
USG Doppler ( 2 układy) + Konsultacja specjalistyczna 440 zł 
USG Doppler ( 1 układ) 240 zł 
USG Doppler (2 układy) 340 zł 
USG przetoki dializac. + Konsultacja specjalistyczna 340 zł 
Wrośnięty paznokieć 500 zł 
Usunięcie, wycięcie zmiany (kaszak, mały tłuszczak, włókniak, brodawka) 500 zł 
Badanie histopatologiczne 50 zł 
Usunięcie kleszcza 50 zł 
Usunięcie ciała obcego ze skóry / tkanki podskórnej 300 zł 
Nacięcie krwiaka, ropnia 300 zł 
Wszycie Disulfiranu z lekiem 720 zł 
Wszycie Disulfiranu (z lekiem dostarczonym przez pacjenta) 460 zł 

  
CENNIK PORADNI CHIRURGII DZIECI 

Konsultacja specjalistyczna chirurgiczna + USG 210 - 240 zł 
Usunięcie, wycięcie pojedynczej zmiany (kaszak, mały tłuszczak, włókniak, 
brodawka) 410 zł 

Badanie histopatologiczne 50 zł 
Usunięcie kleszcza 50 zł 
Usunięcie ciała obcego ze skóry / tkanki podskórnej 300 zł 
Nacięcie krwiaka, ropnia 300 zł 

  
CENNIK PORADNI CHIRURGII NACZYNIOWEJ 

Konsultacja specjalistyczna chirurgiczna 240 zł 
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Konsultacja specjalistyczna chirurgiczna z USG 340 zł - 440 zł 
Leczenie żylaków metodą laserową – EVLT / jedna kończyna 4 500 zł 
Leczenie żylaków metodą laserową – EVLT / dwie kończyny 6 500 zł 
Leczenie żylaków metodą FLEBOGRIF / jedna kończyna 4 500 zł 
Leczenie żylaków metodą FLEBOGRIF / dwie kończyny 6 500 zł 
Skleroterapia 400 - 800 zł 
Echoskleroterapia 800 zł 

  
CENNIK PORADNI CHORÓB PŁUC 

Konsultacja specjalistyczna 210 zł 
Spirometria 65 zł 
Spirometria z próbą rozkurczową 85 zł 

  
CENNIK PORADNI DERMATOLOGICZNEJ 

Konsultacja specjalistyczna dermatologiczna (cena w zależności od wyboru 
lekarza) 170 zł - 190 zł 

Usunięcie mięczaków zakaźnych do 5 szt. 250 zł 
Usunięcie mięczaków zakaźnych od 5 do 10 szt. 300 zł 
Usunięcie mięczaków zakaźnych powyżej 10 szt. 350 zł 
Usunięcie brodawek łojotokowych 300 zł 
Lampy UV (1 wizyta) 25 zł 
Lampy UV (pakiet 10 wizyt) 225 zł 
Lampy UV (pakiet 20 wizyt) 450 zł 
Elektrokoagulacja, każda kolejna zmiana + 50 zł 100 zł 

  
CENNIK PORADNI DIABETOLOGICZNEJ 

Konsultacja specjalistyczna diabetologiczna 220 zł 

  
CENNIK PORADNI DIETETYCZNEJ (mgr Joanna Markiewicz-Domańska) 

Pierwsza wizyta (konsultacja + jadłospis 7 dniowy) 200 zł 
Jadłospis 7 dniowy 110 zł 
Jadłospis 14 dniowy 170 zł 
Jadłospis 28 dniowy 300 zł 
Analiza składu ciała 50 zł 
Wizyta kontrolna (konsultacja + jadłospis 7 dniowy) 170 zł 
Wizyta kontrolna (dla osób korzystających z opcji 1x w tygodniu, dla osób na 
stabilizacji) 50 zł 

CENNIK PORADNI DIETETYCZNEJ (mgr Agnieszka Kisielewska-Żuławnik) 
Pierwsza wizyta (konsultacja) 120 zł 
Jadłospis 7 dniowy 200 zł 
Jadłospis 14 dniowy 250 zł 
Jadłospis 28 dniowy 350 zł 
Analiza składu ciała 50 zł 
Wizyta kontrolna 80 zł 
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CENNIK PORADNI ENDOKRYNOLOGICZNEJ 
Konsultacja specjalistyczna endokrynologiczna 230 zł 
Konsultacja specjalistyczna + USG 320 zł 

  
CENNIK PORADNI I PRACOWNI GASTROENTEROLOGICZNEJ 

Konsultacja specjalistyczna gastroenterologiczna (cena w zależności od 
wyboru lekarza) 210 zł - 250 zł 

Gastroskopia 240 zł 
Gastroskopia z testem urazowym 270 zł 
Gastroskopia z biopsją (cena w zależności od wyboru lekarza) 310 zł - 360 zł 
Gastroskopia z biopsją i testem urazowym (cena w zależności od wyboru 
lekarza) 360 zł - 400 zł 

Kolonoskopia 410 zł 
Kolonoskopia z biopsją 460 zł - 500 zł 
Endoskopowe wycięcie polipa  800 zł 
Fiberosigmoidoskopia 310 zł 
Fiberosigmoidoskopia z badaniem histopatologicznym 360 zł 

  
CENNIK PORADNI KARDIOLOGICZNEJ 

Konsultacja specjalistyczna kardiologiczna + EKG (cena w zależności od 
wyboru lekarza) 310 zł - 380 zł 

Konsultacja + EKG + ECHO SERCA (cena w zależności od wyboru lekarza) 330 zł - 370 zł 
Konsultacja + USG (wymagane aktualne bad. EKG, cena w zależności od 
wyboru lekarza) 310 zł - 350 zł 

ECHO SERCA (USG SERCA) 220 zł - 250 zł 
EKG 40 zł 
EKG + opis 50 zł 
Próba wysiłkowa 250 zł 
Holter (3 kanałowy – do dyspozycji 3 aparaty, każda kolejna doba + 110 zł 140 zł 
Holter (7 kanałowy – do dyspozycji 1 aparat, kolejna doba + 110 zł 160 zł 
Holter (12 kanałowy – do dyspozycji 1 aparat, 2 doba – 120 zł, 3 doba – 100 zł, 4 
doba – 100 zł, 5 doba i kolejne – 80 zł) 200 zł 

  
CENNIK PORADNI LECZENIA BÓLU I CHIRURGII KRĘGOSŁUPA 

Konsultacja specjalistyczna - 1 wizyta 500 zł 
Konsultacja specjalistyczna - kolejna wizyta 400 zł 

  
CENNIK PORADNI NEFROLOGICZNEJ 

Konsultacja specjalistyczna nefrologiczna (cena w zależności od wyboru 
lekarza) 160 zł - 210 zł 

Konsultacja specjalistyczna + USG 220 zł 

  
CENNIK PORADNI NEUROCHIRURGICZNEJ 

Konsultacja specjalistyczna neurochirurgiczna (cena w zależności od wyboru 
lekarza) 300 zł - 500 zł 
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CENNIK PORADNI NEUROLOGICZNEJ 
Konsultacja specjalistyczna neurologiczna (cena w zależności od wyboru 
lekarza) 230 zł 

Konsultacja specjalistyczna neurologiczna dla dzieci (cena w zależności od 
wyboru lekarza) 260 zł - 290 zł 

Badanie EMG (dr Karolina Zacharewicz-Talarek) 250 zł - 530 zł 

  
CENNIK PORADNI ONKOLOGICZNEJ 

Konsultacja specjalistyczna onkologiczna (cena w zależności od wyboru 
lekarza) 140 zł 

  
CENNIK PORADNI OKULISTYCZNEJ 

Konsultacja specjalistyczna okulistyczna (badanie ostrości wzroku, badanie 
dna oka, sprawdzenie ruchomości gałek ocznych ) 210 zł 

Konsultacja specjalistyczna okulistyczna dla dzieci poniżej 4 roku życia 290 zł 
Wizyta po kroplach (Atropina) u małych dzieci 50 zł 
Irydotomia laserowa 380 zł 
Kapsulotomia laserowa 380 zł 
Leczenie laserowe siatkówki – pierwsza wizyta 380 zł 
Badanie OCT siatkówki – jaskrowe 190 zł 
Badanie OCT siatkówki – pełen panel 220 zł 
Laserowa Trabekuloplastyka w jaskrze (MLT) 310 zł 
Badanie pola widzenia 120 zł 
Wymaz z worka spojówkowego – jedno oko 50 zł 
Tonometria aplanacyjna – dwoje oczu 60 zł 
Tonometria aplanacyjna – jedno oko 30 zł 
Płukanie dróg łzowych 130 zł 
Próba wydzielenia łez – Schirmera 60 zł 
Usunięcie ciała obcego z oka 200 zł 
Plastyka powiek 3 000 zł 
Operacja kępek żółtych jednej powieki 600 zł 
Operacja gradówki 400 zł 
Operacja małej zmiany na powiece (brodawki, kaszaki, guzki) 500 zł 
Operacja dużej zmiany na powiece (brodawki, kaszaki, guzki) 600 zł 
Entropion (podwinięcie powieki) – jedna powieka 1 600 zł 
Entropion (podwinięcie powieki) – dwie powieki 3 000 zł 
Ectropion (odwinięcie powieki) – jedna powieka 1 600 zł 
Ectropion (odwinięcie powieki) – dwie powieki 3 000 zł 
Iniekcja doszklistkowa AVASTIN 600 zł 
Iniekcja doszklistkowa EYLEA 1 700 zł 
Iniekcja podspojówkowa 50 zł 
Iniekcja okołogałkowa 200 zł 
Topografia rogówki 150 zł 
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CENNIK LASEROWA KOREKCJA WZROKU 
Konsultacja kwalifikująca do zabiegu laserowej korekcji wzroku 300 zł 
Pierwsza wizyta kontrolna po zabiegu laserowej korekcji wzroku 0 zł 
Kolejna wizyta kontrolna po zabiegu laserowej korekcji wzroku 200 zł 
SmartPulse EBK (jedno oko) 3 000 zł 
SmartPulse EBK Advanced Customized (jedno oko) 3 250 zł 
SmartSurfACE Trans PRK TouchFree (jedno oko) 2 600 zł 
SmartSurfACE Trans PRK TouchFree Advanced Customized (jedno oko) 2 850 zł 
FemtoLasik (jedno oko) 3 850 zł 
Z-Lasik (jedno oko) 4 200 zł 
Starczowzroczność - PresbyMax (jedno oko) 5 450 zł 
LASEK (jedno oko) 2 100 zł 

  
CENNIK PORADNI ORTOPEDYCZNEJ 

Konsultacja specjalistyczna ortopedyczna - 1 wizyta (cena w zal. od wyboru 
lekarza) 250 zł - 300 zł 

Konsultacja specjalistyczna ortopedyczna - kolejna wizyta (cena w zal. od 
wyboru lekarza) 200 zł - 300 zł 

Iniekcja dostawowa 100 zł 
Konsultacja specjalistyczna z USG (cena w zależności od wyboru lekarza) 250 zł - 450 zł 
USG ortopedyczne (cena w zależności od wyboru lekarza) 250 zł - 310 zł 
USG bioderek u dzieci 240 zł - 300 zł 
Założenie gipsu zwykłego 210 zł 
Założenie gipsu syntetycznego kończyna górna 210 zł 
Założenie gipsu syntetycznego kończyna dolna 260 zł 
Zmiana opatrunku (kontynuacja leczenia) 110 zł 
Opaska syntetyczna 50 zł 
Leczenia cieśni nadgarstka 2 900 zł 
Palec zatrzaskujący 1 500 zł 

  
CENNIK PORADNI OTOLARYNGOLOGICZNEJ 

Konsultacja specjalistyczna laryngologiczna 220 zł 
Tympanometria 40 zł 
Usunięcie ciała obcego z nosa, ucha, gardła 210 zł 
Podcięcie wędzidełka języka w znieczuleniu miejscowym 450 zł 
Fiberoskopia 150 zł 
Badanie słuchu (dodatkowo do wizyty) 50 zł 
Posiew bakteryjny (dodatkowo do wizyty) 50 zł 

  
CENNIK PORADNI PROKTOLOGICZNEJ 

Konsultacja specjalistyczna proktologiczna (cena w zależności od wyboru 
lekarza) 210 zł - 250 zł 
Rektoskopia 350 zł 
Opaskowanie żylaków odbytu metodą Barrona (cena w zależności od wyboru 
lekarza) 500 zł 
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CENNIK PORADNI PSYCHOLOGICZNEJ ( mgr Justyna Gospodarowicz) 
Wizyta diagnostyczna (cena w zależności od wyboru lekarza) 190 zł 
Wydanie opinii 100 zł 

CENNIK PORADNI PSYCHOLOGICZNEJ ( dr Dorota Zawadzka ) 
Konsultacja 200 zł 
Wydanie opinii 100 zł 
Terapia dla par i małżeństw (90 min) 320 zł 
Warsztaty psychologiczne dla młodzieży (do 18 roku życia) 200 zł 

CENNIK PORADNI PSYCHOLOGICZNEJ ( dr Dawid Misiak ) 
Konsultacja 160 zł 
Wydanie opinii 100 zł 
Terapia dla par i małżeństw (90 min) 250 zł 
Warsztaty psychologiczne dla młodzieży (do 18 roku życia) 200 zł 
Sesja rodzinna (150 min) - prowadzi w zespole dr Zawadzka oraz dr Misiak 320 zł 

  

CENNIK PORADNI REHABILITACYJNEJ 
Ćwiczenia rehabilitacyjne 150 zł 

  
CENNIK PORADNI REUMATOLOGICZNEJ 

Konsultacja specjalistyczna 220 zł 

  
CENNIK PORADNI UROLOGICZNEJ 

Konsultacja specjalistyczna urologiczna z USG (cena w zależności od wyboru 
lekarza) 210 zł - 400 zł 

Konsultacja specjalistyczna urologiczna z USG dla dzieci (cena w zależności od 
wyboru lekarza) 210 zł - 240 zł 

Cystoskopia (cena w zależności od użytego cystoskopu) 810 zł - 1000 zł 

Zabieg leczenia stulejki 
1600 zł - 2000 

zł 
Badanie Uroflowmetria 90 zł 

  
CENNIK PORADNI ZDROWIA PSYCHICZNEGO 

Konsultacja specjalistyczna (cena w zależności od wyboru lekarza) 210 zł / 320 zł 
Konsultacja specjalistyczna dla dzieci (cena w zależności od wyboru lekarza) 210 zł / 320 zł 

  
CENNIK ANESTEZJOLOGICZNY 

Znieczulenie – sedacja 490 zł 

  
CENNIK INNE USŁUGI 

Badanie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych („książeczka 
sanepidowska”) 

100 zł 

 


