BADANIE / ZABIEGI

CENA USŁUGI

ALERGOLOG
konsultacja

140

ANGIOLOG
konsultacja flebologiczna
konsultacja z USG / 1 kończyna
konsultacja z USG / 2 kończyny
laserowe usuwanie / zamykanie żylaków (1 noga)
skleroterapia
Flebogrif

140
200
220
3 000
350 - 600
1 800

konsultacja
zabieg wypełniania żołądka
balonem ORBERA
wyjęcia balona

150
od 5 500

BARIATRA

3 000

CHIRURG DZIECIĘCY
konsultacja

120

CHIRURGIA NACZYNIOWA
konsultacja
konsultacja z USG / 1 kończyna
konsultacja z USG / 2 kończyny
skleroteriapia

150
200
220
od 500

CHIRURGIA OGÓLNA
konsultacja chirurgiczna
usuwanie zmian skórnych
i tkanki podskórnej
wycięcie wrastającego paznokcia
badanie hist-pat jednego wycinka

150
(mała) 350
(średnia) 500
(duża) 600
300
65

DERMATOLOGIA
konsultacja dermatologiczna
elektrokoagulacja

150
(do 10 zmian) 150
(do 20 zmian) 200
łyżeczkowanie
(do 10 zmian) 150
(do 20 zmian) 200
usunięcie chirurgiczne zmiany
(1 zmiana) 400
(każda kolejna przy tej samej wizycie) 250
CENY OBEJMUJĄ ZDJĘCIE SZWÓW
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DERMATOLOGIA
usunięcie zmiany - okolica twarzy
(1 zmiana) 500
(każda kolejna przy tej samej wizycie) 300
CENY OBEJMUJĄ ZDJĘCIE SZWÓW
dermatoskopia
(do 4 zmian) 180
(każda kolejna zmiana) 30
W CENIE WIZYTA
badanie hist-pat jednego wycinka
65
DIETETYKA
konsultacja dietetyczna (bez planu żywienia)
konsultacja dietetyczna z planem żywienia,
książką i pierwszą wizytą kontrolną
konsultacja dietetyczna pod konkretną chorobę
(wizyta + plan żywieniowy + książka + 1 wizyta kontrolna)
konsultacja dietetyczna z kolejnym
planem żywieniowym
testy Genodiet

120
350
350
200
1 500 - 3 400

ENDOKRYNOLOG
konsultacja
USG tarczycy
biopsja cienkoigłowa tarczycy
badanie his-pat. 1 wycinka

160
100
210
65

ENDOSKOPIA
gastroskopia
gastroskopia + test ureazowy
gastroskopia w sedacji
sigmoidoskopia
kolonoskopia
kolonoskopia w znieczuleniu ogólnym
kolonoskopia + gastroskopia
kolonoskopia + gastroskopia
w znieczuleniu ogólnym
znieczulenie ogólne
badanie hist-pat wycinka
konsultacja lekarska

220
260
520
340
450
750
650
1 090
300
65
150
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GINEKOLOG
konsultacja ginekologiczna
konsultacja + USG ginekologiczne
USG ginekologiczne
USG ciąży
koagulacja (krioterapia) szyjki macicy
cytologia
wymaz z pochwy
założenie wkładki domacicznej (bez wkładki)
wyjęcie wkładki domacicznej

140
200
150
150
300
60
40
400
200

konsultacja

130

HEPATOLOG

CHOROBY ZAKAŹNE
konsultacja

130

konsultacja

120

INTERNISTA

KARDIOLOG
konsultacja
konsultacja z USG serca (echo serca)
EKG bez opisu
echo serca (USG serca)

120 - 160
220 - 240
20
120

MEDYCYNA PODRÓŻY
konsultacja

140

konsultacja

120

NEUROLOG

BADANIE / ZABIEGI

CENA USŁUGI

OKULISTA
konsultacja
konsultacja okulistyczna dzieci
(od 6 roku życia)
usuwanie gradówki
usuwanie ciała obcego
płukanie dróg łzowych
zamykanie kanalików łzowych
(przed zabiegiem wizyta w celu dobrania zatyczek)
korekta powiek
epilacja (usuwanie rzęs) - bez względu na ilość
usuwanie cyst, brodawczaka, rogu skórnego
badanie hist-pat jednego wycinka
iniekcje podspojówkowe (w zapleniu przedniego
odcinka błony naczyniowej)

150
170
400
100
100 - 500
100 - 500
2 500
30
250
65
200

ONKOLOG
konsultacja pierwsza
konsultacja kolejna

170
170

konsultacja
USG ortopedyczne (łokieć, ręka, nadgarstek
stopa, ścięgna)
zespół cieśni nadgarstka
zabieg łokieć tenisisty, golfisty
przykurcz Dupuytrena
palec trzaskający, strzelający
ganglion (usunięcie torbieli nadgarstka)

120
100

ORTOPEDA

1 800 - 2 200
2 200
2 500
1 700
1 800 - 2 500

PEDIATRA
konsultacja pedriatryczna
konsultacja hematologiczna/onkologiczna dzieci

120
150

PROKTOLOG
konsultacja proktologiczna (ANOSKOPIA)
gumkowanie żylaków odbytu / metoda Barrona
/ cykl leczenia
usuwanie polipów odbytu
zabieg proktologiczny - zakrzep brzeżny
badanie wycinka hist-pat
sigmoidoskopia

200
400/wizytę
od 400 (+hist-pat)
400 - 600 (z wizytą)
65
340
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UROLOGIA
konsultacja urologiczna z USG
cystoskopia w znieczuleniu miejscowym
cystoskopia giętka
zabiegi stulejki i krótkiego wędzidełka
wycinanie zmian na prąciu i mosznie
konsultacja z wymianą cewnika pęcherzowego
usuwanie mięska cewkowego
znieczulenie ogólne
badanie hist-pat jednego wycinka

180
600
1 000
1 100
1 100
150
1 100
400
65

USG
USG jamy brzusznej
USG piersi z dołami pachowymi
USG tarczycy
USG szyi
USG ślinianek
USG tętnic szyjnych
USG jąder
USG rektalne (przezodbytnicze)
USG serca (Echo serca)
USG ortopedyczne (kolano, łokieć,
nadgarstek, stopa, ścięgna)
USG ginekologiczne
USG Doppler żył lub tętnic 1 kończyna
USG Doppler żył lub tętnic 2 kończyńczyny
USG tętnic mózgowych przezczaszkowe
USG tętnic nerkowych
USG stawów biodrowych niemowląt
USG przezciemiączkowe

100
120
100
120
100
120
100
150
120
100
100
130
160
140
140
130
130
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ZABIEGI AMBULATORYJNE
zmiana opatrunku
elektrokoagulacja zmiany
powierzchownej na skórze
kriochirurgiczne usuwanie zmiany
powierzchownej na skórze
wycięcie polipa cewki, kłykciny (bez his-pat.)
usuniecie szwów
szycie rany małej
szycie rany dużej
usunięcie kleszcza

50
(za zmianę) 130
(za zmianę) 130
350
50
150
200
150

ZABIEGI PIELĘGNIARSKIE
iniekcje podskórne / domięśniowe
iniekcje dożylne
wlewy kroplowe
pomiar ciśnienia tętniczego krwi
lewatywa
szczepienie
EKG spoczynkowe

20
20
20
10
40
30
20

