
cenamedycyna pracy

MEDIC    R
Zakład Opieki Zdrowotnej

CENNIK 2021

Badanie profilaktyczne wstępne
Badanie profilaktyczne kontrolne
Badanie profilaktyczne okresowe
Badanie lekarza medycyny pracy osób ubiegających się do kierowania 
pojazdami lub poszerzających prawo jazdy
Badanie lekarza medycyny pracy samochód służbowy kat. B
Konsultacja laryngologiczna medycyna pracy
Konsultacja okulistyczna medycyna pracy
Konsultacja neurologiczna medycyna pracy
Orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych
Dobór szkieł korekcyjnych
Pole widzenia
RTG klatki piersiowej
Spirometria
Audiometria
EKG spoczynkowe
Morfologia podstawowa
Badanie ogólne moczu
Glukoza we krwi
Badanie psychologiczne – kierowanie pojazdami
Badanie psychologiczne – operatorzy, obsługa maszyn
Badanie psychologiczne – praca na wysokości > 3 m
Badanie psychologiczne – widzenia zmierzchowe, zjawisko olśnienia
Badanie psychologiczne – samochód służbowy kat. B (pełne badanie)

Konsultacja lekarska 
Porada receptowa
Szczepienie (własna szczepionka)
Wykonanie iniekcji dożylnej
Wykonanie iniekcji podskórnej
Wykonanie iniekcji domięśniowej
Wykonanie wlewu dożylnego
Wykonanie elektrokardiogramu EKG
Założenie opatrunku
Zmiana opatrunku
Usunięcie szwów
Usunięcie kleszcza

50,00 zł
50,00 zł
50,00 zł

200,00 zł
50,00 zł
50,00 zł
60,00 zł
50,00 zł
50,00 zł

100,00 zł
40,00 zł
35,00 zł
25,00 zł
25,00 zł
15,00 zł
11,00 zł
12,00 zł
6,00 zł

150,00 zł
100,00 zł
100,00 zł
40,00 zł

160,00 zł

140,00 zł
100,00 zł
50,00 zł
35,00 zł
25,00 zł
35,00 zł
50,00 zł
30,00 zł
35,00 zł
35,00 zł
45,00 zł
45,00 zł

POZ
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Teleporada 100,00 zł



MEDIC    R
Zakład Opieki Zdrowotnej

          15,00 zł
15,00 zł

50,00 zł

60,00 zł
10,00 zł

130,00 zł
  130,00 zł

    +50,00 zł dojazd

20,00 zł
50,00 zł
10,00 zł

120,00 zł

120,00 zł
50,00 zł

200,00 zł
250,00 zł
300,00 zł
300,00 zł
400,00 zł
500,00 zł
500,00 zł
350,00 zł
400,00 zł
500,00 zł
350,00 zł
400,00 zł
700,00 zł
600,00 zł
800,00 zł
300,00 zł

od 400,00 zł

200,00 zł
300,00 zł
300,00 zł
200,00 zł
200,00 zł

Pomiar ciśnienia tętniczego
Pomiar masy ciała i ocena wskaźnika BMI
Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych w domu pacjenta 
(Kobylanka, Dominikowice)

Zaopatrzenie odleżyn (własne materiały)
Wykonanie pomiaru poziomu glukozy
Wykonanie testu antygenowego COVID
Wykonanie testu antygenowego COVID w domu pacjenta

Założenie/usunięcie kaniuli
Założenie/usunięcie cewnika do pęcherza moczowego
Pomiar saturacji

Konsultacja neurologiczna

Konsultacja laryngologiczna
Badanie słuchu 

Konsultacja chirurgiczna
USG jamy brzusznej z konsultacją
Założenie gipsu z konsultacją
Założenie szyny unieruchamiającej z konsultacją
Usunięcie wrastającego paznokcia z konsultacją
Usunięcie zmiany skórnej, guzków z konsultacją
Usunięcie tłuszczaka, kaszaka z konsultacją
Usunięcie nagniotka z konsultacją
Usunięcie ciała obcego z tkanki podskórnej z konsultacją
Nacięcie ropnia tkanek miękkich z konsultacją
Anoskopia z konsultacją
Rektoskopia z konsultacją
Miejscowe wycięcie żylaków odbytu z konsultacją
Zabieg "wszywka” z konsultacją                                                         
Zabieg "wszywka” z konsultacją i lekiem
Wypalanie zmian skórnych (do trzech zmian) z konsultacją
Wypalanie zmian skórnych (powyżej trzech zmian) z konsultacją

Konsultacja ortopedyczna
Założenie gipsu z konsultacją
Założenie szyny unieruchamiającej z konsultacją
Punkcja stawu z konsultacją
Blokada stawu lekiem przeciwbólowym, sterydem z konsultacją
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laryngologia

chirurgia urazowo-ortopedyczna

neurologia

chirurgia ogólna



MEDIC    R
Zakład Opieki Zdrowotnej

3/7

chirurgia onkologiczna

chirurgia naczyniowa

logopedia

okulistyka

300,00 zł
300,00 zł
200,00 zł
120,00 zł
950,00 zł
600,00 zł

200,00 zł
250,00 zł
250,00 zł
400,00 zł
400,00 zł
400,00 zł
100-500 zł

200,00 zł
250,00 zł
450,00 zł

2 000,00 zł
50-150,00 zł

120,00 zł
60,00 zł

100,00 zł

160-200 zł
180-200 zł

50,00 zł
90,00 zł

210-250 zł
280,00 zł
120,00 zł
160,00 zł

280-320 zł
320-360 zł

50,00 zł
100,00 zł
500,00 zł

350-500 zł
500,00 zł

1000,00 zł

Nastawienie kończyny górnej z konsultacją
Nastawienie złamania kończyny dolnej z konsultacja
Nacięcie gipsu z konsultacją
USG stawów biodrowych z konsultacją
Operacja zespołu cieśni nadgarstka z konsultacją
Operacja "palca trzaskającego” z konsultacją

Konsultacja z zakresu chirurgii onkologicznej
USG piersi z konsultacją
USG tarczycy z konsultacją
Biopsja piersi z USG i konsultacją
Biopsja tarczycy z USG i konsultacją
Biopsja gruboigłowa z konsultacją  
Dopłata do badania histopatologicznego (w przypadku patologii)

Konsultacja chirurga naczyniowego
Konsultacja z USG Doppler
Zabieg skleroterapii z konsultacją 
Zabieg usuwania żylaków metodą Flebogrif z konsultacją
Zmiana opatrunku

Wizyta diagnostyczna
Wizyta terapeutyczna 30 min
Wizyta terapeutyczna 60 min

Konsultacja okulistyczna
Usunięcie ciała obcego z oka z konsultacją
Badanie pola widzenia statyczne komputerowe bez opisu
Badanie pola widzenia statyczne komputerowe z opisem
Badanie pola widzenia statyczne komputerowe z konsultacją
USG gałki ocznej (jedno oko) z konsultacją
OCT (jedno oko) z opisem
OCT (obu oczu) z opisem                                                        
OCT (jedno oko) z konsultacją
OCT (obu oczu) z konsultacją
Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego (tonometria)
Konsultacja okulistyczna przed zabiegiem
Usunięcie gradówki (jedna zmiana) z konsultacją
Usunięcie guzka powieki (jedna zmiana) z konsultacją
Usunięcie kępek żółtych (jedna powieka) z konsultacją
Usunięcie kępek żółtych (dwie powieki) z konsultacją
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750,00 zł
1500,00 zł
750,00 zł

1500,00 zł
3000,00 zł

200,00 zł
60,00 zł

260,00 zł
200,00 zł
500,00 zł

1 000,00 zł
2 000,00 zł

800,00 zł
1 100,00 zł
1 000,00 zł
800,00 zł
250,00 zł

180,00 zł
150,00 zł
30,00 zł

350,00 zł
250,00 zł
210,00 zł

500,00 zł
550,00 zł
300,00 zł
500,00 zł

120,00 zł
120,00 zł
170,00 zł
150,00 zł
270,00 zł

od 270,00 zł
330,00 zł

100-500 zł
180,00 zł
230,00 zł

25,00 zł

 

Operacja odwinięcia powieki dolnej/wiotkości (jedna powieka) z konsultacją

Operacja odwinięcia powieki dolnej/wiotkości (dwie powieki) z konsultacją

Operacja podwinięcia powieki dolnej/nieprawidłowy wzrost rzęs (1 powieka) z kon.

Operacja podwinięcia powieki dolnej/nieprawidłowy wzrost rzęs (2 powieki) z kon.

Zabieg Blepharoplastyka powiek górnych z z konsultacją

Konsultacja urologiczna
Uroflowmetria bez oceny USG  zalegania moczu i bez opisu
Uroflowmetria z oceną USG zalegania moczu i konsultacją
Założenie/ zmiana cewnika z konsultacją
Biopsja narządów płciowych zewnętrznych z konsultacją i badaniem hist.-pat.

Biopsja gruczołu krokowego z USG, konsultacją i badaniem hist.-pat.
Zabieg stulejki z konsultacją
Cystoskopia przezcewkowa  z konsultacją
Wlew do pęcherza moczowego szczepionki BCG z konsultacją
Operacyjne usunięcie zmian z konsultacją i badaniem hist.-pat.
Badanie urodynamiczne z konsultacją
Konsultacja – leczenie niepłodności męskiej

Konsultacja ginekologiczna
Konsultacja ginekologiczna - kolejna wizyta
Cytologia – dopłata do kolejnej wizyty
Kriochirurgia z konsultacją
USG prenatalne (I lub II lub III trymestr) z konsultacją

Kardiotokografia z konsultacją
Biopsja diagnostyczna szyjki macicy z konsultacją i badaniem hist.-pat.

Wycinek z jamy macicy, szyjki, sromu, pochwy z konsultacją  i badaniem hist.-pat.

Założenie wkładki domacicznej (wkładka pacjentki) z konsultacją

Zabieg wykręcenie polipa z szyjki macicy z konsultacją i badaniem  hist.-pat.

Konsultacja dermatologiczna
Dermatoskopia (jedna zmiana) z konsultacją
Dermatoskopia (powyżej jednej zmiany) z konsultacją
Kriochirurgia zmiany skóry z konsultacją
Elektrokoagulacja (jedna zmiana) z konsultacją
Elektrokoagulacja (powyżej jednej zmiany) z konsultacją
Pobranie wycinka z konsultacją i badaniem hist.-pat.
Dopłata do badania histopatologicznego (w przypadku patologii)
Wizyta domowa na terenie miasta Gorlice
Wizyta domowa poza miastem Gorlice
Światłolecznictwo
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ginekologia

urologia

dermatologia
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120,00 zł
1000,00 zł

od 1000,00 zł
(za 1 amp.)

1500,00 zł
1600,00 zł
500,00 zł
500,00 zł
600,00 zł

od 1000,00 zł
od 600,00 zł

1100,00 zł
200,00 zł

1600,00 zł

od 270,00 zł
800,00 zł

60,00 zł
30,00 zł

150,00 zł
200,00 zł
200,00 zł
200,00 zł
200,00 zł

90,00 zł
130,00 zł

200,00 zł
260,00 zł
500,00 zł
620,00 zł
750,00 zł

70,00 zł
80,00 zł
80,00 zł

110,00 zł
100,00 zł
130,00 zł

Konsultacja - dermatologia estetyczna
Powiększenie ust (kwas hialuronowy) z konsultacją
Wypełnianie zmarszczek - dolina łez, bruzdy nosowo-wargowe, skronie 
inne ( kwas hialuronowy) z konsultacją
Poprawa owalu twarzy (kwas hialuronowy) z konsultacją
Korekcja nosa (kwas hialuronowy) z konsultacją
Rewitalizacja skóry twarzy (mezoterapia igłowa) z konsultacją
Rewitalizacja skóry dłoni (mezoterapia igłowa) z konsultacją
Rewitalizacja skóry twarz i szyja (mezoterapia igłowa) z konsultacją
Toksyna botulionowa (3 obszary) z konsultacją
Toksyna botulionowa (< 3 obszarów) z konsultacją
Leczenie nadpotliwości botoksem z konsultacją
Peelingi medyczne z konsultacją
Usuwanie przebarwień na twarzy cosmelan/dermamelan z konsultacją
Plazma- usuwanie zmian z konsultacją (włókniaki, brodawki, prosaki, przerośnięte 

gruczoły łojowe, blizny przerośnięte, naczyniaki rubinowe) - w zależności od ilości

Plazma- poprawa napięcia skóry powiek dolnych/górnych itp. z konsultacją

EKG spoczynkowe z opisem
EKG spoczynkowe bez opisu
Konsultacja kardiologiczna z EKG
Echo serca z konsultacją
USG tętnic szyjnych z konsultacją
Próba wysiłkowa (bieżnia) z konsultacją
Próba wysiłkowa (cykloergometr) z konsultacją
Holter EKG lub RR bez opisu
Holter EKG lub RR z opisem
Holter EKG lub RR z opisem z konsultacją
Pakiet kardiologiczny 1  (konsultacja + EKG + echo serca)

Pakiet kardiologiczny 2 (konsultacja + EKG + echo serca + próba wysiłkowa)

Pakiet kardiologiczny 3 (konsultacja + EKG + echo serca + próba wysiłkowa + holter EKG lub RR)

Pakiet kardiologiczny 4 (konsultacja + EKG + echo serca + próba wysiłkowa + holter EKG + RR)

Wizyta adaptacyjna
Badanie lekarskie stomatologiczne
Wizyta konsultacyjna/recepta
                                                     Profilaktyka i higienizacja
Piaskowanie (usuwanie nalotów nazębnych)
Scaling (usuwanie kamienia nazębnego)
Fluoryzacja (ochrona przed próchnicą) 2 łuki

5/7

kardiologia

dermatologia estetyczna

stomatologia

cena
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80,00 zł
250,00 zł

50,00 zł
50,00 zł

150-350 zł
200-450 zł
250-350 zł
150-250 zł
100,00 zł
100,00 zł
60-120 zł

50-100 zł
200-500 zł
400-500 zł
500-700 zł

80-150,00 zł
100-300 zł
250-400 zł
100-150 zł

50,00 zł
50-100, zł

300-600 zł

350-400 zł
750,00 zł
300,00 zł

100-250 zł
800-1000 zł

300,00 zł
400,00 zł
500,00 zł
500,00 zł

250-450 zł
150,00 zł

150-250 zł
150,00 zł
50,00 zł

1 400,00 zł

Lakowanie (jeden ząb)
Higienizacja (scaling, polishing, piaskowanie, fluoryzacja)
Znieczulenie
Zdjęcie RTG punktowe
                               Wypełnienie materiałem światłoutwardzalnym
Wypełnienie/odbudowa materiałem kompozytowym
Licówka kompozytowa
Odbudowa na ćwieku z włókna szklanego
Odbudowa na ćwieku tytanowym
Kolorowe wypełnienie w zębie mlecznym
Wypełnienie materiałem chemoutwardzalnym
Wypełnienie tymczasowe/opatrunek
    Leczenie kanałowe/endodoncja
Wizyta pośrednia/kanał
Zęby jednokanałowe (1-3)
Zęby dwukanałowe (4-5)
Zęby trzykanałowe (6-8)
                 Chirurgia stomatologiczna
Usunięcie zęba mlecznego
Usunięcie zęba stałego
Usunięcie zęba ósmego
Nacięcie ropnia z płukaniem
Szycie rany
Usunięcie szwów założonych w innym gabinecie
Chirurgiczne usunięcie zęba
           Protetyka
Korona licowa - biała
Korona porcelanowa na podbudowie metalowej
Korona tłoczona (metalowa)
Ściągnięcie lub zacementowanie korony
Proteza akrylowa
Mikroproteza 1 zębowa
Mikroproteza 2 zębowa
Mikroproteza 3 zębowa
Mikroproteza 4 zębowa
Podścielenie protezy
Płyta protezy  z akrylu bezbarwnego ,,0’’
Siatka wzmacniająca protezę
Naprawa protezy akrylowej
Naprawa ekspres
Proteza elastyczna (akronowa)
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1 400-2000 zł
90,00 zł

350-500 zł
800,00 zł

130,00 zł
55,00 zł
75,00 zł
rabat 7%

150,00 zł
65,00 zł
85,00 zł
rabat 7%

190,00 zł

od 150,00 zł

od 120,00 zł*

od 130,00 zł

170,00 zł*

od 120,00 zł

od 150,00 zł

od 120,00 zł

160,00 zł

Proteza szkieletowa
Łyżka indywidualna
Szyna relaksacyjna
Wybielanie (szyna + żele wybielające)

Konsultacja lekarza rehabilitacji
Terapia indywidualna do 30 minut
Terapia indywidualna 45-60 minut
Pakiet 10x terapia indywidualna

Konsultacja lekarza rehabilitacji w domu pacjenta*
Rehabilitacja domowa - terapia indywidualna do 30 min*
Rehabilitacja domowa - terapia indywidualna 45-60 min*
Pakiet 10x rehabilitacja domowa*
* do ceny zabiegu dodajemy cenę dojazdu do pacjenta (1 km to 1 zł)

Wizyta konsultacyjna 
(wywiad, badanie fizjoterapeutyczne, ustalenie planu fizjoterapii) połączona z edukacją 

w zakresie fizjoprofilaktyki + interwencja fizjoterapeutyczna (min. 60 minut)

Wizyta kontrolna
badanie fizjoterapeutyczne połączone z monitorowaniem efektów terapii i interwencją 

fizjoterapeutyczną oraz doborem produktu uciskowego

Kompresjoterapia 

wielowarstwowe bandażowanie kończyny połączone z pielęgnacją skóry 

i indywidualnie dobranymi ćwiczeniami fizycznymi w bandażach

Kompresjoterapia 

wielowarstwowe bandażowanie kończyny połączone z pielęgnacją skóry, przerywaną 

kompresją pneumatyczną i indywidualnie dobranymi ćwiczeniami fizycznymi w bandażach 

Kompleksowa fizjoterapia
wielowarstwowe bandażowanie kończyny połączone z manualnym drenażem lim. przerywaną 

kompresją pneumatyczną i indywidualnie dobranymi ćwiczeniami fizycznymi w bandażach (min.60 minut)

Indywidualny dobór kompresji 
produktów uciskowych standardowychi szytych na miarę

Fizjoprofilaktyka obrzęku chłonnego u chorych leczonych onkologiczne 

(manualny drenaż limfatyczny, mobilizacja blizny, pielęgnacja skóry, dobór ćwiczeń fizycznych, 

dobór kompresji profilaktycznej)

Manualny drenaż limfatyczny obejmujący opracowanie tułowia 

(szyja, klatka piersiowa, brzuch) + kończyna/twarz (min. 30 minut)

* do ceny pierwszego zabiegu należy dodać koszty zakupu specjalistycznych bandaży kompresyjnych

Warsztaty z kompresjoterapii  
dla chorych, opiekunów i fizjoterapeutów
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rehabilitacja ambulatoryjna

rehabilitacja domowa

leczenie obrzęku lifatycznego


