Z4.1.2 Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego– z dnia 20.10.2022

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDZIELANIE
KOMERCYJNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
I. Porady Specjalistyczne
1. Konsultacje lekarskie:
1.1.1 konsultacja gastrologiczna 150 zł
1.1.2 badanie kardiologiczne (z ekg) po telekonsultacji 100 zł
1.3.1 telekonsultacja ( kardiologiczna, gastrologiczna, neurologa dziecięcego) 100 zł
II. Badania diagnostyczne
2.W Pracowniach Badań Kardiologicznych:
2.1. Holter EKG 120 zł
2.2. Holter ciśnieniowy 100 zł
2.3. Echokardiografia (tylko na zlecenie wewn,. kardiologa) 200 zł
2.4. Próba wysiłkowa (tylko na zlecenie wewn,. kardiologa) 200 zł
3. W Pracowniach EEG/video EEG:
3.1.1 eeg standardowe w czuwaniu - na zlecenia wewnetrzne 200 zł
3.2.1 eeg standardowe we śnie – na zlecenie wewnętrzne 300 zł
3.3.1 video EEG w czuwaniu standardowe -na zlecenie wewnętrzne 300 zł
 ceny badań niestandardowych uzgadniane indywidualnie
4. W Pracowni Endoskopowej:
4.1.1 gastroskopia ( w cenie test na H. pylori jeśli potrzeba) 250 zł
4.2.1 kolonoskopia 400 zł
4.3 badanie histopatologiczne – za każdy wycinek 60 zł
4.4 test ureazowy 20 zł
4.5.1 usunięcie 1-go polipa (z hist-pat) 150 zł
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4.5.2 usunięcie 2-go i każdego następnego polipa (z hist-pat) 80 zł
4.5. analgosedacja do badania 100 zł
5. Badania ultrasonograficzne:
5.1. usg jamy brzusznej, tarczycy 120 z
5.3. usg przezciemiączkowe 120 zł
5.4. usg doppler tętnic szyjnych i kręgowych 150 zł
5.5. usg doppler tętnic jamy brzusznej (nerkowe) 150 zł
5.6. usg inne z użyciem opcji doppler 150 zł
5.7. usg piersi, mięśni, jąder, tkanki podskórnej, węzłó chłonnych, ślinianek 120 zł
5.8. usg stawów kolanowych (1 staw) 120 zł
5.10. usg doppler:
5.10.1. - 2 kończyny (2 układy: żylny i tętniczy) 250 zł
5.10.2. - 2 kończyny (1 układ żylny lub tętniczy) 150 zł
5.10.3. - 1 kończyna (2 układy żylny i tętniczy) 150 zł
III. Zaświadczenia do celów orzeczniczych (ZUS, KRUS, OC i inne):
6.1 druk N9 i analogiczne 100 zł
6.2 małe zaświadczenie z rozpoznaniem 50 zł
IV. Badania inne
7.1. wodorowy test oddechowy 150 zł
7.2. kalprotektyną – test jakościowy 50 zł
UWAGA!
W przypadku wystawania faktury na instytucję ( z nr NIP) nie jest wystawiany
paragon fiskalny; potrzebę otrzymania takiej faktury należy zgłosić przed
wykonaniem usługi/wystawieniem paragonu fiskalnego.
Obowiązuje od 21.10.2022 r.
Kierownik NZOZ KardioNeuroMED
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