
 

 

Cennik usług medycznych 
 

 

 

 

Usługa medyczna - badanie cytologiczne       20 zł 

Usługa medyczna - badanie histopatologiczne       50 zł 

Usługa medyczna - ambulatoryjna wykonanie Biopsji tarczycy 1 zmiana    150 zł 

Usługa medyczna - ambulatoryjna wykonanie Biopsji tarczycy 2 zmiany    200 zł  

Usługa medyczna - ambulatoryjna wykonanie Biopsji tarczycy 3 zmiany    250 zł 

Usługa medyczna - ambulatoryjna, badanie angiografia       200 zł  

Usługa medyczna - ambulatoryjna, badanie OCT      100 zł 

Usługa medyczna - Iniekcja domięśniowa       100 zł 

Usługa medyczna - Iniekcja dożylna        150 zł 

Usługa medyczna - gastroskopia        250 zł 

Usługa medyczna - gastroskopia ze znieczuleniem      420 zł 

Usługa medyczna - kolonoskopia        590 zł 

Usługa medyczna - polipektomia        950 zł  

Usługa medyczna - ambulatoryjna, chirurgiczna - usunięcie znamienia małego  dr Rak 250zł 

Usługa medyczna - ambulatoryjna, chirurgiczna - usunięcie znamienia dużego  dr Rak 350 zł 

Usługa medyczna - ambulatoryjna, chirurgiczna -zabieg duży    dr Rak 400 zł 

Usługa medyczna - ambulatoryjna, chirurgiczna - Rektoskopia    dr Rak 150 zł 

Usługa medyczna - ambulatoryjna, chirurgiczna - Zamiana opatrunku   dr Rak 50 zł 

Usługa medyczna - ambulatoryjna, chirurgiczna - Usunięcie szwów   dr Rak 50 zł 

Usługa medyczna Elektrostymulacja        50 zł 

Usługa medyczna Elektrostymulacja Veriprobe       155 zł 



 

 

 

Usługa medyczna Elektrostymulacja Minima       135 zł 

Usługa medyczna Elektrostymulacja Perisphera       145 zł 

Usługa medyczna Elektrostymulacja Analis Plus       215 zł 

Usługa medyczna Elektrostymulacja kontrolna    dr Ulczok  200 zł 

Usługa medyczna - ambulatoryjna, chirurgiczno - onkologiczna      

zabieg na skórze twarzy       dr Ulczok  300 zł 

Usługa medyczna - ambulatoryjna, chirurgiczno - onkologiczna      

zabieg na skórze twarzy - rozległy     dr Ulczok  450 zł 

Usługa medyczna - ambulatoryjna, chirurgiczno - onkologiczna      

zabieg chirurgiczny średni      dr Ulczok  250 zł 

Usługa medyczna - ambulatoryjna, chirurgiczno - onkologiczna      

zabieg chirurgiczny duży      dr Ulczok  450 zł 

Usługa medyczna - ambulatoryjna, chirurgiczno - onkologiczna      

zmiana opatrunków       dr Ulczok  20 zł 

Usługa medyczna - ambulatoryjna, chirurgiczno - onkologiczna      

usuniecie szwów       dr Ulczok  30 zł 

Usługa Medyczna - wymiana cewnika silikonowego      50 zł 

Usługa Medyczna - wymiana cewnika srebrnego      100 zł 

Usługa medyczna - znieczulenie pacjenta do zabiegu na bloku operacyjnym   250 zł 

Usługa medyczna - znieczulenie pacjenta do badania gastroskopia    160 zł 

Usługa medyczna - ambulatoryjna, chirurgiczna z USG   dr Lipka   180 zł 

Usługa medyczna - ambulatoryjna, chirurgiczna usunięcie zmiany dr Lipka   300 zł 

Usługa medyczna - ambulatoryjna, chirurgiczna usuniecie szwów dr Lipka   50 zł 

 

 



 

 

 

Usługa medyczna - ambulatoryjna, chirurgiczna zmiana opatrunków dr Lipka   25 zł 

Usługa medyczna - ambulatoryjna, badanie USG   dr Marcyniuk  100 zł 

Usługa medyczna - ambulatoryjna, badanie USG ENDO-R  dr Marcyniuk  100 zł 

Usługa medyczna - ambulatoryjna, badanie USG z zaleganiem  dr Marcyniuk  120 zł 

Usługa medyczna - ambulatoryjna, badanie USG naczyń   dr Marcyniuk  150 zł 

Usługa medyczna - ambulatoryjna, badanie USG rozszerzone  dr Marcyniuk  150 zł 

Usługa medyczna - ambulatoryjna wykonanie UFM      25 zł 

 

 


