Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa
Otwartego Warszawa-Ochota

AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA I ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNE
RODZAJ USŁUGI

CENA [zł]

Konsultacja lekarza w poradni
Podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych

110,00 zł

Podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci

110,00 zł

Wad postawy dla dzieci

120,00 zł

Okulistycznej

120,00 zł

Zdrowia psychicznego

120,00 zł

Laryngologicznej

120,00 zł

Usunięcie woskowiny/płukanie uszu

40,00 zł

Laryngologicznej dla dzieci

120,00 zł

Okulistycznej dla dzieci

120,00 zł

Dermatologicznej

120,00 zł

Diabetologicznej

120,00 zł

Dietetycznej

120,00 zł

Wizyta kontrolna w poradni dietetycznej

60,00 zł

Tygodniowy plan żywieniowy

80,00 zł

Dwutygodniowy plan żywieniowy

160,00 zł

Pakiet dwumiesięczny dietetyczny:

320,00 zł

- Konsultacja
- 1 wizyta kontrolna
- Dwutygodniowy plan żywieniowy
Pakiet trzymiesięczny dietetyczny:

440,00 zł

- Konsultacja
- 2 wizyty kontrolne
- Trzytygodniowy plan żywieniowy
Pakiet czteromiesięczny dietetyczny:

560,00 zł

- Konsultacja
- 3 wizyty kontrolne
- Miesięczny plan żywieniowy
Kardiologicznej

120,00 zł

Chirurgicznej

120,00 zł

Chirurgiczne usunięcie zmiany
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Zdjęcie szwów

50,00 zł

Endokrynologicznej

120,00 zł

Endokrynologicznej + USG tarczycy

200,00 zł

Ginekologiczno-położniczej

120,00 zł

Ginekologiczno-położniczej + USG narządu rodnego

180,00 zł

Ginekologiczno-położniczej + cytologia

140,00 zł

Gastrologicznej/Gastroenterologicznej + USG jamy brzusznej

250,00 zł

Gastrologicznej/Gastroenterologicznej

160,00 zł

Anestezjologicznej

200,00 zł

Internistycznej w zakresie badań endoskopowych

100,00 zł

Chorób płuc i gruźlicy

120,00 zł

Reumatologicznej

120,00 zł

Psychologicznej dla dzieci

120,00 zł

Neurologicznej

120,00 zł

Neurologicznej dla dzieci

120,00 zł

Urologicznej

120,00 zł

Obrzezanie całkowite

1800,00 zł

Wydłużenie wędzidełka prącia

1000,00 zł

Cystoskopia

600,00 zł

Cystoskopia z zastosowaniem znieczulenia

800,00 zł

Urethroskopia

650,00 zł

Uroflowmetria

80,00 zł

Nakłucie i opróżnienie wodniaka jądra

200,00 zł 700,00 zł

Rozszerzenie cewki moczowej

500,00 zł

Cewnikowanie pęcherza moczowego

250,00 zł

Wymiana/usunięcie cewnika z pęcherza moczowego

150,00 zł

Założenie/wymiana cewników cystostomijnych/nefrostomijnych

250,00 zł

Badanie histopatologiczne 1 wycinka

70,00 zł

Wydanie orzeczenia/zaświadczenia lekarskiego na wniosek***

50,00 zł

Wizyta domowa lekarza internisty (Ochota, Ursus, Raszyn)

140,00 zł

Gabinet zabiegowy - lek posiada pacjent - (iniekcje domięśniowe, podskórne, śródskórne, RR)

20,00 zł

Gabinet zabiegowy iniekcje dożylne - lek posiada pacjent

25,00 zł

Podłączenie kroplówki

40,00 zł
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Spirometria

30,00 zł

Audiogram

40,00 zł

Krioterapia zmian szyjki macicy

300,00 zł

Krioterapia zmian na sromie

300,00 zł

Opieka pielęgniarska w domu chorego - materiał posiada pacjent (Ochota, Ursus, Raszyn)

60,00 zł

Pobranie materiału do badań w domu chorego na terenie dzielnicy Ochota i Ursus + koszty badań

50,00 zł

Zabiegi udzielane w domu chorego - lek posiada pacjent
(iniekcje domięśniowe, podskórne, śródskórne, RR) (Ochota, Ursus, Raszyn)

80,00 zł

EKG z opisem

40,00 zł

Holter

100,00 zł

Test wysiłkowy

100,00 zł

Wizyta położnej środowiskowo - rodzinnej (Ochota, Ursus, Raszyn)

120,00 zł

Kąpiel noworodka

60,00 zł

Badanie cytologiczne

30,00 zł

Posiew wydzieliny z pochwy

30,00 zł

Czystość pochwy

30,00 zł

Posiew wydzieliny z gardła, nosa, ucha, oka

30,00 zł

Badanie komputerowe wzroku

30,00 zł

Opłata za prowadzenie praktyk studenckich, praktyk zawodowych

15,00 zł (1
osoba/1 dzień
praktyk)

*** Wydanie orzeczenia / zaświadczenia lekarskiego na wniosek, jeżeli nie jest związane z dalszym
leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci,
uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli
i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynkiem, a także jeżeli nie jest
wydawane dla celów pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, orzecznictwa
o niepełnosprawności, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, lub ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń
ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.
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