
Obowiązuje od 21.12.2020 r.
                 

Lp. NAZWA ŚWIADCZENIA CENA 
1 Opatrunek mały 86,00 
2 Opatrunek duży 138,00 
3 Szycie rany małe: porada specjalistyczna, zabieg, 

opatrunek, anatoksyna
240,00 

4 Szycie rany duże: porada specjalistyczna, zabieg, 
opatrunek, anatoksyna

419,00 

5 Cewnikowanie pęcherza moczowego 98,00 
6 Nacięcie ropnia: porada specjalistyczna, 

znieczulenie, skalpel, opatrunek
364,00 

7 Nawodnienie: badanie ogólne, wenflon, aparat do 
toczenia, 500 ml PWE, 500 ml 5% Glukozy, 500ml 
0,9% NaCl

280,00 

8 Terapia p. bólowa: badanie ogólne, wenflon, aparat 
do toczenia, 1000ml 0,9% NaCl +Ketonal + 
Bscolizyna + Lignocaina

238,00 

9 Terapia p. bólowa i konsultacja specjalistyczna: j. w 
+ konsultacja

405,00 

10 Terapia p. bólowa, konsultacja specjalistyczna + rtg 
j. brzusznej

488,00 

11 Badanie lekarskie chorego z urazem + rtg 230,00 
12 Badanie lekarskie chorego z urazem + rtg + 

unieruchomienie opatrunkiem gipsowym
348,00 

13 Dopłata do unieruchomienia opatrunkiem "lekkim' 85,00 
14 Badanie okulistyczne 155,00 
15 Badanie okulistyczne + usunięcie ciała obcego 210,00 
16 Badanie okulistyczne + USG + pole widzenia 279,00 
17 Morfologia + biochemia mała /elektrolity/ 113,00 
18 Morfologia + biochemia duża /elektrolity, mocznik, 

kreatynina, cukier/
140,00 

19 Morfologia + biochemia duża + troponina 189,00 
20 EKG 43,00 
21 Diagnostyka ultrasonograficzna brzucha i 

przestrzeni zaotrzewnowej
100,00 

22 USG płodu 120,00 
23 Diagnostyka USG macicy ciężarnej - pełna 120,00 
24 USG macicy nieciężarnej i przydatków 100,00 
25 Badanie ogólnolekarskie w dni powszednie w 

godzinach od 7.00-20.00
126,00 

26 Badanie ogólnolekarskie w dni powszednie w 
godzinach nocnych (od 20.00 - 07.00) oraz w 
ustawowo wolne dni od pracy

252,00 

27 Porada specjalistyczna w dni powszednie w 
godzinach od 7.00-20.00

160,00 

28 Porada specjalistycznaw dni powszednie w 
godzinach nocnych (od 20.00 - 07.00) oraz w 
ustawowo wolne dni od pracy

307,00 

29 Iniekcja domięśniowa/podskórna - lek własny 
pacjenta 

43,00 

30 Iniekcja dożylna - lek własny pacjenta 70,00 

CENNIK PROCEDUR WYKONYWANYCH W SZPITALNYM ODDZIALE 
RATUNKOWYM

Badania nie uwzględnione powyżej zgodnie z cenami obowiązującymi w innych 
komórkach organizacyjnych


