
Lp. cena netto
1 25,00 zł
2 60,00 zł
3 60,00 zł
4 100,00 zł
5 50,00 zł
6 75,00 zł
7 100,00 zł
8 40,00 zł
9 200,00 zł

10 80,00 zł
11 60,00 zł
12 50,00 zł
13 90,00 zł
14 10,00 zł
15 200,00 zł
16 50,00 zł

17 120,00 zł

18 50,00 zł
19 20,00 zł
20 20,00 zł
21 50,00 zł
22 20,00 zł
23 20,00 zł
24
25 10,00 zł
26 10,00 zł
27 15,00 zł
28 30,00 zł
29 18,00 zł
30 18,00 zł
31 60,00 zł
32 18,00 zł
33 50,00 zł
34 10,00 zł
35 15,00 zł
36 17,00 zł
37 21,00 zł
38 25,00 zł
39 45,00 zł
40 40,00 zł
41 80,00 zł
42 7,00 zł
43 376,00 zł
44 460,00 zł
45 68,55 zł
46 100,00 zł
47 130,00 zł
48 15,00 zł
49 Konsultacja psychiatryczna 100,00 zł
50. 100,00 zł
51. 100,00 zł
52 120,00 zł

53 100,00 zł
54 120,00 zł
55 65,00 zł
56 45,00 zł

Cennik z dnia 21.07.2015 r.
Załącznik nr 2 do aneksu 10/2014 Prezesa Zarządu MCM sp. z o.o. z dnia 12.05.2014 r.

Znieczulenie miejscowe
Wziewne znieczulenie porodu
Usunięcie paznokcia

Porada lekarska specjalistyczna konsultacyjna
Pobranie moczu na posiew przez cewnikowanie
Zamknięte nastawienie złamana bez zewn.
Podanie anatoksyny przeciw jadowi żmiji

Badanie tympanometryczne
Badanie spirometryczne
Ogólne badanie lekarskie (Medycyna Pracy)
Porada lekarska specjalistyczna - na zlecenie poradni Medycyny Pracy

Usunięcie substancji toksycznych (płukanie żołądka)
Pobranie krwi do badania
Badanie pola widzenia
Badanie audiometryczne

Podanie anatoksyny błoniczej
Podanie anatoksyny tężcowej
Podanie anatoksyny przeciwtężcowej
Podanie anatoksyny przeciw jadowi kiełbasianemy

Iniekcje podskórne i śródskórne (z własnymi lekami)
Iniekcje domięśniowe (z własnym lekiem)
Iniekcje dożylne
Przetaczanie płynów infuzyjnych dożylnie - jedna butelka

Unieruchomienie, ucisk i zaopatrzenie rany
Usunięcie ciała obcego ze światła gardła, ucha, nosa bez nacięcia
Usunięcie innego ciała obcego bez nacięcia z głowy/szyi
Wstrzyknięcie lub wlew substancji leczniczej lub profilaktycznej

Założenie innego unieruchomienia gipsowego (gips podudziowy, gips na przedramię, gipsy dziecięce)
Założenie szyny
Założenie opatrunku uciskowego
Założenie opatrunku na ranę (lub zmiana opatrunku)

Opieka pielęgniarki lub położnej (za każdą rozpoczętą godzinę)
Ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia krwi
Założenie gorsetu gipsowego (but gipsowy, gips udowy)
Założenie kołnierza szyjnego

Nazwa

Inne zabiegi w zakresie skóry i tkanki podskórnej
Badanie i porada lekarska, konsultacja + diagnostyka wg cennika

Oczyszczenie (wycięcie) rany, zakażenia, oparzenia
Oczyszczenie rany, zqakażenia, oparzenia bez wycinania
Miejscowe usunięcie/zniszczenie zmiany lub tkanki skóry i tkanki podskórnej
Szycie skóry i tkanki podskórnej

Kosulatcja diabetologiczna 
Konsultacja kardiologiczna

Wykonanie zapisu KTG

BADANIA I ZABIEGI
Przednia tamponada nosa przy krwotoku

Nacięcie skóry i takanki podskórnej/usunięcie ciała obcego

Tylna i przednia tamponada nosa przy krwotoku
Opanowanie krwotoku z nosa - inne
Wstrzyknięcie leku do stawu lub więzadeł
Nacięcie/drenaż skóry/tkanki podskórnej

Porady w zakresie zdrowia psychicznego
Porada diagnostyczna
Sesja terapii indywidualnej
Porada terapeutyczna kolejna
Sesja terapii rodzinnej (1 uczestnik, czas trwania sesji: 1 godzina)

Porada lekarska specjalistyczna w Poradni Endokrynologicznej (Chorób Tarczycy)


