Cennik usług Przychodni Diomed
Diagnostyka ultrasonograficzna
USG stawów biodrowych niemowląt z konsultacją ortopedyczną
USG jamy brzusznej u dzieci
USG tarczycy lub jąder u dzieci
USG jamy brzusznej z oceną refluksu i zaburzeń połykania u dzieci
Doppler naczyń szyjnych

100 zł
100 zł
80 zł
150 zł
100 zł

Doppler żył lub tętnic obu kończyn

120 zł

USG jamy brzusznej, tarczycy lub jąder dorosłych

80 zł

USG miednicy małej

80 zł

Ginekologia i położnictwo
Konsultacja ginekologiczna
Konsultacja ginekologiczna z USG
Cytologia ginekologiczna
Cytologia cienkowarstwowa (LBC)
Konsultacja położnicza kobiety ciężarnej z USG
USG miednicy małej

100 zł -120 zł
120 zł
30 zł
85 zł
150 zł
80 zł

Diagnostyka prenatalna
Biometria płodu
Biometria płodu+ badanie Dopplerowskie
Badanie USG prenatalne w I trymestrze
Badanie USG prenatalna w I trymestrze ciąża bliźniacza
Badanie USG prenatalne w II i III trymestrze
Badanie USG prenatalne w II i III trymestrze c. bliźniacza
Badanie 3D/4D z biometrią (bez badania prenatalnego)
Badanie 3D/4D (dopłata do badania prenatalnego)
Test PAPP-A

100 zł
150 zł
200 zł
250 zł
220 zł
270 zł
200 zł
100 zł
200 zł

Endokrynologia
Konsultacja endokrynologiczna z USG tarczycy
Konsultacja endokrynologiczna

150 zł
120 zł

Ortopedia
USG stawów biodrowych niemowląt z konsultacją ortopedyczną
Konsultacja ortopedyczna

Kardiologia

Konsultacja kardiologiczna z EKG
Badanie EKG spoczynkowe z opisem
Badanie EKG spoczynkowe bez opisu

Neurologia

Konsultacja neurologiczna

Laryngologia

Konsultacja laryngologiczna
Płukanie uszu

Psychiatria

Konsultacja psychiatryczna

Psycholog

Konsultacja psychologiczna
Psychoterapia indywidualna
Psychoterapia indywidualna
(certyfikowany psychoterapeuta PTP)

100 zł
100 zł

120 zł
50 zł
30 zł

120 zł

120 zł
35 zł

100 zł

100 zł
100 zł
120 zł

Masaż Leczniczy
Nazwa
Masaż klasyczny częściowy

30 zł

Masaż klasyczny kończyn górnych

25 zł

Masaż klasyczny kończyn dolnych

30 zł

Masaż klasyczny kręgosłupa

40 zł

Masaż klasyczny całościowy

90 zł

BADANIA PSYCHOTECHNICZNE
Kierowca do wydziału komunikacji
Prowadzenie samochodu do celów służbowych w ramach pełnionych obowiązków

150 zł
60 zł

Osoba ubiegająca się o przywrócenie pozwolenia na kierowania pojazdem (utrata
150 zł
prawa jazdy w skutek 24 punktów karnych, alkoholu itp.)
Operator (suwnic, wózków widłowych, żurawi itp.)
Instruktor, egzaminator

60 zł
150 zł

Cennik Usług Medycyny Pracy
Badanie lekarza medycyny pracy
Badanie do celów sanitarno epidemiologicznych
Badanie lekarza medycyny pracy posiadanie broni
Badanie lekarza medycyny pracykwalifikowany pracownik ochrony
Badanie lekarskie kierowców A, B, C,
D+E , tramwaj
Konsultacja lekarza laryngologa
Konsultacja lekarza neurologa
Konsultacja lekarza okulisty
Wystawienie duplikatu orzeczenia
lekarskiego lub psychologicznego
Badanie psychologiczne-posiadanie
broni
Badanie psychologiczne-kwalifikowany
pracownik ochrony
Badanie psychologiczne -kierowca
zawodowy, Taxi, pojazdy
uprzywilejowane
Badanie psychologiczne kierowanie w
ramach obowiązków służbowych
Badanie psychologiczne operator
wózków widłowych, suwnic,
promieniowanie jonizujące , na
wysokości, pod ziemią itp..
Badanie psychologiczne kierowcy
(punkty, alkohol)
Badanie psychologiczne -zabezpieczenie
techniczne
Badanie psychologiczne Kierowca CD+E

60 zł
50 zł
250 zł
250 zł
200 zł
40 zł
40 zł
50 zł
25 zł
200 zł
200 zł

150 zł
80 zł

55 zł
150 zł
200 zł
150 zł

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w
rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego

