
Zal"cznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego "Cennik dla pacjent6w nieuprawnionych do
bczplatnych swiadczcn zdrowotnych . Zarz"dzcnie nr 98/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 roku

Ninicjszy ccnnik stanowi podstawer do pobierania oplat przcz Szpital Wolski im. dr Anny
Gostynskiej SP ZOZ za swiadczenia zdrowotne, ktorc mog" bye zgodnie z przepisami ustawy
lub przcpisami odrerbnymi, udziclanc za czysciow" albo calkowit" odplatnosci,,;

Ceny zawarte w niniejszym cenniku s" cenarni netto. Zwolnione z podatku VAT s" uslugi
w zakresie opieki rnedycznej, stuZqce profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu
i poprawie zdrowia oraz dostawa towarow i swiadczenie uslug Scisle z tymi uslugami
zwiqzanych wykonywane przez podrnioty lecznicze.

Uslugi rncdyczne, ktorych nie rna w cenniku wyceniane berd" wedlug: obowi<jZuj"cego
w Szpitalu Wolskirn katalogu swiadczen szpitalnych, koszt6w osobodni opieki szpitalnej tub
po kosztach rzeczywistych.

I. CENNIK OSOBODNI OPIEKI SZPIT ALNE.J*

L.p. Rodzaj swi.dezen Cen.

I I Oddzi.1 Chor6b Wewn~trznyeh i Endokrynologii
490 zl- een. osobodni.

2 II Oddzi.1 Chor6b Wewn~trznyeh
486 zl- cena osobodnia

3 Oddzi.1 Geri.tryezno-Intemistyezny - een. osobodni. 625 zl

4 Oddzi.! Kardiologiczny z Pododdzi.!em Intensywnego N.dzoru K.rdiologieznego - een.
845 zlosobodni.

5 Oddzi.! Neurologiezny - een. osobodni. 652 zl

6 Oddzi.1 Chirurgii Og61nej i Onkologieznej z C~sci~ Ur.zow~- een. osobodni. 903 zl

7 Oddzi.1 Chirurgii N.ezyniowej - een. osobodni. 1303 zl

8 Kliniezny Oddzi.1 Psyehi.tryezny
488 zl- een. osobodni.

9 Oddzi.1 Psyehi.tryezny Dzienny** 149 zl

10 Oddzi.llntensywnej Terapii - een. osobodni. 2284 zl

*Cena osobodnia nie zawiera:
I) zabieg6w oper.eyjnyeh wykonyw.nyeh w Szpit.lu i wyrob6w medyeznyeh uzyw.nyeh do zabieg6w
speej.listyeznyeh ( w tyrn zabiegu wymienionego w pozyeji nr 70 Pozost.lyeh swi.dezen z punktu VI
eennik.),

2) zabieg6w endoskopowyeh (ECPW) (pozyeje: 12-17 Pr.eowni Endoskopii z punktu IV eennik.),
3) koszt6w konsult.eji i znieezulen .nestezjologieznyeh.

**Nie dotyezy p.ejent6w ubezpieezonyeh n. moey .rt. 10 ust. I ust.wy z dni. 19 sierpni. 1994 r. ooehronie
zdrowi. psyehieznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878).
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II. CENNIK SWIADCZEN SZPITALNEGO ODDZIALV RATUNKOWEGO /SOR!

Lop Rodzaj swiadezen Cena

I Swiadezenie kompleksowe w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym zakonczone
445 zlwypisem*

'Cena swiadczenia nie obejmuje koszt6w:

• badan toksykologieznyeh, kt6re nalezy doliczyc zgodnie z cennikiem okreslonym w zawartej przez
Szpital Wolski umowie na swiadczenia zdrowotne w zakresie badan toksykologicmych dost~pnym
w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
- badan diagnostyki obrazowej, kt6re naleZy doliczyc zgodnie z cennikiem okreslonym w zawartej przez
Szpital Wolski umowie na swiadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki obrazowej dost~pnym w Szpitalnym
Oddziale Ratunkowym.
- transportu zewn~trznego, kt6ry naleZy doliezyc zgodnie z oplat~ wynikaj~c~ z dost~pnego w Szpitalnym
Oddziale Ratunkowym cennika uslug transportowych okreslonych w umowie zawartej przez Szpital Wolski na
swiadczenie transportu sanitamego realizowanego przez firm~ zewn~trzn~ w przypadku skorzystania z uslugi
transportowej firmy zewn~trmej.
- badan endoskopowyeh (pozyeje Pracowni Endoskopii z punktu IV cennika).
- diagnostyki patomorfologieznej (pozyeje lakladu Patomorfologii z punktu IV eennika) .
• proeedur zabiegowyeh (pozyeje nr: 62 - 69 z zakresu Pozostalyeh swiadezen punktu VI eennika).
- konsultaeji speejalistyeznyeh wykonywanyeh paejentom SOR poza Szpitalem Wolskim (m.in. w zakresie
ginekologii, ortopedii, urologii i neurochirurgii), kt6re nalezy doliezyc zgodnie z eennikami okreslonymi
w zawartyeh przez Szpital Wolski umowaeh na swiadezenie uslug w zakresie konsultaeji speejalistyemyeh .
• konsultaeji i znieezulen anestezjologieznyeh.

III. CENNIK PORADY SPEC.JALISTYCZNEJ*

Lp Rodzaj swiadczen Cena

I Poradnia Endokrynologiema 105 zl

2 Poradnia Diabetologiema 105 zl

3 Poradnia Kardiologicma 105 zl

4 Poradnia Neurologicma 105 zl

5 Poradnia Chirurgii Og61nej 105 zl

6 Poradnia Chirurgii Naezyniowej 105 zl

~
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7 Poradnia Proktologicma 105 zl

8 Poradnia Zdrowia Psychicmego ** 105 zl

9 Poradnia Leczenia Uzaleznien i Wsp6Iuzaleznien*** 105 zl

10 Poradnia Onkologiema 105 zl

'Cena porady specjalistycznej nie obejmuje koszt6w swiadczen wymienionych w punktach: IV, V VI
cennika.

**Nie dotyczy paejent6w ubezpieezonych na moey art. 10 usl. I ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. 0 ochronie
zdrowia psychicmego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878).

***Nie dotyczy pacjent6w ubezpieczonych na mocy art. 21 ustawy z dnia 26 paidziemika 1992 r.
o wychowaniu w trzeiwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 20 18 r. poz. 213 7 ze zmianami).

IV. CENNIK USLUG OSRODKA DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ

CENNIK PRACOWNI MAMMOGRAFII

Lp Kod Nazwa swiadczenia Cenaswiadczenia

I 87.371 Mammografia jednej piersi 46 zl

2 87.372 Mammografia abu piersi 46 zl

3 87.373 Mammografia skriningO\",'aabu piersi 46 zl

CENNIK PRACOWNI ENDOSKOPII

Lp Nazwa swiadczenia Cena

I Przezsk6ma (endoskopowa) gastrostomia [PEG] 797 zl

2 Endoskopowe wyci,cie polip6w tol~dka 362 zl

3 Gastroskopia diagnostycma z testem ureazowym 273 zl

4 Gastroskopia diagnostycma z pobraniem biopsji 327 zl

5 Gastroskopia diagnostycma z tamowaniem krwawienia 529 zl

6 Gastroskopia diagnostyema 236 zl

7 Gastroskopia diagnostyczna z pobraniem testu ureazowego i biopsj'l 325 zl
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8 Gastroskopia diagnostyczna z zalozeniem sondy dojelitowej 281 zl

9 Kolonoskopia 426 zl

10 Kolonoskopia z biopsj~ 535 zl

II Kolonoskopia diagnostyczna z polipektomi~ prosll! 561 zl

12 Cholangiopankreatografia wsteczna (ECPW) 1082 zl

13 Endoskopowe wprowadzenie protezy do przewodu z6lciowego (ECPW) 4420 zl

14 Endoskopowe wprowadzenie protezy samorozpr~ialnej do przewodu z6lciowego
1177lzl(ECPW)

15 Endoskopowe usuni~cie kamieni z dr6g z6lciowych (ECPW) 3960 zl

16 Usuni~cie protezy przewodu z61ciowego (ECPW) 1945 zl

17 Endoskopowe wprowadzenie protezy do przewodu trzustkowego (ECPW) 4420 zl

18 Znieczulenie dozylne do badail endoskopowych' 330 zl

, Ceny badali endoskopowych nie uwzgl~dniaj~ znieczulenia dozylnego, kt6re nalezy doliczy~ w przypadku
wykonania znieczulenia.

CENNIK ZAKLADU PATOMORFOLOGII

L.p. Rodzaj swiadezeli Cena

I Badanie histopatologiczne podstawowe - biopsja 33 zl

2 Badanie histochemiczne (MUCYKARMIN) 23 zl

3 Badanie histochemiczne (PAS) 23 zl

4 Badanie histochemiczne (B1.alc+PAS) 23 zl

5 Biopsja aspiracyjna cienkoiglowa 32 zl

6 Cytologia plyn6w 33 zl

7 Cytologia ginekologiczna 32 zl

8 Autopsja, pobranie wycink6w, napisanie protokolu 157 zl

9 Badanie histopatologiczne I wycinka - autopsja 33 zl

10 Badanie histopatologiczne (TASMA) 23 zl

II INTRA. badanie sr6doperacyjne 45 zl
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12
Badanie histopatologiczne maksymalnie 20 wycink6w z 10 narZljd6w pobranych podczas

165 zlbadania sekcyjnego

13 Badanie histopatologiczne podstawowe (maksymalnie 3 bloczki parafinowe) 34 zl

V. CENNIK USLUG PORADNI PROKTOLOGICZNEJ

Lp Rodzaj !wiadczen Cena

1 Zamkni~ta biopsja jelita grubego z blizej nieokr.slonego miejsca 251 zl

2 Rektoskopia diagnostyczna 120 zl

3 Wyci~cie polipowatej wyro!li odbytu 312 zl

4 Podwi'lZ"nie hemoroid6w 245 zl

5 Wymiana tamponul drenu w ranie 148 zl

VI. POZOST ALE SWIADCZENIA

L.p. Rodzaj !wiadezen Cena

I Elektroencefalogram IPoradnia Neurologicznal 82 zl

2 Elektromiografia - 1 mi~sien /Poradnia Neurologicznal 144 zl

3 Pr6ba ischemiczna IPoradnia Neurologicznal 143 zl

4 Pr6ba nuzliwosci /Poradnia Neurologicznal 250 zl

5 Elektromiografia (2 mi~snie) /Poradnia Neurologicznal 213 zl

6 Elektromiografia (3 mi~snie) /Poradnia Neurologicznal 282 zl

7 Elektromiografia (4 mi~snie) IPoradnia Neurologicznal 350 zl

8 Elektromiografia (5 mi~sni) /Poradnia Neurologicznal 419 zl

9 Elektromiografia (6 mi~!ni) IPoradnia Neurologicznal 470 zl

10 ELEKTRONEUROGRAFIA - ocena przewodnictwa ruchowego (I nerw) IPoradnia
236 zlNeurologicznal

II ELEKTRONEUROGRAFIA - ocena przewodnictwa ruchowego (2 nerwy) /Poradnia
250 zlNeurologicznal

12 ELEKTRONEUROGRAFIA - ocena przewodnictwa ruchowego (3 nerwy) /Poradn;a
293 zlNeurologicznal
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13 ELEKTRONEUROGRAFIA - oeena przewodnictwa ruchowego (4 nerwy) /Poradnia
327 zlNeurologicznal

14 ELEKTRONEUROGRAFIA - ocena przewodnictwa ruchowego (5 nerw6w) IPoradnia
371 zlNeurologieznal

15 ELEKTRONEUROGRAFIA - ocena przewodnictwa ruchowego (6 nerw6w) IPoradnia
413 zlNeurologicznal

16 ELEKTRONEUROGRAFIA - ocena przewodnictwa ruchowego (7 nerw6w) IPoradnia
456 zlNeurologicznal

17 ELEKTRONEUROGRAFIA - oeena przewodnictwa ruchowego (8 nerw6w) IPoradnia
499 zlNeuroIogicznal

18 ELEKTRONEUROGRAFIA - ocena przewodnictwa czuciowego (I nerw) /Poradnia
236 zlNeurologieznal

19 ELEKTRONEUROGRAFIA - ocena przewodnictwa czuciowego (2 nerwy) IPoradnia
229 zlNeurologicznal

20 ELEKTRONEUROGRAFIA - oeena przewodnietwa czuciowego (3 nerwy) /Poradnia
263 zlNeurologicznal

21 ELEKTRONEUROGRAFIA - oeena przewodnictwa czuciowego (4 nerwy) IPoradnia
297 zlNeurologieznal

22 ELEKTRONEUROGRAFIA - oeena przewodnietwa ezuciowego (5 nerw6w) IPoradnia
319 zlNeurologicznal

23 ELEKTRONEUROGRAFIA - oeena przewodnictwa czueiowego (6 nerw6w) /Poradnia
353 zlNeurologieznal

24 ELEKTRONEUROGRAFIA - ocena przewodnictwa czuciowego (7 nerw6w) /Poradnia
375 zlNeurologicznal

25 ELEKTRONEUROGRAFIA - ocena przewodnictwa czuciowego (8 nerw6w) IPoradnia
418 zlNeurologicznal

26 Spirometria pluc /Przychodnia Specjalistycznal 96 zl

27 Przezsk6ma iglowa biopsja piersi /Poradnia Onkologicznal 163 zl

28 Inne miejscowe wyci~eie lub zniszczcnie zmiany lub tkanki sk6mej /Poradnia
314 zlOnkologicznal

29 Zalozenie opatrunku na ran~ • inne IPoradnia Onkologicznal 99 zl

30 Naci~cie kaletki maziowej r~ki IPoradnia Chirurgii Og61nejl 98 zl

31 Aspiracja nagromadzenia p1ynu surowiczego pod paznokciem, sk6r~ lub tkank~ podsk6m~
68 zl/Poradnia Chirurgii Og61nejl

32 Naci~ciel drenat sk6ryl tkanki podsk6mej - inne /Poradnia Chirurgii Og61nejl 71 zl

33 Usuni~cie ciala obcego ze sk6ry i tkanki podsk6mej /Poradnia Chirurgii Og61nejl 157 zl

34 Biopsja sk6ryl tkanki podsk6mej /Poradnia Chirurgii Og61nejl 109 zl

35 Usuni~cie paznokeia, lozyska paznokcia lub obr~bka nask6rkowego IPoradnia Chirurgii
125 zlOg61nejl

36 Usuni~cie zdewitalizowanej tkanki, martwiey lub wilgotnej tkooki martwiezej przez
102 zlzdrapooie /Poradnia Chirurgii Og61nejl

37 Inne miejscowe wyci~cie lub zniszezenie zmiany lub tkanki sk6mej /Poradnia Chirurgii
232 zlOg61nejl

38 lalozenie opatrunku na ran~ - inne IPoradnia Chirurgii Og61nejl 92 zl

39 Zmiana opatrunku brudnego "malego" /Poradnia Chirurgii Og61nejl 63 zl
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40 lmiana opatrunku ezystego "duiego" • zdj~eie szw6w fPoradnia Chirurgii Og61nejl 67 zl

41 lmiana opatrunku ezystego "malego" - zdj~cie szw6w /Poradnia Chirurgii Og61nejl 54 zl

42 Usuni~eie ciala obeego - inne fPoradnia Chirurgii Og61nejl 138 zl

43 laloienie opatrunku na ran~ • inne fPoradnia Chirurgii Naezyniowejl 64z1

44 lmiana opatrunku brudnego ••malego" fPoradnia Chirurgii Naezyniowej 61 zl

45 lmiana opatrunku ezystego ••duiego" - zdj~eie szw6w fPoradnia Chirurgii Naezyniowejf 88 z/

46 lmiana opatrunku ezystego ••malego" - zdj~cie szw6w /Poradnia Chirurgii Naezyniowejl 35 z/

47 Elektrostyrnulaeja serea i zap is /Poradnia Kardiologieznal 301 zl

48 Elektrostymulaeja serea z pr6b~ farmakologiezn~ fPoradnia Kardiologieznal 410 zl

49 Elektrostymulaeja serea z lekiem antyarytmieznym fPoradnia Kardiologiezna 398 zl

50 Eehokardiografia fPoradnia Kardiologieznal 80 zl

51 Eehokardiografia przezprzelykowa fPoradnia Kardiologieznal 263 zl

52 Eehokardiografia obci~ieniowa fPoradnia Kardiologieznal 205 zl

53 Badanie wysilkowe serea na bieini ruehomej fPoradn;a Kardiologieznal 79 zl

54 Kontrola funkeji slymulatora serea - inne fPoradnia Kardiologieznal 64 zl

55 Kontrola funkeji kardiowertera fPoradnia kardiologieznal 112 zl

56 Ambulatoryjne monitorowan;e cisnienia t~tniezego krwi przy pomoey u~dzeri
75 zlanalogowyeh (typu lIolter) /Poradnia Kardiologicznal

57 Ambulatoryjne monitorowanie ezynnosci serea przy pomoey urzadzeri analogowyeh (lypu
126 zlHolter) fPoradn;a Kardiologieznal

58 Eleklrokardiogram z 12 lub wi~eej odprowadzeniami (EKG bez opisu) /Poradnia
12 zlKardiologieznal

59 Elektrokardiogram z 12 lub wi~eej odprowadzeniami (EKG z opisem) /Poradnia
30 zlKardiologieznal

60 Pionizaeja i nauka poruszania si~ fPoradnia Kardiologieznal 310 zl

61 Usuni~eie szw6w z lulowia - inne fPoradnia Kardiologieznal 45 zl

62 Inne miejseowe wyei~eie lub zniszezenie zmiany lub tkanki sk6mej fSOR! 235 zl

63 Aspiraeja nagromadzenia plynu surowiezego pod paznokciem, sk6r~ lub tkank~ podsk6m~ 124 zl
fSOR!

64 Naci~eiel drenai sk6ryf tkanki podsk6mej - inne fSOR! 130 zl

65 Usuni~eie eiala obeego ze sk6ry i (kanki podsk6mej fSOR! 199 zl

66 Usuni~cie paznokeia, loiyska paznokeia lub obr~bka nask6rkowego fSOR! /73 zl
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67 Usuni~cie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez
150 zlzdrapanie tSOR!

68 Zalozenie opatrunku na ran~ - inne tSOR! 139 zl

69 Zmiana opatrunku brudnego "du2ego" - zdj~cie szwnw tSOR! 138 zl

70 Usuni~cie Zylaknw ko6czyn dolnych z uzyciem lasera t zabieg dotyczy I ko6czyny t • Blok 3005 zlOoeracvinv

• Cena zabiegu usuni~cia Zylak6w ko6czyn dolnych z utyciem lasera nie uwzgl~dnia kosztnw:
I. kwalifikacji do zabiegu wraz z niezb~dn~ diagnostyk~
2. hospitalizacji
3. ambulatoryjnej opieki pooperacyjnej
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