CENNIK ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH
wykonywanych
w Ośrodku Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów
im. Aliny Pienkowskiej S.A. w Poznaniu
Obowiązuje od 19 maja 2022 roku.

NAZWA ŚWIADCZENIA

CENA

DIAGNOSTYKA ZMIAN W PIERSIACH
Mammografia kompleksowa z badaniem ultrasonograficznym i badaniem klinicznym

270,00 zł

Mammografia kompleksowa z badaniem ultrasonograficznym

230,00 zł

Mammografia z opisem

150,00 zł

Mammografia jednej piersi z badaniem ultrasonograficznym i badaniem klinicznym

180,00 zł

Tomosynteza piersi z badaniem ultrasonograficznym i badaniem klinicznym

330,00 zł

Tomosynteza piersi z badaniem ultrasonograficznym
Tomosynteza jednej piersi z badaniem ultrasonograficznym i badaniem klinicznym
Ultrasonografia piersi z badaniem klinicznym
Konsultacja onkologa z badaniem klinicznym
Biopsja mammotomiczna pod kontrolą USG-VAB
Biopsja stereotaktyczna S-VAB
Biopsja mikrotnąca z oceną histopatologiczną
Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa pod kontrolą USG z oceną histopatologiczną
Biopsja cienkoigłowa z oceną histopatologiczną
Wymaz z piersi z oceną cytologiczną
BADANIA ULTRASONOGRAFICZNE
Ultrasonografia tarczycy
Ultrasonografia jamy brzusznej
Ultrasonografia jąder
Ultrasonografia węzłów chłonnych
Ultrasonografia tkanek miękkich
Ultrasonografia Doppler tętnic kończyn dolnych
Ultrasonografia Doppler żył kończyn dolnych
Ultrasonografia Doppler tętnic szyjnych
Ultrasonografia Doppler szyi
Ultrasonografia Doppler jamy brzusznej
DIAGNOSTYKA ZMIAN NA SKÓRZE
Konsultacja chirurga onkologa z badaniem klinicznym
Badanie znamion z konsultacją lekarską:
wideodermatoskopia całego ciała z badaniem wytypowanych przez lekarza znamion
wideodermatoskopia dzieci do lat 12
kontrolne badanie wytypowanych przez lekarza znamion
Zabieg usunięcia zmiany w znieczuleniu miejscowym i badaniem histopatologicznym
w przypadku usuwania kilku zmian w ramach jednej wizyty, koszt wycięcia drugiej zmiany i każdej następnej
Laserowe usunięcie zmiany skórnej
Laserowe usunięcie od 2 do 3 zmian
Usunięcie 4 i każdej kolejnej zmiany
Usunięcie jednej zmiany z pobraniem fragmentu do badania histopatologicznego
KOLONOSKOPIA
Kolonoskopia profilaktyczna
Sedacja płytka (bez udziału lekarza anestezjologa)
Sedacja głęboka ("znieczulenie ogólne- śpię, nic nie czuję")
Kolonoskopia z biopsją (jeden wycinek)
Kolonoskopia z polipektomią ( jeden polip)
Każdy kolejny polip/wycinek
Konsultacja z lekarzem onkologiem

270,00 zł
240,00 zł
180,00 zł
170,00 zł
2 500,00 zł
2 750,00 zł
300,00 zł
150,00 zł
100,00 zł
70,00 zł
120,00 zł
150,00 zł
120,00 zł
120,00 zł
120,00 zł
150,00 zł
150,00 zł
150,00 zł
150,00 zł
150,00 zł
180,00 zł
350,00 zł
200,00 zł
200,00 zł
350,00 zł
100,00 zł
150,00 zł
250,00 zł
50,00 zł
300,00 zł
590,00 zł
200,00 zł
490,00 zł
790,00 zł
860,00 zł
150,00 zł
150,00 zł

USŁUGI GINEKOLOGICZNE
Konsultacja ginekologiczna
Konsultacja ginekologiczna + USG
Cytologia ginekologiczna
Konsultacja ginekologiczna + cytologia
Konsultacja ginekologiczna + cytologia + USG
Cytologia płynna szyjki macicy

190,00 zł
220,00 zł
35,00 zł
225,00 zł
260,00 zł
130,00 zł

USŁUGI UROLOGICZNE
Konsultacja urologiczna
Konsultacja urologiczna z badaniem ultrasonograficznym
Zabiegi pęcherza moczowego:
Wytworzenie cystostomii przez nakłucie- cystofix
Wymiana cewnika w cystotomii- cystofixu

180,00 zł
200,00 zł
1 200,00 zł
350,00 zł
150,00 zł
bez cewnika
200,00 zł
z cewnikiem

Założenie lub wymiana cewnika pęcherzowego

Zabiegi prostaty:
Biopsja prostaty pod kontrolą ultrasonografii w znieczuleniu miejscowym i badaniem histopatologicznym pobranych wycinków
1 500,00 zł
Zabiegi- jądro:
Nakłucie i opróżnienie wodniaka jądra
500,00 zł
Zabiegi – prącie:
Operacja wydłużenia wędzidełka w znieczuleniu miejscowym
1 250,00 zł
Wycięcie stulejki w znieczuleniu miejscowym
1 700,00 zł
1 600,00 zł
Pobranie wycinka i/lub szycie rany prącia w znieczuleniu miejscowym

PORADNIA GENETYCZNA
Konsultacja genetyczna wstępna
Konsultacja genetyczna dla rodzin z mutacją markerową
Konsultacja z badaniami kontrolnymi
Konsultacja genetyczna dla członków rodziny

110,00 zł
70,00 zł
70,00 zł
90,00 zł

ceny testów genetycznych do wglądu bezpośrednio w Poradni Genetycznej - I piętro pok. 22

DIETETYKA
Pierwsza wizyta dietetyczna
Indywidualny plan żywieniowy
Wizyta dietetyczna kontrolna
Pierwsza wizyta dietetyczna dla pacjentów onkologicznych
Indywidualny plan żywieniowy dla pacjentów onkologicznych
Wizyta dietetyczna kontrolna dla pacjentów onkologicznych

150,00 zł
150,00 zł
100,00 zł
150,00 zł
150,00 zł
100,00 zł

LECZENIE RAN PRZEWLEKŁYCH
Wstępna, zdalna konsultacja kwalifikująca do leczenia ran przewlekłych pozwalająca zaplanować przebieg wizyty i
wstępnie oszacować jej koszt
Wizyta pierwszorazowa (konsultacja chirurgiczna lub pielęgniarska, oczyszczenie rany, założenie opatrunku- cena
opatrunku wliczona w cenę konsultacji, edukacja) w przypadku rany w jednej okolicy ciała:
a) w przypadku konsultacji i zabiegu chirurgicznego
b) w przypadku konsultacji i zabiegu pielęgniarskiego
Wizyta pierwszorazowa (konsultacja chirurgiczna lub pielęgniarska, oczyszczenie rany, założenie opatrunku- cena
opatrunku wliczona w cenę konsultacji, edukacja) w przypadku dwóch ran w różnych okolicach ciała:
a) w przypadku konsultacji i zabiegu chirurgicznego
b) w przypadku konsultacji i zabiegu pielęgniarskiego
Wizyta pierwszorazowa (konsultacja chirurgiczna lub pielęgniarska, oczyszczenie rany, założenie opatrunku- cena
opatrunku wliczona w cenę konsultacji, edukacja) w przypadku trzech ran w różnych okolicach ciała:
a) w przypadku konsultacji i zabiegu chirurgicznego
b) w przypadku konsultacji i zabiegu pielęgniarskiego
Wizyta chirurgiczna kolejna z konsultacją i opracowaniem jednej rany
Wizyta chirurgiczna kolejna z konsultacją i opracowaniem dwóch ran w różnych okolicach ciała
Wizyta chirurgiczna kolejna z konsultacją i opracowaniem trzech ran w różnych okolicach ciała
Wizyta pielęgniarska kolejna z konsultacją i opracowaniem jednej rany
Wizyta pielęgniarska kolejna z konsultacją i opracowaniem dwóch ran w różnych okolicach ciała
Wizyta pielęgniarska kolejna z konsultacją i opracowaniem trzech ran w różnych okolicach ciała
Kompresoterapia:
dobór uciskowych materiałów medycznych
kompresoterapia jednej kończyny
komprsoterapia dwóch kończyn
Wizyta pierwszorazowa i wizyta kolejna dla pacjentów z raną po radioterapii (konsultacja pielęgniarska, oczyszczenie
rany, założenie opatrunku- koszt pierwszego opatrunku w cenie wizyty, edukacja)
Wizyta pielęgniarska kolejna – terapia podciśnieniowa - opracowanie rany, założenie opatrunku w jednej okolicy ciała
(cena obejmuje usługę + zestaw podciśnieniowy)- cena zależna od rozmiaru opatrunku

nieodpłatna

390,00 zł
290,00 zł

480,00 zł
380,00 zł

540,00 zł
440,00 zł
350,00 zł
420,00 zł
470,00 zł
290,00 zł
330,00 zł
380,00 zł
40,00 zł
60,00 zł
100,00 zł
200,00 zł
550-700 zł

Dojazd do pacjenta możliwy w przypadku pacjentów niesamodzielnych, niemobilnych i leżących. Poza ceną usługi, dolicza się w takim przypadku
2 zł za km dojazdu, liczony od siedziby Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów przy ulicy Kazimierza Wielkiego w Poznaniu, do domu
pacjenta i z powrotem.

GASTROSKOPIA
Gastroskopia
Znieczulenie ogólne („śpię i nic nie czuję”)
Test ureazowy na Helicobacter pylor
Pierwsza polipektomia z badaniem histopatologicznym
Kolejna polipektomia z badaniem histopatologicznym
Pobranie pierwszego wycinka
Każdy kolejny wycinek

350,00 zł
490,00 zł
50,00 zł
210,00 zł
150,00 zł
150,00 zł
150,00 zł
GASTROENTEROLOGIA

Konsultacja gastroenterologiczna
TESTY MOLEKULARNE
Test na koronawirusa RT-PCR wraz z pobraniem wymazu
Test na koronawirusa RT-PCR z pobranego płynu mózgowo-rdzeniowego
Opłata za tłumaczenie wyniku RT-PCR SARS-CoV-2 na język angielski , niemiecki lub hiszpański
Test RT-PCR HPV ( 20 typów)
FIZJOTERAPIA
Pierwsza wizyta diagnostyczno-terapeutyczna (60’)
Terapia fizjoterapeutyczna indywidualna (50')
Funkcjonalny trening medyczny (50')
Masaż leczniczy (30')
Masaż sportowy (30')
Manualny drenaż limfatyczny (50')
Terapia przeciwobrzękowa-drenaż limfatyczny i ćwiczenia przeciwobrzękowe (80')
Prerehabilitacja (50')
Profilaktyka wystąpienia obrzęku limfatycznego po limfadenektomiach (50')
Profilaktyka wystąpienia przepukliny okołostomijnej i przepuklin brzusznych (50')
Wizyta fizjoterapeutyczna uroginekologiczna dla kobiet (50')
Masaż prenatalny dla kobiet w ciąży oraz młodych mam (50')
Trening indywidualny dla kobiet w ciąży i po porodzie (50')
Ćwiczenia hipopresyjne (45')
ENDOKRYNOLOG
Konsultacja endokrynologiczna
Konsultacja endokrynologiczna z USG
Biopsja (1-2 ogniska)
Każde kolejne ognisko poddane biopsji
Telekonsultacja

250,00 zł
229,00 zł
280,00 zł
50,00 zł
365,00 zł
150,00 zł
130,00 zł
120,00 zł
80,00 zł
80,00 zł
130,00 zł
180,00 zł
120,00 zł
120,00 zł
120,00 zł
150,00 zł
130,00 zł
120,00 zł
100,00 zł
220,00 zł
270,00 zł
200,00 zł
50,00 zł
180,00 zł

