
ZARZĄDZENIE NR 5112022

Dyrektora
Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalis§cznych w Katowicach

z dnia l4 grudnia 2022 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego

Podstawa prawna:
. art. 23 Ustawy z dnia 15 kwiętnia 201l roku o działalności leczniczej (tekst jednolity

Dz. U . z 2022 r. poz. 633 z poźn. zm.);
o statut zespołu wojewódzkich przychodni specjalistycznych w katowicach.

zarządzam, co następuje

§1

Do Regu lam i n u Organ izacyj nego Zespołu Wojewódzk i ch Przychodn i S pecj al istycznyc h w
Katowicach wprowadza się zmiany cenników:

l. Zmianie ulega Cennik Badari Laboratoryjnych stanowiący załącznik nr 3 do Regulaminu
Organizacyjnego ZWPS w Katowicach.
Cennik Badań Laboratoryinych otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr l do
niniejszego wniosku.

2. Zmiallie ulega Cennik Badań Podzlecanych stanowiący załącznik nr 19 do Regulaminu
Organizacyjnego ZWPS w Katowicach.
Cennik Badali Podzlecanych otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do
niniejszego wniosku.

3. Zmianie ulega C-ennik Usług Stomatologicznych stanowiący załącznik nr 8 do Regulaminu
Organizacyjnego ZWPS w Katowicach.
Cennik Badań Podzlecanych otrzymuje nowe brzmienie określone w załącztliku nr 3 do
niniejszego wniosku

§2

Wykonall ie zarządzenia pow ierzam K ierown i kowi Działu Lecznictwa.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 0l .0l .2023 roku.

Otrzymuią:

l. Zastępca l)1,rektora ds. l.ecznictwa
2. Głólvna Księgorva
3. KierownikCentralnego Laboratorium
4. Kiertrrvnik Poradni Stonlattllogiczne.i
5. ,a/a

Sprawdzono pod względem
rnerytorycZnym
(sporządzający)
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Załqcznik nr I
do Zarzqdzenfu nr 5I/2022
Dyrektora ZWPS
z dnia I4 grudnia 2022 r.

CENNlK BADAŃ LABORATORYJNYCH

L.p. NAZWA BADANIA MATERIAŁ CENA
( w PLN)

HEMATOLOGlA
l Morfologia krwi obwodowej -podstawowa / 8-parametrowa/ krew pełna l0

2. Morfologia krwi obwodowej z rozmazem krew pełna |8

J. Morfologia krwi obwodowe_j zrozmazem po obciązeniu
hydrokortyzonem /3 punktowa/ krew pełna _54

1. Rozmaz krwi /wzór odsetkowy. manualnie/ krew pełna, szpik l.ł

5. Retikulocyty krew pełna 20

6. Płytki krwi liczone manualnie krew pełna 1,1

7. Barwienie rozmazów krwi obwodowej i szpiku krew pełna, szpik 7

8. Oporność osmotyczna erytrocytów krew pełna l4

9. Wykrywan ie zimnych aglutynin krew pełna i surowica 7

l0. Wykrywan ie krioglobulin surowica l4

ll Oznaczanie białek mon oklonalnych /i m m unofi ksacja/ -

Iakościowo
Surowlca l20

12. Eozynofilia wymazz nosa, plwocina |4

l3. Płytki krwi na cytrynian l0

BIOCHEMIA
|4. AlbLrmina w ll,loczu ITlocZ 20

l5. AlbuInina w surorvicy surowica l0

l6. Arn inotransferaza alan inow a l AL AT l Surowlca 8

17. A m inotran sfe raza asparaginowa /AspAT/ Surowlca 8

l8. Alfa amylaza surowica, mocz 8

l9. Białko całkowite
Surowlca. mocz.

8

20. Bilirubina całkowita Surowlca 8

żl Cholesterol całkowity Surowlca 8

11
Cholesterol HDL Surowlca 8

23. CholesteroI LDL Surowlca 9

24. Cholesterol LDL wyliczony surowica 6

25. cRp ilościowo surowica l9

\



26. CGTP SuroWlca 8

21. Glukoza
Surow lca. osocze. I-llocz 8

28. Test toleranc.ji glukozy / 2 punktowy/ SuroWlca l6

29. Test toleranc.ii glukozy / 3 punktowy/ SuroWlca 24

30.
F ostataza alkal icznaiA LP/ surowica 8

3l Kinaza kreatyny /CK/ Surow lca 8

32. Kreatynina w surowicy surowica 8

,,. Kreatynina w moczu mocz l2

34. Wskaźn i k pr zesączania kłębu szkowego /eG F R/ surowica J

35. kwas moczowv surowica. Irrocz tt

36. LDH surowica 9

37. t{ernoglobina glikowana HbA l C krew pełna 22

38. Trójglicerydy surowica 8

39. Wapń całkowity surowlca.mocz 8

40. Fosfor w zw iązkach n ieorgan icznych Surowlca. ITlocz 8

41 ż,elazo SuroWlca 8

42. Test doustnego obciązenia żelazęm / 7-punktowy/ Surowlca _56

43. TIBC SuroWlca l2

44. Transferyna surowica 29

45. Wysycen ie transferyny żęlazem J

16. Magnez surowica, mocz tl

47. Potas zjonizowany /K'/ surowica,mocz 8

48. Sód z.jonizowany,Ą,lat/ surowica. mocz 8

49. Chlor zjonizowany /C|- surowica. mocz 8

50. Czynnik reumatoidalny /RF/ ilościowo surowlca l]

5l Beta 2 mikroglobulina SuroWlca 39

52. IgG surowica 20

53. IgM surowica 20

54. IgA surowica 20

55. Wskaznik albumina/kreatynina w moczu / ACRi J

KOAGULOLOClA
56. APTT oSocZe l0

57. Czas protrombinowy /PT- lNR/ oSocze 8



58. Fibrynogen osocZe ló

59. Test korekcji APTT oSocZe |30

ANAL|ZA MOCZU
60. Badanie ogólne ITloczu z oceną osadu mocZ l0

6l Białko Bence-Jonesa /immunofi ksacja/ l1,1ocZ l|0

ANALlTYKA OGOLNA
62. Antygen Giardia lamblia /metodą IF/ kał 29

63. Antygen Helicobacter pylori kał 25

64. Elektroforeza białek /proteinogram/ surowica 2_5

65. Gazometria krew włośniczkowa ,10

66. kał-składniki kał l2

67, Kał w kierunku pasozytów kał |2

68. Krew utajona w kale kał 25

69. oB krew pełna 1

lMMUNOCHEMIA
]0. TSH surowica l9

7l fT3 Surowlca l9

12. fT4 surowlca l9

73. Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej lanty TPO1 Surowlca 39

74. Przeciwciała przeciw receptorom tyreotropiny /anty TSH-R/ Surowlca 66

,l5.
Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie / anĘ TG/ surowica _) _)

76, ACTH osocZe JJ

77. Androstendion Surowlca 39

78. Testostęron całkowity surowica 28

79. FSH SuroWIca 20

80, Prolaktyna surowlca :/.

8l Prolaktyna po obciążeniu metoklopramidęm / 3 punktowa/ Surowlca 66

82, Estradiol surowica 30

83. DHEA-S surowica JJ

84. Witamina Bl2 SuroWlca JJ

85. Kwas foIiowy Surowlca JJ

86. Ferrytyna surowica _r _)

87. Paralrormon /PTH intact/ oSocZe

88. Kortyzol surowica 28



89. lGF- l /somatomedvna/ SuroWlca 77

90. Insulina surowica 3_5

9l Poziom insuliny po obciążeniu glukozą /2 punktowy/ Surowlca 70

92, Poziom insuliny po obciążeniu glukozą /3 punktowy/ surowica l05

93. IgE całkowite Surowlca 22

94. Vit D /metabolit 25(oHy SurowIca 72

AUTolMMUNoLoGlA
95. Przeciwciała przeciw jądrowe ANA - oznaczcn ic.jakościowe surowlca _J _.)

96. Przecirvciała przcciu, jądrowę - trznaczenie ilościowe suroWlca 5_5

97. ANA Profil /przeciwciała przeciw l2 antygenom.iądrowym i

cyt<lpIazmatl,cznym/
surowlca | .1_]

SEROLOG ICZNA DlAG NOSTYKA NFEKcJl
98. HIV test przesicw,owy lVgenerac.|i Surowlca 12,

99. llIV- tcst ptltwicrdzenia lHlV llHlV 2l SurOwlcA 210

l 00. RPR suroWlca 9

l0l VDRl. ilościol1,o
surowica, płyn mózgorvo-

rdzcniorvy
ll

l 02. [rT,A
surowica. płyn mózgowo-

rdzeniorł,y
4.1

l 03. FT,A-ABS Suro\ł lca ].t

l 04. fPHA
surowica, płyn mózgowo-

rdzeniowy
.ł.ł

l 05. tlBsAg Surowlca ::

l 06. Przccirvciała anty, l lCV suro\łlca 35

101 . Przeciwciała przecirv Borrcl ia burgdorl'eri
lv klasie IsG - iakościowo

Surowlca ]9

l 08. Przeciwciała przeciw Borrelia burgdorferi
w klasie lgM - iakościowo

suroWlca 39

BAKTERlOLOGIA OGOLNA

l 09. posicw rv rvarunkach tlenowvch

wymaz: zgardła, nosa. skóry.
rany. przetoki. cewki

moczowe.j. pochw_v. sz1 iki
macicy. workólv

spoiórvkowych. plrvocina"
mocz. nasienie

35

l l0. Posiew materiału biologicznego w kierunku Streptococcus
asalactiae /GBS/

wymaz z dróg rodnych 40

lll Antl,biogram wyhodowany, szczep 26

I12. Diagnostyka rzeżączki /preparat. hodowla. idcntytikacja/
wymaz z cewki moczor,ve.j

i kanału szyiki macicv
.l lt

l l3. Diagnostl,ka Ureaplasma urealiticum i Mycoplasma hominis
,z, oznaczenlem lekowrażl iwości

wymaz z: cervki moczorve.j

i tylnego sklepicnia pochwy
68

l l4. Antygcn Chlarnydia trachomatis / metodą Il"/
wymaz z cewki moczowe.|

i szyiki macicy
53

l l5. Bitlcenoza pochrł,y wyma7,7. pochrv1, ))

l 16. Rzęsistek pochrvowy wymaz zpochwy icewki
moczowe.j

l2



l17. Badanie rł, kierunku z,akaż,ęnia nuzeńcem z,miany na porviekach.
zmian;, sk(lnrc

27

D|AGNOSTYKA PRĄTKA GRUŹLICY l MYKOBAKTER|OZ

l l8. Posiew metodą konwencjonalną l na podłoża jajowe, stałe /

oraz preparat bezpośredni barwiony metodą Ziehl-Neelsena
plwocina 55*

l 19.

Posiew w systemie automatycznym - BD Bactec MGiT
l napodłoża płynne l orazpreparat bezpośredni barwiony
metodą Ziehl-Neelsena

plwocina. płyn z jamy

opłucne.i, popłuczyny
o skrze l o wo-pęc h erz-y ko we.

mocz, płyn mózgowo-
rdzeniowy, fiagmenty tkanek.

bioptaty.
punktaty. sok żołądkowy

/popłuczyny/, inne

I |0 *r<

l 20. ldentyfikacja M.tuberculosis complex - test niacynowy wyhodowany szczep 25

l2l Identyf lkacja M.tuberculosis -metoda
i nl m u noch ronr atograf'i czna

wyhodowany szczęp _5 _5

l22. Kwal ifi kacja szczepów atypowych 1MOTT l do grupy
Runyona

wyhodowany szczep 40

l23, Oznaczęnię wrażliwości prątków na 4 podstawowe
tuberkulostaWki /S,l,R,E/ metoda klasyczna

wyhodowany szczep 110

l24. Oznaczenię lekowrazliwości prątków na 4 podstawowe
tu berku lostaty ki /S, l, R, E/ metoda automaty czna

wyhodowany szczep 220

l25. Oznaczenie wrazliwości prątków na pirazynamid metodą
automatycZną

wyhodowany szczep 90

126. Test wydzielania interferonu gamma po stymulacji
antygenami M.tuberculosis complex /QuantiFeronTB/

krew pełna 260

MYKoLoGlA
I 21. Badan ie mykoIogiczne w kierunku dermatofi tów-preparat skóra, włosy, paznokcie l7

l 28. Badanie mykoIogiczne w kierunku dermatofitów-hodowla skóra, włosy, paznokcie 28

l29. Badanie mykologiczne w kierunku grzybów
drożdzopodobnych- preparat

wymaz z żołędzi, napletka.
pochw1,, szy.jki macicy. wałów

paznokciowych.
rany i innych materiałów

|2

l 30, Badanie mykologiczne w kierunku grzybów
drożdzopodobnych- hodow la

wymaz z jamy ustne.j języka.
gardła. uchą cewki. żołędzi.

napletka. pochw1. szyjki macic1.
odbytu. walów paznokciowych.

rany i innych materiałów

22

l3l Oznaczenię lekowrazl iwośc i grzybów drozdżopodobnych na

chem ioterapeuwki /anwmykogram/
wyhodowany szczęp 88

132. Badanie w lampie Wooda skóra, włosy l2

DIAGNOSTYKA ALERGOLOG lCZNA
l 33. Paneljady owadów (pszczoła, osa, szerszeń) Surowlca l60

lNNE
l34. pobranie krwi 7

l 35. Pobranie materiału do badań mikrobiologicznych 8

l36. Pobranie tnateriału z cewki moczowej l2

* Do każdego dodatniego lvl,niku badania poz.
** Do każdcgo dodatniego rvyniku badania poz.

l23 doliczony zostanie koszt badania poz.
l l 9 doliczony zostanie koszt badania poz.

l20
l2l



Załqcznik nr 2
do Zarzqdzełtia nr 5I/2022
Dyrektora Zl|PS
z dnia l4 grudnia 2022 r.

CENNlK BADAŃ PODZLECANYCH

L.p.
cena

(w PLN)

l Alfa l antytrypsyna 36.00

2. Antygen HLAB27 80.00

J. B i l irubi na bezpośredn ia 3,60

4. Białko C - aktvwnośc 48.00

5. Białko s wolne 48.00

6. Białko S aktywność 48"00

7. Ceruloplazmina 24.00

8. Fosfataza kostna (izoenzym ALP) 9.00

9. Haptoglobina 60.00

l0. Kinaza kreatyny -izoenzym CK MB 7,00

Il Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo 3 1.00

12. Lipaza 6.00

l3. Serom ukonid (mukoproteid) l7.00

l4. C-3 składnik dopełniacza 30.00

l5. C-4 składnik dopełniacza 30.00

l6. c l -inhibitor aktvwność 69.00

17, C|-inhibitorstężenie 60.00

l8. Lekkie łaIicuchy Kappa - ilościowo 54"00

l9. Lekkie łaIicuchy Lambda - ilościowo 54.00

20. Kalcytonina 30.00

2l. Erytropoetyna l8.00

NAZWA BADANIA



22. serotonina 36.00

Homocysteina 30.00

24. Cyklosporyna l82.00

25. Karbamazepina 24.00

26. Kwas walproinowy 24.00

27. KoĘzol w dzm l5,00

28. Aldosterorl 30.00

29. Progesteron l3,00

30. Wolny testosteron 27.00

3l, Honnon wzrostu HGH l8.00

32. LH l3,00

)). C peptyd l8.00

34. sHBG (białko wiążące honnony płciowe) l9.00

35. 5 HIO ( kwas hydroksyindolowy ) w dzrn 90.00

36, MHM ( kwas wanilinornigdałowy ) w dzm 90.00

37. Metanefryna w DZM 48.00

38. Nonnetanefryna w DZM 48.00

39. Adrenalina w osoczu 48.00

40. Adrenalina w DZM l03.00

4l. Noradrenalina w osoczu 60.00

42. Noradrerlalina w DZM l03.00

43. Tyreoglobulina 27.00

44. l7 OH progesteron 25.00

45. Makroprolaktyna 81.00

46. AMH - Anti Millerian Hormone 90.00

41. poziorn litu l2,00



48. AFP - alfafetoproteina l5.00

49. Test ROMA 75.00

50. CA l25 24.00

5l. Ca l9-9 ( Gl- MA ) 24.00

52. Ca 15-3 24.00

53. CA 72-4 l2,00

54. CEA l5,00

55. Czas trombinowy l 1.00

56. Beta - HCG l3.00

57. psA całkowite l5.00

58. PSA wolne |5,00

59. PSA panel (wskaźnik fPSA/PSA) l5"00

60. prokalcvtonina 55.00

6l. Diagn. wirus. zap. wątroby typu B antygen Hbe 20.00

62. Diagn.wirus.zap.wątroby łpu B - przeciwciała anty Hbs l8.00

63. Diagn.wirus.zap.wątroby łpu B - przeciwciała anty Hbc 24.00

64. Przeciwciała anty HAV 30.00

65. Przeciwciała przeciw g|iście ludzkiej w klasie lgG 24.00

66. Przeciwciała przeciw B.perlussis w klasie IgG 33.00

6,7. Przeciwciała przeciw B.pertussis w klasie IgM 33.00

68. Przeciwciała przeciw B.pertussis w klasie lgA 33.00

69. P/c anty Borrelia (Western Blot) lgG 60.00

70. P/c anty Borrelia (Western Blot) lgM 60.00

1l, Przęciwciała przeciw Chlamydia traclromatis w klasie IgG 24.00

72. Przeciwciała przeciw Chlamydia trachomatis w klasie lgM 24^00

lJ. Przeciwciała przeciw Chlamydia pneumoniae w klasie lgG 24.00



14. Przeciwciała przeciw Chlamydia pneumoniae w klasie IgM 24.00

75. Przeciwciała przeciw CMV w klasie IgG 20.00

16. Przęciwciała przeciw CMV w klasie IgM 20.00

]7. Przeciwciała przeciw M,pneumoniae w klasie lgG 35.00

18. P/c przeciw Helicobacter pylori w klasie lgA 34.00

79. P/c przeciw He|icobacter pylori w klasie IgG 34.00

80. Przeciwciała przeciw Toxocara canis 42.00

8l. Przeciwciała przeciw Toxoplasma gondii w klasie IgA 43.00

82. Przeciwciała przeciw Toxoplasma gondii w klasie IgG l8.00

83. Przeciwciała przeciw Toxoplasma gondii w klasie lgM l8.00

84. Przeciwciała przeciw EBV w klasie lgG 42.00

85. Przeciwciała przeciw EBV w klasie lgM 42.00

86. Przeciwciała przeciw wirusowi różyczki w klasie IgM l7.00

87. Przęciwciała przeciw wirusowi różyczki w klasie IgG l7.00

88. Przeciwciała przeciw wirusowi opryszczki (HSV) w klasie lgG 20.00

89. Przeciwciała przeciw wirusowi opryszczki (HSV) w klasie IgM 20,00

90.
Przeciwciała anty Treponema pallidum w klasie IgM (FTA ABS

IgM)
3 7"00

9l. Przeciwciała przeciw bąblowcowi (Echinococcus grannulosus

IgG)
l7,00

9ż. Przeciwciała przeciw Giardia Lamblia w klasie IgM 64.00

93. Przeciwciała przeciw Giardia Lamblia w klasie lgG 64.00

94. Przeciwciała przeciw Yersin ia l4.00

95. Przeciwciała przeciw dekarboksylazie kwasu glutaminowego

(anty GAD)
22,00

96. Przeciwciała przeciwgIiadynowe (AGA) w klasie lgG ż6.00

97. Przeciwciała przeciwgliadynowe (AGA) w klasie lgA 26"00

98. p/c p. gliadynie (AGA) w klasie IgG i IgA 52.00



99, Wykrywanie toksyn C. difficile w kale 60.00

l 00, Kalprotektyrla 90.00

l0l .
P/c przeciw czynnikowi wewnętrznemu Castlea i komórkom

okładzinowym żołądka
48.00

l 02. HBV DNA jakościowo 78"00

l 03. HBV DNA ilościowo 78.00

l 04. HCV RNA jakościowo l 3 5.00

| 05. pANCA 3 8.00

l 06. c ANCA 3 8.00

l07. P/c antym itochondrialne 30.00

l 08. P/c erldornysjalne w klasie lgA ó0.00

l 09. P/cendomysjalne w klasie IgG 60.00

I l0. P/c przeciw transglutaminazie tkankowej w klasie IgA 48.00

lll P/c przeciw transglutaminazię tkankowej w klasie lgG 48.00

l12. Przeciwciała przeciw komórkom okładzinowyrn żołądka 42.00

l l3. P/c przeciw lnięśniorn gladkim 36.00

1 l4. P/c an§kardiolipidowe w klasie IgG l8.00

l l5. P/c antykardiolipidowe w klasie IgM l8.00

l l6. Przeciwciałą przeciw Beta2 glikoproteinie w klasie IgG 48.00

l11 . Przeciwciałą przeciw Beta2 glikoproteinie w klasie IgM 48.00

l l8. Antytrombina lll 21.00

l l9. D-dirnery l8.00

120. Digoksyna l8.00

12l Antykoagu lant tocztl iowy 72.00

122. Grupa krwi + RH 35.00

l23. Bezpośredni test antyglobulinowy BTA 30.00

l24. Identyfikacja allo przeciwciał (przeciwciała odpornościowe PTA) 23.00



l25. Oznaczęnie czyllnika II 60.00

126. ()znaczenie czynnika V 54.00

|27. Oznaczenie czyllnika VII 72.00

l 28. Oznaczen ie czynnika VI I I 54.00

|29. Oznaczenie czynnika IX 60.00

l 30, Ozttaczenie czynnika X 48"00

l3l. Ozrlaczenię czynn ika X l 72.00

l:]2. Ozlaczenie czynn ika XIl 48.00

I JJ. Oznaczenie czynn ika XI I I l05.00

l 34. Oznaczenie czyn n i ka von W i l lebranda aktywn ość 58.00

l 35. Oznaczenię czynnika von Willebranda stęzenie 53.00

l36. APC-R 49.00

l37. Badanie fenotypu komórek - oznaczenie dwóch antygenów 240.00

l38. Przeciwciała lgE specyflczne rózne wg załączonej specyfikacji l8.00

l 39. Panele pokarmowe (min. 20 alergenów) 96.00

l 40. Panele mieszane ( min. l0 alergenów oddechowych i l0
alergenów pokarmowych

96.00

l4l. Parlele inhalacy.ine (min. 20 alergenów) 90"00

142. panele l0 składnikowe oddechowe 60.00

143. Panelę 10 składnikowe pokarmowe 60.00

l44. Aktywność reIlinowa osocza 54.00

l45. Gastryna 36.00

146. Przeciwciała przeciw insul inowe l21.00

l47. TrypIaza 90.00

l 48. Takrolimus l03.00

l49. Panel wątrobowy (ANA l, ASMA, AMA, LKM) 25.00

l 50. Parvowirus bl9IgG, lgM 33.00



l5l, Lipoproteina Lp(a) 3 1.00

l52. Metoksykatecholam iny w DZM l l2.00

l 53. Leptyna 30.00

l 54. p/c p. kornórkom wyspowym trzustki 39.00

l 55. Troponina T l 1,00

l 56. Troponina I l0.00

l57 . Bilirubina pośrednia 6,00

l 58. p/c p. mikrosomoln wątroby i nerki (anł - LKM l) met. ELISA 23.00

l 59. Clrronlogranina a 3 1.00

l 60. Fosfataza kwaśna sterczowa 9.00

l6l . NT pro-BNP 78.00

l62. Przeciwciała ANA met. lmmunoblot ( co najmnie.i l6 antygenów) 84.00

l 63. ASo 5.00

l64. Mocznik 3.00

l 65. Przeciwciała anty CCP l0.00

-,'$W



załqcznik nr 3
do Zarzqdzenia nr 5l/2022
Dyrektora ZWPS
z elnia I4 grudnia 2022 r.

CENN IK USŁUG STOMATOLOG ICZNYCH

*cenęzPoz. l5doliczasięprzypowtórnymleczeniudocenypodstawowe.j zpoz. 19,20 lub2l wzalężnościodliczbykanałów

L.p. NAZWA USŁUGI STOMATOLOGICZNEJ cENA
(w PLN)

l Wypełnienie chemoutwardzalne na.jedne.j powierzchn i 80,00

ż Wypełnienie światłoutwardzalne na.jedne.j porvierzchn i l 50.00

J. Wypełnienie chemoutwardzalne na dwóch powierzchniach l00.00

4. Wypełnien ie światłoutward zalnę na dwóch powierzchniach l80,00

5, Wypełnienie chemoutwardzalne na trzech powierzchniach l20.00

6 Wypełnienie światłoutward zalne natrzech powierzchniach 200"00

7, wypełnienie kompozytem światłoutwardzalnym zęba mlecznego na jednej powierzchni l30,00

8,
Wypełnienie kompozytem
powierzchniach

światłoutwardzalnym zęba mlecznego na dwóch
l40.00

9. Konsultacje l20,00

l0.
korekcyjne szlifowanie zębów powyże.| l8 roku życiaoraz u dzieci poza ubezpieczęniem
zdrowotnym 30.00

ll Odbudowa kąta zęba przedniego (kompozyt chemoutwardzalny) l 20,00

l2 odbudowa kąta zęba przedniego (kompozyt światłoutwardzalny) w niewielkim zakresie 200,00

l3, Odbudowa kąta zęba przedniego (kompozyt światłoutwardzalny) rozległa 220,00

|4. Licowanie powierzchn i zęba materiałem światłoutwardzalnym 250.00

l5 Porvtóme leczęnie kanałowe reendodoncja - l kanał l50.00*

l6.
oczyszczenie ubytku zęba z założenięm opatrunku (poza ubezpieczeniem) nie obe.jmuje
badania lekarskiego i znieczulenia, 60,00

17.
odbudowa korony zęba (poza ubezpieczeniem) nie obejmuje badania lekarskiego i
znieczulenia oraz ćwieka okołomiazgowego 250,00

l8.
Dewitalizacja miazgi w zębach (poza ubezpieczeniem - tj. dta ÓsOb, tto.e nie ą
ubezpieczone w NFZ) bocznych od 4 do 8 poza ubezpieczenięm - ti. powyze.| l8 roku
bez znięczulęnia

60.00

l9 Leczenie endodontyczne 3 kanały - 2 lub 3 seanse. Zęby od 4 do 8 700.00

20. Leczenie endodonfyczne 2kanały - 2 lub 3 seanse. Zęby od 4 do 8 500.00

2l Lęczenie endodontyczne l kanał - 2 lub 3 seanse. Zęby od 4 do 8 400.00

22, Znieczulęnie miejscowe do leczenia zębów (na żądanie pacjenta) 30.00

23.
Usunięcie złogów nazębnych z polerowaniem
wykorzystaniu prz]sługuj ącego l imitu)

(dla osób ubezpieczonych po
l30.00

24. wkład standardowv 50,00

25,
przygotowanie kanału zęba do rvkładu standardorvego lub powtómego leczenia
kanałowego 60.00



)6 Wkład koronowo-kclrzenit,lwy z wlókna szklanego 220.0()

27. Crviek okołomiazgowy 30.00

2ti '1,abez,pieczcnie bruzd zęba laki em szczel i now}, m (poza ubezpieczen ie ) 60.00

29
l,akierowanie zębów lakierem fluorowym u osób powyże.j |8 roku życia - zabieg
prolilaktyczny (poza ubczpieczeniem) - l łuk ZĘBOWY

50.()()

30,
l.akierorvanie zębów lakierem fluorowym u osób powyżej 18 roku życia - zabieg
prolilaktyczny (poza ubczpieczcniem) - 2 łuki zębowe

l00.00

3l, lbkrycie niedorozrvo.ju szklirva (poza ubezpieczeniem) - l łuk zęborvy 50.00

,:- Pokrycie niedorozrvo.ju szklirva (poza ubezpieczeniem) - 2 łuki zęborvc l(X).(X)

33 W;,biclanic zębór,v (pośrednie) - 2 łrrki zęborve 700.00

_]4. Wl"bielanie mafiwego zęba (l wizyta) 70.00

35 Piaskorvanie zębórv - | luk l00.00

36, piaskowanie zebólv - 2 łuki l50.00

37 piaskorvanie + lakicrowanie 20().00

38.

Zaświadczenie ,,vvdawane na prośbę pacjenta. o którym mowa w art. l 6 Ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
oub|iczlrvch (Dz. U. z2021 r. poz. 1285 ztlóźn. zm.\

28.50

_]9 Proteza całkolł,ita od 9 do l4 zębólv (poza ubezpieczeniem) MlI"AM ó00.00

_1 (). Proteza całkorvita od 9 do l4 zębów (poza ubezpieczeniem) IVOCLAR 650.00

1l. Proteza częścior.va od 5 do 8 zębólv (poza ubezpieczeniem) MIFAM 500.00

+: Proteza częściowa od 5 do 8 zębów (poza ubezpieczeniem) IVOCt,AR 550.00

1_]. Protcza częściorva od l do 4 zębów (poza ubezpieczeniem) MlFAM 4()0.0()

41. Proteza częściowa od l do 4 zębów (poza ubezpicczenięm) IVOCLAR 46().00

45.

Dopłata do protezy natychmiastorvc.i - po wyrażeniu zgody pacjenta i potwierdzeniu
rvłasnoręcznym podpiscm w dokumentacji medycznej infbrmac.ji o niezbędnym dalszym
postępowaniu

l 20"00

.ł6. I)r()teza częściowa tzw. szkieletowa l _300"00

17.
zęby MIFAM (doplata do ekspresowego wykonania protezy całkowite.j (9-14 zębów)

do 7 dni)
l 35.00

48.
zęby lVOCLAR (dopłata do ekspresowego wykonania protezy całkowitej (9-14 zębów)

do 7 dni)
l50.00

.ł9 zęby MIFAM (dopłata do ekspresowego wykonania protezy częściowej (5-8 zębów)
do 7 dni)

l l5.00

50,
zęby lVOCLAR (dopłata dcl ekspresowego rvykonania protezy częściowej (5-8 zębów)

do 7 dni)
l35.00

5l, zęby MlFAM (dopłata do ekspresorvego wykonania mikroprotezy (l -4 zębów) do 7 dni) 92.00

52.
zęby IVOCLAR (dopłata do ekspresowego wykonania mikroprotczy ( l -4 zębów) do

7 dni)
l05.00

53, Naprawa zlamane.| protezy zębowej - bez wycisku l20.0()

5,1.
Naprawa protezy z wyciskiem (dla osób ubezpieczonych po wykorzystaniu
przyslugu.iąccgo l i m itu )

l 40"00

55. Naprarva protęZy - każdy następny elemęnt .10.00

56 Dopłata do ekspresowe.j naprarvy protcz), 30.00



57
(]szczelnienie - podścielenie prote7-y (dla osób ubezpieczonych pod wykorzystaniu
przysługu jącego l imitu)

|50.00

_5 ll. Korona lana lub zlożonanabazie tłoczone.j 300.00

59. Korona akryIorva lub tłoczona 350.00

60. Korona mętalowa + porcclana lub punkt w moście 700.00

6l. Korona porcclantrwa na cyrkonie | 30().0()

62. Korona porcęlanowa pełnoceramiczna l 300_00

63. Korona kompozytor,va na podbudorvic lane.i 550.00

61, ln le1,. onley kompclzyt 500.00

ó5. Wklad koronowo-korzeniowv lan1, metalorvy 4(X).(X)

66. Wkład koronowo-korzęniowy składany 450.00

67 Wkład koronowo-korzeniowy z włókna szklanego 220"00

6tt. zasuwa lzamek Bredent ó(X).(X)

69. Zacementowanie korony protetyczne.i. za kaźdą koronę 50.0()

70. lJsunięcie korony protetyczne.j 50.00

7l. llsunięcie przęsła rv moście protetycznym - przccięcie mostu 50.00

,72.
Most adhezl,jny z włókna

200.00
za punkt

73. Przy,gotorł,anie Inodelu pod most l0().(X)

,74.
Korekta protez}, (po roku od dnia.|e.i oddania lub rvykonanej poza ZWPS) 8().(X)

,75.
Wzmocnienie płyty protezy l 50.00

16. Iixtrakc.i e .iednokorzen iolve (poza ubezpi eczen i em ) l 20.00

,7,7 
, Ekstrakc.ie rvielokorzeniorve (poza ubezpieczeniem) l 50.00

7tt, Extrakc.ja z separac.ją korzeni. głęboko złamany z długim leczeniem 250.00

,79,
Zalożenie szwóu,. usunięcie oraz kontrola 50.00

tt0. Plastl,ka wędzidełka wargi..jęzl"ka. policzka (poza ubezpieczeniem) 30().()0

ttl. Llnieruchomicnic kosmetycznę zębów - do 3 zębórv 300.00

{t2. tJnieruchomienie kosmetyczne zębów - powyże.| 3 zębów 600.00

83. Korekta pow,ierzchni zgryzowcj zębór.v 60.00

li,ł. Szl,noproteza l 500.00

85. Szyna do wybielania (2 szt. komplet ) 550"00

fl6. Szyna relaksacl,jna 300.00


