
 

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach – s.p.z.o.z. 

Cennik 

Izba Przyjęć 

Izba Przyjęć 

 

* Pobyt pacjenta na IP do 24-godzin 

270,00 zł +porada lekarska+ pozostałe 

świadczenia zgodnie z cennikiem 

* Pobyt pacjenta na IP powyżej 24-godzin 

270,00 zł +20,00 zł za każdą rozpoczętą 

godzinę pobytu+porada lekarska+ pozostałe 

świadczenia zgodnie z cennikiem 

* Konsultacja (porada) lekarska w gabinecie 100,00 zł 

* Elektrokardiogram (bez opisu) 

35,00 zł  +  

porada lekarska 

* Elektrokardiogram (z opisem) 

45,00 zł + 

 porada lekarska 

* RTG Klatka piersiowa – 1 proj. 35,00 zł 

* RTG twarzoczaszki, nosa 30,00 zł 

* USG jama brzuszna (wielonarządowe - złożone) 70,00 zł 

* USG nerki i pęcherz moczowy 60,00 zł 

* Nacięcie skóry i tkanki podskórnej 

110,00 zł +  

porada lekarska 

* Oczyszczenie rany, zakażenia, oparzenia bez nacięcia 

40,00 zł +  

porada lekarska. 

* Szycie skóry i tkanki podskórnej 

130,00 zł +  

porada lekarska. 

* Terapeutyczne frakcjowanie i pobieranie skład. krwi 

7,00 zł +  

porada .lekarska 

* Wprowadzenie na stałe cewnika Foleya 20,00 zł + porada lekarska. 

* Wstrzyknięcie lub wlew substancji leczniczej  lub profilaktycznej 

inne - płukanie żołądka 
70,00 zł + cena leku +porada lekarska 

* Pobranie krwi z żyły 7,00 zł 

* Pobranie krwi z palca 3,00 zł 

* Porada pielęgniarska 50,00 zł 

* Iniekcja podskórna (lek pacjenta) 15,00 zł 

* Iniekcja podskórna z lekiem 25,00 zł 

* Iniekcja domięśniowa (lek pacjenta) 20,00 zł 

* Iniekcja domięśniowa z lekiem 30,00 zł 

* Iniekcja dożylna (lek pacjenta) 25,00 zł 

* Iniekcja dożylna z lekiem 35,00 zł 

* kroplowy wlew dożylny 45,00 zł 

* EKG spoczynkowe bez opisu 45,00 zł 

* Pomiar ciśnienia krwi (RR) 15,00 zł 

* Podanie anatoksyny tężcowej 30,00 zł 

* Wprowadzenie na stałe cewnika Foleya 35,00 zł 

* Opatrunek 30,00 zł 



* Badanie poziomu cukru glukometrem 20,00 zł 

*Usunięcie ciała obcego (w tym kleszcza) 30,00 zł 

Do powyższych jeżeli będzie zlecone należy doliczyć koszty badań laboratoryjnych                                                                                                           

Koszt badania ustalane przez  Laboratorium 

 


