Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobiecych oraz Schorzeń Sutka Tommed w Katowicach
telefon 32-607-21-00
www.tommed.pl

Cennik usług medycznych
Miejsce

POZ

Aktualizacja 2017-12-08

Typ usługi
Wizyta recepturowa (wypisanie recepty)
Wizyta u lekarza medycyny rodzinnej
Wizyta u lekarza pediatry
Wizyta u lekarza medycyny rodzinnej przed szczepieniem profilaktycznym
Wizyta domowa (w granicach Katowic i Mikołowa) - dorośli
Wizyta domowa (w granicach Katowic i Mikołowa) - dzieci

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

Cena

20,00 zł
60,00 zł
60,00 zł
30,00 zł
120,00 zł
120,00 zł
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Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobiecych oraz Schorzeń Sutka Tommed w Katowicach
telefon 32-607-21-00
www.tommed.pl

Cennik usług medycznych
Miejsce

WIZYTY LEKARZY
SPECJALISTÓW

Aktualizacja 2017-12-08

Typ usługi
Wizyta u specjalisty alergologa dziecięcego
Wizyta u specjalisty chirurga dziecięcego
Wizyta u specjalisty chirurga dziecięcego + USG (główki lub jamy brzusznej lub
stawów biodrowych)
Wizyta u specjalisty chirurga naczyniowego
Wizyta u specjalisty chirurga ogólnego
Wizyta u specjalisty chirurga onkologa
Wizyta u specjalisty chirurga onkologa - Wizyta u profesorska
Wizyta u specjalisty chirurga plastycznego
Wizyta u specjalisty chorób zakaźnych
Wizyta u specjalisty dermatochirurga + badanie dermatoskopowe
Wizyta u specjalisty dermatologa
Wizyta u specjalisty dietetyka
Wizyta u specjalisty endokrynologa
Wizyta u specjalisty endokrynologa + badanie USG tarczycy
Wizyta u specjalisty gastroenterologa
Wizyta u specjalisty gastroenterologa dziecięcego
Wizyta u specjalisty ginekologa - położnika
Wizyta u specjalisty ginekologa - położnika + cytologia
Wizyta u specjalisty ginekologa - położnika + cytologia + USG
Wizyta u specjalisty ginekologa - położnika + USG
Wizyta u specjalisty ginekologa dla dziewcząt
Wizyta u specjalisty hepatologa
Wizyta u specjalisty kardiologa - II-ga i następne
Wizyta u specjalisty kardiologa - Isza Wizyta u
Wizyta u specjalisty kardiologa dziecięcego + EKG + UKG
Wizyta u specjalisty logopedy
Wizyta u specjalisty medycyny sportowej
Wizyta u specjalisty neurochirurga
Wizyta u specjalisty neurologa
Wizyta u specjalisty neurologa dziecięcego
Wizyta u specjalisty okulisty - 1 wizyta
Wizyta u specjalisty okulisty - kolejne wizyty
Wizyta u specjalisty onkologa
Wizyta u specjalisty ortopedy - traumatologa
Wizyta u specjalisty ortopedy - traumatologa - Wizyta profesorska
Wizyta u specjalisty ortopedy - traumatologa dla dzieci
Wizyta u specjalisty otolaryngologa
Wizyta u specjalisty otolaryngologa dziecięcego
Wizyta u specjalisty otolaryngologa - Wizyta profesorska
Wizyta u specjalisty proktologa
Wizyta u specjalisty psychiatry
Wizyta u specjalisty psychologa
Wizyta u specjalisty pulmonologa
Wizyta u specjalisty rehabilitacji
Wizyta u specjalisty rehabilitacji - domowa
Wizyta u specjalisty reumatologa
Wizyta u specjalisty reumatologa dziecięcego
Wizyta u specjalisty stomatologii
Wizyta u specjalisty urologa
Wizyta u specjalisty zdrowego odżywiania - 1wizyta (3h);
Wizyta u specjalisty zdrowego odżywiania - kolejne wizyty (0,5h)

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

Cena
80,00 zł
100,00 zł
150,00 zł
120,00 zł
80,00 zł
100,00 zł
400,00 zł
150,00 zł
120,00 zł
150,00 zł
80,00 zł
120,00 zł
80,00 zł
120,00 zł
120,00 zł
120,00 zł
100,00 zł
140,00 zł
180,00 zł
140,00 zł
120,00 zł
120,00 zł
120,00 zł
150,00 zł
200,00 zł
100,00 zł
120,00 zł - 150,00 zł
150,00 zł
80,00 zł
100,00 zł
200,00 zł
150,00 zł
200,00 zł
120,00 zł
400,00 zł
120,00 zł
80,00 zł
100,00 zł
200,00 zł
120,00 zł
150,00 zł
100,00 zł
80,00 zł
120,00 zł
200,00 zł
80,00 zł
80,00 zł
50,00 zł
100,00 zł
369,00 zł
158,00 zł
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Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobiecych oraz Schorzeń Sutka Tommed w Katowicach
telefon 32-607-21-00
www.tommed.pl

Cennik usług medycznych
Miejsce

BADANIA RTG

Aktualizacja 2017-12-08

Typ usługi
Bad. RTG barku (A- P)
Bad. RTG czaszki (dwie projekcje)
Bad. RTG czaszki w projekcji osiowej
Bad. RTG drobnych kości rąk i stóp
Bad. RTG jamy brzusznej
Bad. RTG klatki piersiowej - (jedna projekcja - profil)
Bad. RTG klatki piersiowej (jedna projekcja P-A)
Bad. RTG klatki piersiowej PA +boczne
Bad. RTG kości krzyżowej i ogonowej (dwie projekcje)
Bad. RTG kości łódeczkowatej
Bad. RTG kości piętowych porównawcze
Bad. RTG kości podudzia (dwie projekcje)
Bad. RTG kości przedramienia (A-P i boczne)
Bad. RTG kości ramiennej
Bad. RTG kości ręki dla oceny wieku kostnego
Bad. RTG kości udowej (A-P i boczne)
Bad. RTG kręgosłupa lędźwiowego (dwie projekcje)
Bad. RTG kręgosłupa piersiowego (dwie projekcje)
Bad. RTG kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego AP
Bad. RTG kręgosłupa szyjnego (dwie projekcje)
Bad. RTG łopatki
Bad. RTG miednicy
Bad. RTG mostka (boczne)
Bad. RTG obojczyka
Bad. RTG oczodołów (P-A i bok)
Bad. RTG osiowe rzepki
Bad. RTG palca (A-P i boczne)
Bad. RTG przełyku z podaniem barytu
Bad. RTG siodełka tureckiego
Bad. RTG skośne kręgosłupa lędźwiowego (dwie projekcje)
Bad. RTG skośne kręgosłupa szyjnego (cztery projekcje)
Bad. RTG stawów biodrowo - krzyżowych
Bad. RTG stawów biodrowych porównawcze (A-P)
Bad. RTG stawów kolanowych porównawcze (A-P i boczne)
Bad. RTG stawów mostkowo - obojczykowych
Bad. RTG stawów skroniowo-żuchwowych
Bad. RTG stawu biodrowego
Bad. RTG stawu kolanowego /jednego/
Bad. RTG stawu łokciowego (dwie projekcje)
Bad. RTG stawu skokowego /jednego/
Bad. RTG stóp porównawcze (A-P i boczne)
Bad. RTG tchawicy
Bad. RTG twarzoczaszki
Bad. RTG uszu
Bad. RTG zatok obocznych nosa
Bad. RTG zęba
Bad. RTG żeber - skośne
Bad. RTG żuchwy
Opis dostrczonego zdjęcia
Urografia ze środkiem niejonowym

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

Cena

25,00 zł
35,00 zł
25,00 zł
30,00 zł
30,00 zł
33,00 zł
33,00 zł
55,00 zł
35,00 zł
30,00 zł
25,00 zł
35,00 zł
30,00 zł
35,00 zł
30,00 zł
30,00 zł
45,00 zł
45,00 zł
45,00 zł
35,00 zł
25,00 zł
30,00 zł
30,00 zł
25,00 zł
30,00 zł
25,00 zł
25,00 zł
50,00 zł
25,00 zł
45,00 zł
45,00 zł
35,00 zł
35,00 zł
50,00 zł
20,00 zł
50,00 zł
30,00 zł
35,00 zł
30,00 zł
30,00 zł
35,00 zł
25,00 zł
30,00 zł
40,00 zł
35,00 zł
20,00 zł
30,00 zł
30,00 zł
20,00 zł
150,00 zł
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Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobiecych oraz Schorzeń Sutka Tommed w Katowicach
telefon 32-607-21-00
www.tommed.pl

Cennik usług medycznych
Miejsce

BADANIA USG

Aktualizacja 2017-12-08

Typ usługi
Bad. gruczołu krokowego
Bad. typu Duplex scan tętnic kończyn górnych lub dolnych
Bad. typu Duplex scan tętnic szyjnych
Bad. typu Duplex scan układu żylnego kończyn górnych lub dolnych
Bad. USG Bad. przezpochwowe
Bad. USG Bad. transrektalne
Bad. USG główki dziecka
Bad. USG jama brzuszna
Bad. USG jamy brzusznej dziecka
Bad. USG klatki piersiowej
Bad. USG kończyna, nienaczyniowe (np.kolano, dół podkolanowy, staw biodrowy,
staw barkowy, struktury patologiczne w obrębie kończyny)
Bad. USG macica ciężarna.
Bad. USG miednicy małej - Bad. niepołożnicze
Bad. USG moszna i jej zawartość
Bad. USG piersi - jednej
Bad. USG piersi - obustronne
Bad. USG serca dziecka - UKG dziecka
Bad. USG stawów biodrowych dziecka
Bad. USG tarczycy lub przytarczyc lub ślinianki przyusznej lub węzłów chłonnych
szyji.
Bad. USG układu moczowego
Echokardiografia, przez ścianę klatki piersiowej
Echokardiografia, przez ścianę klatki piersiowej + kolor Doppler

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

Cena

80,00 zł
120,00 zł
80,00 zł
120,00 zł
80,00 zł
90,00 zł
70,00 zł
80,00 zł
70,00 zł
80,00 zł
80,00 zł
80,00 zł
80,00 zł
80,00 zł
40,00 zł
80,00 zł
120,00 zł
70,00 zł
80,00 zł
80,00 zł
100,00 zł
120,00 zł
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Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobiecych oraz Schorzeń Sutka Tommed w Katowicach
telefon 32-607-21-00
www.tommed.pl

Cennik usług medycznych
Miejsce
MAMMOGRAFIA

Aktualizacja 2017-12-08

Typ usługi
Mammografia jednej piersi
Mammografia obustronna

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

Cena

45,00 zł
90,00 zł
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Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobiecych oraz Schorzeń Sutka Tommed w Katowicach
telefon 32-607-21-00
www.tommed.pl

Cennik usług medycznych
Miejsce

EKG HOLTER
AUDIOMETRIA
SPIROMETRIA

Aktualizacja 2017-12-08

Typ usługi
Elektrokardiogram, rutynowe EKG, interpretacja i opis
Elektrokardiogram, rutynowe EKG bez opisu
24 h rejestracja EKG metodą Holtera + interpretacja wyniku
Audiometria, czysty ton, (progowy); przewodnictwo powietrzne
Audiometria, czysty ton, (progowy); przewodnictwo powietrzne i kostne
Spirometria
Urodynamika - cystometria
Urodynamika kompleksowa z profilometrią cewkową
Holter RR

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

Cena
15,00 zł
10,00 zł
120,00 zł
15,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
400,00 zł
490,00 zł
120,00 zł
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Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobiecych oraz Schorzeń Sutka Tommed w Katowicach
telefon 32-607-21-00
www.tommed.pl

Cennik usług medycznych
Miejsce

BADANIA
ENDOSKOPOWE

Aktualizacja 2017-12-08

Typ usługi
Kolonoskopia
Panendoskopia
Polipectomia
Rektoskopia
Sigmoidoskopia
Test Helicobacter Pylori
Test Helicobacter Pylori + wycinki hist - pat (1 butelka)
Wycinki hist - pat (1 butelka)
Znieczulenie do panendoskopii / rektoskopii / sigmoidoskopii / kolonoskopii

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

Cena
350,00 zł
220,00 zł
300,00 zł
150,00 zł
150,00 zł
50,00 zł
100,00 zł
50,00 zł
150,00 zł
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Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobiecych oraz Schorzeń Sutka Tommed w Katowicach
telefon 32-607-21-00
www.tommed.pl

Cennik usług medycznych
Miejsce

ZABIEGI
AMBULATORYJNE
CHIRURGICZNE

Aktualizacja 2017-12-08

Typ usługi
Badanie densytometryczne
Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa; bez kontroli badań obrazowych
Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa; pod kontrolą badań obrazowych
Biopsja gruboigłowa bez receptorów
Biopsja skóry, tkanki podskórnej i/lub błony śluzowej (włączając w to proste
zamknięcie rany), w przypadku jeżeli nie jest to podane w innym miejscu; zmiana
pojedyncza
Elektrokoagulacja zmian skórnych (1-5 zmian)
Elektrokoagulacja zmian skórnych (6-10 zmian)
Iniekcja domięśniowa - bez kosztu leku
Iniekcja dożylna - bez kosztu leku
Iniekcja podskórna - bez kosztu leku
Krioterapia zmian skórnych (1-5 zmian)
Krioterapia zmian skórnych (6-10 zmian)
Kroplówka- wkłucie dożylne z oprzyrządowaniem (bez kosztu leku)
Nacięcie i drenaż krwiaka, zbiornika płynu surowiczego lub innego zbiornika
płynu
Nacięcie i drenaż ropnia (np. czyrak mnogi, ropne zapalenie gruczołów potowych,
ropień skóry lub tkanki podskórnej, torbiel, czyrak lub zanokcica); proste lub
pojedyncze
Nacięcie i drenaż torbieli włosowej; proste
Nacięcie i usunięcie ciała obcego, tkanek podskórnych; proste
Nakłucie stawu, aspiracja i/lub wstrzyknięcie; duży staw lub kaletka (np. staw
ramienny, biodrowy, kolanowy, kaletka barkowa)
Nakłucie stawu, aspiracja i/lub wstrzyknięcie; mały staw lub kaletka (np. palce u
rąk lub nóg)
Nakłucie stawu, aspiracja i/lub wstrzyknięcie; średniej wielkości staw lub kaletka
(np. staw skroniowo-żuchwowy, barkowo-obojczykowy, nadgarstek, staw
łokciowy lub skokowy, kaletka maziowa wyrostka łokciowego)
Proste zamknięcie powierzchownych ran skóry owłosionej głowy, szyi, pachy,
narządów płciowych zewnętrznych, tułowia i/lub kończyn (włączając w to ręce i
stopy);
Proste zamknięcie powierzchownych ran twarzy, uszu, powiek, nosa, warg i/lub
błon śluzowych;
Usunięcie kleszcza
Usunięcie płytki paznokciowej, częściowe lub całkowite, proste; pojedyncza
Wprowadzenie cewnika do pęcherza moczowego i pozostawienie, proste

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

Cena

50,00 zł
80,00 zł
120,00 zł
250,00 zł
120,00 zł
250,00 zł
350,00 zł
14,00 zł
14,00 zł
14,00 zł
250,00 zł
350,00 zł
20,00 zł
150,00 zł
100,00 zł
120,00 zł
250,00 zł
30,00 zł
30,00 zł
30,00 zł
150,00 zł
300,00 zł
15,00 zł
200,00 zł
45,00 zł

Strona 8 z 20

Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobiecych oraz Schorzeń Sutka Tommed w Katowicach
telefon 32-607-21-00
www.tommed.pl

Cennik usług medycznych
Miejsce

ZABIEGI
AMBULATORYJNE
OKULISTYCZNE

Aktualizacja 2017-12-08

Typ usługi
Angiografia fluorescencyjna siatkówki
Badanie dna oka, obejmuje interpretację wyników i sporządzenie opisu
Badanie pola widzenia, jednostronne lub obustronne
Dopasowanie okularów, nie obejmuje korekcji oka bezsoczewkowego;
dwuogniskowe
Dopasowanie okularów, nie obejmuje korekcji oka bezsoczewkowego;
jednoogniskowe
Dopasowanie okularów, nie obejmuje korekcji oka bezsoczewkowego;
wieloogniskowe, inne niż dwuogniskowe
Drobne zab. na pow. (gradówki, kępki żółte, drob. zmiany) + bad. histo.-1pow.
Gonioskopia
Ocena stanu refrakcji
OCT
OCT jednego oka
OCT z konsultacją okulistyczną
Pachymetria obu oczu
Pozszerzenie ujścia kanalika łzowego, z płukaniem lub bez
Skanowanie dna oka w celu oceny grubości włókien nerwowych GDx
Tonografia, obejmuje interpretację wyników i sporządzenie opisu, techniką
pomiaru odkształcenia tonometru
Udrażnianie przewodu nosowo-łzowego, z płukaniem lub bez
Usunięcia ciała obcego lub złogu w obrębie układu łzowego, przewody łzowe
Usunięcie ciała obcego, przednia część oka; spojówkowe, powierzchowne
Wstrzyknięcie podspojówkowe

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

Cena
250,00 zł
60,00 zł
50,00 zł
60,00 zł
50,00 zł
70,00 zł
400,00 zł
60,00 zł
30,00 zł
150,00 zł
80,00 zł
200,00 zł
80,00 zł
150,00 zł
200,00 zł
50,00 zł
100,00 zł
100,00 zł
100,00 zł
30,00 zł
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Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobiecych oraz Schorzeń Sutka Tommed w Katowicach
telefon 32-607-21-00
www.tommed.pl

Cennik usług medycznych
Miejsce

ZABIEGI
AMBULATORYJNE
GINEKOLOGICZNE

Aktualizacja 2017-12-08

Typ usługi
Badanie cytologiczne, preparaty uzyskane z szyjki macicy lub pochwy,wymagające
Badanie HPV
Cystoskopia sztywna
Galaktografia 1 piersi
Koagulacja szyjki macicy elektryczna lub termiczna
Koagulacja szyjki macicy; krioterapia pierwsza lub powtarzalna
Kolposkopia
Założenie kotwiczki 1 zmiany

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

Cena
20,00 zł
150,00 zł
320,00 zł
200,00 zł
300,00 zł
300,00 zł
300,00 zł
200,00 zł
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Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobiecych oraz Schorzeń Sutka Tommed w Katowicach
telefon 32-607-21-00
www.tommed.pl

Cennik usług medycznych
Miejsce

ZABIEGI
AMBULATORYJNE
LARYNGOLOGICZNE

Aktualizacja 2017-12-08

Typ usługi
Drenaż ucha zewnętrznego, ropień lub krwiak; prosty
Nacięcie błony bębenkowej z aspiracją i/lub przedmuchaniem trąbki słuchowej
Płukanie poprzez nakłucie (punkcję); zatoka szczękowa (nakłucie jamy zatoki lub
nakłucie przez ujście naturalne)
Przedmuchiwanie trąbki słuchowej, przeznosowe; bez cewnikowania
Przedmuchiwanie trąbki słuchowej, przeznosowe; z cewnikowaniem
Usunięcie ciała obcego, śródnosowe; procedura wykonywana ambulatoryjnie
Usunięcie zaklinowanej woszczyny (oddzielna procedura), jedno ucho lub oboje
uszu
Zatrzymanie krwotoku z nosa, przedni odcinek nosa, proste (ograniczony zakres
koagulacji i/lub tamponady), jakakolwiek metoda

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

Cena

70,00 zł
100,00 zł
70,00 zł
50,00 zł
70,00 zł
70,00 zł
50,00 zł
70,00 zł
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Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobiecych oraz Schorzeń Sutka Tommed w Katowicach
telefon 32-607-21-00
www.tommed.pl

Cennik usług medycznych
Miejsce

Typ usługi
Odczulanie przeciwko alergenom (1 zabieg) dla dzieci
Wykonanie i odczyt skórnych testów alergologicznych dla dzieci
ZABIEGI
Światłolecznictwo lampą PUVA+B (1 sesja)
AMBULATORYJNE INNE Uroflowmetria
Zabieg wycięcia zmiany bez badania hist-pat
Zabieg wycięcia zmiany z badaniem hist-pat.

Aktualizacja 2017-12-08

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

Cena

20,00 zł
100,00 zł
50,00 zł
50,00 zł
200,00 zł
250,00 zł
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Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobiecych oraz Schorzeń Sutka Tommed w Katowicach
telefon 32-607-21-00
www.tommed.pl

Cennik usług medycznych
Miejsce

SZCZEPIENIA - cena
dotyczy jednej
szczepionki

Aktualizacja 2017-12-08

Typ usługi
Uodparnianie, podanie preparatów immunologicznych (obejmuje immunizację
przezskórną, śródskórną, podskórną lub domięśniową); jedna szczepionka,
(szczepionka/antytoksyna pojedyncza lub poliwalentna)
Usł. Adacel - Błonica, Tężec, Krztusiec
Usł. Avaxim - WZW A
Usł. Bexsero - Meningokoki grupa B
Usł. Boostrix - Błonica, Tężec, Krztusiec - dzieci
Usł. Boostrix polio - Błonica, Tężec, Krztusiec, Polio - dzeci
Usł. Clodivac - Błonica, Tężec - dzieci
Usł. Engerix B - WZW B - dorośli
Usł. Engerix B - WZW B - dzieci
Usł. Fsme-Immun - Kleszczowe zapalenie mózgu - dorośli
Usł. Fsme-Immun Junior - Kleszczowe zapalenie mózgu - dzieci
Usł. Gardasil - Wirus brodawczaka ( HPV ) - dzieci i dorośli
Usł. Havrix adult - WZW A - dorośli
Usł. Havrix junior - WZW A - dzieci
Usł. HBvaxPRO - WZW B - dorośli
Usł. Hexacima - Błonica, Tężec, Krztusiec, WZW B
Usł. Imovax Polio - Poliomyelitis
Usł. Infanrix + IPV + HIB - Błonica, Tężec, Polio IPV, HIB - dzieci
Usł. Infanrix DTPA - Błonica, Tężec, Ksztusiec - dzieci
Usł. Infanrix Hexa - Błonica, Tężec, Krztusiec, Żółtaczka, Polio - dzieci
Usł. Meningitec - Meningokoki
Usł. Menveo - Meningokoki - szczepionka złożona dla dzieci i dorosłych
Usł. M-M-R-II - odra, świnka i różyczka
Usł. NeissVac C - Meningokoki -dzieci i dorośli
Usł. Nimenrix - Meningokoki
Usł. Pentaxim - Błonica, Krztusiec, Tężec, Polio, HIB
Usł. Pneumo23 - Pneumokoki - dzieci i dorośli
Usł. Prewenar 13 - Pneumokoki - dzieci
Usł. Rotarix - Rotavirusy - dzieci
Usł. Rotatec - Rotavirusy - dzieci
Usł. Silgard - Wirus brodawczaka ( HPV ) - dzieci i dorośli
Usł. Synflorix - Pneumokoki - dzieci
Usł. Twinrix adult - WZW B + WZW A - dorośli
Usł. Typhim - Dur brzuszny
Usł. Varilrix - Ospa - dzieci
Usł. Vaxigrip - Grypa

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

Cena
12,00 zł
83,00 zł
135,00 zł
350,00 zł
86,00 zł
95,00 zł
35,00 zł
60,00 zł
50,00 zł
95,00 zł
90,00 zł
395,00 zł
175,00 zł
110,00 zł
45,00 zł
180,00 zł
68,00 zł
145,00 zł
80,00 zł
200,00 zł
115,00 zł
235,00 zł
50,00 zł
110,00 zł
180,00 zł
120,00 zł
70,00 zł
265,00 zł
300,00 zł
180,00 zł
200,00 zł
180,00 zł
190,00 zł
180,00 zł
210,00 zł
33,00 zł

Strona 13 z 20

Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobiecych oraz Schorzeń Sutka Tommed w Katowicach
telefon 32-607-21-00
www.tommed.pl

Cennik usług medycznych
Miejsce
PROGRAM OPIEKI

Aktualizacja 2017-12-08

Typ usługi
Opieka pielęgniarska - za każdą rozpoczę tą godzinę
Opieka opiekuna - za każdą rozpoczę tą godzinę
Pomoc domowa - za każdą rozpoczę tą godzinę
Program opieki - pakiet

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

Cena
35,00 zł
25,00 zł
20,00 zł
od 100,00 zł
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Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobiecych oraz Schorzeń Sutka Tommed w Katowicach
telefon 32-607-21-00
www.tommed.pl

Cennik usług medycznych
Miejsce
KROPLÓWKI
WITAMINOWE

Aktualizacja 2017-12-08

Typ usługi
Kroplówka antyoksydacyjna
Kroplówka wzmacniająca
Kroplówka detoksykacyjna - 3x

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

Cena
139,00 zł
219,00 zł
499,00 zł
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Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobiecych oraz Schorzeń Sutka Tommed w Katowicach
telefon 32-607-21-00
www.tommed.pl

Cennik usług medycznych
Miejsce

Typ usługi

Cena

15% rabatu przy zakupie 30 zabiegów
Bobath dla dorosłych
Bobath dla dorosłych - w domu pacjenta
Ćwiczenia - jednorazowy instruktaż specjalistycznych ćwiczeń 30 minut
Ćwiczenia 20 minut
Ćwiczenia 30 minut
Ćwiczenia 30 minut - w domu pacjenta
Ćwiczenia 60 minut
Ćwiczenia 60 minut - w domu pacjenta
Ćwiczenia indywidualne 30 minut
Ćwiczenia izometryczne (w napięciu) 15 minut
Ćwiczenia w odciążeniu UGUL 30 minut
Drenaż ręczny limfatyczny kończyny dolnej od 30 do 40 minut

40,00 zł
50,00 zł
70,00 zł
25,00 zł
35,00 zł
45,00 zł
70,00 zł
80,00 zł
50,00 zł
15,00 zł
20,00 zł
60,00 zł

Drenaż ręczny limfatyczny kończyny dolnej od 30 do 40 minut - w domu pacjenta

70,00 zł

Drenaż ręczny limfatyczny kończyny górnej od 20 do 30 minut

40,00 zł

Drenaż ręczny limfatyczny kończyny górnej od 20 do 30 minut - w domu pacjenta

50,00 zł

Elektrostymulacja nerwu twarzowego punktowa 15 minut
Elektrostymulacja, 1 okolica
Fala uderzeniowa
Fonoforeza
Galwanizacja
Jonoforeza, 1 okolica z gazą
Jontoforeza, 1 okolica
Kinesiology taping do 50 cm
Kinesiology taping od 50 cm
Konsultacja z fizjoterapeutą
Konsultacja z fizjoterapeutą w domu w tym konsultacja i terapia
Krioterapia - 1 okolica
Laseroterapia
Masaż antycellulitowy chińską bańką 30 minut
Masaż całego ciała 60 minut
Masaż całościowy kręgosłupa 30 minut
Masaż chińską bańką od 20 do 40 minut
Masaż gorącymi kamieniami plecy 30 minut
Masaż izometryczny 20 minut
Masaż kończyny - górnej 20 minut
Masaż kończyny - dolnej 20 minut
Masaż mechaniczny kończyny dolnej - LIMFOSTIN 30 minut
Masaż mechaniczny kończyny dolnej - LIMFOSTIN 45 minut
Masaż mechaniczny kończyny dolnej - LIMFOSTIN 60 minut
Masaż mobilizacyjny kręg. wg Breusea 30 minut
Masaż odcinka kręgosłupa od 15 do 20 minut
Masaż pleców z olejkami od 30 do 45 minut
Masaż pneumatyczny - kompresyjny 20 minut jedna kończyna
Masaż podciśnieniowy IN-VAC
Masaż relaksacyjny 60 minut
Masaż sportowy od 60 do 90 minut
Masaż twarzy 15 minut
PNF od 15 do 30 minut
PNF od 15 do 30 minut - w domu pacjenta
Pole magnetyczne ASA (z masażem wibracyjnym)
Pole magnetyczne impulsowe - niskiej częstotliwości
Prądy diadynamiczne, 1 okolica
Prądy diadynamiczne, 1 okolica z gazą
Prądy interferencyjne, 1 okolica
Prądy interferencyjne, 1 okolica z gazą
Prądy KOTZA, 1 okolica
Prądy KOTZA, 1 okolica z gazą
Prądy TENS, 1 okolica
Prądy TENS, 1 okolica z gazą
Ćwiczenia - wady postawy (skolioza) - dzieci
Sollux
Terapia energotonowa 30 minut
Terapia energotonowa 60 minut
Terapia manualna 30 minut
Terapia manualna 30 minut - w domu pacjenta
Terapia Mc Kenzie - II-gi i następne zabiegi 30 minut
Terapia Mc Kenzie - I-szy zabieg 60 minut
Trakcja szyjna / lędźwiowa
Ultradźwięki, 1 okolica

Aktualizacja 2017-12-08

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

15,00 zł
8,00 zł
70,00 zł
10,00 zł
8,00 zł
10,50 zł
8,00 zł
30,00 zł
40,00 zł
100,00 zł
200,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
50,00 zł
150,00 zł
80,00 zł
30,00 zł
80,00 zł
40,00 zł
20,00 zł
30,00 zł
50,00 zł
75,00 zł
100,00 zł
70,00 zł
30,00 zł
115,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
100,00 zł
150,00 zł
20,00 zł
50,00 zł
60,00 zł
12,00 zł
8,00 zł
8,00 zł
10,50 zł
8,00 zł
10,50 zł
8,00 zł
10,50 zł
8,00 zł
10,50 zł
80,00 zł
7,00 zł
30,00 zł
45,00 zł
60,00 zł
70,00 zł
50,00 zł
85,00 zł
15,00 zł
10,00 zł
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Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobiecych oraz Schorzeń Sutka Tommed w Katowicach
telefon 32-607-21-00
www.tommed.pl

Cennik usług medycznych
Miejsce
TRANSPORT
SANITRANY

Aktualizacja 2017-12-08

Typ usługi
Opłata za każdy kilometr
Opata za każdą rozpoczętą godzinę transportu
2 osoby personelu medycznego

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

Cena

2,50 zł
40,00 zł
30,00 zł
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Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobiecych oraz Schorzeń Sutka Tommed w Katowicach
telefon 32-607-21-00
www.tommed.pl

Cennik usług medycznych
Miejsce

SZIPTAL

Aktualizacja 2017-12-08

Typ usługi
Abrazja
ACL
Adenotomia (usunięcie trzeciego migdałka) - DZIECI
Adenotomia i podcięcie migdałków podniebiennych - DZIECI
Adenotomia z założeniem drenów w błony bębenkowe - DZIECI
Amputacja piersi
Artroskopia
Artroskopia z implantami
Cieśń nadgarstka
Endoproteza biodra
Endoproteza kolana
Ginekomastia
Halux
Operacja plastyczna przegrody nosa - DZIECI
Operacja zatok przynosowych metodą endoskopową FESS - DZIECI
Polipy nosa
Prostowanie przegrody nosa
Tonsillektomia (usunięcie migdałków podniebiennych) - DZIECI
Usunięcie migdałków
Włożenie drenów w błony bębenkowe - DZIECI
Wycięcie wędzidełka języka w znieczuleniu ogólnym - DZIECI
Pozostałe zabieg operacyjny z zakresu chirurgii ogólnej
Pozostałe zabieg z zakresu chirurgii onkologicznej
Pozostałe zabieg z zakresu chirurgii urazowo-ortopedycznej
Pozostałe zabieg z zakresu ginekologii
Pozostałe zabieg z zakresu otolaryngologii dorosłych
Pozostałe zabieg z zakresu otolaryngologii dzieci
Pozostałe zabieg z zakresu urologii

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

Cena
od 900,00 zł
od 6500,00 zł
od 1800,00 zł
od 2000,00 zł
od 2000,00 zł
od 5000,00 zł
od 1500,00 zł
od 10000,00 zł
od 900,00 zł
od 12000,00 zł
od 12000,00 zł
od 5000,00 zł
od 1600,00 zł
2 800,00 zł
3 000,00 zł
od 1300,00 zł
od 2500,00 zł
od 2200,00 zł
od 1500,00 zł
od 1600,00 zł
od 1600,00 zł
od 1000,00 zł
od 1000,00 zł
od 1000,00 zł
od 1000,00 zł
od 1000,00 zł
od 1000,00 zł
od 1000,00 zł
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Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobiecych oraz Schorzeń Sutka Tommed w Katowicach
telefon 32-607-21-00
www.tommed.pl

Cennik usług medycznych
Miejsce

STOMATOLOGIA

Aktualizacja 2017-12-08

Typ usługi
Korona porcelanowa
Lakierowanie zębów
Lakowanie zębów stałych za jeden ząb
Leczenie endodontyczne zębów przedtrzonowych i trzonowych - oczyszczenie
kanałów
Leczenie endodontyczne zębów przedtrzonowych i trzonowych - z wypełnieniem
dwóch kanału
Leczenie endodontyczne zębów przedtrzonowych i trzonowych - z wypełnieniem
jednego kanału
Leczenie endodontyczne zębów przedtrzonowych i trzonowych - z wypełnieniem
więcej niż dwóch kanałów
Obudowa zęba na wkładzie koronowo-korzeniowym
Proteza całkowita
Proteza częściowa do 3 zębów
Proteza częściowa do 6 zębów
Proteza szkieletowa
Szyna releksacyjna
Szyna wybielająca/zgryzowa
Usunięcie zęba
Usunięcie złogów nazębnych w obrębie 1 łuku zębowego
Wypełnienie chemoutwardzalne - duże
Wypełnienie chemoutwardzalne - małe
Wypełnienie światło utwardzalne - duże
Wypełnienie światło utwardzalne - małe
Wypełnienie światło utwardzalne - obudowa zęba
Zacementowanie mostu
Zdjęcie lub zacementowanie korony
Zdjęcie mostu dwupunktowego
Zmiana opatrunku
Znieczulenie do leczenia

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

Cena
600,00 zł
70,00 zł
50,00 zł
70,00 zł
150,00 zł
100,00 zł
200,00 zł
350,00 zł
600,00 zł
400,00 zł
500,00 zł
800,00 zł
300,00 zł
500,00 zł
od 80,00 zł
70,00 zł
100,00 zł
80,00 zł
150,00 zł
100,00 zł
250,00 zł
70,00 zł
60,00 zł
70,00 zł
50,00 zł
40,00 zł
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Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobiecych oraz Schorzeń Sutka Tommed w Katowicach
telefon 32-607-21-00
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Cennik usług medycznych
Miejsce

Aktualizacja 2017-12-08

Typ usługi
Art. 24 pkt 11 ustawy o działalności leczniczej
Jedna strona kopii dokumentacji medycznej
Jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej
Dokumentacja na nośniku elektronicznym (skan, płyta cd) - 1,70 zł
Zaświadczenie lekarskie

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

Cena
nie pobiera się
0,30 zł
7,00 zł
1,70 zł
30,00 zł

Strona 20 z 20

