
 

Namysłowskie Centrum Zdrowia 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Oleśnicka 4, 46-100 Namysłów 
tel. (77) 40-40-248, fax (77) 40-40-250, e-mail: sekretariat@zoznamyslow.pl, www.ncznamyslow.pl 

NIP 752-14-28-193, REGON 160216463, Nr BDO: 000114281 
 

Nr konta bankowego: Bank Spółdzielczy w Namysłowie 37 8890 0001 0037 3885 2000 0001 

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Opolu VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000876551 

wysokość kapitału zakładowego spółki: 6 370 000,00 zł, kapitał wpłacony: 6 370 000,00 zł 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego NCZ Spółka z o.o. z siedzibą 

w Namysłowie 

 

Cennik usług Namysłowskiego Centrum Zdrowia  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie 

 

Cennik dotyczy świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom nieubezpieczonym oraz innym osobom  

nieuprawnionym do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych  lub składających pisemną 

rezygnację z finansowania  tych świadczeń ze środków publicznych.  

 

 

Świadczenie zdrowotne Cena * 

  

Oddział Chirurgii ogólnej  

Cholecystektomia laparoskopowa (usunięcie kamienia z 

woreczka) 

3900 

Przepuklina z wszczepem 4800  

Żylaki kończyn dolnych z safenektomią 2500 

Żylaki kończyn dolnych bez  safenektomii 900 

Hemoroidy  1500 

Usunięcie zmian skórnych dużych 750 

Usunięcie zmian skórnych małych 500 

Leczenie otyłości przy użyciu balonu do żołądka – założenie 

balonu  

7000 

Leczenie otyłości przy użyciu balonu do żołądka – usunięcie 

balonu  

1100 

Regulowana opaska bariatryczna – założenie 9500 

Regulowana opaska bariatryczna – usunięcie 3000 

Zespół cieśni nadgarstka ( mini open, endoskopowo) 3000 

Zespół cieśni rowka nerwu łokciowego, kanał Gouyona  3500 

Palec trzaskający ( zatrzaskujacy ) 3000 

Gangliony , guzy tkanek miękkich 3000 

Choroba Quervein’a 3000 

Choroba Duputyren’a 4000-9000 cena zostanie 

ustalona  po konsultacji 

lekarskiej. 

Następstwa innych określonych urazów kończyny  górnej 5000 

Guzy kości + koszt implantu 4000 

Pierwotne szycie ścięgien 3500 

Zastarzałe uszkodzenie ścięgien prostowników, każde ścięgno  3500 
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Świadczenie zdrowotne Cena * 

Zastarzałe uszkodzenie ścięgien zginaczy( rekonstrukcja z 

wszczepem protezy) każde ścięgno  

4000 

Podanie osocza bogato płytkowe PRP 800 

Rewizję i rekonstrukcję nerwów obwodowych         od 4000 

Usunięcie ciała obcego 2500 

ACL ( artoskopia , wiązadło krzyżowe) 8500 

Artroskopia ( kolano, bark ) 4000 

Złamania zwichnięcia w obrębie kończyny górnej 5000 

Mniejsze zabiegi w obrębie układu mięśniowo – szkieletowego 

lub tkanek miękkich ( usunięcie metalu ) 

2500 

  

Oddział wewnętrzny  

Konsultacja kardiologiczna 200 

Badanie UKG 220  

Badanie Holter EKG 220  

Badanie Holter RR 220  

Próba wysiłkowa 200 

  

Oddział urologiczny   

Adenomektomia 8000 

Cystoskopia 1200 

TURP 4500 

URSL 4500 

Obrzezanie 2000 

Operacja krótkiego wędzidełka 1000 

Operacja wodniaka jądra 3000 

Operacja zwężenia przejścia M-M 7500 

Operacja żylaków powrózka nasiennego - laparoskopia 3000 

Operacja torbielą najądrza 3000 

Operacja torbieli nerki ( usunięcie torbieli ) 3000 

TUR-BT, LT 3000 

Uretrotomia 3000 

Orchidektomia 3500 

Usunięcie cewnika 2J 1200 

  

Oddział ginekologiczno – położniczy   

Badanie KTG   100  

Małe zabiegi ginekologiczne (np. wyłyżeczkowanie jamy 

macicy) 

1000 

Histeroskopia diagnostyczna 2500 

Histeroskopia lecznicza 3000 



  S t r o n a | 3 
 

Świadczenie zdrowotne Cena * 

Laparoskopia diagnostyczna 3000 

Laparoskopowe zabiegi na jajnikach (usunięcie mięśniaków 

macicy) 

4500 

Konizacja szyjki macicy 2000 

Plastyka przednia i tylna pochwy 5500 

Chirurgiczne usunięcie mięśniaków macicy 4000 

Usunięcie jajnika laparoskopowo lub chirurgicznie  4500 

Plastyka warg sromowych mniejszych 3000 

Plastyka tylnej ściany pochwy 2500 

Histerectomia  

Badanie ginekologiczne z USG  290 

  

Pracownia endoskopowa  

Gastroskopia + test na Helikobakter Pylori 250 

Gastroskopia z biopsją + 50 zł za każdy następny wycinek 300 

Kolonoskopia bez znieczulenia  550 

Kolonoskopia ze znieczuleniem 700 

Znieczulenie do badania 250 

Kolonoskopia z polipektomią 1200 

Kolonoskopia z biopsją i znieczuleniem + 50 zł za każdy następny 

wycinek 

700 

  

Gabinet Rehabilitacyjny *  

Masaż suchy częściowy - 20 min -  jeden odcinek 60 

Masaż sportowy 100 

Drenaż limfatyczny częściowy 60 

Elektroterapia; Prądy; TENS,  diadynamiczne, interferencyjne, 

KOTZA, Galwanizacja, Jonoforeza (lek we własnym zakresie wg. 

wskazań lekarskich), 

15 

Impulsowe pole magnetyczne 15 

Ultradźwięki miejscowe 15 

Fonoforeza (lek we własnym zakresie wg. wskazań lekarskich), 15 

Naświetlanie Sollux 15 

Laseroterapia punktowa 15 

Ćwiczenia indywidualne z terapeutą  30 min 50 

Ćwiczenia; UGUL-u, w odciążeniu, wspomagane, 

 z oporem 
30 

Pionizacja 80 

Kinesio Taping  (jedna aplikacja) 40 

Terapia tkanek miękkich 120 

Neuromobilizacje 100 
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Świadczenie zdrowotne Cena * 

  

Badania i usługi pozostałe  

Badanie USG jamy brzusznej 140 

Badanie USG szyi / tarczycy 140 

Badanie USG piersi 160 

Konsultacja lekarska 150 

Pobyt pacjenta w oddziale (osobodzień) nie uwzględniający 

kosztów leków i materiałów medycznych oraz pomocniczej 

działalności medycznej tj. diagnostyki 

200 

Zakwaterowanie i wyżywienie pacjenta w ZOL  1400 

Badanie – wymaz w kierunku Sars-CoV-2 metodą Real Time 

PCR 

500 

Badanie – wymaz w kierunku Sars-CoV-2 metodą Real Time 

PCR z tłumaczeniem na język angielski 
550 

Badanie – wymaz w kierunku Sars-CoV-2 test antygenowy 

Panbio 

100 

Cewnikowanie pęcherza moczowego  100 

Badanie EKG bez interpretacji 40 

Badanie EKG z interpretacją 100 

Iniekcja podskórna 30 

Iniekcja domięśniowa  30 

Iniekcja dożylna  40 

Pulsoksymetria 30 

Nacięcie ropnia w znieczuleniu miejscowym 60 

Opatrunek mały 50 

Opatrunek duży 80 

Pomiar ciśnienia tętniczego krwi RR 15 

Pomiar temperatury 10 

Przetoczenie płynów 50,00/godz.+ kroplówka 

Szycie rany (3 szwy, jeden poziom) 60 

Szycie rany (2 poziomy) 80 

Szycie rany skomplikowanej 110 

Szycie rany rozległej powyżej 5 cm ( skóra) 150 

Zdjęcie szwów ( do 5 szwów) 30 

Zdjęcie szwów ( do 15 szwów) 60 

Znieczulenie miejscowe ( powierzchniowe, nasiękowe) 70 

Znieczulenie ogólne dożylne krótkotrwałe 300 

Znieczulenie przewodowe 160 

Wypożyczenie laktatora :  

 5 dni 

15 dni 

 

80 

150 
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Świadczenie zdrowotne Cena * 

30 dni 

 

250 

 

Opłata za udzielenia świadczenia w Izbie Przyjęć ( kalkulacja i 

rozliczenie świadczenia po wykonanej usłudze) 

200+oplata za wykonane 

badania + opłata za 

podane leki + opłata za 

wykonane zabiegi + 

opłata za wykonane 

czynności  

Opłata za kolejne udostępnienie kopii dokumentacji medycznej 

( art.28. prawa pacjenta- ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku 

Praw Pacjenta) 

- za kopię lub wydruk z systemu informatycznego (1 strona) 

- za elektroniczny nośnik danych 

- za wyciąg lub odpis dokumentacji (1 strona) 

 

 
 

0,40 
2,26 
11,31 
 

Oplata za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy 

niż 72 godziny 

50 za każdą rozpoczętą 

dobę 

Wypożyczenie łóżka z materacem 160/m-c 

Wynajęcie koncentratora tlenu  140/m-c 

Badania RTG i TK  Zgodnie z cennikami 

stanowiącymi załączniki 

do umów z 

wykonawcami badań 

 

 

*Podane ceny są cenami wyjściowymi mogącymi ulec zmianie w zależności  od skali trudności 

zabiegu i dodatkowo zużytych materiałów.  

Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. 

 

 

 

 


