
Załącznik nr 1: Cennik Medycyny Pracy

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 32/21 Dyrektora POSUM z dn. 31.12.2021

Cena ( z umową)* Cena (bez umowy)**

Lekarz medycyny pracy z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy (wstępne, okresowe, kontrolne) 100,00 zł 120,00 zł

Lekarz medycyny pracy z wydaniem orzeczenia dla celów sanitarno-epidemiologicznych 80,00 zł                                       90,00 zł                                    

Lekarz medycyny pracy — orzeczenie zdolności dla uczniów i studentów 100,00 zł                                     120,00 zł                                 

lekarz medycyny pracy- zaświadczenie o wydłużeniu/skróceniu czasu pracy dla pracowników niepełnosprawnych 100,00 zł                                     120,00 zł                                 

Lekarz medycyny pracy — orzeczenie zdolności w narażeniu jonizującym 100,00 zł                                     120,00 zł                                 

Lekarz medycyny pracy — orzeczenie o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia 100,00 zł                                     120,00 zł                                 

Lekarz medycyny pracy — orzeczenie zdolności dla kierowcy wraz z poziomem glukozy 200,00 zł                                     200,00 zł                                 

Lekarz medycyny pracy — orzeczenie zdolności do pracy powyżej 3 metrów 200,00 zł                                     200,00 zł                                 

Kwalifikacja do szczepienia+ wykonanie 50 zł (+ koszty szczepionki) 60 zł (+koszty szczepionki)

Badanie okulistyczne 60,00 zł                                       70,00 zł                                    

Badanie neurologiczne 50,00 zł                                       65,00 zł                                    

Badanie laryngologiczne 70,00 zł                                       80,00 zł                                    

Badanie kardiologiczne 50,00 zł                                       65,00 zł                                    

Badanie diabetologiczne 50,00 zł                                       65,00 zł                                    

Morfologia, OB, badanie ogólne moczu, cukier 30,00 zł                                       35,00 zł                                    

Morfologia krwi z rozmazem i płytki krwi 20,00 zł                                       25,00 zł                                    

Badanie moczu 12,00 zł                                       14,00 zł                                    

Cholesterol całkowity 12,00 zł                                       14,00 zł                                    

Trójglicerydy 12,00 zł                                       14,00 zł                                    

Cholesterol HDL 12,00 zł                                       14,00 zł                                    

Cholesterol LDL 17,00 zł                                       20,00 zł                                    

Glukoza 12,00 zł                                       14,00 zł                                    

Lipidogram (TC, HDL, LDL, cholesterol całkowity) 36,00 zł                                       38,00 zł                                    

Próby wątrobowe 37,00 zł                                       39,00 zł                                    

Bilirubina 12,00 zł                                       14,00 zł                                    

Retikulocyty 12,00 zł                                       14,00 zł                                    

Alat 12,00 zł                                       14,00 zł                                    

przeciwciała antyHBS 22,00 zł                                       24,00 zł                                    

przeciwciała antyHBC 38,00 zł                                       40,00 zł                                    

przeciwciała antyHCV 28,00 zł                                       30,00 zł                                    

przeciwciała antyHIV 28,00 zł                                       30,00 zł                                    

AST 8,00 zł                                         10,00 zł                                    

TSH 18,00 zł                                       20,00 zł                                    

GGTP 8,00 zł                                         10,00 zł                                    

Kreatynina 8,00 zł                                         10,00 zł                                    

Badanie audiometryczne 45,00 zł                                       50,00 zł                                    

Badanie spirometryczne 45,00 zł                                       50,00 zł                                    

EKG spoczynkowe bez opisu 35,00 zł                                       40,00 zł                                    

RTG klatki piersiowej z opisem lekarza 37,00 zł                                       45,00 zł                                    
Badanie EEG z opisem 120,00 zł                                     130,00 zł                                 

Badania dla osób prowadzących zawodowo samochód służbowy kat.B wraz z ciemnią 100,00 zł                                     150,00 zł                                 

Badania dla kierowców kategorii zawodowych C,D,E,CE,DE etc. 150,00 zł                                     150,00 zł                                 

Badania dla kierowcy pojazdów uprzywilejowanych. 150,00 zł                                     150,00 zł                                 

Badania dla instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy. 150,00 zł                                     150,00 zł                                 

Badania operatorów wózków widłowych i sprzętu budowlanego oraz innych maszyn w ruchu 80,00 zł                                       90,00 zł                                    

Badania osób pracujących na wysokościach. 80,00 zł                                       90,00 zł                                    

Badania osób wykonujących pracę wymagającej pełnej sprawności psychoruchowej                                                                                                              80,00 zł                                       90,00 zł                                    

Badania osób ubiegających się o wydanie lub przedłużających  pozwolenie na bbroń ( w tym bad. okresowe) 200,00 zł                                     250,00 zł                                 

Badanie psychotechniczne dla kierowców 200,00 zł                                     250,00 zł                                 

Badanie osób kandydujących do objęcia urzędu sędziego, prokuratora, komornika, kuratora sądowego 150,00 zł                                     200,00 zł                                 

Ciemnia (widzenie zmierzchowe i reakcja na olśnienie) 50,00 zł                                       60,00 zł                                    

Badanie widzenia stereoskopowego (przestrzennego) przez psychologa 20,00 zł                                       30,00 zł                                    

*cena z umową — dla klientów grupowych  

**cena bez umowy — dla klientów indywidualnych

BADANIA LABORATORYJNE

BADANIA DIAGNOSTYCZNE

BADANIA PSYCHOLOGICZNE

CENNIK MEDYCYNY PRACY

BADANIA LEKARSKIE

 PODSTAWOWE

POMOCNICZE

Badania kierowców ze skierowaniem z Policji z tytułu naruszenia Ustawy oo Ruchu Drogowym (prowadzenie

pojazdu pod wpływem narkotyków llub innych podobnie działających środków, badania kierowców zatrzymanych 

za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, przekroczenie limitu 24 punktów karnych)

150,00 zł                                     150,00 zł                                 


