
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna - ceny oczekiwane 2011 
 

Zakres-kod Zakres-nazwa Cena 

02.0000.073.02 badania medycyny nuklearnej 9,00 zł 

02.0000.074.02 badanie angiograficzne narządu wzroku 8,80 zł 

02.0000.075.02 badania ultrasonograficzne - doppler duplex 6,50 zł 

02.0000.076.02 badania ultrasonograficzne - kwalifikacja do operacji kardiochirurgicznych 9,00 zł 

02.0000.078.02 badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroskopia 8,00 zł 

02.0000.079.02 badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia 9,00 zł 

02.0000.080.02 ph metria przewodu pokarmowego 9,00 zł 

02.0000.081.02 
badania ultrasonograficzne - echokardiografia obciążeniowa lub 
przezprzełykowa 

7,15 zł 

02.1008.001.02 świadczenia w zakresie chorób metabolicznych 9,30 zł 

02.1010.001.02 świadczenia w zakresie alergologii 8,50 zł 

02.1011.001.02 świadczenia w zakresie alergologii dla dzieci 9,30 zł 

02.1020.001.02 świadczenia w zakresie diabetologii 8,50 zł 

02.1020.002.01 
kompleksowa ambulatoryjna opieka specjalistyczna nad pacjentem z 
cukrzycą 

50,00 zł 

02.1021.001.02 świadczenia w zakresie diabetologii dla dzieci 9,30 zł 

02.1030.001.02 świadczenia w zakresie endokrynologii 8,50 zł 

02.1031.001.02 świadczenia w zakresie endokrynologii dla dzieci 9,30 zł 

02.1050.001.02 świadczenia w zakresie gastroenterologii 8,50 zł 

02.1051.001.02 świadczenia w zakresie gastroenterologii dla dzieci 9,30 zł 

02.1056.001.02 świadczenia w zakresie hepatologii 9,30 zł 

02.1060.001.02 świadczenia w zakresie geriatrii 8,50 zł 

02.1070.001.02 świadczenia w zakresie hematologii 9,30 zł 

02.1071.001.02 świadczenia w zakresie onkologii i hematologii dziecięcej 9,30 zł 

02.1080.001.02 świadczenia w zakresie immunologii 9,30 zł 

02.1100.001.02 świadczenia w zakresie kardiologii 8,50 zł 

02.1101.001.02 świadczenia w zakresie kardiologii dziecięcej 9,30 zł 

02.1120.001.02 świadczenia w zakresie leczenia chorób naczyń 8,50 zł 

02.1130.001.02 świadczenia w zakresie nefrologii 8,50 zł 

02.1131.001.02 świadczenia w zakresie nefrologii dla dzieci 9,30 zł 

02.1150.001.02 świadczenia w zakresie toksykologii 9,30 zł 

02.1200.001.02 świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii 8,50 zł 

02.1210.001.02 świadczenia w zakresie genetyki 9,30 zł 

02.1220.001.02 świadczenia w zakresie neurologii 8,50 zł 

02.1221.001.02 świadczenia w zakresie neurologii dziecięcej 8,50 zł 

02.1222.001.02 świadczenia w zakresie leczenia bólu 9,30 zł 

02.1240.001.02 świadczenia w zakresie onkologii 8,50 zł 

02.1270.001.02 świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc 8,50 zł 

02.1271.001.02 świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc dla dzieci 8,50 zł 



02.1276.001.02 świadczenia w zakresie leczenia mukowiscydozy 9,30 zł 

02.1280.001.02 świadczenia w zakresie reumatologii 8,50 zł 

02.1281.001.02 świadczenia w zakresie reumatologii dla dzieci 9,30 zł 

02.1340.001.02 świadczenia w zakresie chorób zakaźnych 8,50 zł 

02.1341.001.02 świadczenia w zakresie chorób zakaźnych dla dzieci 9,30 zł 

02.1342.001.02 świadczenia w zakresie leczenia aids 9,30 zł 

02.1342.002.01 kompleksowa ambulatoryjna opieka specjalistyczna nad pacjentem 
zakażonym hiv, leczonym lekami antyre 

267,00 zł 

02.1370.001.02 świadczenia w zakresie medycyny sportowej 8,50 zł 

02.1400.001.02 świadczenia w zakresie neonatologii 8,50 zł 

02.1450.001.02, 
02.1450.101.02 

świadczenia w zakresie ginekologii i położnictwa (plus zakres skojarzony) 8,50 zł 

02.1453.001.02 świadczenia w zakresie ginekolgii dla dziewcząt 9,30 zł 

02.1500.001.02 świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej 8,50 zł 

02.1501.001.02 świadczenia w zakresie chirurgii dziecięcej 8,50 zł 

02.1506.001.02 świadczenia w zakresie proktologii 8,50 zł 

02.1520.001.02 świadczenia w zakresie chirurgii klatki piersiowej 9,30 zł 

02.1540.001.02 świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznej 8,50 zł 

02.1541.001.02 świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznej dla dzieci 9,30 zł 

02.1550.001.02 świadczenia w zakresie chirurgii plastycznej 9,30 zł 

02.1560.001.02 świadczenia w zakresie kardiochirurgii 9,30 zł 

02.1570.001.02 świadczenia w zakresie neurochirurgii 9,30 zł 

02.1571.001.02 świadczenia w zakresie neurochirurgii dla dzieci 9,30 zł 

02.1580.001.02 świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu 8,50 zł 

02.1581.001.02 świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dzieci 9,30 zł 

02.1583.001.02 świadczenia w zakresie leczenia wad postawy u dzieci i młodzieży 8,50 zł 

02.1584.001.02 świadczenia w zakresie leczenia osteoporozy 9,30 zł 

02.1587.001.02 świadczenia w zakresie preluksacji 8,50 zł 

02.1600.001.02 świadczenia w zakresie okulistyki 8,50 zł 

02.1601.001.02 świadczenia w zakresie okulistyki dla dzieci 8,50 zł 

02.1604.001.02 świadczenia w zakresie leczenia zeza 8,50 zł 

02.1610.001.02 świadczenia w zakresie otolaryngologii 8,50 zł 

02.1611.001.02 świadczenia w zakresie otolaryngologii dziecięcej 8,50 zł 

02.1612.001.02 świadczenia w zakresie audiologii i foniatrii 9,30 zł 

02.1616.001.02 świadczenia w zakresie logopedii 8,50 zł 

02.1630.001.02 świadczenia w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej 9,30 zł 

02.1640.001.02 świadczenia w zakresie urologii 8,50 zł 

02.1641.001.02 świadczenia w zakresie urologii dziecięcej 9,30 zł 

02.1650.001.02 świadczenia w zakresie transplantologii 9,30 zł 

02.7100.072.02 diagnostyka laboratoryjna: badania molekularne (pcr/pfge) 9,90 zł 

02.7210.172.02 badania echokardiograficzne płodu  7,90 zł 



02.7220.072.02 badania tomografii komputerowej (tk) 7,80 zł 

02.7240.072.02 badania radiologiczne (rtg) 9,00 zł 

02.7250.072.02 badania rezonansu magnetycznego (rm) 7,80 zł 

02.7900.072.02 badania elektrokardiograficzne 7,15 zł 

02.7900.073.02 badania elektrofizjologiczne 8,50 zł 

02.7910.074.02 badania endoskopowe układu oddechowego 9,00 zł 

 


