
 NZOZ “ARTES” Sp. z o.o. 

 Zespół Specjalistycznych 

 Przychodni Lekarskich 

 ul. Kasprowicza 4, 64-100 Leszno 

 tel. 65 529 92 87 

 

Cennik usług medycznych z zakresu 
MEDYCYNY PRACY: 

 

1. Badanie profilaktyczne     65,00 zł 
    - wstępne, okresowe, kontrolne 
 

2. Badanie dla celów sanitarno-epidemiologicznych  40,00 zł 
 
3. Badania uczniów i studentów     65,00 zł 
 

4. Badanie pracownika pracującego na wysokości 
 powyżej 3 metrów    200,00 zł 
  

5. Badania kierowców 
 - badanie kwalifikacyjne kierowcy  

       transportu drogowego    200,00 zł 

 - badanie na prawo jazdy    200,00 zł 

 - badanie kierowcy pojazdów uprzywilejowanych 200,00 zł 

 

6. Badanie operatora wózka widłowego  140,00 zł 

7. Badanie kwalifikowanego pracownika  
 ochrony fizycznej    300,00 zł 

 (bez konsultacji psychiatrycznej) 

8. Badanie na licencję pracownika zabezpieczenia 
    technicznego     150,00 zł 

9. Wydanie duplikatu orzeczenia   20,00 zł 

10. Badania psychologiczne  
 - kierowcy transportu drogowego   150,00 zł 

 - kierowcy kat. B     120,00 zł 
 - operatora wózka widłowego    100,00 zł 
 - operatora maszyn budowlanych   100,00 zł 

11. Orzeczenie o urlopie dla poratowania zdrowia 200,00 zł 

12. Opracowanie wniosku dla celów orzecznictwa o  
   niepełnosprawności    150,00 zł  

 
 

13. Orzeczenie o czasie pracy osoby  

      niepełnosprawnej 45,00 zł 
 
 

14. Konsultacje specjalistyczne 
 - okulistyczna     65,00 zł 

 - konsultacja okulistyczna z korekcją wzroku  75,00 zł 

 - laryngologiczna     65,00 zł 

 - neurologiczna     65,00 zł 

    - neurologiczna (leczenie)    85,00 zł 

    - neurologiczna (komisja)    100,00 zł 

 - ortopedyczna     120,00 zł 

15. Badania dodatkowe  

 - badanie EKG     35,00 zł      

 - badanie audiometryczne    35,00 zł 

- badanie spirometryczne    35,00 zł 

- mezotest     40,00 zł 

- badanie czucia wibracji metodą palestezjometryczną 50,00 zł 

- zdjęcie RTG płuc z opisem   55,00 zł 

- zdjęcie RTG ręki (dłoni) a-p + skośne  45,00 zł 

- zdjęcie RTG stawu łokciowego a-p + bok  45,00 zł 

 

16. Badania laboratoryjne 

 -  badania podstawowe (morfologia, OB, mocz)   20,00 zł 
       w zespole badań profilaktycznych 

 - morfologia     12,00 zł 

 - OB.      8,00 zł 

 - badanie moczu     8,00 zł 

 - rozmaz krwi (manualny)    8,00 zł 

 - retikulocyty     12,00 zł 

 - glukoza we krwi     8,00 zł 

 - glukoza w moczu    8,00 zł 

 - kwas moczowy     8,00 zł 

 - mocznik     8,00 zł 

 - kreatynina     8,00 zł 

 - bilirubina     8,00 zł 

 - cholesterol całkowity    10,00 zł 

 - cholesterol HDL    10,00 zł 

 - cholesterol LDL  (met. bezpośrednią)  30,00 zł 

 - trójglicerydy     10,00 zł 

 - lipidogram (komplet badań)    30,00 zł   

 - białko całkowite     12,00 zł   

 - proteinogram     30,00 zł 

 - ALAT      10,00 zł 

 - ASPAT     10,00 zł 

 - fosfataza zasadowa    10,00 zł 

 - HBs antygen     20,00 zł 

 - HBs przeciwciała (anty HBs)    30,00 zł 

 - HCV przeciwciała (anty HCV)   30,00 zł 

 - HIV Ag/Ab (Combo)    30,00 zł 

 - żelazo (Fe
2+

)     12,00 zł 

 - GGTP     10,00 zł 

 - PSA      35,00 zł  

 - TSH      25,00 zł 

 - T3      25,00 zł 

 - T4      25,00 zł 

 - CRP (ilościowo)    25,00 zł 

 - RF      25,00 zł 

 - grupa krwi     40,00 zł 

 - POC      35,00 zł 

 - VDRL     10,00 zł 

 - testosteron     35,00 zł 

 - PRL (prolaktyna)    30,00 zł 

 - CA 125     40,00 zł 

 - Strep. Agalactiae    30,00 zł 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Cennik obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. 


