Ginekologia
Usługa

Cena

Uwagi

konsultacja ginekologiczna

200

w ramach konsultacji ginekologicznej jest
wykonywane bezpłatnie badanie USG TV
(ginekologiczne przezpochwowe)
cena nie obejmuje zagadnień z zakresu ginekologii
estetycznej, które są omawiane wyłącznie w ramach
konsultacji w zakresie ginekologii estetycznej

konsultacja kolposkopowa
Dr Sobiesław Kaszowicz

350

cena obejmuje
- badanie kolposkopowe
- szczegółowe omówienie wyniku badania
- ustalenie dalszego postępowania
podczas konsultacji obowiązują rabaty na:
- wycinki z szyjki macicy
- biopsję kanału szyjki macicy
- usunięcie polipa szyjki macicy
- USG TV (ginekologiczne przezpochwowe)
- USG piersi

konsultacja w zakresie
ginekologii estetycznej

300

dopłata za konsultację,
badanie USG lub procedury
ginekologiczne poza grafikiem

100

dopłata obowiązuje dla konsultacji, procedur
ginekologicznych oraz badań USG wykonywanych
w przypadku braku wolnych miejsc w grafiku przyjęć
lekarzy
zasady przyjęć poza grafikiem:
- konsultacja, procedura lub badanie USG jest
możliwe tylko w uzasadnionych medycznie
przypadkach
- lekarz do którego pacjentka się rejestruje musi
wyrazić zgodę na dopisanie do listy przyjęć
- podczas konsultacji poza grafikiem nie
obowiązuje program rabatowy oznaczony
w cennikach na czerwono za wyjątkiem badania
USG TV (ginekologiczne przezpochwowe)
dopłata nie obowiązuje w dla procedur, które
z powodów medycznych muszą być wykonane
w pierwszych dniach miesiączki np. zakładanie
wkładek i implantów antykoncepcyjnych

konsultacja receptowa

80

jest to konsultacja zdalna dla
pacjentek CliniCare w celu
przedłużenia recept na leki przewlekle
stosowane lub wydania recept na leki
pilnej potrzeby do czasu konsultacji
o ile takie postępowanie jest
bezpieczne

bezpłatnie
- dla stałych pacjentek CliniCare, które dotrzymują
terminów zleconych badań oraz konsultacji
kontrolnych z dokładnością do 30 dni oraz wyżej
wymienione zalecenia są wykonywane w CliniCare
- leczenie po nieprawidłowych wynikach posiewów,
jeżeli badania zostały wykonane w CliniCare lub
zlecone na ostatniej wizycie w CliniCare
recepty wydawane są w formie elektronicznej
świadczenie płatne z góry przed wydaniem recepty,
preferowana płatność BLIK w trakcie rozmowy
telefonicznej z pracownikiem recepcji lub przelewem
na rachunek bankowy placówki wskazany przez
pracownika recepcji drogą mailową

USG ginekologiczne TV

200

badanie przezpochwowe

bezpłatnie jeżeli jest wykonywane podczas
konsultacji ginekologicznej, w razie potrzeby
wykonywane w technologii 3D
120 pln jeżeli jest wykonywane podczas konsultacji
kolposkopowej, w razie potrzeby wykonywane
w technologii 3D

monitorowanie cyklu
pierwsza wizyta

200

monitorowanie cyklu
kolejne wizyty

100

cytologia cienkowarstwowa
LBC

110

USG piersi

200

piersi bez implantów

cena dotyczy pierwszej wizyty w danym cyklu, dla
kolejnego cyklu procedura zaczyna się od nowa

150 pln jeżeli jest wykonywane podczas konsultacji
ginekologicznej, ciążowej lub kolposkopowej
cena badanie obejmuje konsultację w zakresie
schorzeń piersi

USG piersi z implantami

250

200 pln jeżeli jest wykonywane podczas konsultacji
ginekologicznej, ciążowej lub kolposkopowej

drożność jajowodów
kontrast - ExemFoam

750 - 800

metoda HyCoSy z ExemFoam to bezbolesna,
skuteczna i nowoczesna metoda oceny drożności
jajowodów

założenie wkładki lub implantu

550

cena nie obejmuje kosztu wkładki lub implantu,
dotyczy pacjentek samodzielnie zakupujących lek

usunięcie wkładki lub implantu

450

wkładka domaciczna
niehormonalna

850

cena obejmuje założenie wkładki IUD wraz z wkładką
nie obejmuje wkładek IUB-Ballerine oraz Gynefix

wkładka domaciczna
niehormonalna Gynefix

1300

cena obejmuje założenie wkładki IUD wraz z wkładką

wkładka domaciczna
niehormonalna IUB-Ballerine

1200

cena obejmuje założenie wkładki IUD wraz z wkładką

wkładka domaciczna
hormonalna

1300

cena obejmuje założenie wkładki IUD wraz z lekiem
Mirena lub Jaydess

Implant Implanon NXT

1200

cena obejmuje założenie implantu wraz z lekiem
Implanon NXT

wycinki z szyjki macicy

600

cena obejmuje wycinki wykonywane na podstawie
okazanej dokumentacji, przed zabiegiem wymagana
konsultacja kwalifikacyjna w CliniCare
400 pln jeżeli wycinki są pobierane w trakcie
konsultacji kolposkopowej, w takim wypadku nie jest
wymagana osobna konsultacja kwalifikacyjna

biopsja kanału szyjki macicy

400

cena obejmuje biopsję wykonywaną na podstawie
okazanej dokumentacji, przed zabiegiem wymagana
konsultacja kwalifikacyjna w CliniCare
200 pln jeżeli biopsja jest wykonywana w trakcie
konsultacji kolposkopowej, w takim wypadku nie jest
wymagana osobna konsultacja kwalifikacyjna

usunięcie polipa szyjki macicy

700

przed zabiegiem wymagana konsultacja
kwalifikacyjna w CliniCare
500 pln jeżeli polip jest usuwany podczas konsultacji
kolposkopowej, w takim wypadku nie jest wymagana
konsultacja kwalifikacyjna

usunięcie pojedynczej zmiany
ze skóry okolicy intymnej

od 500

przed zabiegiem wymagana konsultacja
kwalifikacyjna w CliniCare,
procedura obejmuje wszelkie zmiany skórne
w tym kłykciny skóry

usunięcie pojedynczej zmiany
ze śluzówki okolicy intymnej

od 800

przed zabiegiem wymagana konsultacja
kwalifikacyjna w CliniCare,
procedura obejmuje wszelkie zmian śluzówkowe,
w tym kłykciny śluzówek

usunięcie mnogich zmian
z okolicy intymnej

od 800

cena jest ustalana indywidualnie po zbadaniu
pacjentki podczas konsultacji kwalifikacyjnej
w CliniCare

nacięcie ropnia gruczołu
przedsionkowego

750

marsupializacja torbieli
gruczołu przedsionkowego

750

obliteracja alkoholem torbieli
gruczołu przedsionkowego

500

inaczej gruczołu Bartholina

inaczej gruczołu Bartholina

inaczej gruczołu Bartholina

krioterapia szyjki macicy
ciekłym azotem

700

w cenie zabiegu zawarta jest jedna bezpłatna
konsultacja kontrolna pozabiegowa, rabat obowiązuje
maksymalnie do 4 tygodni od zabiegu, zakres
konsultacji obejmuje wyłącznie kontrolę gojenia oraz
zagadnienia z zakresu patologii szyjki macicy

badanie histopatologiczne

0

zawarte w cenach zabiegów

badanie
immunohistochemiczne

150

za każdy oznaczany receptor

znieczulenie do zabiegów

0

zawarte w cenach zabiegów

podanie leków domacicznie

300

wymagana pisemna kwalifikacja lekarza kierującego,
cena nie obejmuje leków

zabiegi w zakresie ginekologii
estetycznej

ujęte w cenniku ginekologii estetycznej

biopsje piersi

ujęte w cenniku diagnostyki i leczenia chorób piersi

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu
Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt
z recepcją CliniCare 12 359 76 71 lub recepcja@clinicare.pl. Wszystkie ceny zostały podane w PLN.

