
Agencja Usług Oświatowych „Omnibus” sp. z o.o. Podmiot Leczniczy  
(NIP: 8831742636, REGON: 89152160200020) 

 
Cennik usług pielęgniarskich dla klienta indywidualnego 

 
L.p. Usługa Taryfa dzienna 

(dni robocze 
7.00-19.00) 

Taryfa nocna  
(19.00-7.00 ) 
oraz soboty, 
niedziele  
i święta 

1.  Podłączenie kroplówki * (do 1godz.) 
110,00 zł 150,00 zł 

2.  Zastrzyk podskórny, domięśniowy, dożylny * 
70,00 zł 90,00 zł 

3.  Wykonanie wlewu dojelitowego/lewatywy oczyszczającej * 
90,00 zł 110,00 zł 

4.  Założenie/ wymiana cewnika do pęcherza moczowego u kobiet * 
120,00 zł 160,00 zł 

5.  Założenie/ wymiana sondy do żołądka * 
200,00 zł 220,00 zł 

6.  Karmienie pacjenta przez gastrostomię - PEG 
180,00 zł 200,00 zł 

7.  Usunięcie szwów (do 10 szwów, nie obejmuje klamerek ) * 
120,00 zł 150,00 zł 

8.  Toaleta przeciwodleżynowa 
(nacieranie, oklepywanie, smarowanie środkami leczniczymi i 
pielęgnacyjnymi wg potrzeby ) 

100,00 zł 120,00 zł 

9.  Toaleta higieniczna + przeciwodleżynowa 
120,00 zł 150,00 zł 

10.  Edukacja z zakresu pielęgnowania chorego leżącego w łóżku 
-zasady żywienia w danej jednostce chorobowej 
-profilaktyka p/odleżynowa i oparzeniowa 
-profilaktyka p/zakrzepowa i zatorowa 
-zasady usprawniania pacjenta 
-edukacja pacjenta w samo opiece i samo pielęgnacji 
-edukacja pacjenta lub rodziny w podawaniu insuliny i środków 
podawanych podskórnie 

100,00 zł 150,00 zł 

11.  Opieka nad chorym obejmuje - monitorowanie stanu zdrowia i 
parametrów, stanu nawodnienia, podawanie posiłków, podawanie 
leków doustnych *, asystowanie przy pacjencie. 

110,00 zł – do 1 
godziny 

150,00 zł – do 1 
godziny 

12.  Wymiana worka stomijnego 
100,00 zł 120,00 zł 

13.  Pomiar stężenia glukozy we krwi 
70,00 zł 90,00 zł 

14.  Zmiana opatrunku * 
Cena nie obejmuje kąpieli leczniczych w zleconych środkach. 
Cena uzależniona od rodzaju rany i powierzchni oraz rodzaju 
opatrunku oraz ilości zużytego materiału opatrunkowego. 

120,00 zł 150,00 zł 

15.  Pomiar ciśnienia tętniczego krwi 
50,00 zł 70,00 zł 

16.  Wizyta konsultacyjna 
100,00 zł 120,00 zł 

* Do wykonania usługi niezbędne jest zlecenie lekarskie. 
Każda rozpoczęta godzina opieki jest liczona jako godzina opieki naliczana według cennika  
W cenę zabiegów pielęgniarskich wliczane są środki ochrony osobistej pielęgniarki oraz sprzęt: igły, strzykawki, wenflony, gaziki, 
0,9% NaCl ampułki, przylepce. 
Usługa pielęgniarska nie ujęta w cenniku podlega indywidualnym uzgodnieniom. 
Podane ceny są kwotami brutto za usługę. 
Do każdej wizyty zostaną doliczone koszty dojazdu w wysokości 30 zł brutto (do15 km) 


