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KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE

Internista 25 zł

Alergolog 25 zł

Alergolog dziecięcy (od 0) 25 zł

Chirurg 25 zł

Chirurg dziecięcy (od 0) 25 zł

Chirurg naczyniowy 25 zł

Dermatolog 25 zł

Dermatolog dziecięcy (od 0) 25 zł

Endokrynolog 25 zł

Endokrynolog dziecięcy (od 0) 25 zł

Gastroenterolog 25 zł

Ginekolog 25 zł

Ginekolog dziecięcy (od 3) 25 zł

Kardiolog 25 zł

Kardiolog dziecięcy (od 0) 25 zł

Laryngolog 25 zł

Laryngolog dziecięcy (od 0) 25 zł

Lekarz rehabilitacji medycznej 25 zł

Okulista 25 zł

Okulista dziecięcy (od 0) 25 zł

Ortopeda  25 zł

Ortopeda dziecięcy (od 0) 25 zł

Urolog 25 zł

Urolog dziecięcy (od 2) 25 zł

Pediatra 25 zł

Neurolog 25 zł

Neurolog dziecięcy (od 0) 25 zł

Pulmonolog 25 zł

Pulmonolog dziecięcy (od 0) 25 zł

BADANIA LABORATORYJNE¹

hematologiczne i koagulogiczne:

OB tak

Morfologia z rozmazem tak

Płytki krwi tak

Retikulocyty tak

Czas tromboplastynowy (INR) tak

APTT tak

Fibrynogen tak

Hemoglobina glikowana tak

biochemiczne, hormonalne, markery nowotworowe:

Białko C-reaktywne (CRP) tak

ALAT tak

ASPAT tak

Albuminy tak

Białko całkowite tak

Bilirubina całkowita tak

Bilirubina bezpośrednia tak

Cholesterol HDL tak

Cholesterol LDL tak

Kinaza kreatyninowa (CPK) tak

Kreatynina tak

Dehydrogeneza mleczanowa tak

Fosfataza zasadowa/alkaliczna tak

Fosforany tak

Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP) tak

Glukoza tak

Glukoza po jedzeniu / po obciążeniu tak

Kwas moczowy tak

Lipidogram tak

Magnez tak

Mocznik tak

Potas tak

Proteinogram tak

Sód tak

Trójglicerydy tak

Wapń tak

Żelazo tak

TSH tak

Progesteron tak

Prolaktyna tak

Testosteron tak

Estradiol tak

Fosfataza kwaśna całkowita tak

Czynnik reumatoidalny (RF) tak

FT3 tak

FT4 tak

Witamina 25(OH)D total tak

Witamina B12 tak

PSA wolne i całkowite tak

badania serologiczne i diagnostyka infekcji:

Odczyn VDRL tak

ASO tak

Antygen Hbs tak

Przeciwciała anty-Hbs tak

badania moczu:

Badanie ogólne + osad tak

Ilościowe oznaczenie białka tak

Fosforany tak

Glukoza tak

Kreatynina tak

Magnez tak

Mocznik tak

Sód tak

Wapń tak

Potas tak



STRONA 2

Zakres opieki medycznej 
dla Ciebie i Twoich bliskich

PAKIET OPTYMALNY WSPÓŁPŁATNOŚĆ

badania bakteriologiczne:
Diagnostyka gruźlicy - posiew w kierunku prątków met. 
konwencjonalną tak

Posiew cewników, drenów, protez  
(posiew w kierunku  bakterii tlenowych) tak

Posiew innych płynów ustrojowych (płyn z opłucnej,  
z otrzewnej, płyn stawowy itp.) tak

Posiew kału ogólny - pakiet tak

Posiew kału w kierunku e. coli enteropatogennych (epec) tak

Posiew kału w kierunku pałeczek yersinia tak

Posiew materiałów z dolnych dróg oddechowych - metoda 
ilościowa - posiew tlenowy tak

Posiew materiałów z dolnych dróg oddechowych (plwoci-
na, popłuczyny oskrzelowe) tak

Posiew materiału z cewki moczowej na obecność bakterii 
beztlenowych tak

Posiew materiału z dróg moczowo-płciowych (cewka  
moczowa) - pakiet tak

Posiew materiału z dróg moczowo-płciowych (pochwa) - 
pakiet tak

Posiew materiału z dróg moczowo-płciowych (szyjka  
macicy) - pakiet tak

Posiew materiału ze skóry, tkanki podskórnej - zmiany  
głębokie beztlenowe tak

Posiew materiału ze skóry, tkanki podskórnej - zmiany  
powierzchowne (tlenowy) tak

Posiew materiału z oka lewego i spojówki tak

Posiew materiału z oka prawego i spojówki tak

Posiew materiału z pochwy na obecność bakterii  
beztlenowych tak

Posiew materiału z przewodu słuchowego lewego  
zewnętrznego - ucho - pakiet tak

Posiew materiału z przewodu słuchowego prawego  
zewnętrznego - ucho - pakiet tak

Posiew materiału z szyjki macicy na obecność bakterii  
beztlenowych tak

Posiew materiału z ucha środkowego i zatok - pakiet tak

Posiew moczu tak

Posiew moczu z przetoki tak

Posiew na obecność bakterii beztlenowych tak

Posiew nasienia tak

Posiew nasienia w kierunku bakterii beztlenowych tak

Posiew skóry beztelnowy tak

Posiew TBC met. autonomiczna tak

Posiew TBC met. konwencjonalna tak

Posiew w kierunku clostridium (beztlenowy odbyt) tak

Posiew w kierunku grzybów drożdżopodobnych tak

Posiew w kierunku grzybów drożdżopodobnych (mocz na 
posiew) tak

Posiew w kierunku grzybów drożdżopodobnych 
(wymaz z gardła) tak

Posiew w kierunku grzybów drożdżopodobnych  
(wymaz z jamy ustnej) tak

Posiew w kierunku neisseria gonorrhoeae - cewka moczo-
wa (rzeżączka) tak

Posiew w kierunku neisseria gonorrhoeae (rzeżączka) tak

Posiew w kierunku streptococcus agalactiae-gbs (mocz) tak

Posiew w kierunku streptococcus agalactiae-gbs  (odbyt) tak

Posiew w kierunku streptococcus agalactiae-gbs  
(pochwa i odbyt) tak

Posiew w kierunku streptococcus agalactiae-gbs  
(szyjka macicy) tak

Posiew wymazu z nosa - beztlenowo (78) tak

Posiew  ze skóry - posiew w kierunku bakterii tlenowych tak

Posiew ze zmiany trądzikowej - pakiet tak

Posiew z gardła na obecność bakterii beztlenowych tak

Posiew z gardła - podstawowy tak

Posiew z gardła - rozszerzony tak

Posiew z jamy ustnej - pakiet tak

Posiew z jamy ustnej w kierunku bakterii beztlenowych tak

Posiew z migdałka - podstawowy tak

Posiew z migdałka - rozszerzony tak

Posiew z nosa podstawowy  
(posiew w kierunku staph aureus) - strona lewa tak

Posiew z nosa podstawowy  
(posiew w kierunku staph aureus) - strona prawa tak

Posiew z nosa rozszerzony - strona lewa tak

Posiew z nosa rozszerzony - strona prawa tak

Salmonella i schigella posiew kału tak

badania kału:
Badanie kału ogólne, w kierunku pasożytow, na Lamblie 
oraz Rota Wirus/adenowirusy tak

Na krew utajoną tak

badania cytologiczne:

Cytologia ginekologiczna 25 zł

badania mykologiczne:

Posiew mykologiczny tak

BADANIA ELEKTROKARDIOGRAFICZNE¹

EKG spoczynkowe tak

Holter EKG 12 kanałowy (24 godziny) 25 zł

Holter EKG 3 kanałowy (24 godziny) 25 zł

BADANIA RENTGENOWSKIE¹

RTG czaszki 25 zł

RTG jamy brzusznej 25 zł

RTG klatki piersiowej bok (prawy lub lewy) 25 zł

RTG klatki piersiowej P-A 25 zł

RTG kości krzyżowej (AP i bok) 25 zł

RTG kości krzyżowej i krzyżowo-ogonowej (AP i bok) 25 zł

RTG kości ramiennej (dwie projekcje) 25 zł

RTG kręgosłupa lędźwiowego (bok) 25 zł

RTG kręgosłupa lędźwiowego (AP i bok) 25 zł

RTG kręgosłupa lędźwiowego (AP) 25 zł

RTG kręgosłupa piersiowego (AP) 25 zł

RTG kręgosłupa piersiowego (boczne) 25 zł

RTG kręgosłupa piersiowego (AP i bok) 25 zł

RTG kręgosłupa szyjnego (AP i bok) 25 zł

RTG kręgosłupa szyjnego (boczne) 25 zł

RTG kręgosłupa szyjnego (AP) 25 zł
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RTG obojczyka (jedno zdjęcie) 25 zł

RTG palce stopy i śródstopia 25 zł

RTG palec (dwie projekcje) 25 zł

RTG przedramię (dwie projekcje) 25 zł

RTG zatok i zatok bok 25 zł

RTG żeber 25 zł

RTG stawów 25 zł

RTG kończyn 25 zł

RTG nosogardła (trzeci migdał) 25 zł

RTG barku 25 zł

RTG nadgarstka (AP i bok) 25 zł

RTG nadgarstki (AP i boczne) 25 zł

RTG kość ogonowa (bok) 25 zł

RTG kość łódeczkowata (AP i skos) 25 zł

BADANIA ULTRASONOGRAFICZNE¹

USG jamy brzusznej 25 zł

USG układu moczowego 25 zł

USG ginekologiczne przez powłoki brzuszne 25 zł

USG piersi 25 zł

USG tarczycy i szyi 25 zł

USG gruczołu krokowego przez powłoki brzuszne 25 zł

USG scriningowe ginekologiczne 25 zł

USG transwaginalne ginekologiczne 25 zł

USG jąder 25 zł

USG ślinianek 25 zł

ECHO serca 25 zł

USG gruczołu krokowego transrektalnie 25 zł

USG dołów podkolanowych 25 zł

Doppler USG tętnic szyi 25 zł

Doppler USG przepływów w naczyniach wrotnych 25 zł

Doppler USG przepływów w tętnicach krezkowych 25 zł

Doppler USG żył szyi 25 zł

Doppler USG tętnic kończyny 25 zł

Doppler USG żył kończyny 25 zł

Doppler USG tętnic nerkowych 25 zł

USG stawu biodrowego 25 zł

USG stawu kolanowego 25 zł

USG stawu łokciowego 25 zł

USG stawu skokowego 25 zł

USG staw barkowy 25 zł

USG tkanki podskórnej 25 zł

USG węzłów chłonnych 25 zł

USG mięśni 25 zł

USG nadgarstka 25 zł

USG stopy 25 zł

USG ścięgna Achillesa 25 zł

USG płuc 25 zł

USG dłoni 25 zł

USG przezciemiączkowe 25 zł

BADANIA OKULISTYCZNE¹

Pole widzenia tak

Adaptacja do ciemności tak

Badanie dna oka tak

Badanie ostrości widzenia tak

Komputerowe badanie po kroplach tak

Pomiar ciśenienia w oku - tonometria aplanacyjna tak

Pomiar ciśenienia w oku z pachymetrią bezkontaktową tak

OCT moduł jaskrowy dwoje oczu 25 zł

OCT moduł plamkowy dwoje oczu 25 zł

OCT moduł jaskrowy i plamkowy dwoje oczu 25 zł

OCT moduł plamkowy jedno oko 25 zł

OCT odcinka przedniego dwoje oczu 25 zł

Topografia rogówki OCT 25 zł

Badanie grubości włókien nerwowych - RNFL 25 zł

Badanie morfologii tarczy nerwu wzrokowego 25 zł

Badanie widzenia przestrzennego tak

INNE BADANIA DIGANOSTYCZNE¹

Spirometria tak

Spirometria z próbą rozkurczową tak

Tympanometria tak

Audiometria tonalna tak

ZABIEGI AMBULATORYJNE OGÓLNOLEKARSKIE¹

Pomiar ciśnienia tętniczego tak

Pomiar wzrostu i wagi ciała tak

Iniekcja dostawowa - bez kosztów leku 25 zł

ZABIEGI AMBULATORYJNE OKULISTYCZNE¹

Usunięcie ciała obcego z oka tak

Iniekcja podspojówkowa tak

ZABIEGI AMBULATORYJNE PIELĘGNIARSKIE¹

Podanie leku doustnego tak

Iniekcja podskórna, domięśniowa, dożylna tak

Podłączenie wlewu kroplowego tak

Pobranie wymazu/posiewu tak

Założenie/zmiana opatrunku nie wymgającego zaopatrze-
nia chirurgicznego tak

Pobranie krwi tak

ALERGOLOGIA¹

Testy alergiczne skórne tak

Odczulanie 25 zł

SZCZEPIENIA¹

Szczepiania dla dzieci - zniżka 10%

PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA

Przegląd stomatologiczny - raz w roku tak

Pantomografia - raz w roku¹ 25 zł

RTG Zęba¹ tak

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

Zniżka 10%



STRONA 4

Zakres opieki medycznej 
dla Ciebie i Twoich bliskich

PAKIET OPTYMALNY WSPÓŁPŁATNOŚĆ

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

Zniżka 5%

MINDGRAM²
WSPARCIE MENTALNE i Well-being - nielimitowany, bezpłatny 

dostęp do platformy Mindgram
Czat z psychologiem, psychologiem  
dziecięco-młodzieżowym, psychodietetykiem tak

Warsztaty grupowe na żywo tak

Warsztaty na życzenie tak

Sekcja Mindspace (treningi, kursy, podcasty…) tak

JUST BE FIT²
PLAN DIETETYCZNY I TRENINGOWY - bezpłatny dostep do 

PLATFORMY JUST BE FIT na okres 30 dni, po tym okresie 20% 
rabatu

Spersonalizowana dieta tak

Spersonalizowany plan treningowy tak

Konsultacja z trenerem personalnym tak

Konsultacja z dietetykiem tak

DODATKOWE ZNIŻKI
Na wszystkie pozostałe konsultacje, badania 
diagnostyczne, zabiegi z zakresu ginekologii, dermatologii, 
laryngologii, chirurgii i okulistyki, fizjoterapię, rehabilitację 
oraz badania laboratoryjne nie objęte abonamentem  
a świadczone w Centrum Medycznym CMP

10%

badania wykonywane wyłącznie na podstawie skierowania od lekarza
- CMP nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub nieprawidłowe działanie platformy Mindgram lub Just be FIT.
- W przypadku zakończenia współpracy pomiędzy CMP a JUST BE FIT Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Armii Krajowej 29/18 30-150 Kraków, KRS: 0000589237,  

NIP: 9542760522 lub Mindgram sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa, KRS: 0000881002, NIP: 5223196770 a Klientowi 
lub Osobie Uprawnionej nie przysługuje żadne roszczeni z tego tytułu, w szczególności obniżenia wynagrodzenia.

- W przypadku, gdy Klient przed zawarciem umowy z CMP zawarł umowę ze spółką Mindgram sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Krakowskie Przedmieście 13,  
00-071 Warszawa, KRS: 0000881002, NIP: 5223196770 (dalej ,,Mindgram”) lub w okresie 3 miesięcy poprzedzających zawarcie umowy z CMP miał zawartą umowę  
z Mindgram, lub jest związany ofertą handlową z ww. spółką to oferta CMP z zakresie Platformy Mindgram jest niedostępna dla Klienta i Osoby Uprawnionej.

- dostęp do platformy mają tylko osoby pełnoletnie.

¹
²


