
Cennik świadczeń i usług pielęgniarskich z zakresu opieki długoterminowej 

 

Lp. Rodzaj usługi/opieki Opis usługi/opieki 

Cena 

Łomża 
i okolice do 

5 km 

okolice 
Łomży 

powyżej   5 
km 

1. Iniekcja podskórna/śródskórna Usługa ze sprzętem  20 zł 35 zł 

2. Iniekcja domięśniowa Usługa ze sprzętem  20 zł 35 zł 

3. Iniekcja dożylna Usługa ze sprzętem  35 zł 50 zł 

4. Wlew kroplowy Usługa ze sprzętem  -  wraz z 
założeniem wenflonu, czas 
realizacji wlewu do 1 godz. 

45 zł 60 zł 

5. Pobranie krwi do badania w 
domu chorego 

Bez transportu do laboratorium/ z 
transportem 20zł /30 zł 35 zł/ 45 

6. Zmiana opatrunku (usługa 
jednorazowa) Bez kosztu leku i materiału 20 zł 35 zł 

7. Zmiana opatrunku (usługa 
wielokrotna) Bez kosztu leku i materiału 15 zł 30 zł 

8. Opracowanie odleżyn Materiały opatrunkowe zapewnia 
pacjent 50 zł 65 zł 

9. Lewatywa Wlewkę zapewnia pacjent 30 zł 45 zł 

10. Zdjęcie szwów  do 10 szwów, obejmuje również 
klamerki 30 zł 45 zł 

11. Pomiar ciśnienia tętniczego  10 zł 25 zł 

12. Pomiar cukru glukometrem   10 zł 25 zł 
13. Płukanie pęcherza moczowego  40 zł 55 zł 

14. Założenie cewnika do pęcherza 
moczowego 

Bez kosztu cewnika 50 zł 65 zł 

15. Karmienie pacjenta przez 
gastrostomię -PEG 

 50 zł. 65 zł 

16. Stawianie baniek- próżniowe  30 zł 45 zł 

17. Stawianie baniek- ogniowe  40 zł 55 zł 

18. Opieka pielęgniarska 
podstawowa nad pacjentem (do 2 
godz.) 

Usługa obejmuje pielęgnację 
pacjenta, toaletę i zmianę 
bielizny, podanie iniekcji 
podskórnych i domięśniowych, 
zmianę opatrunku (materiał 
pacjenta), pielęgnację cewnika 

80 zł za 2 
godziny  

95 zł za 2 
godziny 



19. Opieka pielęgniarska 
specjalistyczna nad pacjentem 
powyżej 2 godz. 

Usługa obejmuje pielęgnację 
pacjenta, toaletę i zmianę 
bielizny, podanie iniekcji 
podskórnych i domięśniowych, 
zmianę opatrunku (materiał 
pacjenta), pielęgnację odleżyn 
wraz z profilaktyka 
przeciwodleżynową, pielęgnację 
cewnika, zmianę opatrunku 
wokół stomii oraz wymiana 
worka stomijnego (materiał 
pacjenta), edukacje pacjenta i 
opiekuna w zakresie pielęgnacji 

25 zł za 
każdą 

godzinę 
powyżej 
2 godz.  

25 zł za 
każdą 

godzinę 
powyżej 
2 godz.  

20. Opieka pielęgniarski całodzienna 
od 8.00 do 20.00 (12 godz.) 

 200zł 215 zł 

21. Opieka pielęgniarska całonocna 
od 20.00 do 8.00 (12 godz.) 

 250 zł 265 zł 

22. Opieka pielęgniarska miesięczna 
(pon - pt 8godz./dzień) 

 2200 zł 
/miesiąc 

2350 zł 
/miesiąc 

23. Opieka pielęgniarska miesięczna 
(w tym święta 8godz./dzień) 

 3000 zł 
/miesiąc 

3200 zł 
/miesiąc 

24. Mycie całego ciała w 
łóżku/kąpiel w wannie, brodziku 
(usługa jednorazowa) 

 50 zł 65 zł 

25. Mycie całego ciała w 
łóżku/kąpiel w wannie, brodziku 
(co najmniej 4 usługi w m-cu) 

 
35zł /  
za 1 

mycie 

50 zł /  
za 1 

mycie 
26. Toaleta przeciwodleżynowa 

(usługa jednorazowa) Bez kosztu opatrunków  35 zł 50 zł 

27. Toaleta przeciwodleżynowa 
(usługa wielokrotna) Bez kosztu opatrunków 25 zł 40 zł 

28. Toaleta krocza + zmiana 
pieluchomajtek (usługa 
jednorazowa) 

bez kosztu pieluchomajtek 25 zł 40 zł 

29. Toaleta krocza + zmiana 
pieluchomajtek (usługa 
wielokrotna) 

bez kosztu pieluchomajtek 15 zł 30 zł 

30. Pomoc w zaopatrzeniu w 
potrzebny sprzęt ortopedyczny i 
środki do pielęgnacji oraz 
wypełnienie i złożenie wniosków 
w odpowiednich instytucjach 

 80,00 zł 95 zł 

31. Edukacja pacjenta i rodziny (do 1 
godz.) np. w zakresie cukrzycy, 
ustalenia diety i żywienia 

 40 zł 55 zł 



32. Prowadzenie rehabilitacji 
przyłóżkowej w celu 
zapobiegania powikłaniom 
wynikającym z unieruchomienia 

 50 zł 65 zł 

33. Prowadzenie usprawniania 
ruchowego(siadanie, pionizacja, 
nauka chodzenia, samoobsługa) 

 50 zł 65 zł 

 


