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NAVIGARE ZDROWIE 

Konsultacje specjalistyczne (50-60 minut) 

 

Specjalistyczna konsultacja psychologiczna  (pierwsza wizyta) od 170,00 zł 

Specjalistyczna konsultacja psychologiczna (kolejne wizyty, bez kontraktu) od 160,00 zł  

Specjalistyczna konsultacja psychologiczna u psychologa klinicznego z doktoratem oraz 

psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego 

    250,00 zł 

Specjalistyczna konsultacja neurologopedyczna (pierwsza wizyta) 160,00 zł 

Specjalistyczna konsultacja neurologopedyczna (kolejne wizyty bez kontraktu) 150,00 zł 

Specjalistyczna konsultacja pedagogiczna/ surdopedagogiczna (pierwsza wizyta) 150,00 zł 

Specjalistyczna konsultacja pedagogiczna/ surdopedagogiczna (kolejne wizyty bez kontraktu) 140,00 zł 

Specjalistyczna konsultacja dietetyczna – konsultacja indywidualna (wraz z pomiarami 

parametrów ciała TANITA) 

150,00 zł 

Specjalistyczna konsultacja dietetyczna – konsultacja pary (wraz z pomiarami parametrów ciała 

TANITA) 

220,00 zł 

 

Diagnoza psychologiczna - z wykorzystaniem narzędzi, spełniających kryteria testów psychologicznych, zgodnie         

z aktualnie obowiązującymi standardami i najnowszą wiedzą naukową  

 

Badanie wybranych funkcji np. koncentracji uwagi / koordynacji wzrokowo- ruchowej / rozwoju pamięci 

itd.  

od 170,00 zł 
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Badanie osobowości / funkcjonowania emocjonalnego / strategii radzenia sobie / innych obszarów  od 170,00 zł 

Ocena ryzyka nasilenia objawów depresji u kobiet ciężarnych (przeprowadzenie badań diagnostycznych 

oraz wydanie zaświadczenia dla lekarza prowadzącego ciążę) 

od 200,00 zł 

Ocena funkcjonowania systemu rodzinnego (badanie dziecka oraz badanie rodziców) od 220,00 zł 

Pełna ocena rozwoju dziecka od 3 miesiąca do 3 roku życia przy zastosowaniu skali DSR (Dziecięca Skala 

Rozwojowa, wraz z przekazaniem informacji zwrotnych oraz wskazówek, jak stymulować rozwój w 

poszczególnych obszarach)  

od 200,00 zł 

Pełna ocena funkcjonowania intelektualnego dzieci od 3 roku życia oraz młodzieży (Skala Inteligencji 

Stanford- Binet 5 lub Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci WISC-R; cena obejmuje 1 lub 2 wizyty) 

od 300,00 zł 

Skrócona ocena funkcjonowania intelektualnego  od 200,00 zł 

 
 

Diagnoza pedagogiczna  

Diagnoza przyczyn trudności szkolnych  170,00 zł 

Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się, tj. dysleksja, dysgrafia, dysortografia itd.  170,00 zł 

Diagnoza uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  170,00 zł 

Diagnoza uczniów słabowidzących  170,00 zł 

Diagnoza rozwoju psychomotorycznego dzieci w wieku 5- 6 lat  190,00 zł 

Diagnoza dojrzałości szkolnej  190,00 zł 

 

 

Terapia lub psychoterapia (obowiązuje podpisanie kontraktu terapeutycznego) (50 minut) 

Psychoterapia lub terapia psychologiczna     od 150,00 zł 

Psychoterapia prowadzona przez psychoterapeutę poznawczo-behawioralnego z doktoratem, 

psychologa klinicznego 

       230,00 zł 

Trening umiejętności i kompetencji rodzicielskich (dla rodziców dzieci w wieku 3-10 lat) 150,00 zł 

Terapia pedagogiczna dzieci z trudnościami w uczeniu się 140,00 zł 
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Terapia pedagogiczna dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i lekkim 150,00 zł 

Terapia pedagogiczna ogólna 130,00 zł 

Terapia neurologopedyczna 140,00 zł 

Elektrostymulacja logopedyczna 40,00 zł 

Biofeedback HRV + trening uważności (60 minut sesji terapeutycznej) 120,00 zł 

 

Usługi psychodietetyka i dietetyka klinicznego (ceny nie obejmują kosztów konsultacji) 

Indywidualny plan żywieniowy, dopasowany do potrzeb i preferencji  170,00 zł 

Jadłospis dla pary  250,00 zł 

Zalecenia żywieniowe (informacje ogólne, dotyczące wprowadzenia zdrowych nawyków żywieniowych 

oraz 3 przykładowe dni jadłospisu; alternatywa indywidualnego planu żywieniowego)  

200,00 zł 

Pakiet miesięcznej współpracy (wywiad, analiza składu ciała, interpretacja badań laboratoryjnych, 

indywidualny jadłospis, wizyta kontrolna) 

400,00 zł 

 

Opinie specjalistyczne 

Przygotowanie i wydanie specjalistycznej opinii na potrzeby poradni lub innych podmiotów (cena 

uzależniona od diagnozowanych obszarów, ilości specjalistów sporządzających opinię itd.)  

75,00 - 150,00 zł  

 

NAVIGARE MEDYCYNA (bez cennika laboratorium) 

 

Specjalistyczne konsultacje medyczne 

Specjalistyczna konsultacja anestezjologiczna (1 wizyta, możliwość 1 zabiegu akupunktury) 170,00 zł 

Specjalistyczna konsultacja angiologiczna  350,00 zł 

Specjalistyczna konsultacja chirurgiczna (1 wizyta) 200,00 zł 
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Specjalistyczna konsultacja chirurga naczyniowego (1 wizyta) 170,00 zł 

Specjalistyczna konsultacja chirurga naczyniowego (kolejne wizyty) 150,00 zł 

Specjalistyczna konsultacja dermatologiczna (wraz z badaniem dermatoskopowym) 200,00 zł 

Specjalistyczna konsultacja gastrologiczna (z możliwością badania USG) 300,00 zł 

Specjalistyczna konsultacja endokrynologiczna 250,00 zł 

Specjalistyczna konsultacja endokrynologiczna + badanie USG 300,00 zł 

Specjalistyczna konsultacja kardiologiczna + badanie UKG + EKG 270,00 zł 

Specjalistyczna konsultacja kardiologiczna + EKG 170,00 zł 

Specjalistyczna konsultacja neurologiczna (1 wizyta) 170,00 zł 

Specjalistyczna konsultacja neurologiczna (kolejne wizyty) 150,00 zł 

Specjalistyczna konsultacja onkologiczna 220,00 zł 

Specjalistyczna konsultacja proktologiczna (1 wizyta) 200,00 zł 

Specjalistyczna konsultacja psychiatryczna (30-60 minut) 200,00 zł 

Specjalistyczna konsultacja reumatologiczna – wizyta podstawowa 190,00 zł 

Specjalistyczna konsultacja reumatologiczna +USG 1 lokalizacja 240,00 zł 

Specjalistyczna konsultacja reumatologiczna + USG 2 lokalizacje 280,00 zł 

Specjalistyczna konsultacja reumatologiczna+ iniekcja dostawowa 1 lokalizacja 240,00 zł 

Specjalistyczna konsultacja z zakresu medycyny estetycznej 190,00 zł 

 

 

Badanie EKG 
 

EKG spoczynkowe bez opisu 35,00 zł 

 

Akupunktura (wykonuje lekarz specjalista neurolog) 

Pakiet 5 zabiegów 650,00 zł 

Pakiet 10 zabiegów 1250,00 zł 
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Akupunktura i zabiegi gua-sha (wykonuje lekarz specjalista anestezjolog) 

Konsultacja anestezjologiczna+ zabieg akupunktury (po zakwalifikowaniu na 1 konsultacji) 120,00 zł 

Pakiet 5 zabiegów 550,00 zł 

Pakiet 10 zabiegów 1000,00 zł 

Gua-sha + kamień do gua- sha 150,00 zł 

Pakiet 5 zabiegów gua-sha 600,00 zł 

 

Specjalistyczne usługi pielęgniarskie 

Zmiana opatrunku standardowego 50,00 zł 

Zmiana opatrunku specjalistycznego 150,00 zł 

Pielęgnacja odleżyn 150,00 zł 

Zmiana opatrunku wokół stomii + wymiana worka stomijnego 70,00 zł 

Pomiar podstawowych parametrów życiowych (ciśnienie, tętno, oddech) 25,00 zł 

Pomiar poziomu cukru we krwi za pomocą glukometru 25,00 zł 

Założenie zgłębnika do żołądka 70,00 zł 

Usunięcie szwów 50,00 zł 

Edukacja zdrowotna 45,00 zł 

Podanie zastrzyku 35,00 zł 

 

Specjalistyczne zabiegi chirurgiczne i proktologiczne 

Do kosztu zabiegu należy doliczyć każdorazowo koszt konsultacji chirurgicznej.  

W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość odroczenia zabiegu – w tym przypadku w kolejnym terminie Pacjent 

ponosi jedynie koszt jego wykonania 

Amputacja w zakresie stopy od 800,00 zł 

Badanie dermatoskopowe (cena obejmuje ocenę jednej zmiany) 50,00 zł 
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Badanie histopatologiczne (jeden bloczek)  

Każdy kolejny bloczek to wielokrotność podstawowej ceny. Ich ilość jest zależna od indywidualnych cech i charakteru badanej zmiany. 

Patomorfolog może zadecydować o większej ilości bloków, tak samo jak wykonaniu dodatkowych badań np. immunohistochemicznych. 

Różnica w cenie jest naliczana przy odbiorze wyniku. Zwykle dla oceny wycinka wystarczająca jest ocena jednego bloczka.  

50,00 zł 

Badanie mikrobiologiczne standardowe – posiew z rany na bakterie tlenowe 50,00 zł 

Badanie mikrobiologiczne pełne – posiew z rany na bakterie tlenowe i beztlenowe 

O wskazaniach do wykonania posiewu na bakterie beztlenowe informuje lekarz podczas pobierania posiewu.  

120,00 zł 

Badanie proktoskopowe 100,00 zł 

Badanie rektoskopowe 150,00 zł 

Badanie rektoskopowe z biopsją 250,00 zł 

Badanie wskaźnika ABI („ślepy Doppler”) 100,00 zł 

Biopsja gruboigłowa guza powłok po kontrolą USG 150,00 zł 

Chirurgiczne opracowanie rany lub odleżyny 150,00 zł* 

Implantacja disulfiramu (Esperal)  

Obejmuje koszt leku (implantu). 

630,00 zł 

Ligacja hemoroida sposobem Barrona (tzw. gumkowanie) (cena obejmuje założenie jednej opaski) 200,00 zł 

Nacięcie, ewakuacja i drenaż ropnia 150,00 zł* 

Nacięcie, ewakuacja i drenaż ropnia odbytu 250,00 zł* 

Nacięcie i ewakuacja zakrzepu brzeżnego odbytu 200,00 zł* 

Punkcja zbiornika 150,00 zł* 

Punkcja zbiornika pod kontrolą USG 200,00 zł* 

Szycie rany 200,00 zł 

Usunięcie paznokcia 150,00 zł 

Usunięcia paznokcia z plastyką wału 300,00 zł 

Usunięcie ciała obcego 150,00 zł* 

Usunięcie drobnej zmiany typu włókniaka (do 3 zmian) 100,00 zł 

Usunięcie guza skóry i tkanki podskórnej (oprócz twarzy) 280,00 zł* 

Usunięcie guza skóry z plastyką i/lub zlokalizowanego na twarzy 400,00 zł* 

Usunięcie kleszcza 50,00 zł 

Usunięcie modzeli lub nagniotka 150,00 zł 
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Usunięcie szwów lub staplerów skórnych 50,00 zł 

Usunięcie fałdu brzeżnego 630,00 zł 

Usunięcie zmiany barwnikowej 230,00 zł* 

Założenie opatrunku biologicznego (larwoterapia) 

Obejmuje koszt opatrunku biologicznego – larw Lucilla sericata 

350,00 zł 

Założenie opatrunku próżniowego (VAC) 

Obejmuje koszt opatrunku VAC 

400,00 zł 

Założenie opatrunku próżniowego (VAC) z opracowaniem rany  

Obejmuje koszt opatrunku VAC 

550,00 zł* 

Zmiana opatrunku 50,00 zł 

Zmiana opatrunku specjalistycznego 

Obejmuje koszt opatrunku 

80,00 zł* 

Skleroterapia  400,00 zł* 

*) Podana kwota stanowi cenę standardową za wykonanie tego rodzaju zabiegu chirurgicznego. Może ona zostać zwiększona w 

zależności od warunków anatomicznych, rozległości, charakteru i stopnia zaawansowania zmian. 

Zabiegi z zakresu medycyny estetycznej 
Toksyna botulinowa - 1 okolica od 550,00 zł 
Toksyna botulinowa - 2 okolice od 900,00 zł 
Toksyna botulinowa - 3 okolice od 1250,00 zł 
Leczenie bruksizmu od 1200,00 zł 
Lipoliza iniekcyjna - podbródek od 350,00 zł 
Lipoliza iniekcyjna - brzuch/ uda/ bryczesy od 400,00 zł 
Lipoliza iniekcyjna - biodra/ pośladki od 500,00 zł 
Lipoliza iniekcyjna - ramiona od 400,00 zł 
Lipoliza iniekcyjna - kark od 350,00 zł 
Osocze bogatopłytkowe - 1 probówka 750,00 zł 
Osocze bogatopłytkowe - 2 probówki 1400,00 zł 
Linerase - Kolagen naturalny typu 1 - 1 ampułka od 1300,00 zł 
PRX peeling medyczny- twarz od 400,00 zł 
PRX peeling medyczny- szyja od 300,00 zł 
PRX peeling medyczny- dekolt od 350,00 zł 
PRX peeling medyczny- twarz+szyja+dekolt od 900,00 zł 
PRX peeling medyczny- biust od 300,00 zł 
PRX peeling medyczny- grzbiet dłoni od 250,00 zł 
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PRX peeling medyczny- rozstępy/ blizny Indywidualnie, w 
zależności od 
rozległości i 
obszaru 

 

Zabiegi dermatologiczne 
Elektrokoagulacja (do 3 zmian) 300,00 zł 

 

 

Badania USG 
 

Badanie  - USG -  Kolor  - Doppler żył  
Jedna kończyna dolna 130,00 zł 
Dwie kończyny dolne 170,00 zł 
Jedna kończyna górna 130,00 zł 
Dwie kończyny górne 170,00 zł 
Żyły szyjne 

 

180,00 zł 

USG – Kolor – Doppler Tętnic  
Szyjnych i kręgowych 180,00 zł 
Jednej kończyny dolnej 160,00 zł 
Dwóch kończyn dolnych 180,00 zł 
Jednej kończyny górnej 160,00 zł 
Dwóch kończyn górnych 180,00 zł 
Aorty i tętnic biodrowych 

 

150,00 zł 

Badania USG - standardowe  
Nerki, tarczyca, ślinianki, tkanki miękkie 100,00 zł 
Narządy jamy brzusznej, szyja, moszna, stawy 

 

120,00 zł 

Badania USG narządów ruchu (dr n. med., specjalista w zakresie narządów ruchu) 300,00 zł 

 

 

Specjalistyczne usługi fizjoterapeutyczne 

Konsultacja fizjoterapeutyczna połączona z zabiegami (masaż, ćwiczenia i in.) 150,00 zł 
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Obsługa pompy do terapii podciśnieniowej ran (VAC) 

Czyszczenie i dezynfekcja pompy  50,00 zł 

Szkolenie z obsługi pompy do leczenia ran 50,00 zł 

 

Zabiegi i badania reumatologiczne 

Iniekcja dostawowa 140,00 zł 

USG stawu + iniekcja dostawowa 180,00 zł 

 

Masaże 

Masaż Klasyczny – 40 minut 120,00 zł 

Masaż Klasyczny – 60 minut 140,00 zł 

Masaż Klasyczny - 40 minut pakiet 5 zabiegów 550,00 zł 

Masaż Klasyczny – 60 minut pakiet 5 zabiegów 650,00 zł 

Manualny Drenaż Limfatyczny (MDL)  - 45 minut 120,00 zł 

Manualny Drenaż Limfatyczny (MDL)  - pakiet 5 zabiegów 550,00 zł 

Masaż Centyryfugalny / Stawowy – 45 minut 120,00 zł 

Masaż Centyryfugalny / Stawowy – pakiet 5 zabiegów 550,00 zł 

Masaż Izometryczny – 45 minut 120,00 zł 

Masaż Izometryczny – 45 minut pakiet 5 zabiegów 550,00 zł 

Masaż konsensualny – 45 minut 120,00 zł 

Masaż konsensualny – 45 minut pakiet 5 zabiegów 550,00 zł 

Masaż sportowy – 40 minut  130,00 zł 

Masaż sportowy – 60 minut 160,00 zł 

Kinesiotaping od 50,00 zł 

Masaż Relaksacyjny + Aromaterapia – 40 minut 130,00 zł 

Masaż Relaksacyjny + Aromaterapia – 60 minut 150,00 zł 

Relaksacyjny Masaż Świecą – 40 minut 130,00 zł 

Relaksacyjny Masaż Świecą  - 60 minut 150,00 zł 
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Masaż Stemplami Ziołowymi – 40 minut 170,00 zł 

Masaż Stemplami Ziołowymi – 60 minut 200,00 zł 

Masaż Gorącymi Kamieniami – 40 minut 170,00 zł 

Masaż Gorącymi Kamieniami – 60 minut 200,00 zł 

Masaż Antycellulitowy Bańką Chińską – 40 minut 100,00 zł 

Masaż Antycellulitowy Bańką Chińską – 40 minut pakiet 5 zabiegów 450,00 zł 

Masaż Kobido Japoński Lifting Twarzy – 70 minut 260,00 zł 

 

Podanie leków przeciwbólowych 

Podanie leku (cena obejmuje koszt leku) 50,00 zł 

 

Wizyty domowe 

Dojazd do pacjenta do 15 km od Centrum Medycznego Navigare  100,00 zł 

Każdy kolejny kilometr + 5,00 zł 

 

Telekonsultacje 

Telekonsultacja (konsultacja telefoniczna z możliwością wystawienia recepty) 120,00 zł 

 

Opinie i zaświadczenia lekarskie 

Wydanie opinii/zaświadczenia lekarskiego 100,00 zł 

 

Świadczenia w godzinach niestandardowych 

Pilne wezwanie 200,00 zł 
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NAVIGARE EDUKACJA 

 

Ceny warsztatów i specjalistycznych szkoleń dla firm i innych podmiotów ustalane są indywidualnie.  
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