
Cennik wizyt  
dr hab. n. med. Marcin J. Jabłoński 

specjalista psychiatra 
lekarz chorób wewnętrznych 

certyfikowany psychoterapeuta PTP  

* W trakcie wizyty bezpośredniej w gabinecie  
** Proszę o dostarczenie dotychczasowej dokumentacji medycznej i wyników badań diagnostycznych, psychologicznych 
na pierwszą wizytę lub przesłanie skanów mailem, przed wizytą zdalną.  
*** Ta usługa jest dostępna tylko dla pacjentów kontynuujących leczenie w moim gabinecie i aktualnie w stabilnym 
stanie zdrowia. UWAGA: e-recepty wystawiane są w dniach pracy gabinetu tj. w poniedziałki, środy i czwartki.  
**** W przypadku nie zgłoszenia się na sesję, lub odwołania jej w czasie krótszym niż 24 godziny przed 
umówionym terminem, konieczne jest wniesienie pełnej opłaty.  
Cennik nie stanowi oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego

Rodzaj wizyty Cena Opis Czas 
wizyty 

Wizyta pierwszorazowa 
(bezpośrednio w gabinecie) 

lub  

Wizyta pierwszorazowa - 
zdalna (Skype, Whatsapp, 
Messenger) 

280 PLN Wizyta obejmuje:   
1. założenie dokumentacji medycznej pacjenta 
2. wywiad lekarski/wywiad psychiatryczny 
3. badanie fizykalne (jeśli konieczne)*  
4. analiza dokumentacji, wyników badań** 
5. określenie wstępnej diagnozy 
6. przedstawienie planu diagnostyczno - leczniczego  
7. określenie wskazań do psychoterapii 
8. wypisanie recept, przekazanie zaleceń 
9. wystawienie ZUS-ZLA (jeśli konieczne) 
10. wydanie skierowań, zaleceń odnośnie leczenie w innych 

placówkach (jeśli konieczne) 

50 minut

Wizytka kolejna 
(kontynuacja leczenia - 
bezpośrednio w gabinecie) 

lub  

Wizytka kolejna - zdalna 

200 PLN Wizyta obejmuje:  
1. omówienie dotychczasowych efektów leczenia i aktualnej 

sytuacji pacjenta 
2. dostosowanie dawkowania leków/ zmiana leków 
3. kontynuacja planu diagnostyczno-terapeutycznego 
4. wypisanie recept, przekazanie zaleceń  
5. wystawienie ZUS-ZLA (jeśli konieczne) 
6. wydanie skierowań, zaleceń odnośnie leczenie w innych 

placówkach (jeśli konieczne) 

30 minut

Wystawienie e-recepty po 
konsultacji 
telefonicznej***

150 PLN Wizyta obejmuje:  
1. krótkie omówienie aktualnej sytuacji pacjenta 
2. uzupełnienie dokumentacji medycznej 
3. wystawienie e-recepty na kontynuację terapii 
4. przekazanie zaleceń SMS

do 15 
minut 

Psychoterapia 
indywidualna (regularne 
sesje 1 raz w tygodniu)****

150 PLN 1. Psychoterapia prowadzona jest w podejściu 
psychodynamicznym i zintegrowanym. Wstępnie należy 
zaplanować nie mniej niż 25 sesji terapeutycznych. 

2. Możliwe jest równoczesne prowadzenie psychoterapii i 
farmakoterapii

50 minut

Terapia par/małżeństw 
(sesja raz na dwa-trzy 
tygodnie)****

300 PLN Psychoterapia prowadzona jest w podejściu systemowym. 
Wstępnie należy zaplanować nie mniej niż 10 sesji  
terapeutycznych. 

60 minut

Wystawianie zaświadczeń 
lekarskich i opinii 
specjalistycznych do celów 
urzędowych, orzeczniczych 
i ubezpieczeniowych

50-200 
PLN

W zależności od rodzaju dokumentu i nakładu pracy przy jego 
przygotowaniu. Wysokość opłaty podawana jest przed opracowaniem 
dokumentu, a cena jest doliczana do ceny wizyty. 


