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1. Pierwsza wizyta – 50 zł (diagnostyka akupunkturowa, kwalifikacja do wykonania 

zabiegu akupunktury, badanie ciśnienia, badanie pulsu, standardowe procedury 

internistyczne, dodatkowo wywiad z pacjentem o przebytych chorobach, sposobie 

życia i pracy oraz ewentualnych uczuleniach). 

 

 

2. Wizyty kontrolne – bezpłatne (po wykonanej serii zabiegów akupunktury czy to na 

ciało, uszy bądź inną część ciała – wizyta kontrolna, sprawdzająca jest bezpłatna).  

http://www.enji.pl/pl/gabinety
mailto:medycynatybetanska@o2.pl
http://www.enji.pl/
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3. Zabieg akupunktury na ciało – 40 zł  

(pacjent płaci za całość zabiegu akupunktury jedynie 40 

zł. Do kosztów zabiegu niedoliczane są żadne opłaty 

ukryte typu koszt igieł, podkładów, ręcznika czy zatyczek 

do uszu w przypadku zabiegów na uszy). 

W przypadku, kiedy lekarz akupunkturzysta stwierdzi 

potrzebę wykonania więcej niż 10 zabiegów akupunktury 

w celu leczenia danej dolegliwości Gabinet Medycyny 

Naturalnej profesor Enkhjargal Dovchin stosuje zniżkę 

dla wszystkich swoich pacjentów w wysokości jednego 

zabiegu akupunktury gratis do serii 10 zabiegów płatnych 

z góry (10 + 1 zabieg darmowy). 

 

4. Igły do akupunktury – Gabinet Medycyny Naturalnej nie prowadzi sprzedaży igieł 

akupunkturowych czy to detalicznie czy hurtowo. Wyjątkiem stanowi sam zabieg 

akupunktury na ciało, gdzie koszt igieł do akupunktury wliczony jest w cenę usługi. 

 

5. Zabiegi akupunktury antynikotynowej tzw. odzwyczajenie od palenia przy 

pomocy igiełek akupunkturowych umieszczanych w uszach – 180 zł 

Zabieg akupunktury odzwyczajenia od palenia wymaga od pacjenta aktywnego 

udziału w terapii antynikotynowej. Pacjent nie dość, że musi na 4 godziny przed 

zabiegiem nie palić to jeszcze musi przychodzić do gabinetu przez 2 kolejne dni 

celem zmiany ustawień igiełek akupunkturowych w uszach. Wskazanym jest też, aby 

pacjent masował miejsca wskazane przez lekarza o określonych porach celem 

aktywacji punktów energetycznych umiejscowionych w uszach.  

Skuteczność zabiegów antynikotynowych jest bardzo duża i sięga 75 proc.  

U osób, którym za pierwszym razem nie udało się zerwać z nałogiem 

zaobserwowano blisko 50 % spadek wypalanych papierosów dziennie. 
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6. Zabieg akupunktury i masaż ½ h – 100 zł 

Łączenie zabiegu akupunktury z masażem ma na celu 

zwiększenie skuteczności wbijanych igiełek w ciało 

pacjenta. Najpierw wykonuje się zabieg masażu, a 

później zabieg akupunktury. 

 

 

 

7. Zabieg akupunktury i moksa – 60 zł 

Łączenie zabiegu akupunktury z moksą 

ma na celu zwiększenie efektywności 

wbijanych igiełek w ciało pacjenta. 

Najpierw wykonujemy zabieg 

akupunktury, a później moksy. 
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