
Załącznik nr 3 
do Regulaminu Organizacyjnego

Komórka organizacyjna / Osobodni, konsultacje Cena

I ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
Osobodzień 700,00 zł                                                             
II ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
Osobodzień 560,00 zł                                                             
ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY
Osobodzień 640,00 zł                                                             
ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ
Osobodzień 1 130,00 zł                                                          
ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ
Osobodzień 610,00 zł                                                             
ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY
Osobodzień 680,00 zł                                                             
ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII 
Osobodzień 2 620,00 zł                                                          
ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY
Osobodzień 710,00 zł                                                             
ODDZIAŁ NEUROCHIRURGICZNY
Osobodzień 800,00 zł                                                             
ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY
Osobodzień 740,00 zł                                                             
ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY
Osobodzień 1 070,00 zł                                                          
ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY
Osobodzień 810,00 zł                                                             
ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY
Osobodzień 810,00 zł                                                             
ODDZIAŁ UROLOGICZNY
Osobodzień 600,00 zł                                                             
ODDZIAŁY SZPITALNE I PRZYCHODNIE PRZYSZPITALNE 
(nie dotyczy SOR i NiŚPL)
Konsultacja fizjoterapeuty/rehabilitanta 60,00 zł                                                                
Porada lekarska, konsultacja, asysta 125,00 zł                                                             

Cennik usług medycznych Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego 
Popiełuszki w Warszawie SP ZOZ

Niniejszy cennik stanowi podstawę do pobierania opłat za usługi medyczne świadczone przez Szpital Bielański im. 
ks. Jerzego Popiełuszki SP ZOZ.

Ceny w niniejszym cenniku nie zawierają kosztu: leków, wysokocennego sprzętu jednorazowego użytku oraz 
wyrobów bimedycznych.

Świadczenia medyczne, których nie ma w cenniku, wyceniane są po kosztach rzeczywistych po zakończeniu 
udzielania świadczenia.

Ceny zawarte w niniejszym cenniku są cenami netto. Zwolnione od VAT są usługi w zakresie opieki medycznej, 
służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawa towarów i 
świadczenie usług ściśle z tymi usługami związnaych, wykonywane przez podmioty lecznicze.

Zakłady lecznicze przy ulicy Cegłowskiej 80 w Warszawie

Usługi medyczne, które nie zostały wymienione w cenniku, 
wyceniane są po kosztach rzeczywistych po zakończeniu usługi. Strona 1 z 23
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Opieka pielęgniarki/położnej 55,00 zł                                                                
PODODDZIAŁ FIZJOLOGII NOWORODKA
Osobodzień 590,00 zł                                                             
PODODDZIAŁ GINEKOLOGICZNY
Osobodzień 740,00 zł                                                             
PODODDZIAŁ PATOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII NOWORODKA 
Osobodzień 1 710,00 zł                                                          
PODODDZIAŁ POŁOŻNICZY
Osobodzień 380,00 zł                                                             

Komórka organizacyjna / Osobodni, konsultacje Cena

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNY
Osobodzień 430,00 zł                                                             
ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGII GINEKOLOGICZNEJ
Osobodzień 240,00 zł                                                             
ODDZIAŁ POŁOŻNICTWA I PATOLOGII CIĄŻY
Osobodzień 330,00 zł                                                             
PODODDZIAŁ FIZJOLOGII NOWORODKA
Osobodzień 140,00 zł                                                             
PODODDZIAŁ PATOLOGII NOWORODKA
Osobodzień 1 150,00 zł                                                          

IZBA PRZYJĘĆ, ODDZIAŁY SZPITALNE I PRZYCHODNIE PRZYSZPITALNE 

Konsultacja fizjoterapeuty/rehabilitanta 60,00 zł                                                                
Porada lekarska, konsultacja, asysta 125,00 zł                                                             
Opieka pielęgniarki/położnej 55,00 zł                                                                

Nazwa świadczenia Cena

NOCNA I ŚWIĄTECZNA POMOC LEKARSKA
Badanie temperatury ciała 30,00 zł                                                                
Cewnikowanie żył - inne 30,00 zł                                                                

Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (bez opisu) 35,00 zł                                                                

Farmakoterapia przy użyciu nebulizatora 35,00 zł                                                                
Farmakoterapia: domięśniowa, doodbytnicza, dustna, dożylna, 
podjęzykowa, podskórna

30,00 zł                                                                

Porada lekarska, konsultacja, asysta z NiŚPL 140,00 zł                                                             
Opieka pielęgniarki/położnej z NiŚPL 75,00 zł                                                                
Koszty administracyjno-eksploatacyjne (doliczane do każdego 
zakończonego pobytu pacjenta w NiŚPL)

45,00 zł                                                                

Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego 30,00 zł                                                                
Pomiar glikemii z palca 30,00 zł                                                                
Usunięcie cewnika żylnego 30,00 zł                                                                

Usunięcie ciała obcego ze skóry i tkanki podskórnej z nacięciem 30,00 zł                                                                

Wyjazd lekarza do pacjenta (konsultacja lekarza NiŚPL + transport) 310,00 zł                                                             

Wziernikowanie: gardła, nosa, tchawicy, ucha 30,00 zł                                                                

Zakłady lecznicze przy ulicy Inflanckiej 6 w Warszawie

Zakłady lecznicze przy ulicy Cegłowskiej 80 w Warszawie

Usługi medyczne, które nie zostały wymienione w cenniku, 
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Założenie opatrunku na ranę 45,00 zł                                                                
PRACOWNIA ENDOSKOPOWA
Badanie histopatologiczne wycinka 70,00 zł                                                                
Endoskopowa ablacja guza jelita grubego 6 610,00 zł                                                          
Endoskopowa ablacja guza żołądka 6 490,00 zł                                                          
Endoskopowa Cholangiopankreatografia Wsteczna (ECPW) bez 
kosztów protezy

3 780,00 zł                                                          

Gastroskopia diagnostyczna (bez kosztu znieczulenia) 405,00 zł                                                             
Kolonoskopia diagnostyczna (bez kosztu znieczulenia) 500,00 zł                                                             
Obliteracja żylaków przełyku 1 830,00 zł                                                          
Polipektomia jelita grubego duża (powyżej dwóch polipów) 1 300,00 zł                                                          
Polipektomia jelita grubego mała (do dwóch polipów) 1 070,00 zł                                                          
Polipektomia żołądka 830,00 zł                                                             
Poszerzenie zwężenia odźwiernika z kosztem znieczulenia 2 360,00 zł                                                          
Poszerzenie zwężenia przełyku z kosztem znieczulenia 2 360,00 zł                                                          
Tamowanie krwawienia 890,00 zł                                                             

Tamowanie krwawienia w trybie nagłym z kosztem znieczulenia 2 720,00 zł                                                          

Usunięcie ciała obcego z przewodu pokarmowego 710,00 zł                                                             
Założenie gastrostomii 1 070,00 zł                                                          
Założenie zgłębnika do żołądka 480,00 zł                                                             
PRACOWNIA RIA
17- OHCS (17-hydroksykortykoidy w moczu) 78,00 zł                                                                
17-Ketosterydy 78,00 zł                                                                
17-OH progesteron 36,00 zł                                                                
ACTH 54,00 zł                                                                
Aldosteron 48,00 zł                                                                
Androstendion 42,00 zł                                                                
Badanie przeciwciał anty-TG 24,00 zł                                                                
Badanie przeciwciał anty-TPO 30,00 zł                                                                
Chromogranina A-CgA 83,00 zł                                                                
DHEA - S04 36,00 zł                                                                
Estradiol E2 30,00 zł                                                                
FSH 30,00 zł                                                                
Gastryna 59,00 zł                                                                
GH- hormon wzrostu 24,00 zł                                                                
Glukagon 30,00 zł                                                                
IGF I somatomedyna C 65,00 zł                                                                
Insulina 24,00 zł                                                                
Kortyzol 36,00 zł                                                                
LH 30,00 zł                                                                
Makroprolatyna 71,00 zł                                                                
Podjednostka alfa hormonów glikoproteidowych 83,00 zł                                                                
Polipeptyd trzustkowy (PP) 48,00 zł                                                                
Progesteron 30,00 zł                                                                
Prolaktyna 24,00 zł                                                                
SHBG - Białko wiążące hormony płciowe 48,00 zł                                                                
T3 (wolne) FT3 24,00 zł                                                                
T4 (wolne) FT4 24,00 zł                                                                
Testosteron 24,00 zł                                                                
TSH 24,00 zł                                                                

Usługi medyczne, które nie zostały wymienione w cenniku, 
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Witamina D 71,00 zł                                                                
Wolne 17- hydroksykortykoidy 59,00 zł                                                                
Wolny Kortyzol 59,00 zł                                                                
PRACOWNIA SEROLOGII I TRANSFUZJOLOGICZNEJ I BANK KRWII
Badanie alloprzeciwciał odpornościowych 72,00 zł                                                                
Bezpośredni test antyglobulinowy BTA 67,00 zł                                                                
Godzina pracy diagnosty 80,00 zł                                                                
Oznaczenie grupy krwi 109,00 zł                                                             

Próba zgodności krwi, właściwa próba krzyżowa - kolejne jednostki 74,00 zł                                                                

Próba zgodności serologicznej z pierwszą jednostką 99,00 zł                                                                
PROSEKTORIUM
Przechowywanie zwłok - zmarli w Sz. B. trzy pierwsze doby -  zł                                                                    
Przechowywanie zwłok (doba) 65,00 zł                                                                
SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY
Aspiracja stawu, punkcja kolana 30,00 zł                                                                
Badanie palcem odbytu 30,00 zł                                                                
Badanie temperatury ciała 30,00 zł                                                                
Badanie USG ciężarnej 55,00 zł                                                                
Badanie USG genetyczne 85,00 zł                                                                
Badanie USG macicy i przydatków (nieciężarnej) 55,00 zł                                                                
Cewnikowanie pęcherza przez cewkę jednorazowe 47,00 zł                                                                
Cewnikowanie żył - inne 30,00 zł                                                                

Elektrokardiografia EKG z 12 lub więcej odprowadzeniemi (bez opisu) 30,00 zł                                                                

Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (bez opisu) 35,00 zł                                                                

Farmakoterapia przy użyciu nebulizatora 35,00 zł                                                                
Farmakoterapia: domięśniowa, doodbytnicza, dustna, dożylna, 
podjęzykowa, podskórna

30,00 zł                                                                

Gastroskopia diagnostyczna (bez kosztu znieczulenia) 405,00 zł                                                             

Gastroskopia diagnostyczna z biopsją (bez znieczulenia) 485,00 zł                                                             

Inne oczyszczenie rany, zakażenia lub oparzenia bez wycinania 45,00 zł                                                                

Inne rodzaje umiarawiania serca/kardiowersja 150,00 zł                                                             
Intubacja dotchawicza 210,56 zł                                                             
Kardiotokografia 30,00 zł                                                                
Kołnierz miękki unieruchamiający kręg szyjny 65,00 zł                                                                

Porada lekarska, konsultacja, asysta lekarza z innego oddziału 125,00 zł                                                             

Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych 45,00 zł                                                                
Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego 30,00 zł                                                                
Nacięcie zmiany ropnej 40,00 zł                                                                
Nacięcie, drenaż skóry, tkanki podskórnej - inne 40,00 zł                                                                
Odsysanie górnych dróg oddechowych 30,00 zł                                                                
Płukanie przez inny cewnik moczowy 45,00 zł                                                                
Płukanie przez sondę żołądkową (nosowo-żołądkową) 45,00 zł                                                                
Płukanie rany - inne 30,00 zł                                                                
Płukanie żołądka 45,00 zł                                                                
Pobranie krwi z żyły do badań laboratoryjnych 30,00 zł                                                                
Podanie anatoksyny przeciwtężcowej 30,00 zł                                                                

Usługi medyczne, które nie zostały wymienione w cenniku, 
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Podanie antidotum metodą inną niż wstrzyknięcie (lek na wszy, 
świerzb)

35,00 zł                                                                

Pomiar glikemii z palca 30,00 zł                                                                
Pomiar parametrów krytycznych 130,00 zł                                                             
Przetoczenie innej substancji 30,00 zł                                                                
Przetoczenie krwi i produktów krwiopochodnych (bez krwi i 
produktów krwiopochodnych)

45,00 zł                                                                

Pulsoksymetria 30,00 zł                                                                
Resuscytacja ręczna 750,00 zł                                                             
Sedacja i nadzór intensywny (do 2 godzin) 1 150,56 zł                                                          
Sedacja i nadzór intensywny (powyżej 2 godzin) 3 305,00 zł                                                          
Szycie pojedynczej rany skóry i tkanki podskórnej 30,00 zł                                                                
Tlenoterapia 30,00 zł                                                                
Triaż 55,00 zł                                                                
Tylna i przednia tamponada nosa przy krwotoku 50,00 zł                                                                
Unieruchomienie w obrębie kończyny dolnej 32,00 zł                                                                
Unieruchomienie w obrębie kończyny górnej 30,00 zł                                                                
Usunięcie cewnika żylnego 30,00 zł                                                                

Usunięcie ciała obcego ze skóry i tkanki podskórnej z nacięciem 30,00 zł                                                                

Usunięcie paznokcia 40,00 zł                                                                
Wlew dożylny innej substancji leczniczej 30,00 zł                                                                
Wprowadzenie innej sondy do żołądka (nosowo-żołądkowej) w celu 
odbarczenia żołądka

369,00 zł                                                             

Wstrzyknięcie antybiotyku - inne 30,00 zł                                                                
Wstrzyknięcie/infuzja elektrolitów 30,00 zł                                                                

Wymiana cewnika założonego na stałe w drogach moczowych 30,00 zł                                                                

Wymiana tamponu lub drenu w ranie 32,00 zł                                                                
Wziernikowanie: gardła, nosa, tchawicy, ucha 30,00 zł                                                                
Założenie innego unieruchomienia gipsowego 54,00 zł                                                                
Założenie innej szyny unieruchamiającej 35,00 zł                                                                
Założenie opatrunku na ranę 45,00 zł                                                                
Zamknięte nastawienie zwichnięcia/złamania 45,00 zł                                                                
Znieczulenie nasiękowe 35,00 zł                                                                
Porada lekarska, konsultacja, asysta lekarza z SOR 237,00 zł                                                             
Opieka pielęgniarki SOR 75,00 zł                                                                
Konsultacja ratownika medycznego SOR 97,00 zł                                                                
Koszty administracyjno-eksploatacyjne (doliczane do każdego 
zakończonego pobytu pacjenta na SOR)

162,00 zł                                                             

Znieczulenie miejscowe, powierzchniowe 45,00 zł                                                                
ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGICZNY
Znieczulenie ogólne dotchawicze z monitorowaniem rozszerzonym 
(do 2 godzin)

670,00 zł                                                             

Znieczulenie ogólne dotchawicze z monitorowaniem rozszerzonym 
(od 2 do 4 godzin)

1 170,00 zł                                                          

Znieczulenie całkowite dożylne (powyżej 60 minut) 650,00 zł                                                             
Znieczulenie całkowite dożylne (do 30 minut) 180,00 zł                                                             
Znieczulenie całkowite dożylne (od 30 minut do 60 minut) 290,00 zł                                                             
Znieczulenie podpajęczynówkowe (do 2 godzin) 580,00 zł                                                             
Nadzór anestezjologiczny - znieczulenie miejscowe (przepukliny w 
znieczuleniu miejscowym)

480,00 zł                                                             

Usługi medyczne, które nie zostały wymienione w cenniku, 
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Znieczulenie splotów lub nerwów obwodowych (do 2 godzin) 620,00 zł                                                             

Założenie cewnika do żyły centralnej 610,00 zł                                                             
Sedacja i nadzór intensywny (do 2 godzin) 980,00 zł                                                             

Znieczulenie zewnątrzoponowe ( do 2 godzin ) - pomocnicza 570,00 zł                                                             

Znieczulenie zewnątrzoponowe ciągłe (od 2 do 4 godzin) 1 030,00 zł                                                          
Nakłucie żyły - inne - samodzielna 150,00 zł                                                             
Nieokreślone metody resuscytacji krążeniowo-oddechowej 300,00 zł                                                             
Znieczulenie ogólne dotchawicze do 2 godzin TIVA 710,00 zł                                                             
Znieczulenie podpajęczynówkowe (powyżej 2 godzin) 830,00 zł                                                             

Znieczulenie splotów lub nerwów obwodowych (powyżej 2 godzin) 810,00 zł                                                             

Intubacja dróg oddechowych - inne 180,00 zł                                                             

Znieczulenie ogólne dotchawicze do 2 godzin TIVA z rurką zbrojoną 610,00 zł                                                             

Znieczulenie  ogólne złożone - Operacje w obrębie czaszki 1 460,00 zł                                                          

Znieczulenie ogólne złożone - Operacje w obrębie  kręgosłupa 1 670,00 zł                                                          

Znieczulenie  ogólne inne - procedury wysokospecjalistyczne w 
neurochirurgii

1 630,00 zł                                                          

Intubacja dotchawicza 180,00 zł                                                             
Założenie cewnika do dializ z cewnikiem 420,00 zł                                                             

Nazwa świadczenia Cena

BADANIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ
AFP 10,00 zł                                                                
Albumina 2,16 zł                                                                  
Albumina w DZM 6,93 zł                                                                  
Albumina w moczu 6,93 zł                                                                  
Albumina w płynie z jamy ciała 6,93 zł                                                                  
Alfa-1-antytrypsyna 102,00 zł                                                             
ALT 1,77 zł                                                                  
Amfetamina w moczu, jakościowo 28,88 zł                                                                
AMH 166,20 zł                                                             
Amiodaron, ilościowo 110,24 zł                                                             
Amoniak 15,00 zł                                                                
Amylaza 1,60 zł                                                                  
Amylaza w moczu 1,60 zł                                                                  
Analiza hemoglobin (HbA2, HbF, HbS, HbC) met. HPLC 341,00 zł                                                             
ANCA 6 - identyfikacja 6 antygenów cytoplazmatycznych neutrofilów 
ludzkich w klasie IgG metodą ELISA

185,00 zł                                                             

anty-CCP 42,00 zł                                                                
Antykoagulant toczniowy 73,50 zł                                                                
Antytrombina III, aktywność 67,49 zł                                                                
APTT 2,28 zł                                                                  
ASO, ilościowo 9,24 zł                                                                  
Aspergillus – antygen krążący 160,00 zł                                                             
Aspirat z oskrzeli posiew (bad. bakter.) 59,93 zł                                                                

Zakłady lecznicze przy ulicy Cegłowskiej 80 w Warszawie

Usługi medyczne, które nie zostały wymienione w cenniku, 
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Aspirat z oskrzeli posiew (bad. mykol.) 35,00 zł                                                                
AST 1,77 zł                                                                  
Badanie epidemiologiczne 64,94 zł                                                                
Badanie przesiewowe w kierunku bakterii wytwarzających 
karbapenemazy typu: KPC, MBL, OXA-48

41,80 zł                                                                

Badanie w kierunku Mycobacterium sp. met. automatyczną 50,00 zł                                                                
Barbiturany w moczu - jakościowo 37,13 zł                                                                
Bąblowica (Echinococcus granulosus) met. Western Blot 330,00 zł                                                             
Benzodiazepiny w moczu, jakościowo 39,36 zł                                                                
Beta-2-mikroglobulina 74,24 zł                                                                
Beta-2-mikroglobulina w moczu 74,24 zł                                                                
Beta-HCG 8,00 zł                                                                  
Białko C, aktywność 68,24 zł                                                                
Białko całkowite 2,47 zł                                                                  
Białko oligoklonalne w PMR 196,34 zł                                                             
Białko S wolne 68,24 zł                                                                
Białko w DZM 1,54 zł                                                                  
Białko w moczu 1,98 zł                                                                  
Bilirubina całkowita 1,77 zł                                                                  
Bilirubina wolna (pośrednia) 5,50 zł                                                                  
Bilirubina związana (bezpośrednia) 1,54 zł                                                                  
Biocenoza pochwy 25,97 zł                                                                
Borelioza IgG 17,60 zł                                                                
Borelioza IgG met. Western Blot 63,80 zł                                                                
Borelioza IgG w PMR 73,50 zł                                                                
Borelioza IgG w PMR met. Western Blot 94,49 zł                                                                
Borelioza IgM 17,60 zł                                                                
Borelioza IgM met. Western Blot 63,80 zł                                                                
Borelioza IgM w PMR 73,50 zł                                                                
Borelioza IgM w PMR met. Western Blot 94,49 zł                                                                
Bruceloza IgM 56,24 zł                                                                
CA 125 9,00 zł                                                                  
CA 15-3 10,00 zł                                                                
CA 19-9 10,73 zł                                                                
Campylobacter antygen w kale 66,00 zł                                                                
Candida - antygen krążący 134,14 zł                                                             
CEA 8,00 zł                                                                  
Ceruloplazmina 67,49 zł                                                                
Chlamydia pneumoniae IgA 28,88 zł                                                                
Chlamydia pneumoniae IgG 23,11 zł                                                                
Chlamydia pneumoniae IgM 23,10 zł                                                                
Chlamydia trachomatis DNA met. real time PCR, jakościowo 99,00 zł                                                                
Chlamydia trachomatis IgG 26,25 zł                                                                
Chlamydia trachomatis IgM 28,88 zł                                                                
Chlorki 2,30 zł                                                                  
Chlorki  w DZM 1,40 zł                                                                  
Chlorki w moczu 1,54 zł                                                                  
Cholesterol całkowity 1,54 zł                                                                  
Cholesterol HDL 3,00 zł                                                                  
Cholesterol LDL met. bezpośrednią 6,00 zł                                                                  

Usługi medyczne, które nie zostały wymienione w cenniku, 
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CK 2,80 zł                                                                  
CK-MB, mass 7,93 zł                                                                  
Clostridioides difficile, antygen GDH i toksyna A/B w kale 71,50 zł                                                                

Clostridioides difficile-toksyna B,toksyna binarna,obecność szczepu 
hiperepidemicznego (DNA) met. Real Time-PCR

276,43 zł                                                             

CMV (Cytomegalovirus) DNA w moczu met. PCR, jakościowo 220,00 zł                                                             
CMV (Cytomegalovirus) IgG 15,75 zł                                                                
CMV (Cytomegalovirus) IgG w PMR 84,36 zł                                                                
CMV (Cytomegalovirus) IgG, awidność 68,24 zł                                                                
CMV (Cytomegalovirus) IgM 15,75 zł                                                                
CMV (Cytomegalovirus) IgM w PMR 84,36 zł                                                                
CMV DNA (Cytomegalovirus) met. real time PCR, ilościowo 200,00 zł                                                             
CMV DNA (Cytomegalovirus) met. real time PCR, jakościowo 220,00 zł                                                             
Coxsackie typ A i B IgM met. IIF 95,61 zł                                                                
Coxsackie wirus typ B2, B3, B4 przeciwciała neutralizujące 145,80 zł                                                             
C-peptyd 26,25 zł                                                                
CRP, ilościowo 3,04 zł                                                                  
CYFRA 21-1 60,00 zł                                                                
Cyklosporyna A, ilościowo 158,40 zł                                                             
Cynk w surowicy, ilościowo 61,87 zł                                                                
Cynk, ilościowo 61,87 zł                                                                
Cystatyna C 99,00 zł                                                                
Cytologia ogólna (nieginekologiczna) met. klasyczną 88,00 zł                                                                
Cytoza płynu dializacyjnego 9,90 zł                                                                  
Cytryniany w DZM 71,67 zł                                                                
Cytryniany w moczu 71,67 zł                                                                
Czynnik krzepniecia VII, aktywność 71,17 zł                                                                
Czynnik krzepnięcia VIII, aktywność 72,00 zł                                                                
Czynnik krzepnięcia XIII, aktywność 71,17 zł                                                                
Czynnik V Leiden 213,84 zł                                                             
D-dimer, ilościowo 9,50 zł                                                                  
Dehydrogenaza mleczanowa 3,12 zł                                                                  
Digoksyna, ilościowo 52,72 zł                                                                
Dopełniacz, całkowita aktywność CH50 70,00 zł                                                                
Dopełniacz, składowa C-3c 18,90 zł                                                                
Dopełniacz, składowa C-4 59,00 zł                                                                
EBV (Epstein-Barr virus) IgG 23,10 zł                                                                
EBV (Epstein-Barr virus) IgG  EA 65,57 zł                                                                
EBV (Epstein-Barr virus) IgG EBNA 46,20 zł                                                                
EBV (Epstein-Barr virus) IgG w PMR 199,00 zł                                                             
EBV (Epstein-Barr virus) IgG, IgM, profil 40,43 zł                                                                
EBV (Epstein-Barr virus) IgM 23,10 zł                                                                
EBV (Epstein-Barr virus) IgM w PMR 199,00 zł                                                             
EBV DNA (Epstein-Barr virus) met. real time PCR, jakościowo 181,50 zł                                                             
Ecstasy w moczu, jakościowo 12,36 zł                                                                
Elastaza trzustkowa w kale 242,00 zł                                                             
Elektrolity (Na, K) 3,54 zł                                                                  
Enterowirusy IgM w PMR 44,10 zł                                                                
Enzym konwertujący angiotensynę 80,00 zł                                                                
Erytropoetyna 51,98 zł                                                                
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Etanol, ilościowo 7,56 zł                                                                  
FDP - produkty degradacji fibrynogenu 30,93 zł                                                                
Fenobarbital, ilościowo 220,00 zł                                                             
Fenytoina, ilościowo 18,48 zł                                                                
Ferrytyna 6,08 zł                                                                  
Fibrynogen 7,00 zł                                                                  
Fosfataza kwaśna 7,43 zł                                                                  
Fosfataza zasadowa 2,03 zł                                                                  
Fosfataza zasadowa izoenzym kostny 52,50 zł                                                                
Fosfor nieorganiczny 1,54 zł                                                                  
Fosfor nieorganiczny w DZM 1,54 zł                                                                  
Fosfor nieorganiczny w moczu 2,30 zł                                                                  
Gastryna 28,89 zł                                                                
Gazometria pełna (Hct, Hb, sO2) 7,30 zł                                                                  
Gazometria podstawowa (pH, pCO2, pO2) 7,30 zł                                                                  
GGTP 1,81 zł                                                                  
Giardia lamblia IgM i IgG w surowicy, met IIF 80,00 zł                                                                
Glukagon 150,00 zł                                                             
Glukoza 1,65 zł                                                                  
Glukoza po posiłku (2 pkt: 0, 1h) 1,70 zł                                                                  
Glukoza po posiłku (2 pkt: 0, 2h) 1,87 zł                                                                  
Glukoza po posiłku (3 pkt: 0, 1, 2h) 2,81 zł                                                                  
Glukoza w DZM 2,50 zł                                                                  
Gruźlica (Mycobacterium tuberculosis complex) DNA, z określ. 
wrażliwości na rifampicynę, met. Real Time-PCR

384,93 zł                                                             

Gruźlica, badanie genetyczne, met. PCR 330,00 zł                                                             

Grypa A, B oraz RSV met. Real Time RT-PCR, szybki test molekularny 198,00 zł                                                             

Grypa typ A IgM 78,73 zł                                                                
Grypa typ B IgM 78,73 zł                                                                
Haptoglobina 22,05 zł                                                                
HAV przeciwciała całkowite 36,75 zł                                                                
HAV przeciwciała IgM 36,75 zł                                                                
HBc przeciwciała całkowite 31,50 zł                                                                
HBe antygen 50,00 zł                                                                
HBe przeciwciała 31,50 zł                                                                
HBs antygen 7,83 zł                                                                  
HBs antygen, test potwierdzenia 56,34 zł                                                                
HBs przeciwciała 11,00 zł                                                                
HBV DNA met. real time PCR, ilościowo 150,00 zł                                                             
HBV DNA met. real time PCR, jakościowo 150,00 zł                                                             
HCG całkowite 15,75 zł                                                                
HCG wolna podjednostka beta (Roche) 45,05 zł                                                                
HCV przeciwciała 10,45 zł                                                                
HCV RNA met. real time RT- PCR, ilościowo 200,25 zł                                                             
HCV RNA met. real time RT- PCR, jakościowo 165,00 zł                                                             
HE4 13,86 zł                                                                
Helicobacter pylori IgG 26,25 zł                                                                
Helicobacter pylori IgM 48,60 zł                                                                
Helicobacter pylori w kale 30,00 zł                                                                
Helicobacter pylori w kale (antygen met. CLIA) 45,00 zł                                                                
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Hemochromatoza – mutacje C282Y, H63D oraz S65C w genie HFE 432,00 zł                                                             

Hemoglobina glikowana met. HPLC 11,02 zł                                                                
Herpes simplex virus (HSV-1/2) IgG 40,43 zł                                                                
Herpes simplex virus (HSV-1/2) IgM 40,43 zł                                                                
Histamina 210,00 zł                                                             
HIV Ag/Ab (Combo) 11,00 zł                                                                
HIV-1 RNA met. real time RT-PCR, ilościowo 309,00 zł                                                             
HLA-B27 125,99 zł                                                             
Homocysteina 68,06 zł                                                                
HPV DNA HR, 14 typów, 16, 18, 45, inne HPV 
(31,33,52,58,35,39,51,56,59,66,68)

150,00 zł                                                             

hs CRP 11,00 zł                                                                
hs Troponina T 12,00 zł                                                                
HSV (Herpes simplex virus) IgG w PMR 150,25 zł                                                             
HSV (Herpes simplex virus) IgM w PMR 150,25 zł                                                             
HSV DNA (Herpes simplex virus)  typ 1 i 2 różnicowanie met. real time 
PCR, jakościowo

200,00 zł                                                             

IgA 10,50 zł                                                                
IgE całkowite 38,00 zł                                                                
IgE sp. D1 - Dermatophagoides pteronyssinus 14,00 zł                                                                
IgE sp. D2 - Dermatophagoides farinae 14,00 zł                                                                
IgE sp. D70 - Acarus siro 14,00 zł                                                                
IgE sp. D71 - Lepidoglyphus destructor 14,00 zł                                                                
IgE sp. D72 - Tyrophagus putescientiae 14,00 zł                                                                
IgE sp. F13 - orzech ziemny 14,00 zł                                                                
IgE sp. F17 - orzech leszczyny 14,00 zł                                                                
IgE sp. F2 - mleko krowie 14,00 zł                                                                
IgE sp. F256 - orzech włoski 14,00 zł                                                                
IgE sp. F27 - wołowina 14,00 zł                                                                
IgE sp. F79 - gluten (gliadyna) 14,00 zł                                                                
IgE sp. FP5 - mieszanka żywności (dziecięca) 52,50 zł                                                                
IgE sp. G12 - żyto (pyłki) 14,00 zł                                                                
IgE sp. G3 - kupkówka pospolita 14,00 zł                                                                
IgE sp. G4 - kostrzewa łąkowa 14,00 zł                                                                
IgE sp. G5 Życica trwała 14,00 zł                                                                
IgE sp. G6 - tymotka łąkowa 14,00 zł                                                                
IgE sp. G8 - Wiechlina łąkowa 14,00 zł                                                                
IgE sp. GP1 - mieszanka traw wczesnych 52,50 zł                                                                
IgE sp. GP4 - mieszanka traw późnych 52,50 zł                                                                
IgE sp. I6 - karaluch - prusak 15,40 zł                                                                
IgE sp. M1 - Penicillium notatum 14,00 zł                                                                
IgE sp. M2 - Cladosporium herbarum 14,00 zł                                                                
IgE sp. M3 - Aspergillus fumigatus 14,00 zł                                                                
IgE sp. M4 - Mucor racemosus 14,00 zł                                                                
IgE sp. M5 - Candida albicans 14,00 zł                                                                
IgE sp. M6 - Alternaria tenuis 14,00 zł                                                                
IgE sp. MP1 - mieszanka pleśni 45,00 zł                                                                
IgE sp. T12 - wierzba 14,00 zł                                                                
IgE sp. T14 - topola 14,00 zł                                                                
IgE sp. T2 - olcha 14,00 zł                                                                
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IgE sp. T3 - brzoza 14,00 zł                                                                
IgE sp. T4 - leszczyna 14,00 zł                                                                
IgE sp. TP5 - mieszanka drzew wczesnych 56,62 zł                                                                
IgE sp. W10 - komosa biała 14,00 zł                                                                
IgE sp. W6 - bylica pospolita 14,00 zł                                                                
IgE sp. W9 - babka lancetowata 14,00 zł                                                                
IgG 33,75 zł                                                                
IgG w PMR 30,00 zł                                                                
IgG1, podklasa 131,24 zł                                                             
IgG3, podklasa 131,24 zł                                                             
IgG4, podklasa 144,36 zł                                                             
IgM 33,75 zł                                                                
Immunofiksacja (A, G, M, kap, lam) 89,24 zł                                                                
Immunofiksacja (A, G, M, kap, lam) w moczu 98,16 zł                                                                
Inhibina B 173,24 zł                                                             
Inny materiał (bad. mykol.) 38,50 zł                                                                
Inny materiał posiew (bad. bakter.) 48,86 zł                                                                
Inny materiał posiew beztlenowy (bad. bakter.) 30,00 zł                                                                
Insulina po obciążeniu (75g glukozy, 3pkt: 0, 1, 2h) 148,00 zł                                                             
Interleukina 6 100,00 zł                                                             
Kalcytonina 51,63 zł                                                                
Kalprotektyna w kale 166,86 zł                                                             
Kał - badanie ogólne 24,74 zł                                                                
Kał - G. lamblia met. ELISA 32,75 zł                                                                
Kał - krew utajona (bez diety) 9,24 zł                                                                  
Kał - norowirusy 63,91 zł                                                                
Kał - pasożyty (1 ozn.) 20,40 zł                                                                
Kał - rota i adenowirusy 27,72 zł                                                                
Kał posiew  (bad. bakter.) 42,00 zł                                                                
Kał posiew (bad. mykol.) 40,00 zł                                                                
Kanabinoidy w moczu, jakościowo 12,36 zł                                                                
Karbamazepina, ilościowo 21,08 zł                                                                
Karboksyhemoglobina, ilościowo 26,83 zł                                                                
Kariotyp, badanie cytogenetyczne 446,40 zł                                                             
Kiła (Treponema pallidum), FTA 25,00 zł                                                                
Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS IgM 88,00 zł                                                                
Kiła (Treponema pallidum), przeciwciała IgG/IgM 5,19 zł                                                                  
Kiła (Treponema pallidum), testy potwierdzenia (FTA,TPHA,VDRL,FTA 
ABS)

80,00 zł                                                                

Kiła (Treponema pallidum), testy potwierdzenia (FTA,TPHA,VDRL,FTA 
ABS) - weryfikacja

88,00 zł                                                                

Klirens kreatyniny 1,10 zł                                                                  
Klozapina, ilościowo 171,60 zł                                                             
Kokaina w moczu, jakościowo 40,43 zł                                                                
Komórki LE 12,36 zł                                                                
Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG i IgM 200,00 zł                                                             
Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgM 90,00 zł                                                                
Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała neutralizujące anty-S, 
ilościowo

121,00 zł                                                             

Kreatynina 1,10 zł                                                                  
Kreatynina w DZM 2,30 zł                                                                  
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Kreatynina w moczu 2,30 zł                                                                  
Krew pediatryczna posiew (bad. bakter.) 25,00 zł                                                                
Krew posiew (bad. bakter.) 40,00 zł                                                                
Krew posiew (bad. mykol.) 40,00 zł                                                                
Krew posiew beztlenowy (bad. bakter.) 40,00 zł                                                                
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA 73,12 zł                                                                
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG 73,12 zł                                                                
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM 73,12 zł                                                                
Kwas 5-hydroksyindolooctowy (5-HIAA) w DZM 92,39 zł                                                                
Kwas deltaaminolewulinowy w moczu 50,61 zł                                                                
Kwas foliowy 10,00 zł                                                                
Kwas homowanilinowy (HVA) w DZM 90,00 zł                                                                
Kwas metylomalonowy (MMA) 303,30 zł                                                             
Kwas moczowy 2,03 zł                                                                  
Kwas moczowy  w DZM 1,54 zł                                                                  
Kwas moczowy w moczu 1,54 zł                                                                  
Kwas walproinowy, ilościowo 16,86 zł                                                                
Kwas wanilinomigdałowy (VMA) w DZM 84,36 zł                                                                
Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo 61,86 zł                                                                
Legionella pneumophila IgG (legionelloza) 250,00 zł                                                             

Legionella pneumophila IgG, IgM, IgA (łącznie) (legionelloza) 237,00 zł                                                             

Legionella pneumophila IgM (legionelloza) 250,00 zł                                                             
Legionella pneumophila, antygen 60,00 zł                                                                
Lipaza 6,30 zł                                                                  
Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG) 6,38 zł                                                                  
Lit, ilościowo 40,43 zł                                                                
Łańcuchy lekkie kappa 40,43 zł                                                                
Łańcuchy lekkie kappa w moczu 40,43 zł                                                                
Łańcuchy lekkie lambda 40,43 zł                                                                
Łańcuchy lekkie lambda w moczu 40,43 zł                                                                
Magnez 2,96 zł                                                                  
Magnez w DZM 1,54 zł                                                                  
Magnez w moczu 1,54 zł                                                                  
Marihuana (kanabinoidy/THC) w moczu, jakościowo 12,36 zł                                                                
Meningitis test jakościowy 71,50 zł                                                                
Metadon w moczu, jakościowo 78,41 zł                                                                
Metamfetamina w moczu, jakościowo 43,30 zł                                                                
Metoksykatecholaminy w DZM (M, N, 3-Mt) 113,30 zł                                                             
Metotreksat, ilościowo 60,00 zł                                                                
Miedź w DZM, ilościowo 47,25 zł                                                                
Miedź w moczu, ilościowo 47,25 zł                                                                
Miedź w surowicy, ilościowo 47,25 zł                                                                
Miedź, ilościowo 67,05 zł                                                                
Mielogram 51,98 zł                                                                
Mioglobina 35,40 zł                                                                
Mleczany, ilościowo 10,50 zł                                                                
Mocz - badanie ogólne 1,16 zł                                                                  
Mocz posiew (bad. bakter.) 30,21 zł                                                                
Mocz posiew (bad. mykol.) 30,21 zł                                                                
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Mocznik 1,00 zł                                                                  
Mocznik w DZM 1,54 zł                                                                  
Mocznik w moczu 1,54 zł                                                                  
Mononukleoza zakaźna, jakościowo 30,93 zł                                                                
Morfina w moczu, jakościowo 43,30 zł                                                                
Morfologia krwi (pełna) 1,16 zł                                                                  
Morfologia krwi (pełna) z parametrami retikulocytarnymi 21,95 zł                                                                
Mutacja 20210 G-A genu protrombiny 213,84 zł                                                             
Mycoplasma pneumoniae IgG 21,00 zł                                                                
Mycoplasma pneumoniae IgM 21,00 zł                                                                
Mykofenolan mofetilu (MPA), ilościowo 141,74 zł                                                             
Nasienie posiew (bad. bakter.) 25,00 zł                                                                
NT pro-BNP 72,10 zł                                                                
OB 1,65 zł                                                                  
Odczyn Waalera-Rosego 5,78 zł                                                                  
OGTT w ciąży (75g, 3 pkt: 0, 1, 2h) 2,81 zł                                                                  
Opiaty w moczu jakościowo 28,88 zł                                                                
Osmolalność moczu 11,00 zł                                                                
Osmolalność surowicy 10,00 zł                                                                
Ospa (Varicella zoster virus) IgG 56,34 zł                                                                
Ospa (Varicella zoster virus) IgM 56,34 zł                                                                
P/c  przeciw akwaporynie 4 met. IIF 134,89 zł                                                             
p/c p. komórkom śródbłonka met. IIF 110,00 zł                                                             

P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgA met. ELISA 36,75 zł                                                                

P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgG met. ELISA 40,43 zł                                                                

P/c. p. 21-hydroksylazie 242,00 zł                                                             
P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) 
met. IIF

61,60 zł                                                                

P/c. p. antygenom jajnika met. IIF 151,85 zł                                                             
P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 45,00 zł                                                                
P/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GBM) met. IIF 75,06 zł                                                                
P/c. p. Coxsackie, IgM 95,61 zł                                                                
P/c. p. deaminowanej gliadynie (DGP) IgA met. ELISA 36,75 zł                                                                
P/c. p. deaminowanej gliadynie (DGP) IgG met. ELISA 40,43 zł                                                                

P/c. p. dekarboksylazie kw.glutaminowego (anty-GAD) IgG -ilościowo 36,75 zł                                                                

P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF 40,43 zł                                                                
P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF 36,75 zł                                                                
P/c. p. fosfatazie tyrozynowej (IA2) 65,00 zł                                                                
P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA met. IIF 46,20 zł                                                                
P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF 92,40 zł                                                                
P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG met. IIF 46,20 zł                                                                
P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 61,87 zł                                                                
P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA 28,88 zł                                                                
P/c. p. kardiolipinie w kl. IgM met. ELISA 28,88 zł                                                                
P/c. p. kinazie tyrozynowej (anty-MuSK) 236,10 zł                                                             
P/c. p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF 51,98 zł                                                                
P/c. p. mieloperoksydazie (MPO) (pANCA) i proteinazie 3 (PR-3) 
(cANCA) met. immunoblot

75,06 zł                                                                

Usługi medyczne, które nie zostały wymienione w cenniku, 
wyceniane są po kosztach rzeczywistych po zakończeniu usługi. Strona 13 z 23



Załącznik nr 3 
do Regulaminu Organizacyjnego

P/c. p. mięśniom gładkim (ASMA) met. IIF 36,75 zł                                                                
P/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym met. IIF 51,98 zł                                                                
P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM) met. IIF 57,75 zł                                                                
P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. IIF 57,75 zł                                                                
P/c. p. receptorom acetylocholiny (anty-ACHR) met. RIA 136,09 zł                                                             
P/c. p. receptorom TSH (TRAb) 19,39 zł                                                                
P/c. p. receptorowi fosfolipazy A2 (PLA2R) met. IIF - miano 226,00 zł                                                             
P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgG i  IgA met. 
ELISA

73,50 zł                                                                

P/c. przeciw mieloperoksydazie w kl. IgG met. Elisa 34,16 zł                                                                
P/c. przeciw MOG i akwaporynie-4 met. IIF 200,00 zł                                                             
P/c. przeciw proteinazie 3 w kl. IgG met. Elisa 34,14 zł                                                                
p/c.p. receptorowi fosfolipazy A2 (PLA2R) met. IIF 154,34 zł                                                             

Panel przeciwciał onko- i anty-neuralnych met. IIF, Immunoblot 360,00 zł                                                             

PAPP-A (Roche) 40,95 zł                                                                
Paracetamol, ilościowo 26,83 zł                                                                
Paragrypa typ 3 IgG 72,81 zł                                                                
Parathormon (intact) 10,00 zł                                                                
Parvowirus B19 IgG i IgM 80,09 zł                                                                
Parwowirus B19 DNA met. real time PCR, ilościowo 350,00 zł                                                             
Plwocina posiew (bad. bakter.) 45,22 zł                                                                
Plwocina posiew (bad. mykol.) 35,00 zł                                                                
Płyn mózgowo rdzeniowy - badanie ogólne rozszerzone 67,56 zł                                                                
Płyn mózgowo-rdzeniowy - badanie ogólne 33,50 zł                                                                
Płyn mózgowo-rdzeniowy posiew (bad. bakter.) 35,00 zł                                                                
Płyn stawowy posiew (bad. bakter.) 48,86 zł                                                                
Płyn z jamy ciała - badanie ogólne 34,65 zł                                                                
Płyn z jamy ciała posiew (bad. bakter.) 48,86 zł                                                                
Płyn z jamy ciała posiew beztlenowy (bad. bakter.) 48,86 zł                                                                
Płyn z jamy opłucnej posiew (bad. bakter.) 48,86 zł                                                                
Płyn z jamy otrzewnej posiew (bad.bakter.) 59,93 zł                                                                
Płyn z jamy otrzewnej posiew beztlenowy (bad.bakter.) 48,86 zł                                                                
Płytki krwi 10,50 zł                                                                
Pneumocystis carinii (jiroveci) IgG +IgM met. IIF 173,22 zł                                                             
Popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe BAL (bad. bakter.) 59,93 zł                                                                
Posiew beztlenowy z ropnia (bad. bakter) 40,00 zł                                                                
Posiew kału w kierunku Campylobacter 45,00 zł                                                                

Posiew kału w kierunku enteropatogennej Escherichia coli (EPEC) 45,00 zł                                                                

Posiew kału w kierunku Salmonella / Shigella (bad. bakter.) 45,00 zł                                                                

Posiew koncówki cewnika naczyniowego (bad.bakter) 48,00 zł                                                                
Posiew płynów w kierunku M. tuberculosis–met. aut. (Gruzlica) (bad. 
bakt.)

94,89 zł                                                                

Posiew w kierunku M. tuberculosis – met. 
konwencjonalna(Gruźlica)(bad. bakter.)

94,89 zł                                                                

Posiew w kierunku Yersinia enterocolitica 45,00 zł                                                                
Posiew z odleżyny (bad. bakter.) 48,86 zł                                                                
Posiew z ropnia (bad. bakter) 48,86 zł                                                                
Potas 1,16 zł                                                                  
Potas w DZM 2,31 zł                                                                  
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Potas w moczu 2,31 zł                                                                  
PPJ (ANA2) met. IIF  typ świecenia miano (dsDNA, AMA) 51,98 zł                                                                
PPJ (ANA23) met. immunoblot - 23 antygeny 187,00 zł                                                             
PPJ (ANA3) met. immunoblot (16 antygenów) 126,00 zł                                                             
PPJ (ANA9) met. IIF, typ świecenia, miano 74,24 zł                                                                
PPJ anty-SS-A (Ro) met. ELISA 79,00 zł                                                                
PPJ anty-SS-B (La) met. ELISA 46,37 zł                                                                
PPJ dsDNA met. IIF 36,75 zł                                                                
Preparat AFB met. Fluorescencyjną 20,00 zł                                                                
Profil dobowy glukozy 0,94 zł                                                                  
Prokalcytonina, ilościowo 36,75 zł                                                                
Prolaktyna 12,00 zł                                                                
Proteinogram 12,00 zł                                                                
Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP) 6,20 zł                                                                  
Przeciwciała przeciwko Infliximab 900,00 zł                                                             
Przeciwciała przeciwko kompleksowi heparyna-PF4 (HIT II) 326,70 zł                                                             
PSA całkowity 6,74 zł                                                                  
PSA panel (PSA,FPSA, wskaźnik FPSA/PSA) 36,70 zł                                                                
PSA wolny 11,60 zł                                                                
PT (INR) 1,16 zł                                                                  
Punktat posiew (bad. bakter.) 40,00 zł                                                                
Punktat tlenowo+beztlenowo+mykologia 120,00 zł                                                             
Quantiferon TB Gold Plus, test IGRA 250,00 zł                                                             
Quantiferon TB, test IGRA 250,00 zł                                                             
Retikulocyty 4,04 zł                                                                  
RF, ilościowo 9,24 zł                                                                  
RF, jakościowo 9,24 zł                                                                  
ROMA (Ca125+HE4+ROMA) 90,24 zł                                                                
Ropa posiew (bad. bakter.) 48,86 zł                                                                
Ropa posiew (bad. mykol.) 40,00 zł                                                                
Ropa posiew beztlenowy (bad. bakter.) 40,00 zł                                                                
Rozmaz krwi (manualnie) 2,20 zł                                                                  
Różyczka (Rubella virus) IgG 28,29 zł                                                                
Różyczka (Rubella virus) IgM 28,29 zł                                                                
SARS-CoV-2 (COVID-19) met. Real Time RT-PCR 242,00 zł                                                             
Sód 1,16 zł                                                                  
Sód w DZM 2,31 zł                                                                  
Sód w moczu 2,31 zł                                                                  
Streptococcus gr. B (GBS) DNA, met. Real Time  PCR, jakościowo 236,50 zł                                                             
Szczawiany w DZM 69,30 zł                                                                
Szczawiany w moczu 85,00 zł                                                                
Świnka (Myxovirus parotitis) IgG 46,37 zł                                                                
Świnka (Myxovirus parotitis) IgM 50,59 zł                                                                
T3 11,00 zł                                                                
T4 11,00 zł                                                                
Takrolimus, ilościowo 194,24 zł                                                             
TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu), IgG met. ELISA 80,43 zł                                                                

TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu), IgG met. ELISA w PMR 135,00 zł                                                             

TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu), IgM met. ELISA 80,43 zł                                                                
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TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu), IgM met. ELISA w PMR 100,00 zł                                                             

Termolabilny wariant MTHFR - analiza wariantów A1298C oraz C677T 275,00 zł                                                             

Test  EMA 350,00 zł                                                             
Test obciążenia glukozą (3pkt, 50g, 1 i 2h) 2,55 zł                                                                  
Test obciążenia glukozą (75g, 2 pkt: 0, 2h) 1,87 zł                                                                  
Test obciążenia glukozą (75g, 3 pkt: 0, 1, 2h) 2,81 zł                                                                  
Test obciążenia glukozą (75g, 4pkt: 0, 1, 2, 3h) 3,74 zł                                                                  

Test potwierdzenia obecności przeciwciał anty-HIV 1 i anty-HIV 2 319,00 zł                                                             

TIBC 3,78 zł                                                                  
Toksokaroza (Toxocara canis) IgG 73,12 zł                                                                
Toxoplasma gondii DNA met. real time PCR, jakościowo 162,00 zł                                                             
Toxoplasma gondii IgA 52,79 zł                                                                
Toxoplasma gondii IgG 9,90 zł                                                                  
Toxoplasma gondii IgG awidność 47,25 zł                                                                
Toxoplasma gondii IgM 9,90 zł                                                                  
Transferyna 8,40 zł                                                                  
Troponina T 12,00 zł                                                                
Trójcykliczne antydepresanty w moczu, jakościowo 29,51 zł                                                                
Trójglicerydy 1,54 zł                                                                  
Tyreoglobulina 43,30 zł                                                                
VDRL w PMR 10,00 zł                                                                
Wankomycyna, ilościowo 42,00 zł                                                                
Wapń całkowity 1,54 zł                                                                  
Wapń w DZM 1,54 zł                                                                  
Wapń w moczu 2,30 zł                                                                  
Wapń zjonizowany met. ISE 6,93 zł                                                                  
Witamina B12 10,00 zł                                                                
Witamina B3 211,00 zł                                                             
Witamina B6 179,82 zł                                                             
Witamina D metabolit 25(OH) 50,00 zł                                                                
Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 83,99 zł                                                                
Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR) 0,01 zł                                                                  
Wskaźnik wapń / kreatynina 0,01 zł                                                                  
Wydzielina z gruczołu Bartholiniego posiew (bad. bakter.) 40,00 zł                                                                
Wymaz na nosicielstwo MRSA (bad. bakter.) 35,00 zł                                                                
Wymaz na nosicielstwo MRSA i MSSA. 35,00 zł                                                                
Wymaz spod napletka (bad. bakter.) 25,00 zł                                                                
Wymaz z  przedsionka pochwy w kierunku paciorkowców grupy B 
(GBS)

25,00 zł                                                                

Wymaz z cewki moczowej (bad. bakter.) 25,00 zł                                                                
Wymaz z cewki moczowej w kierunku antygenu Chlamydia 
trachomatis met. immunofluorescencji

70,00 zł                                                                

Wymaz z cewki moczowej w kierunku Mycoplasma hominis i 
Ureaplasma spp.

40,00 zł                                                                

Wymaz z czyraków (bad. bakter.) 40,00 zł                                                                
Wymaz z gardła rozszerzony (bad. bakter.) 15,00 zł                                                                
Wymaz z gardła/migdałków (bad.mykol.) 28,05 zł                                                                
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Wymaz z gardła/migdałków w kierunku Streptococcus pyogenes i 
paciorkowców beta-hemolizujących grupy A, C i G (bad. bakter.)

28,05 zł                                                                

Wymaz z jamy ustnej  (bad. bakter.) 25,00 zł                                                                
Wymaz z jamy ustnej (bad. mykol.) 25,00 zł                                                                
Wymaz z kanału szyjki macicy (bad. bakter.) 45,22 zł                                                                
Wymaz z kanału szyjki macicy beztlenowo (bad. bakter.) 35,00 zł                                                                
Wymaz z kanału szyjki macicy tlenowo+mykologia 80,00 zł                                                                
Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku antygenu Chlamydia 
trachomatis met. immunofluorescencji

77,00 zł                                                                

Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku Mycoplasma hominis i 
Ureaplasma spp.

44,00 zł                                                                

Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku Neisseria gonorrhoeae 
(GNC)

25,00 zł                                                                

Wymaz z miejsca wkłucia 48,86 zł                                                                
Wymaz z migdałków (bad. bakter.) 25,00 zł                                                                
Wymaz z nosa (bad. bakter.) 28,05 zł                                                                
Wymaz z odbytu (bad. bakter.) 28,05 zł                                                                
Wymaz z odbytu (bad. mykol.) 28,05 zł                                                                
Wymaz z odbytu w kierunku VRE (bad. bakter.) 67,00 zł                                                                
Wymaz z okolicy odbytu (bad. mykol.) 25,00 zł                                                                
Wymaz z owrzodzenia (bad. bakter.) 48,86 zł                                                                
Wymaz z pępka (bad. bakter.) 28,05 zł                                                                
Wymaz z pochwy (bad. bakter.) 45,22 zł                                                                
Wymaz z pochwy (bad. mykol.) 35,00 zł                                                                
Wymaz z pochwy beztlenowo (bad. bakter.) 35,00 zł                                                                
Wymaz z przedsionka pochwy i odbytnicy w kierunku paciorkowców 
grupy B (GBS)

25,00 zł                                                                

Wymaz z rany (bad. bakter.) 48,86 zł                                                                
Wymaz z rany (bad. mykol.) 40,00 zł                                                                
Wymaz z rany beztlenowo (bad. bakter.) 40,00 zł                                                                
Wymaz z rany tlenowo+beztlenowo+mykologia 120,00 zł                                                             
Wymaz z ucha lewego beztlenowo (bad. bakter.) 25,00 zł                                                                
Wymaz z ucha lewego tlenowo+mykologia 80,00 zł                                                                
Wymaz z ucha prawego beztlenowo (bad. bakter.) 28,05 zł                                                                
Wymaz z ucha prawego tlenowo+mykologia 80,00 zł                                                                
Wymaz z worka spojówkowego OL (bad. bakter.) 28,05 zł                                                                
Wymaz z worka spojówkowego OP (bad. bakter.) 28,05 zł                                                                
Wymaz ze stopy cukrzycowej (bad. bakter.) 40,00 zł                                                                
Wymaz ze zmian skórnych (bad. bakter.) 28,05 zł                                                                
Wymaz ze zmian skórnych (bad. mykol.) 25,00 zł                                                                
Yersinia enterocolitica i pseudotuberculosis IgA met. ELISA 45,00 zł                                                                
Yersinia enterocolitica i pseudotuberculosis IgG met. ELISA 45,00 zł                                                                

Yersinia enterocolitica i pseudotuberculosis IgM met. ELISA 45,00 zł                                                                

Zastawka posiew (bad. bakter.) 35,20 zł                                                                
Zespół Gilberta (gen UGT1A1 - najczęstsza mutacja) 200,00 zł                                                             
Żelazo 1,54 zł                                                                  

Nazwa świadczenia Cena

Zakłady lecznicze przy ulicy Cegłowskiej 80 w Warszawie
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BADANIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
Angio MRI głowy 428,40 zł                                                             
Angio MRI tętnic szyjnych - bez kontrastu 581,40 zł                                                             
Angio MRI tętnic szyjnych - z kontrastem 581,40 zł                                                             
Angio TK głowy - z kontrastem 357,00 zł                                                             
Angio TK jamy brzusznej - z kontrastem 367,20 zł                                                             
Angio TK Klatki piersiowej - z kontrastem 341,70 zł                                                             
Angio TK kończyn - z kontrastem 367,20 zł                                                             
Angio TK szyi - z kontrastem 387,60 zł                                                             
Angio TK żył jamy brzusznej 367,20 zł                                                             
Angio TK żył kończyn dolnych 175,44 zł                                                             
Badanie lekarskie przewodu pokarm. - przełyk 104,04 zł                                                             
Biopsja cienkoigłowa pod kontrolą USG 95,88 zł                                                                
Cystografia mikcyjna - dorośli 147,90 zł                                                             
Diagnostyka USG Doppler przyłóżkowe z opisem (aparat 
Udzielającego zamówienie)

84,66 zł                                                                

Diagnostyka USG ogólne przyłóżkowe z opisem (aparat Udzielającego 
zamówienie)

71,40 zł                                                                

Enterografia MRI - OPCJA ZEWNĘTRZNA 673,20 zł                                                             
Fistulografia AV 214,20 zł                                                             
Histerosalphingografia (HSG) 147,90 zł                                                             
MR - badanie dyfuzji lub perfuzji 469,20 zł                                                             
MR głowy 330,00 zł                                                             
MR głowy z kontrastem 510,00 zł                                                             
MR jamy brzusznej 350,00 zł                                                             
MR przysadki mózgowej z kontrastem 448,80 zł                                                             
MR przysadki z kontrastem 448,80 zł                                                             
MR stawu kolanowego 408,00 zł                                                             
MRI - badanie dyfuzji lub perfuzji 469,20 zł                                                             
MRI - dodatkowa dokumentacja zdjęciowa (1 CD) 2,04 zł                                                                  
MRI badanie morfologiczne serca z oceną funkcji skurczowej i 
żywotności - OPCJA ZEWNĘTRZNA

734,40 zł                                                             

MRI krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego (opcja cine) 650,00 zł                                                             
MRI kręgosłupa lub kanału kręgowego lędźwiowo-krzyżowego - bez i 
z kontrastem

510,00 zł                                                             

MRI kręgosłupa lub kanału kręgowego lędźwiowo-krzyżowego - bez 
kontrastu

331,50 zł                                                             

MRI kręgosłupa lub kanału kręgowego piersiowego - bez i z 
kontrastem

510,00 zł                                                             

MRI kręgosłupa lub kanału kręgowego piersiowego - bez kontrastu 325,00 zł                                                             

MRI kręgosłupa lub kanału kręgowego szyjnego - bez i z kontrastem 510,00 zł                                                             

MRI kręgosłupa lub kanału kręgowego szyjnego - bez kontrastu 331,50 zł                                                             
MRI małych stawów i kości - bez kontrastu 408,00 zł                                                             
MRI miednicy małej - bez i z kontrastem 550,80 zł                                                             
MRI miednicy małej - bez kontrastu 550,80 zł                                                             
MRI mózgowia - bez i z kontrastem 510,00 zł                                                             
MRI mózgowia - bez kontrastu 510,00 zł                                                             
MRI mózgowia - procedura udarowa 336,60 zł                                                             
MRI narządów jamy brzusznej - bez i z kontrastem 530,40 zł                                                             
MRI narządów jamy brzusznej - bez kontrastu 357,00 zł                                                             
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MRI oczodołów i gałki ocznej - bez i z kontrastem 540,60 zł                                                             
MRI oczodołów i gałki ocznej - bez kontrastu 377,40 zł                                                             
MRI przysadki 448,80 zł                                                             
MRI serca z oceną funkcji skurczowej i żywotności - OPCJA 
ZEWNĘTRZNA

734,40 zł                                                             

MRI serca z oceną funkcji skurczowej, żywotności oraz oceną perfuzji 
wieńcowej w spoczynku z próbą czynnościową - OPCJA ZEWNĘTRZNA

775,20 zł                                                             

MRI stawów i kości - bez kontrastu 408,00 zł                                                             
MRI stawów i kości - z kontrastem 601,80 zł                                                             
Obsługa aparatów śródoperacyjnych ze skopią - stawka za godzinę 
pracy (aparat Udzielającego zamówienie)

66,30 zł                                                                

Rtg - dodatkowa dokumentacja zdjęciowa (1Film) 12,24 zł                                                                
Rtg  kręgosłupa szyjnego czynnościowe 42,84 zł                                                                
Rtg  stawów biodrowych 51,00 zł                                                                
RTG - wiek kostny u dziecka 48,96 zł                                                                
RTG całego kręgosłupa w poz. stojacej (scolioza) ap+bok 112,20 zł                                                             
RTG całego kręgosłupa w poz. stojącej (scolioza) ap 96,90 zł                                                                
Rtg całego kręgosłupa w poz. stojącej (scolioza) AP + bok 110,00 zł                                                             
RTG całych kończyn dolnych 191,76 zł                                                             
Rtg celowane na kopuły przepony 45,90 zł                                                                
Rtg celowane na poszczególny krąg 33,66 zł                                                                
Rtg celowane na poszczególny krąg (AP+LL) 39,78 zł                                                                
Rtg celowane na siodło tureckie 32,64 zł                                                                
Rtg celowane tarczycy 51,00 zł                                                                
Rtg czaszki (1 proj.) 26,52 zł                                                                
RTG czaszki ap+bok 34,00 zł                                                                
RTG dłonie (porównawcze) 33,66 zł                                                                
Rtg głowy 34,68 zł                                                                
RTG jamy brzusznej - ostry brzuch (2 proj.) 59,16 zł                                                                
RTG jamy brzusznej - ostry brzuch (2 projekcje) 59,16 zł                                                                
RTG jamy brzusznej przeglądowe 39,78 zł                                                                
RTG kalibrowane bioder AP ze znacznikiem kulkowym 40,80 zł                                                                
Rtg klatki piersiowej ap 34,68 zł                                                                
RTG klatki piersiowej AP + bok 52,02 zł                                                                
RTG klatki piersiowej ap+bok 52,02 zł                                                                
RTG klatki piersiowej bok 49,98 zł                                                                
RTG klatki piersiowej p.a. lub jamy brzusznej wykonany na oddziałach 
z opisem (aparat Przyjmującego zamówienie)

204,00 zł                                                             

RTG kończyn dolnych na długiej kliszy do oceny osi długich kończyn 191,76 zł                                                             

Rtg kości długich - udo, podudzie 62,22 zł                                                                
Rtg kości krzyżowej 36,00 zł                                                                
Rtg kości miednicy 36,72 zł                                                                
RTG kości miednicy AP + bok/skos 36,72 zł                                                                
Rtg kości nosa 23,46 zł                                                                
Rtg kości ogonowej 32,64 zł                                                                
Rtg kości piętowej bok+osiowe 33,66 zł                                                                
Rtg kości przedramienia ap+bok 37,74 zł                                                                
Rtg kości ramiennej ap+bok 36,72 zł                                                                
RTG kości udowej ap+bok 40,80 zł                                                                
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RTG kości wykonany na oddziałach z opisem (aparat Przyjmującego 
zamówienie)

204,00 zł                                                             

Rtg kręgosłupa lędźwiowego AP + bok 51,00 zł                                                                
RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego ap+bok 48,96 zł                                                                
RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego ap+skosy 56,10 zł                                                                
RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego czynnościowe 112,20 zł                                                             
RTG kręgosłupa piersiowego ap+bok 45,90 zł                                                                
RTG kręgosłupa szyjnego (1 proj.) 37,74 zł                                                                
RTG kręgosłupa szyjnego ap+bok 52,02 zł                                                                
RTG kręgosłupa szyjnego ap+bok+czynnościowe 56,10 zł                                                                
Rtg kręgosłupa szyjnego ap+skosy 52,02 zł                                                                
RTG kręgosłupa szyjnego bok+skosy 58,14 zł                                                                
RTG łopatki + promieniem styczne do łopatki 49,98 zł                                                                
Rtg mostka 28,56 zł                                                                
RTG nadgarstka (4 proj.) 47,94 zł                                                                
RTG nadgarstka AP + bok 29,58 zł                                                                
Rtg nadgarstka ap+bok 29,58 zł                                                                
Rtg nadgarstków 35,70 zł                                                                
Rtg obojczyka 33,66 zł                                                                
Rtg obojczyków 45,00 zł                                                                
Rtg obu rąk porównawcze ap+bok 38,76 zł                                                                
Rtg obu stawów barkowych ap 47,94 zł                                                                
RTG obu stawów barkowych ap+osiowe 52,02 zł                                                                
RTG obu stawów biodrowych (porównawcze) AP + bok/skos 33,66 zł                                                                
RTG obu stóp porównawcze 46,92 zł                                                                
Rtg oczodołów ap 28,56 zł                                                                
Rtg osiowe - dwie rzepki 38,78 zł                                                                
Rtg osiowe barku 36,72 zł                                                                
Rtg osiowe rzepki 29,58 zł                                                                
Rtg osiowe stawu biodrowego 39,78 zł                                                                
RTG palca dłoni AP + bok 25,50 zł                                                                
Rtg palca ręki ap+bok 25,50 zł                                                                
Rtg palca stopy 26,52 zł                                                                
RTG pięty 30,60 zł                                                                
Rtg pięty (porównawcze L+P) 37,74 zł                                                                
Rtg podstawa twarzoczaszka (1 proj.) 28,56 zł                                                                
RTG podudzia AP + bok 39,78 zł                                                                
RTG podudzia ap+bok 39,78 zł                                                                
Rtg przeglądowy jamy brzusznej (1 proj.) 39,78 zł                                                                
Rtg ręki ap 29,58 zł                                                                
Rtg ręki ap + bok 20,40 zł                                                                
Rtg ręki ap+skos 37,74 zł                                                                
Rtg stawów biodrowych skosy 45,90 zł                                                                
RTG stawów kolanowych 39,78 zł                                                                
RTG stawów kolanowych porównawcze ap+jeden bok 44,88 zł                                                                
RTG stawów kolanowych w poz. Stojącej 44,88 zł                                                                
Rtg stawów skokowych 29,58 zł                                                                
Rtg stawów skokowych (AP + LL) 29,58 zł                                                                
RTG stawów skokowych AP 37,74 zł                                                                
RTG stawu barkowego 36,72 zł                                                                
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Rtg stawu biodrowego 38,76 zł                                                                
RTG stawu biodrowego osiowe 39,78 zł                                                                
RTG stawu kolanowego AP + bok 26,52 zł                                                                
RTG stawu kolanowego ap+bok 26,52 zł                                                                
Rtg stawu krzyżowo-biodrowego 38,76 zł                                                                
Rtg stawu łokciowego  ap + bok 36,72 zł                                                                
RTG stawu ramiennego ap w trzech rotacjach (zewnętrznej, 
neutralnej i wewnętrznej)

114,24 zł                                                             

RTG stawu ramiennego- projekcja pachowa 36,72 zł                                                                
Rtg stawu skokowego ap + bok 31,62 zł                                                                
Rtg stawy skroniowo-żuchwowe 68,34 zł                                                                
RTG stopy 32,64 zł                                                                
Rtg stopy - 2 projekcje + skos 40,80 zł                                                                
RTG stopy ap+bok 32,64 zł                                                                
RTG stopy ap+bok w obciążeniu 32,64 zł                                                                
RTG stopy ap+skos 48,96 zł                                                                
Rtg stopy skosy 30,60 zł                                                                
RTG stresowe kolana (obciążeniowe) do oceny niestabilności 42,00 zł                                                                
Rtg szyi 32,64 zł                                                                
Rtg z kontrastem pod kontrolą skopii 91,80 zł                                                                

RTG za pomocą zdjęciowych aparatów RTG z opisem wykonany na 
sali operacyjnej lub oddziałach (aparat Udzielającego zamówienie)

112,20 zł                                                             

RTG za pomocą zdjęciowych aparatów z opisem - mobilne 112,20 zł                                                             
Rtg zatok 28,56 zł                                                                
Rtg żeber (jedna strona) 43,86 zł                                                                
Rtg żeber (L+P) 64,26 zł                                                                
Rtg żuchwy 45,90 zł                                                                

Seriogram dolnego odc. przewodu pokarm. (wlew cieniujący) 198,90 zł                                                             

Seriogram górnego odc. przewodu pokarm. (żołądek i dwunastnica) 158,10 zł                                                             

Seriogram jelita cienkiego (pasaż) 161,16 zł                                                             
Spektroskopia MRI - OPCJA ZEWNĘTRZNA 720,00 zł                                                             
TK - dodatkowa dokumentacja zdjęciowa (1 CD) 2,04 zł                                                                  
TK - dodatkowa dokumentacja zdjęciowa (1Film) 12,24 zł                                                                
TK angio tętnic szyjnych 380,00 zł                                                             
TK głowy 142,80 zł                                                             
TK głowy  - z kontrastem 204,00 zł                                                             
TK głowy - badanie dwufazowe 275,40 zł                                                             
TK głowy - bez i z kontrastem 204,00 zł                                                             
TK głowy - bez kontrastu 204,00 zł                                                             
TK jamy brzusznej 178,50 zł                                                             
TK jamy brzusznej - badanie dwufazowe 142,80 zł                                                             
TK jamy brzusznej - bez i z kontrastem 316,20 zł                                                             
TK jamy brzusznej - bez kontrastu 178,50 zł                                                             
TK jamy brzusznej i miednicy małej - badanie dwufazowe 316,20 zł                                                             
TK jamy brzusznej i miednicy małej - bez kontrastu 316,20 zł                                                             
TK jamy brzusznej i miednicy mniejszej z kontrastem 316,20 zł                                                             
TK jamy brzusznej z kontrastem 280,50 zł                                                             
TK klatki piersiowej - badanie dwufazowe 306,00 zł                                                             

Usługi medyczne, które nie zostały wymienione w cenniku, 
wyceniane są po kosztach rzeczywistych po zakończeniu usługi. Strona 21 z 23



Załącznik nr 3 
do Regulaminu Organizacyjnego

TK klatki piersiowej - bez i z kontrastem 255,00 zł                                                             
TK klatki piersiowej - bez kontrastu 198,90 zł                                                             
TK klatki piersiowej HRCT 198,90 zł                                                             
TK klatki piersiowej i przełyku - bez i z kontrastem 286,62 zł                                                             
TK klatki piersiowej z kontrastem 255,00 zł                                                             
TK kości kończyn dolnych i stawów - bez i z kontrastem 340,68 zł                                                             
TK kości kończyn dolnych i stawów - bez kontrastu 163,20 zł                                                             
TK kości kończyn górnych i stawów - bez i z kontrastem 340,68 zł                                                             
TK kości kończyn górnych i stawów - bez kontrastu 198,90 zł                                                             
TK kości skroniowe, uszy - bez kontrastu 171,36 zł                                                             
TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego - bez i z kontrastem 285,60 zł                                                             
TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego - bez kontrastu 142,80 zł                                                             
TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego (LS) 140,00 zł                                                             
TK kręgosłupa piersiowego - bez i z kontrastem 285,60 zł                                                             
TK kręgosłupa piersiowego - bez kontrastu 142,80 zł                                                             
TK kręgosłupa szyjnego - bez i z kontrastem 285,60 zł                                                             
TK kręgosłupa szyjnego - bez kontrastu 142,80 zł                                                             
TK miednicy  małej - badanie dwufazowe 326,40 zł                                                             
TK miednicy małej - bez kontrastu 193,80 zł                                                             
TK miednicy mniejszej z kontrastem 326,40 zł                                                             
TK nieinwazyjna koronarografia 601,80 zł                                                             
TK obu kończyn dolnych z oceną rotacji 177,00 zł                                                             
TK obu kończyn górnych z oceną rotacji 180,54 zł                                                             
TK Rekonstrukcja 3D 102,00 zł                                                             
TK szyi - badanie dwufazowe 255,00 zł                                                             
TK szyi - bez i z kontrastem 275,40 zł                                                             
TK szyi - bez kontrastu 163,20 zł                                                             
TK Trauma scan całego ciała - bez kontrastu 652,80 zł                                                             
TK Trauma scan całego ciała - z kontrastem 775,20 zł                                                             
TK twarzoczaszki - bez i z kontrastem 270,30 zł                                                             
TK twarzoczaszki - bez kontrastu 163,20 zł                                                             
TK zatok - bez kontrastu 163,20 zł                                                             
Urografia - dorośli 204,00 zł                                                             

USG aorty tętnic trzewnych i biodrowych - metodą Doppler Duplex 86,00 zł                                                                

USG jamy brzusznej (dorośli i dzieci) 83,64 zł                                                                
USG jamy brzusznej i gruczołu krokowego (prostaty) przez powłoki 
brzuszne 49,98 zł                                                                

USG jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej 48,96 zł                                                                
USG jamy brzusznej wraz z gruczołem krokowym 49,98 zł                                                                
USG jamy opłucnej 49,98 zł                                                                
USG jąder 49,98 zł                                                                
USG łuku aorty i tętnic kończyn górnych - Doppler 85,68 zł                                                                

USG łuku aorty i tętnic kończyn górnych - metodą Doppler Duplex  85,68 zł                                                                

USG narządów ruchu - dwa stawy 108,12 zł                                                             
USG narządów ruchu - jeden staw 73,44 zł                                                                
USG narządów ruchu /dwa stawy/ 108,12 zł                                                             
USG narządów ruchu /jeden staw/ 73,44 zł                                                                
USG piersi 49,98 zł                                                                
USG przezciemiączkowe 83,64 zł                                                                
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USG przezciemiączkowe - metodą Doppler 83,64 zł                                                                
USG przezczaszkowe - metodą Doppler 83,64 zł                                                                
USG stawów biodrowych u dzieci 51,00 zł                                                                
USG sutków 49,98 zł                                                                
USG ślinianek i węzłów chłonnych 49,98 zł                                                                
USG tarczycy 49,98 zł                                                                
USG tętnic kończyn dolnych - Doppler 87,72 zł                                                                
USG tętnic kończyn dolnych - metodą Doppler Duplex 87,72 zł                                                                
USG tętnic nerkowych - metodą Doppler 83,64 zł                                                                
USG tętnic ocznych – metodą Doppler 83,64 zł                                                                
USG tętnic szyjnych, kręgowych i łuku aorty  - metodą Doppler 
Duplex 83,64 zł                                                                

USG tkanek miękkich 49,98 zł                                                                

USG tkanek miękkich wskazanej okolicy (krwiak, ropień, torbiel i inne) 83,64 zł                                                                

USG układu moczowego 48,96 zł                                                                
USG wątroby 49,98 zł                                                                
USG zawartości worka mosznowego 49,98 zł                                                                
USG żył jamy brzusznej - metodą Doppler 83,64 zł                                                                
USG żył kończyn dolnych - Doppler 83,64 zł                                                                
USG żył kończyn dolnych - metodą Doppler 87,72 zł                                                                
USG żył kończyn górnych - Doppler 83,64 zł                                                                
USG żył kończyn górnych - metodą Doppler 83,64 zł                                                                
USG żył nerkowych - metodą Doppler 83,64 zł                                                                
USG żył szyi - metodą Doppler 83,64 zł                                                                
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