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1. Postanowienia wstępne 
 

1. Ceny zawarte w Cenniku świadczeń zdrowotnych Górnośląskiego Centrum Medycznego  

im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach są cenami netto. 

2. W przypadku wykonywania świadczeń w innym celu niż profilaktyka, zachowanie, 

ratowanie, przywracanie i poprawie zdrowia, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy  

o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 685 z późn. 

zm.) do ceny określonej w cenniku doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%. 

 

2. Osobodzień pobytu w oddziale stacjonarnym 
 

Oddziały stacjonarne Specjalistycznego Szpitala Wieloprofilowego  
 

 

Nazwa Oddziału Cena  

Oddział Chorób Wewnętrznych i Reumatologii 450,00 zł 

Oddział Rehabilitacji Leczniczej 220,00 zł 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 2 500,00 zł 

Oddział Neurologii 650,00 zł 

Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii 650,00 zł 

Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu 650,00 zł 

Oddział Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej 650,00 zł 

Oddział Psychiatrii i Psychoterapii 400,00 zł 

Oddział Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych 450,00 zł 

Oddział Geriatrii 550,00 zł 

Oddział Pneumonologii 550,00 zł 

Oddział Neurochirurgii 650,00 zł 

  

Oddziały stacjonarne Górnośląskiego Ośrodka Kardiologicznego  
 

 

Nazwa Oddziału Cena  

I Oddział Kardiologii 600,00 zł 

II Oddział Kardiologii 600,00 zł 

III Oddział Kardiologii 600,00 zł 

Oddział Elektrokardiologii 600,00 zł 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym 

(odcinek na parterze) 
2 500,00 zł 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym 

(odcinek na VI piętrze) 
2 500,00 zł 

Oddział Kardiochirurgii 680,00 zł 

Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 1 200,00 zł 

Oddział Kardiologii - Cieszyn 600,00 zł 

Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego - Cieszyn 1 200,00 zł 
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Osobodzień pobytu w oddziale stacjonarnym nie obejmuje kosztów: leków, krwi, preparatów 

krwiopochodnych, materiałów wszczepiennych, zabiegów operacyjnych, badań 

diagnostycznych i pozostałych procedur medycznych. 

 

3. Osobodzień pobytu w oddziale dziennym 
 

Nazwa Oddziału Cena  

Oddział Dzienny Rehabilitacji Psychiatrycznej Zaburzeń Nerwicowych 130,00 zł 

Oddział Dzienny Rehabilitacji Psychiatrycznej 120,00 zł 

Oddział Dzienny Rehabilitacji Kardiologicznej 150,00 zł 

 

Osobodzień pobytu w oddziale dziennym obejmuje koszt leków, badań laboratoryjnych, 

diagnostycznych oraz zabiegów rehabilitacyjnych. 

 

4. Konsultacje w poradniach specjalistycznych lub na 

oddziałach szpitalnych 
 

Nazwa świadczenia Cena  

Konsultacja lekarska  150,00 zł 

 

Konsultacja nie obejmuje kosztów:  leków, badań diagnostycznych i pozostałych procedur 

medycznych 

 

5. Świadczenia wykonywane w Szpitalnym Oddziale 

Ratunkowym 
 

Nazwa świadczenia Cena  

Aspiracja krwiaka paznokcia, skóry lub tkanki podskórnej 120,00 zł 

Aspiracja ropnia paznokcia, skóry lub tkanki podskórnej 120,00 zł 

Aspiracja stawu 100,00 zł 

Badanie palcem odbytu  50,00 zł 

Cewnikowanie pęcherza przez cewkę jednorazowe 70,00 zł 

Cewnikowanie żył 50,00 zł 

Defibrylacja 100,00 zł 

Drenaż jamy opłucnowej 450,00 zł 

Drenaż ropnia (przez jamę ustną) (przez szyję): okołogardłowego 120,00 zł 

Echokardiografia 165,00 zł 

Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami 35,00 zł 
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Elektrokardiogram nieokreślony 20,00 zł 

Elektrokardiogram z 1-3 odprowadzeniami 20,00 zł 

Farmakoterapia domięśniowa (bez ceny leku) 20,00 zł 

Farmakoterapia doustna (bez ceny leku) 10,00 zł 

Farmakoterapia dożylna (bez ceny leku) 30,00 zł 

Farmakoterapia podjęzykowa (bez ceny leku) 10,00 zł 

Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki skóry 340,00 zł 

Inne oczyszczenie rany, zakażenia lub oparzenia bez wycinania 220,00 zł 

Intubacja dotchawicza 340,00 zł 

Laryngoskopia i inne wziernikowanie tchawicy 210,00 zł 

Monitorowanie elektrokardiograficzne 60,00 zł 

Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych 50,00 zł 

Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego  25,00 zł 

Nacięcie zmiany ropnej  190,00 zł 

Nacięcie/ drenaż skóry/ tkanki podskórnej  160,00 zł 

Nakłucie opłucnej - punkcja odbarczająca 360,00 zł 

Nakłucie tętnicy 70,00 zł 

Nakłucie żyły (pobranie krwi) 10,00 zł 

Oczyszczenie (wycięcie) rany, zakażenia, oparzenia  330,00 zł 

Oczyszczenie przez wycięcie zdewitalizowanej tkanki 200,00 zł 

Opanowanie krwotoku z nosa  450,00 zł 

Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - miejsce nieokreślone 260,00 zł 

Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - paliczki ręki 260,00 zł 

Płukanie oka  50,00 zł 

Płukanie przez sondę żołądkową (nosowo-żołądkową)  120,00 zł 

Płukanie rany  100,00 zł 

Płukanie ucha 60,00 zł 

Płukanie z usunięciem woskowiny  100,00 zł 

Płukanie żołądka 60,00 zł 

Pobranie wymazu z nosogardzieli 120,00 zł 

Podanie anatoksyny tężcowej (bez ceny substancji) 20,00 zł 

Podanie antytoksyny przeciwtężcowej (bez ceny substancji) 20,00 zł 

Przednia tamponada nosa przy krwotoku 320,00 zł 

Przetoczenie czynników krzepnięcia (bez ceny preparatu) 150,00 zł 

Przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych (bez ceny preparatu) 150,00 zł 

Przetoczenie koncentratu płytkowego (bez ceny preparatu) 150,00 zł 

Przetoczenie osocza (bez ceny preparatu) 150,00 zł 

Przyżeganie przy krwotoku z nosa i tamponada 280,00 zł 

Pulsoksymetria 10,00 zł 
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Resuscytacja ręczna 250,00 zł 

Sedacja i nadzór intensywny (do 2 godzin) 500,00 zł 

Szycie licznych ran skóry i tkanki podskórnej, 4 ran i powyżej 320,00 zł 

Szycie licznych ran skóry i tkanki podskórnej, poniżej 4 ran 270,00 zł 

Szycie mięśnia/powięzi - inne 210,00 zł 

Szycie mięśnia/powięzi ręki 200,00 zł 

Szycie pojedynczej rany skóry i tkanki podskórnej, długości do 4,0 cm 200,00 zł 

Szycie pojedynczej rany skóry i tkanki podskórnej, długości powyżej 4,0 cm 230,00 zł 

Szycie rany nosa 180,00 zł 

Szycie rany wargi 230,00 zł 

Szycie skóry i tkanki podskórnej w innym miejscu 200,00 zł 

Szycie ścięgna - inne 210,00 zł 

Szycie ścięgna ręki 300,00 zł 

Szycie ścięgna zginacza ręki 200,00 zł 

Szycie tętnicy 170,00 zł 

Szycie żyły 170,00 zł 

Test antygenowy w kierunku COVID-19 z pobraniem wymazu 150,00 zł 

Test PCR w kierunku COVID-19 z pobraniem wymazu 560,00 zł 

Tlenoterapia 40,00 zł 

Tracheostomia czasowa 670,00 zł 

Tylna i przednia tamponada nosa przy krwotoku 320,00 zł 

Usunięcie ciała obcego bez nacięcia 80,00 zł 

Usunięcie ciała obcego z nogi bez nacięcia z wyjątkiem stopy 100,00 zł 

Usunięcie ciała obcego z ręki bez nacięcia 80,00 zł 

Usunięcie ciała obcego ze skóry i tkanki podskórnej z nacięciem 140,00 zł 

Usunięcie ciała obcego ze światła gardła bez nacięcia 100,00 zł 

Usunięcie ciała obcego ze światła przełyku bez nacięcia 200,00 zł 

Usunięcie ciała obcego ze światła ucha bez nacięcia 180,00 zł 

Usunięcie gipsu 60,00 zł 

Usunięcie paznokcia, łożyska paznokcia lub obrąbka naskórkowego 90,00 zł 

Usunięcie rurki tracheostomijnej 100,00 zł 

Usunięcie szwów z głowy lub szyi 60,00 zł 

Usunięcie szwów z innej okolicy 50,00 zł 

Usunięcie tamponady nosa 150,00 zł 

Wlew przezodbytowy 50,00 zł 

Wprowadzenie czasowego rozrusznika serca 750,00 zł 

Wprowadzenie innej sondy do żołądka (nosowo-żołądkowej) w celu 
odbarczenia żołądka 

80,00 zł 

Wprowadzenie na stałe cewnika do pęcherza moczowego 70,00 zł 
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Wstrzyknięcie antidotum (bez ceny substancji) 50,00 zł 

Wstrzyknięcie antykoagulanta (bez ceny substancji) 50,00 zł 

Wstrzyknięcie sterydów (bez ceny substancji) 50,00 zł 

Wstrzyknięcie/ infuzja elektrolitów (bez ceny substancji) 50,00 zł 

Wycięcie martwiczej tkanki 160,00 zł 

Wymiana opatrunku unieruchamiającego kończyny dolnej 80,00 zł 

Wymiana opatrunku unieruchamiającego kończyny górnej 80,00 zł 

Wymiana rurki tracheostomijnej 310,00 zł 

Wymiana tamponady nosa 220,00 zł 

Wymiana tamponu lub drenu w ranie 180,00 zł 

Założenie cewnika do tętnicy 380,00 zł 

Założenie cewnika do żyły centralnej 630,00 zł 

Założenie innego unieruchomienia gipsowego 80,00 zł 

Założenie innej szyny unieruchamiającej 80,00 zł 

Założenie kołnierza szyjnego 50,00 zł 

Założenie opatrunku na ranę  35,00 zł 

Założenie szyny z gipsem 80,00 zł 

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji 170,00 zł 

Zamknięte nastawienie złamania nosa 200,00 zł 

Zamknięte nastawienie zwichnięcia  150,00 zł 

Zewnętrzna kardiowersja 200,00 zł 

Znieczulenie całkowite dożylne (do 30 minut) 350,00 zł 

Znieczulenie całkowite dożylne (od 30 minut do 60 minut) 520,00 zł 

Znieczulenie miejscowe powierzchniowe 30,00 zł 

Znieczulenie nasiękowe 100,00 zł 

Znieczulenie splotów lub nerwów obwodowych (do 2 godzin) 1 000,00 zł 

Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i decyzji o podjęciu lub 
odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych 

150,00 zł 

 

 

6. Świadczenia wykonywane w gabinetach zabiegowych  
 

Nazwa świadczenia Cena 

Pobranie krwi (jednorazowe nakłucie naczynia) 10,00 zł 

Wstrzyknięcie lub wlew substancji leczniczej lub profilaktycznej (bez ceny 
substancji) 

9,00 zł 

Szczepienia ochronne (bez ceny szczepionki) 9,00 zł 

Nakłucie opłucnej - pobranie materiału do analiz 420,00 zł 

Nakłucie opłucnej. Punkcja odbarczająca 360,00 zł 

Szycie pojedynczej rany skóry i tkanki podskórnej (do 4cm) 200,00 zł 
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Szycie pojedynczej rany skóry i tkanki podskórnej (powyżej 4cm) 230,00 zł 

Założenie opatrunku na ranę 35,00 zł 

Usunięcie szwów z klatki piersiowej 50,00 zł 

Usunięcie szwów z innej okolicy 50,00 zł 

 

 

7. Diagnostyka laboratoryjna 
 

Badania laboratoryjne 
 

BADANIA BIOCHEMICZNE KRWI  

  

Nazwa świadczenia Cena  

ALAT 5,00 zł 

ASPAT 5,00 zł 

Albuminy  20,00 zł 

Amylaza /Diastaza 6,00 zł 

Anty TPO 35,00 zł 

Azot mocznika BUN 5,00 zł 

Białko w krwi 4,00 zł 

Bilirubina całkowita 6,00 zł 

Bilirubina bezpośrednia 6,00 zł 

Cholesterol 5,00 zł 

Cholesterol frakcji HDL 7,00 zł 

CPK 5,00 zł 

CK - MB aktywność 6,00 zł 

CRP 8,00 zł 

Czynnik reumatoidalny (RF) 15,00 zł 

Detekcja białka monoklonalnego 190,00 zł 

Dopełniacz, składowa C3 17,00 zł 

Dopełniacz, składowa C4 17,00 zł 

Elektroforeza białek 30,00 zł 

Elektrolity  6,00 zł 

Ferrytyna 25,00 zł 

Fosfataza alkaliczna 5,00 zł 

Fosfor 5,00 zł 

Gazometria (bez pobrania krwi) 7,00 zł 

Gentamycyna 55,00 zł 

GGTP 6,00 zł 
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Glukoza 5,00 zł 

Hemoglobina glikowana  HGB bA1c 14,00 zł 

IL-6 ( interleukina 6 ) 75,00 zł 

Immunoglobulina IgA 20,00 zł 

Immunoglobulina IgE 33,00 zł 

Immunoglobulina IgG 20,00 zł 

Immunoglobulina IgM 20,00 zł 

Kreatynina (enzymatyczna) + szacowanie GFR wg CKD-EPI 5,00 zł 

Krzywa wchłaniania żelaza 30,00 zł 

Kwas foliowy 35,00 zł 

Kwas mlekowy 10,00 zł 

Kwas moczowy 5,00 zł 

Kwas walproinowy 50,00 zł 

LDH 7,00 zł 

Lipaza 6,00 zł 

Magnez 5,00 zł 

Mocznik  5,00 zł 

NT - pro BNP 160,00 zł 

PARATHORMON 32,00 zł 

Profil Lipidowy Chol+Trig+HDL+LDL 15,00 zł 

Prokalcytonina 150,00 zł 

Przeciwciała anty SARS -CoV-2 90,00 zł 

SCC antygen raka płaskonabłonkowego 95,00 zł 

Test obciążenia glukozą wg WHO (2punkty) 10,00 zł 

Transferyna 15,00 zł 

Triglicerydy 5,00 zł 

Troponina T hs 27,00 zł 

Wapń całkowity 5,00 zł 

Wapń zjonizowany 7,00 zł 

Witamina B12 35,00 zł 

Witamina D 63,00 zł 

Żelazo 6,00 zł 

Vancomycyna 58,00 zł 

Białko S-100 94,00 zł 

  

 
 

BADANIA HEMATOLOGICZNE 

 

  

Nazwa świadczenia Cena 

Morfologia z rozmazem 8,00 zł 
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OB 4,00 zł 

Rozmaz krwi obwodowej 18,00 zł 

Retykulocyty 11,00 zł 

Weyfikacja DIFF 18,00 zł 

  

 
BADANIA Z UKŁADU KRZEPNIĘCIA 

 

  

Nazwa świadczenia Cena 

Antytrombina 28,00 zł 

D - Dimery  35,00 zł 

Fibrynogen   10,00 zł 

Index APTT  5,00 zł 

INR  -czas protrombinowy 4,00 zł 

Ocena funkcji płytek ADP 80,00 zł 

Ocena funkcji płytek ASPI 80,00 zł 

  

 
 

BADANIA IMMUNOCHEMICZNE 
  

Nazwa świadczenia Cena 

Przeciwciała przeciwjądrowe ANA IIF przegląd 56,00 zł 

Przeciwciała przeciwjądrowe ANA IIF ustalenie miana 56,00 zł 

Przeciwciała Anty ds. DNA 52,00 zł 

Przeciwciała Anty c-ANCA  52,00 zł 

Przeciwciała Anty p- ANCA  52,00 zł 

Przeciwciała Anty - CCP 70,00 zł 

Przeciwciała Anty Borrelia IgG 52,00 zł 

Przeciwciała Anty Borrelia IgM 52,00 zł 

Profil ANA -ocena wybranych przeciwciał przeciwjądrowych metodą LINE 
BLOT (SSA, SSB, SCL-70, Jo-1, CENTROMER-B, HISTONY, ds. DNA, 
NUKLEOSOMY, RYBOSOMALNE BIAŁKO-P, AMA-M2, PM-scl, Sm, RNP/Sm + 
DFS70) 

220,00 zł 

  

HORMONY  

  

Nazwa świadczenia Cena 

Oznaczenie poziomu FT3  20,00 zł 

Oznaczenie poziomu FT4 20,00 zł 

Oznaczenie TSH  20,00 zł 

Kortyzol 40,00 zł 

  
  

MARKERY NOWOTWOROWE  



11 
 

  

Nazwa świadczenia Cena 

Antygen karcinoembrionalny CEA 30,00 zł 

Antygen specyficzny dla prostaty T PSA 30,00 zł 

Ca 19-9 35,00 zł 

  

  

BADANIE MOCZU  

  

Nazwa świadczenia Cena 

Badanie ogólne moczu 9,00 zł 

Albuminy w moczu 20,00 zł 

Amylaza w moczu 6,00 zł 

Białko w moczu 7,00 zł 

Elektroforeza białek w moczu 30,00 zł 

Fosfor w moczu 5,00 zł 

Kreatynina w moczu 5,00 zł 

Kwas moczowy w moczu 5,00 zł 

Magnez w moczu 5,00 zł 

Beta HCG 48,00 zł 

Wapń w moczu 5,00 zł 

  

  

BADANIE KAŁU  

  

Nazwa świadczenia Cena 

Kał krew utajona 10,00 zł 

Kał na pasożyty 20,00 zł 

Gardia Lamblia w kale Elisa 32,00 zł 

 
 
BADANIE PŁYNU MÓZGOWO - RDZENIOWEGO/ PŁYNÓW JAM CIAŁA  

 

  

Nazwa świadczenia Cena 

Badanie ogólne PMR 66,00 zł 

Badanie ogólne płynów z jam ciała 50,00 zł 

Albuminy w płynach ustrojowych 20,00 zł 

Elektroforeza białek w PMR 30,00 zł 

Immunoglobulina IgG w PMR 20,00 zł 

Indeks albuminowy 40,00 zł 

Indeks IgG 40,00 zł 

Białko -płyny z jam ciała 7,00 zł 

Prążki oligoklonalne z oceną przepuszczalności bariery krew -płyn 230,00 zł 
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BADANIA TOKSYKOLOGICZNE 

 

  

Nazwa świadczenia Cena 

Alkohol etylowy 15,00 zł 

Podstawowy panel narkotykowy (barbiturany, metamfetamina, fenicyklidyna, 
amfetamina, ekstazy, marihuana, opiaty, kokaina, metadon, trójcykliczne 
antydepresanty, benzodiazepiny, oxykodon) 

100,00 zł 

Karboksyhemoglobina (bez pobrania krwi) 7,00 zł 

  

  

DIAGNOSTYKA ZESPOŁU ANTYFOSFOLIPIDOWEGO  

  

Nazwa świadczenia Cena 

Antykoagulant tocznia test przesiewowy LA1  150,00 zł 

Antykoagulant tocznia test potwierdzenia LA2 180,00 zł 

Przeciwciała Antykardiolipinowe IgG 52,00 zł 

Przeciwciała Antykardiolipinowe IgM 52,00 zł 

Przeciwciała anty β2 glikoproteina IgG 52,00 zł 

Przeciwciała anty β2 glikoproteina IgM 52,00 zł 

 

 

Badania bakteriologiczne 
 

Nazwa świadczenia Cena 

Badanie mikroskopowe materiału z układu i płynu mózgowo rdzeniowego - 
rozmaz bakterii 

20,00 zł 

Badanie mikroskopowe materiału z układu i płynu mózgowo rdzeniowego - 
posiew 

33,00 zł 

Badanie mikroskopowe materiału z układu i płynu mózgowo rdzeniowego - 
posiew i antybiogram 

39,00 zł 

Badanie mikroskopowe materiału z oka - posiew  21,00 zł 

Badanie mikroskopowe materiału z oka - posiew i antybiogram 33,00 zł 

Badanie mikroskopowe materiału z ucha, nosa, i krtani - posiew 28,00 zł 

Badanie mikroskopowe materiału z ucha, nosa, i krtani - posiew i antybiogram 68,00 zł 

Badanie mikroskopowe materiału z tchawicy, opłucnej, płuc i innych tkanek 
klatki piersiowej oraz plwociny - posiew 

28,00 zł 

Badanie mikroskopowe materiału z tchawicy, opłucnej, płuc i innych tkanek 
klatki piersiowej oraz plwociny - posiew i antybiogram 

68,00 zł 

Mikroskopowe badanie krwi -posiew 48,00 zł 

Mikroskopowe badanie krwi - posiew i antybiogram 100,00 zł 



13 
 

Badanie mikroskopowe materiału z górnego odcinka przewodu pokarmowego 
i wymiocin - rozmaz bakterii 

18,00 zł 

Badanie mikroskopowe materiału z dolnego odcinka przewodu pokarmowego 
i stolca - posiew  

21,00 zł 

Badanie mikroskopowe materiału z wątroby, dróg żółciowych i trzustki - 
posiew 

28,00 zł 

Badanie mikroskopowe materiału z wątroby, dróg żółciowych i trzustki - 
posiew i antybiogram 

68,00 zł 

Badanie mikroskopowe materiału z otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej - 
posiew 

28,00 zł 

Badanie mikroskopowe materiału z otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej - 
posiew i antybiogram 

68,00 zł 

Badanie mikroskopowe materiału z pęcherza moczowego, cewki moczowej, 
stercza, pęcherzyków nasiennych - posiew 

20,00 zł 

Badanie mikroskopowe materiału z pęcherza moczowego, cewki moczowej, 
stercza, pęcherzyków nasiennych - posiew i antybiogram 

58,00 zł 

Badanie mikroskopowe materiału z pochwy - posiew  22,00 zł 

Badanie mikroskopowe materiału z pochwy - posiew i antybiogram 44,00 zł 

Badanie mikroskopowe materiału z rany operacyjnej - posiew  28,00 zł 

Badanie mikroskopowe materiału z rany operacyjnej - posiew i antybiogram 68,00 zł 

Badanie materiału biologicznego - posiew jakościowy i ilościowy 28,00 zł 

Badanie materiału biologicznego - posiew jakościowy wraz z identyfikacją 
drobnoustroju i antybiogram 

68,00 zł 

Badanie mikroskopowe materiału biologicznego - preparat  bezpośredni 20,00 zł 

Adenovirus Antygen 20,00 zł 

Rotavirus/ Adenovirus Antygen 20,00 zł 

Wirus/ przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV) Przeciwciała 
całkowite 

27,00 zł 

Clostridium difficile Antygen/ Toksyna A + B 50,00 zł 

Helicobacter pylori Przeciwciała IgA (anty-H.pylori IgA) 20,00 zł 

Helicobacter pylori IgG Przeciwciała (anty-H.pylori IgG) 20,00 zł 

Helicobacter pylori IgM Przeciwciała (ilościowo) 20,00 zł 

Treponema pallidum Antygen 11,00 zł 

Wirus zapalenia wątroby typu B HBs Antygen 17,00 zł 

Wirus zapalenia wątroby typu B Przeciwciała HBs 27,00 zł 

Wirus zapalenia wątroby typu C Przeciwciała (potwierdzający) 20,00 zł 

Badanie mikroskopowe z miejsc nieokreślonych SPORAL S/A 28,00 zł 

 

 

 

Badania serologiczne 
 

Nazwa świadczenia Cena 

Bezpośredni test antyglobulinowy poliwalentny metodą mikrokolumnową 
automatyczną 

20,00 zł 
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Oznaczenie grupy krwi ABO i Rh (D) wraz z kontrolą przeciwciał metodą 
mikrokolumnową automatyczną 

55,00 zł 

Badanie przeciwciał w pośrednim teście antyglobulinowym metodą 
automatyczną 

25,00 zł 

Próba zgodności biorca/dawca dla jednej jednostki z kontrolą przeciwciał 
metodą mikrokolumnową automatyczną 

67,00 zł 

Próba zgodności biorca/dawca dla kolejnej jednostki metodą 
mikrokolumnową automatyczną 

12,00 zł 

Ustalenie  fenotypu układu Rh i antygenu Kell (Cw, C, c, E, e, K, ctl) metodą 
mikrokolumnową automatyczną 

67,00 zł 

Identyfikacja alloprzeciwciał w pośrednim teście antyglobulinowym na 
poszerzonym 21 krwinkowym panelu metodą mikrokolumnową automatyczną 

280,00 zł 

 

 

 

8. Diagnostyka obrazowa 
 

Badania rentgenowskie 
 

Nazwa świadczenia Cena 

RTG zatok, kości twarzy 45,00 zł 

RTG czaszki P-A bok 50,00 zł 

RTG kręgosłupa szyjnego (2 projekcje) 45,00 zł 

RTG kręgosłupa szyjnego (boki+ skosy) 50,00 zł 

RTG kręgosłupa piersiowego (AP+bok) 45,00 zł 

RTG kręgosłupa lędźwiowego (AP+bok) 45,00 zł 

RTG kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego A-P 45,00 zł 

RTG kręgosłupa piersiowego lub lędźwiowego AP lub bok (1 projekcja) 45,00 zł 

RTG kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego AP (STICHING) 90,00 zł 

RTG żeber 45,00 zł 

RTG mostka 45,00 zł 

RTG obojczyków 45,00 zł 

RTG klatki piersiowej (1 projekcja) 45,00 zł 

RTG klatki piersiowej (2 projekcje) 55,00 zł 

Cholangiografia –inne (dodrenowa) 90,00 zł 

Doustne podanie kontrastu barytowego (przełyk) 80,00 zł 

Przełyk z kontrastem niejonowym  90,00 zł 

RTG przeglądowe jamy brzusznej 45,00 zł 

RTG kości barku i ramienia 45,00 zł 

RTG kości łokcia/przedramienia, ręka, palce 45,00 zł 

RTG nadgarstka/dłoni 45,00 zł 

RTG kości miednicy/biodra 45,00 zł 
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RTG uda/kolana/podudzia 45,00 zł 

RTG kostki, stawu skokowego, stopy, kości piętowej 45,00 zł 

 

 

Badania ultrasonograficzne 
 

Nazwa świadczenia Cena 

USG tarczycy 55,00 zł 

USG naczyń szyi dopplerem 110,00 zł 

USG węzłów chłonnych szyi 55,00 zł 

USG ślinianek 55,00 zł 

USG doppler tętnic nerkowych 110,00 zł 

USG nerek 50,00 zł 

USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej 65,00 zł 

USG miednicy małej mężczyzn 55,00 zł 

USG miednicy małej kobiet 55,00 zł 

USG narządów miąższowych -doppler 110,00 zł 

USG doppler zakrzepicy żył 2 kończyn dolnych lub ocena drożności i 
wydolności zastawkowej żył 2 kończyn 

130,00 zł 

USG doppler zakrzepicy żył 1 kończyny dolnej lub ocena drożności i wydolności 
zastawkowej żył 1 kończyny 

65,00 zł 

USG doppler tętnic 2 kończyn dolnych 130,00 zł 

USG doppler tętnic 1 kończyny dolnej 65,00 zł 

 

 

Badania tomografii komputerowej 
 

Nazwa świadczenia 

Cena 

bez 
kontrastu 

z  
kontrastem 

TK głowy 260,00 zł 360,00 zł 

TK szyi  280,00 zł 400,00 zł 

TK twarzoczaszki (w tym: zatok obocznych nosa, nosogardzieli, 
oczodołów) 

280,00 zł 400,00 zł 

TK klatki piersiowej  280,00 zł 400,00 zł 

TK serca -Calcium Score 300,00 zł   

TK serca -Koronarografia TK   600,00 zł 
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TK jamy brzusznej  280,00 zł 400,00 zł 

TK miednicy małej  280,00 zł 400,00 zł 

TK kości/stawy  280,00 zł   

TK kręgosłupa (C, Th, L-S) 280,00 zł   

TK kończyny górnej lub dolnej 280,00 zł 400,00 zł 

ANGIO-TK aorty piersiowej; aorty brzusznej; tt.nerkowych; 
tt.obwodowych; tt.mózgowych; tt.szyjnych lub żył płucnych lub 
tętnic płucnych 

  500,00 zł 

TK dwóch sąsiadujących okolic anatomicznych (np. jama 
brzuszna/miednica mała) 

420,00 zł 670,00 zł 

 

 

Badania rezonansu magnetycznego 
 

Nazwa świadczenia 

Cena 

bez 
kontrastu 

 z 
kontrastem  

MR głowy 500,00 zł 650,00 zł 

MR oczodołów 500,00 zł 650,00 zł 

MR twarzoczaszki 500,00 zł 650,00 zł 

MR zatok obocznych nosa 500,00 zł 650,00 zł 

MR szyi 500,00 zł 650,00 zł 

MR klatki piersiowej 500,00 zł 650,00 zł 

MR jamy brzusznej 500,00 zł 700,00 zł 

MR miednicy 500,00 zł 700,00 zł 

MR kończyny górnej lub dolnej (z podziałem na okolice 
anatomiczne) 

500,00 zł 700,00 zł 

MR kręgosłupa ( C lub Th lub L-S) 500,00 zł 650,00 zł 

MR angiografia 500,00 zł 850,00 zł 

MR serca 750,00 zł 1 200,00 zł 

MR cholangiografia 500,00 zł 

 

 

 

9. Nieinwazyjne badania kardiologiczne i echokardiograficzne  
 

Nazwa świadczenia Cena 

EKG spoczynkowe 35,00 zł 
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EKG wysiłkowe 165,00 zł 

EKG metodą Holtera 165,00 zł 

Holter RR 110,00 zł 

Ergospirometria 180,00 zł 

Spirometria 45,00 zł 

Testy wysiłkowe (TWA) 200,00 zł 

Test pochyleniowy 250,00 zł 

Telemetria (14 dni rejestracji) 450,00 zł 

UKG serca (echokardiografia) 165,00 zł 

Echokardiografia przezprzełykowa 400,00 zł 

Echokardiografia obciążeniowa 350,00 zł 

Echokardiografia z kontrastem 1 500,00 zł 

Echokardiografia (płyn osierdzie) 50,00 zł 

USG klatki piersiowej 65,00 zł 

USG jamy opłucnej 65,00 zł 

Badanie techniczne i programowanie stymulatora 165,00 zł 

Badanie techniczne i programowanie defibrylatora 220,00 zł 

Badanie i programowanie stymulatora z funkcją resynchronizującą (CRT-P) 220,00 zł 

Badanie i programowanie stymulatora z funkcją resynchronizującą (CRT-D) 220,00 zł 

Wyłączenie detekcji defibrylatora przed zabiegiem 165,00 zł 

Włączenie detekcji defibrylatora po zabiegu 165,00 zł 

 

 

 

 

10. Diagnostyka neurologiczna 
 

Badania elektroencefalografii (EEG) 
 

Nazwa świadczenia Cena 

Badanie EEG 100,00 zł 

EEG - kwalifikacja do stwierdzenia śmierci pnia mózgu 240,00 zł 

Holter EEG 600,00 zł 

Video EEG 660,00 zł 
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Badania elektromiografii i elektroneurografii (EMG, ENG) 
 

Nazwa świadczenia Cena 

Badanie transmisji nerwowo-mięśniowej metodą pojedynczego włókna SF 
EMG 

220,00 zł 

Badanie ruchów mimowolnych 110,00 zł 

Elektromiografia -Badanie jednego mięśnia 110,00 zł 

Próba tężyczkowa 110,00 zł 

Próba miasteniczna 80,00 zł 

Przewodzenie ruchowe jednego nerwu obwodowego -badanie jakościowe 50,00 zł 

Przewodzenie czuciowe jednego nerwu obwodowego 30,00 zł 

EMG nerwu twarzowego 200,00 zł 

Pakiet badań w kierunku zespołu cieśni nadgarstka (1 ręka) 130,00 zł 

 

 

Badania ultrasonografii przezczaszkowej 
 

Nazwa świadczenia Cena 

Ultrasonografia dopplerowska przezczaszkowa  90,00 zł 

Ultrasonografia przezczaszkowa dopplerowska z testem mikrozatorowości 150,00 zł 

Ultrasonografia przezczaszkowa dopplerowska z testem hiperwentylacji 100,00 zł 

 

 

Badania potencjałów wywołanych 
 

Nazwa świadczenia Cena 

Badanie przewodnictwa nerwowego /Somatosensoryczne potencjały 
wywołane (SEP) 

130,00 zł 

Badanie przewodnictwa nerwowego /Współczulne odpowiedzi skórne (SSR) 100,00 zł 

Zapis wzrokowego potencjału wzbudzonego (VEP) 100,00 zł 

Badanie słuchu (BAEP) 100,00 zł 
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11. Diagnostyka układu oddechowego 
 

Badania czynnościowe i cytologiczne układu oddechowego 
 

Nazwa świadczenia Cena  

Badanie objętości płuc metodą pletyzmograficzną 70,00 zł 

Badanie spirometryczne 45,00 zł 

Badanie zdolności dyfuzyjnej płuc 120,00 zł 

Badanie spirometryczne z próbą rozkurczową 70,00 zł 

Inne badania czynnościowe płuc - Badanie siły mięśni oddechowych 60,00 zł 

Inne badania czynnościowe płuc -Test prowokacyjny z metacholiną 160,00 zł 

Inne badania czynnościowe płuc –Badanie FeNO 60,00 zł 

Badanie plwociny indukowanej 220,00 zł 

 

Badania bronchoskopowe 
 

Nazwa świadczenia Cena  

Bronchoskopia fiberoskopowa 440,00 zł 

Bronchoskopia z pobraniem materiału biologicznego 500,00 zł 

Bronchoskopia z NIV 1 500,00 zł 

Bronchoskopia na bloku operacyjnym 3 000,00 zł 

Bronchoskopia wyjazdowa 900,00 zł 

 

 

Pozostałe badania w diagnostyce pulmonologicznej 
 

Nazwa świadczenia Cena  

USG jamy opłucnej 65,00 zł 

Nakłucie opłucnej z odbarczeniem płynu i pobraniem materiału do badań 360,00 zł 

Przezskórna igłowa biopsja płuca pod kontrolą USG 410,00 zł 

Przezskórna igłowa biopsja płuca pod kontrolą TK 570,00 zł 
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12. Diagnostyka zaburzeń mikrokrążenia 
 

 

Nazwa świadczenia Cena 

Kapilaroskopia 55,00 zł 

 

 

13. Badania ultrasonograficzne w diagnostyce chorób 

stawów 
 

Nazwa świadczenia Cena 

USG stawów barkowych 70,00 zł 

USG stawów łokciowych 65,00 zł 

USG stawów rąk 70,00 zł 

USG stawów kończyn dolnych (stawy skokowe + ścięgno Achillesa) 65,00 zł 

USG stawów stóp 70,00 zł 

USG stawów kolanowych 70,00 zł 

 

 

14. Zabiegi laryngologiczne 
 

Nazwa świadczenia Cena  

Endoskopowa biopsja krtani 280,00 zł 

Esofagoskopia - inne 240,00 zł 

Inna stała tracheostomia 670,00 zł 

Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki skóry 340,00 zł 

Inne wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki krtani 260,00 zł 

Laryngoskopia - wziernikowanie krtani. 210,00 zł 

Laryngoskopia i inne wziernikowanie tchawicy 210,00 zł 

Miejscowe zniszczenie lub wycięcie zmiany lub tkanki krtani 280,00 zł 

Nacięcie zmiany ropnej 190,00 zł 

Oczyszczenie (wycięcie) rany, zakażenia, oparzenia 330,00 zł 
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Opanowanie krwotoku po tonsilektomii/adenoidektomii 380,00 zł 

Opanowanie krwotoku z nosa 450,00 zł 

Operacje naprawcze i plastyczne tchawicy 250,00 zł 

Operacje nosa 340,00 zł 

Otwarta biopsja języka 260,00 zł 

Płukanie z usunięciem woskowiny  100,00 zł 

Przednia tamponada nosa przy krwotoku 320,00 zł 

Przyżeganie przy krwotoku z nosa i tamponada 280,00 zł 

Radykalne wycięcie zmiany skóry 350,00 zł 

Radykalne wycięcie zmiany ucha zewnętrznego 230,00 zł 

Rewizja tracheostomii 610,00 zł 

Szycie pojedynczej rany skóry i tkanki podskórnej (do 4 cm) 200,00 zł 

Szycie rany - inne 290,00 zł 

Szycie rany jamy ustnej 280,00 zł 

Szycie rany ucha zewnętrznego 220,00 zł 

Szycie rany wargi 230,00 zł 

Tracheostomia 670,00 zł 

Tylna i przednia tamponada nosa przy krwotoku 320,00 zł 

Usunięcie ciała obcego ze światła ucha bez nacięcia 180,00 zł 

Usunięcie tamponady nosa 150,00 zł 

Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki gardła  260,00 zł 

Wycięcie lub zniszczenie zmiany nosa - nie określone inaczej 250,00 zł 

Wycięcie migdałków podniebiennych 380,00 zł 

Wycięcie polipa nosa 250,00 zł 

Wycięcie w zakresie jamy ustnej 300,00 zł 

Wycięcie zmiany wargi  320,00 zł 

Wyłuszczenie kamienia z przewodu ślinianki 310,00 zł 

Wyłuszczenie w zakresie ucha zewnętrznego 230,00 zł 

Wymiana rurki tracheostomijnej 310,00 zł 

Wziernikowanie krtani - fiberoskopia. 220,00 zł 

Zamknięcie przetoki przełykowej 370,00 zł 

Zniszczenie lub wycięcie zmiany języka 260,00 zł 

 

 

 

15. Badania audiologiczne 
 

Nazwa świadczenia Cena  
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Elektronystagmogram 120,00 zł 

Badanie reakcji strzemiączka 60,00 zł 

Subiektywna audiometria 55,00 zł 

Tympanogram 55,00 zł 

Ocena audiologiczna z maskowaniem 55,00 zł 

Otoemisja akustyczna 80,00 zł 

Audiometria impedancyjna 80,00 zł 

 

 

 

16. Badania endoskopowe 
 

Nazwa świadczenia Cena 

Esophagogastroduodenoskopia [EGD]       300,00 zł  

Gastroskopia diagnostyczna z biopsją       350,00 zł  

Gastroskopia z testem ureazowym.       350,00 zł  

Gastroskopia -przyłóżkowa       550,00 zł  

Przezskórna (endoskopowa) gastrostomia [PEG] ze znieczuleniem    1 500,00 zł  

Gastroskopia + endoskopowe opanowanie krwawienia z przełyku       500,00 zł  

Gastroskopia + endoskopowe wycięcie polipa przełyku       500,00 zł  

Gastroskopia + endoskopowe wycięcie polipów żołądka       600,00 zł  

Gastroskopia + endoskopowe opanowanie krwawienia żołądek/dwunastnica       500,00 zł  

Fiberokolonoskopia       450,00 zł  

Kolonoskopia z biopsją       500,00 zł  

Kolonoskopia - przyłóżkowa       680,00 zł  

Kolonoskopia + endoskopowe wycięcie polipa jelita grubego       700,00 zł  

Kolonoskopia + endoskopowe opanowanie krwotoku z jelita grubego       700,00 zł  

 

Cena badania Przezskórna (endoskopowa) gastrostomia [PEG] uwzględnia koszt zestawu  

do przezskórnej gastrostomii.  

Do cen badań endoskopowych należy doliczyć koszt materiałów wysokospecjalistycznych 

takich jak: kleszcze biopsyjne, szczypce biopsyjne, klipsownica jednorazowa, igła  

do ostrzykiwania, pętla jednorazowa do polipektomii, koszyk do ekstrakcji, chwytak  

do usuwania ciał obcych, zestaw do opaskowania żylaków przełyku. 

Ponadto, jeżeli była konieczność pobrania wycinka do ceny badania należy doliczyć koszt 

badania histopatologicznego. 
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17. Terapia elektrowstrząsowa 
 

 

Nazwa świadczenia Cena  

Terapia elektrowstrząsowa ze znieczuleniem 530,00 zł 

 

 

 

18. Diagnostyka psychologiczna i psychoterapia 
 

Nazwa świadczenia Cena  

Terapia afazji (i dysfazji) 120,00 zł 

Test Wechslera dla dorosłych 300,00 zł 

Badanie testem psychologicznym 200,00 zł 

Badanie osobowości 220,00 zł 

Testy/ocena psychologiczna - inna 220,00 zł 

Psychologiczna ocena stanu psychicznego - inne niż wymienione 200,00 zł 

Psychoterapia podtrzymująca 120,00 zł 

Psychoterapia indywidualna - inne 120,00 zł 

 

 

 

19. Zabiegi rehabilitacyjne 
 

Nazwa świadczenia Cena  

Badanie zakresów ruchów kręgosłupa 10,00 zł 

Badanie zakresów ruchów stawów obwodowych 10,00 zł 

Badanie zakresu ruchów( pomiar długości kończyn) 10,00 zł 

Czynne ćwiczenia oddechowe 15,00 zł 

Ćwiczenia bierne redresyjne 30,00 zł 

Ćwiczenia bierne wykonywane manualnie 30,00 zł 

Ćwiczenia bierne wykonywane mechanicznie 15,00 zł 

Ćwiczenia czynne w odciążeniu 15,00 zł 
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Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem 15,00 zł 

Ćwiczenia czynne wolne 15,00 zł 

Ćwiczenia czynno - bierne 20,00 zł 

Ćwiczenia i kinezyterapia oddechowa - oklepywanie 15,00 zł 

ćwiczenia izokinetyczne 15,00 zł 

Ćwiczenia izometryczne 15,00 zł 

Ćwiczenia izotoniczne 15,00 zł 

Ćwiczenia koordynacji ruchowej 15,00 zł 

Ćwiczenia oddechowe czynne z oporem 15,00 zł 

Ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne 30,00 zł 

Inne ćwiczenia przywracające wydolność układu sercowo - naczyniowego 15,00 zł 

Ćwiczenia rozluźniające i relaksujące 15,00 zł 

Ćwiczenia równoważne 15,00 zł 

Ćwiczenia samoobsługi 20,00 zł 

Ćwiczenia samowspomagane 15,00 zł 

Ćwiczenia sprawności manualnej 15,00 zł 

Ćwiczenia ułożeniowe Bürgera 15,00 zł 

Ćwiczenia używania protez i aparatów ortopedycznych 15,00 zł 

Ćwiczenia wspomagane 25,00 zł 

Dopasowanie aparatów ortopedycznych 15,00 zł 

Drenaż ułożeniowy 15,00 zł 

Elektrostymulacja mięśni 15,00 zł 

Galwanizacja 15,00 zł 

Jonoforeza 15,00 zł 

Kąpiel wirowa kończyn dolnych 20,00 zł 

Kąpiel wirowa kończyn górnych 20,00 zł 

Laseroterapia punktowa 15,00 zł 

Manualna ocena siły mięśniowej - Test Lovetta 10,00 zł 

Masaż klasyczny - całkowity 60,00 zł 

Masaż klasyczny - częściowy 40,00 zł 

Masaż wibracyjny 25,00 zł 

Metody neurofizjologiczne - ćwiczenia wspomagane zastępczym sprzężeniem 
zwrotnym (biofeedback) 

40,00 zł 

Metody neurofizjologiczne - Metoda PNF 40,00 zł 

Metody terapii manualnej - Terapia kraniosakralna 40,00 zł 

Mobilizacja dużych stawów 25,00 zł 

Mobilizacja małych stawów 25,00 zł 

Mobilizacja odcinka lędźwiowego kręgosłupa 25,00 zł 

Mobilizacja odcinka piersiowego kręgosłupa 25,00 zł 
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Mobilizacja odcinka szyjnego kręgosłupa 25,00 zł 

Naświetlanie promieniami IR - miejscowe 15,00 zł 

Nauka chodu o kulach i innym sprzęcie pomocniczym 15,00 zł 

Nauka czynności lokomocyjnych 20,00 zł 

Nauka kaszlu i odksztuszania 15,00 zł 

Ocena lokomocji 10,00 zł 

Ocena równowagi i stabilności ciała 10,00 zł 

Ocena samoobsługi 10,00 zł 

Ocena sprawności manualnej 10,00 zł 

Oceny funkcjonalne  15,00 zł 

Pionizacja bierna 15,00 zł 

Pionizacja czynna 20,00 zł 

Plastrowanie dynamiczne /Kinesiology Taping/ 18,00 zł 

Poizometryczna relaksacja mięśni 20,00 zł 

Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości 15,00 zł 

Pole magnetyczne stałe i niskiej częstotliwości 15,00 zł 

Prądy diadynamiczne 15,00 zł 

Prądy interferencyjne 15,00 zł 

Prądy KOTZA 15,00 zł 

Prądy TENS 15,00 zł 

Prądy TRABERTA 15,00 zł 

Przygotowanie do chodzenia 15,00 zł 

Stretching mięśni i ścięgien 15,00 zł 

Termożele 10,00 zł 

Testy wydolnościowe 30,00 zł 

Tonoliza 15,00 zł 

Trening ciągły na bieżni lub cykloergometrze rowerowym 15,00 zł 

Trening interwałowy na bieżni lub cykloergometrze rowerowym 30,00 zł 

Trening marszowy 15,00 zł 

Ultradźwięki 15,00 zł 

Wyciąg mechaniczny 15,00 zł 
 

 

20. Badania patomorfologiczne 
 

Nazwa świadczenia Cena 

Badanie histopatologiczne - wycinek  32,00 zł 

Badanie cytologiczne - rozmaz 25,00 zł 

Barwienie histochemiczne 32,00 zł 
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Badanie śródoperacyjne 63,00 zł 

BCI (biopsja cienkoigłowa) 125,00 zł 

Badanie immunohistochemiczne 125,00 zł 

Autopsja (sekcja zwłok) / bez kosztu badań histopatologicznych 500,00 zł 

 

21. Diagnostyka laboratoryjna dla pracowników 
 

Badania laboratoryjne 
 

BADANIA BIOCHEMICZNE KRWI  

  

Nazwa świadczenia Cena  

ALAT 3,00 zł 

ASPAT 3,00 zł 

Albuminy  8,00 zł 

Amylaza /Diastaza 3,00 zł 

Anty TPO 13,00 zł 

Azot mocznika BUN 3,00 zł 

Białko w krwi 3,00 zł 

Bilirubina całkowita 3,00 zł 

Bilirubina bezpośrednia 3,00 zł 

Cholesterol 3,00 zł 

Cholesterol frakcji HDL 3,00 zł 

CPK 3,00 zł 

CK - MB aktywność 3,00 zł 

CRP 4,00 zł 

Czynnik reumatoidalny (RF) 6,00 zł 

Detekcja białka monoklonalnego 66,00 zł 

Dopełniacz, składowa C3 6,00 zł 

Dopełniacz, składowa C4 6,00 zł 

Elektroforeza białek 11,00 zł 

Elektrolity  5,00 zł 

Ferrytyna 8,00 zł 

Fosfataza alkaliczna 3,00 zł 

Fosfor 3,00 zł 

Gazometria (bez pobrania krwi) 3,00 zł 

Gentamycyna 19,00 zł 

GGTP 3,00 zł 

Glukoza 3,00 zł 
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Hemoglobina glikowana  HGB bA1c 4,00 zł 

IL-6 ( interleukina 6 ) 25,00 zł 

Immunoglobulina IgA 7,00 zł 

Immunoglobulina IgE 12,00 zł 

Immunoglobulina IgG 7,00 zł 

Immunoglobulina IgM 7,00 zł 

Kreatynina (enzymatyczna) + szacowanie GFR wg CKD-EPI 3,00 zł 

Krzywa wchłaniania żelaza 15,00 zł 

Kwas foliowy 13,00 zł 

Kwas mlekowy 4,00 zł 

Kwas moczowy 3,00 zł 

Kwas walproinowy 17,00 zł 

LDH 3,00 zł 

Lipaza 3,00 zł 

Magnez 3,00 zł 

Mocznik  3,00 zł 

NT - pro BNP 55,00 zł 

PARATHORMON 12,00 zł 

Profil Lipidowy Chol+Trig+HDL+LDL 8,00 zł 

Prokalcytonina 49,00 zł 

Przeciwciała anty SARS -CoV-2 28,00 zł 

SCC antygen raka płaskonabłonkowego 30,00 zł 

Test obciążenia glukozą wg WHO (2punkty) 6,00 zł 

Transferyna 3,00 zł 

Triglicerydy 3,00 zł 

Troponina T hs 9,00 zł 

Wapń całkowity 3,00 zł 

Wapń zjonizowany 3,00 zł 

Witamina B12 13,00 zł 

Witamina D 23,00 zł 

Żelazo 3,00 zł 

Vancomycyna 19,00 zł 

Białko S-100 32,00 zł 

  

 
BADANIA HEMATOLOGICZNE 

 

  

Nazwa świadczenia Cena 

Morfologia z rozmazem 5,00 zł 

OB 3,00 zł 
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Rozmaz krwi obwodowej 7,00 zł 

Retykulocyty 3,00 zł 

Weyfikacja DIFF 7,00 zł 

  

 
BADANIA Z UKŁADU KRZEPNIĘCIA 

 

  

Nazwa świadczenia Cena 

Antytrombina 11,00 zł 

D - Dimery  10,00 zł 

Fibrynogen   4,00 zł 

Index APTT  3,00 zł 

INR  -czas protrombinowy 3,00 zł 

Ocena funkcji płytek ADP 30,00 zł 

Ocena funkcji płytek ASPI 30,00 zł 

  

 
 

BADANIA IMMUNOCHEMICZNE 
  

Nazwa świadczenia Cena 

Przeciwciała przeciwjądrowe ANA IIF przegląd 20,00 zł 

Przeciwciała przeciwjądrowe ANA IIF ustalenie miana 20,00 zł 

Przeciwciała Anty ds. DNA 18,00 zł 

Przeciwciała Anty c-ANCA  18,00 zł 

Przeciwciała Anty p- ANCA  18,00 zł 

Przeciwciała Anty - CCP 25,00 zł 

Przeciwciała Anty Borrelia IgG 18,00 zł 

Przeciwciała Anty Borrelia IgM 18,00 zł 

Profil ANA -ocena wybranych przeciwciał przeciwjądrowych metodą LINE 
BLOT (SSA, SSB, SCL-70, Jo-1, CENTROMER-B, HISTONY, ds. DNA, 
NUKLEOSOMY, RYBOSOMALNE BIAŁKO-P, AMA-M2, PM-scl, Sm, RNP/Sm + 
DFS70) 

80,00 zł 

  

 
HORMONY 

 

  

Nazwa świadczenia Cena 

Oznaczenie poziomu FT3  8,00 zł 

Oznaczenie poziomu FT4 8,00 zł 

Oznaczenie TSH  8,00 zł 

Kortyzol 14,00 zł 

  
  

MARKERY NOWOTWOROWE  
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Nazwa świadczenia Cena 

Antygen karcinoembrionalny CEA 11,00 zł 

Antygen specyficzny dla prostaty T PSA 12,00 zł 

Ca 19-9 11,00 zł 
  

  

BADANIE MOCZU  

  

Nazwa świadczenia Cena 

Badanie ogólne moczu 4,00 zł 

Albuminy w moczu 8,00 zł 

Amylaza w moczu 3,00 zł 

Białko w moczu 3,00 zł 

Elektroforeza białek w moczu 11,00 zł 

Fosfor w moczu 3,00 zł 

Kreatynina w moczu 3,00 zł 

Kwas moczowy w moczu 3,00 zł 

Magnez w moczu 3,00 zł 

Beta HCG 17,00 zł 

Wapń w moczu 3,00 zł 

  

 
 

 

BADANIE KAŁU  

  

Nazwa świadczenia Cena 

Kał krew utajona 4,00 zł 

Kał na pasożyty 8,00 zł 

Gardia Lamblia w kale Elisa 11,00 zł 

 
 

BADANIA TOKSYKOLOGICZNE 

 

  

Nazwa świadczenia Cena 

Alkohol etylowy 5,00 zł 

Podstawowy panel narkotykowy (barbiturany, metamfetamina, fenicyklidyna, 
amfetamina, ekstazy, marihuana, opiaty, kokaina, metadon, trójcykliczne 
antydepresanty, benzodiazepiny, oxykodon) 

35,00 zł 

Karboksyhemoglobina (bez pobrania krwi) 3,00 zł 

  

  

DIAGNOSTYKA ZESPOŁU ANTYFOSFOLIPIDOWEGO  

  

Nazwa świadczenia Cena 

Antykoagulant tocznia test przesiewowy LA1  60,00 zł 
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Antykoagulant tocznia test potwierdzenia LA2 70,00 zł 

Przeciwciała Antykardiolipinowe IgG 18,00 zł 

Przeciwciała Antykardiolipinowe IgM 18,00 zł 

Przeciwciała anty β2 glikoproteina IgG 18,00 zł 

Przeciwciała anty β2 glikoproteina IgM 18,00 zł 
 

 

Badania bakteriologiczne 
 

Nazwa świadczenia Cena 

Badanie mikroskopowe materiału z układu i płynu mózgowo rdzeniowego - 
rozmaz bakterii 

16,00 zł 

Badanie mikroskopowe materiału z układu i płynu mózgowo rdzeniowego - 
posiew 

26,00 zł 

Badanie mikroskopowe materiału z układu i płynu mózgowo rdzeniowego - 
posiew i antybiogram 

31,00 zł 

Badanie mikroskopowe materiału z oka - posiew  17,00 zł 

Badanie mikroskopowe materiału z oka - posiew i antybiogram 23,00 zł 

Badanie mikroskopowe materiału z ucha, nosa, i krtani - posiew 20,00 zł 

Badanie mikroskopowe materiału z ucha, nosa, i krtani - posiew i antybiogram 57,00 zł 

Badanie mikroskopowe materiału z tchawicy, opłucnej, płuc i innych tkanek 
klatki piersiowej oraz plwociny - posiew 

19,00 zł 

Badanie mikroskopowe materiału z tchawicy, opłucnej, płuc i innych tkanek 
klatki piersiowej oraz plwociny - posiew i antybiogram 

53,00 zł 

Mikroskopowe badanie krwi -posiew 33,00 zł 

Mikroskopowe badanie krwi - posiew i antybiogram 78,00 zł 

Badanie mikroskopowe materiału z górnego odcinka przewodu pokarmowego 
i wymiocin - rozmaz bakterii 

15,00 zł 

Badanie mikroskopowe materiału z dolnego odcinka przewodu pokarmowego 
i stolca - posiew  

15,00 zł 

Badanie mikroskopowe materiału z wątroby, dróg żółciowych i trzustki - 
posiew 

22,00 zł 

Badanie mikroskopowe materiału z wątroby, dróg żółciowych i trzustki - 
posiew i antybiogram 

57,00 zł 

Badanie mikroskopowe materiału z otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej - 
posiew 

23,00 zł 

Badanie mikroskopowe materiału z otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej - 
posiew i antybiogram 

59,00 zł 

Badanie mikroskopowe materiału z pęcherza moczowego, cewki moczowej, 
stercza, pęcherzyków nasiennych - posiew 

10,00 zł 

Badanie mikroskopowe materiału z pęcherza moczowego, cewki moczowej, 
stercza, pęcherzyków nasiennych - posiew i antybiogram 

46,00 zł 

Badanie mikroskopowe materiału z pochwy - posiew  16,00 zł 

Badanie mikroskopowe materiału z pochwy - posiew i antybiogram 34,00 zł 

Badanie mikroskopowe materiału z rany operacyjnej - posiew  20,00 zł 

Badanie mikroskopowe materiału z rany operacyjnej - posiew i antybiogram 54,00 zł 
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Badanie materiału biologicznego - posiew jakościowy i ilościowy 20,00 zł 

Badanie materiału biologicznego - posiew jakościowy wraz z identyfikacją 
drobnoustroju i antybiogram 

54,00 zł 

Badanie mikroskopowe materiału biologicznego - preparat  bezpośredni 15,00 zł 

Adenovirus Antygen 16,00 zł 

Rotavirus/ Adenovirus Antygen 14,00 zł 

Wirus/ przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV) Przeciwciała 
całkowite 

21,00 zł 

Clostridium difficile Antygen/ Toksyna A + B 32,00 zł 

Helicobacter pylori Przeciwciała IgA (anty-H.pylori IgA) 16,00 zł 

Helicobacter pylori IgG Przeciwciała (anty-H.pylori IgG) 16,00 zł 

Helicobacter pylori IgM Przeciwciała (ilościowo) 16,00 zł 

Treponema pallidum Antygen 9,00 zł 

Wirus zapalenia wątroby typu B HBs Antygen 13,00 zł 

Wirus zapalenia wątroby typu B Przeciwciała HBs 21,00 zł 

Wirus zapalenia wątroby typu C Przeciwciała (potwierdzający) 11,00 zł 

 

 

 

22. Ceny zabiegów wykonywanych na blokach 

operacyjnych oraz w pracowniach zabiegowych 
 

Zabiegi operacyjne odbywające się na blokach operacyjnych  

 Blok Operacyjny Oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii  

 Blok Operacyjny Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu 

 Blok Operacyjny Oddziału Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej 

 Blok Operacyjny Oddziału Neurochirurgii 

 Blok Operacyjny Oddziału Kardiochirurgii 

oraz w pracowniach  zabiegowych 

 Pracownia Radiologii Zabiegowej (Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii  

i Flebologii)  

 Pracownia Radiologii Zabiegowej (Oddział Neurologii) 

 Pracownia Elektrofizjologii i Ablacji (I Oddział Kardiologii) 

 Pracownia Elektrokardioterapii (Oddział Elektrokardiologii) 

 Zakład Kardiologii Inwazyjnej 

 Pracownia Hemodynamiki (Oddział Kardiologii w Cieszynie) 

będą wyceniane indywidualnie dla każdego hospitalizowanego na podstawie Karty 

Kosztów Procedury Zabiegowej, dostarczonej przez właściwy Oddział do Działu 

Controllingu najpóźniej na 1 dzień przed zakończeniem hospitalizacji. 

 

Karta Kosztów Procedury Zabiegowej stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego cennika. 



32 
 

 


