
 

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH 
udzielanych w „Szpitalu Tucholskim” Sp. z o.o. 

Obowiązuje od dn. 01.05.2021r. 

• Podane ceny (w PLN;) są cenami orientacyjnymi i nie stanowią oferty handlowej w świetle 

prawa. 

• Płatność dokonywana jest przed wykonaniem usługi. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany 

- ustalonej przed udzieleniem świadczenia - ceny z uwagi na ewentualną konieczność 

rozszerzenia zakresu procedur medycznych. 

• Prezentowane ceny mogą ulec zmianie. 

• Koszty świadczeń medycznych nie ujętych w cenniku wyliczane są indywidualnie. 

 

 

 

LP. NAZWA CENA* 

PRACOWNIA RTG 
  zdjęcia: 

1 klatka piersiowa (jedna poz.a-p, p-a  lub boczne )          45,00 

2 klatka piersiowa (dwie poz. a-p lub p-a i boczne) 90,00 

3 jama brzuszna   40,00 

4 kręgosłup szyjny C(dwie projekcje)  60,00 

5 kręgosłup szyjny C (jedna projekcja) 45,00 

6 kręgosłup piersiowy Th (dwie projekcje)  60,00 

7 kręgosłup piersiowy Th (jedna projekcja)  45,00 

8 kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy LS (dwie projekcje 60,00 

9 kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy LS (jedna projekcja)  45,00 

10 kręgosłup piersiowo-lędźwiowy Th-L stojące  (jedna projekcja)  50,00 

11 kręgosłup piersiowo-lędźwiowy Th-L stojące  (dwie projekcje)  90,00 

12 celowane kręgosłupa (2 projekcje)  60,00 

13 kręgosłup (1 odcinek) czynnościowe 2 projekcje  60,00 

14 kręgosłup (1 odcinek) skosy 2 projekcje  60,00 

15 stawy  biodrowe lub miednica  40,00 

16 staw biodrowy  (prawy lub lewy) 40,00 

17 kość krzyżowa lub ogonowa (1 projekcja)  45,00 

18 kość krzyżowa lub ogonowa (2 projekcje)  60,00 

19 stawy krzyżowo- biodrowe a-p (skos prawy i lewy -2 projekcje) 80,00 

20 czaszka (dwie projekcje) 50,00 

21 czaszka  bok- siodełko tureckie  30,00 

22 twarzoczaszka 40,00 

23 zatoki lub ślinianki  40,00 

24 oczodoły     (jedna projekcja )  45,00 

25 oczodoły - ciało obce (2 projekcje) 60,00 

26 kości nosa  35,00 



27 nosogardło    35,00 

28 żuchwa  (1 projekcja)  50,00 

29 żuchwa  (2 projekcje)  70,00 

30 uszy (jedną metodą np.Stenwers)  60,00 

31 mostek boczny  40,00 

32 żebra a-p  40,00 

33 żebra a-p i skos (dwie projekcje)  60,00 

34 bark lub obojczyk (1 projekcja)  35,00 

35 bark (2 projekcje)  70,00 

36 palec dłoni lub stopy (dwie projekcje)  40,00 

37 wiek kostny - ręka 40,00 

38 staw skokowy, kolanowy, nadgarstkowy, łokciowy, stopa, dłoń (dwie poz.  
a-p i boczne)  

50,00 

39 staw skokowy, kolanowy, nadgarstkowy, łokciowy, stopa, dłoń (jedna 
poz. lub porów.)  

35,00 

40 staw skokowy, kolanowy, nadgarstkowy, łokciowy, stopa, dłoń (3 
projekcje)  

80,00 

41 ramię lub przedramię (1 projekcja)   35,00 

42 ramię lub przedramię (2 projekcje)   50,00 

43 udo lub podudzie (1 projekcja)  35,00 

44 udo lub podudzie (2 projekcje)  50,00 

45 rzepka osiowe lub bok (1 projekcja)  35,00 

46 rzepka osiowo i  bok (2  projekcje)  50,00 

47 pięta osiowo lub bocznie (1 projekcja) 35,00 

48 pięta osiowo i bocznie (2 projekcje) 50,00 

49 ząb 35,00 

50 pasaż jelit(za jedno zdjęcie)  40,00 

51 urografia  250,00 

52 cystografia mikcyjna  150,00 

53 kopia wyniku lub ponowne nagranie badania 20,00 

PRACOWNIA TK 
1 Tomografia komputerowa głowy  300,00 

2 Tomografia komputerowa głowy z kontrastem  400,00 

3 Tomografia komputerowa kości skroniowej  400,00 

4 Tomografia komputerowa zatok  300,00 

5 Tomografia komputerowa klatki piersiowej z kontrastem  450,00 

6 Tomografia komputerowa płuc (HRCT) bez kontrastu 350,00 

7 Tomografia komputerowa jamy brzusznej  lub miednicy  400,00 

8 Tomografia komputerowa jamy brzusznej  lub miednicy z kontrastem  500,00 

9 Tomografia komputerowa jamy brzusznej i miednicy  540,00 

10 Tomografia komputerowa jamy brzusznej i miednicy z kontrastem 650,00 

11 Tomografia komputerowa jamy brzusznej wielofazowa 600,00 

12 Tomografia komputerowa jamy brzusznej i miednicy wielofazowa z 
kontrastem 

720,00 



13 Tomografia komputerowa kręgosłupa (jeden odcinek)  330,00 

14 Tomografia kończyn, szyi bez kontrastu 300,00 

15 Tomografia kończyn, szyi z kontrastem 500,00 

16 Angiografia tomografii komputerowej (angio-TK)  550,00 

PRACOWNIA USG 
1 echokardiografia  120,00 

2 biopsja cienkoigłowa pod kontrolą USG  250,00 

3 USG + tkanki miękkie, jądra, ginekol ./brzuch  120,00 

4 USG piersi  150,00 

5 badanie USG   ginekologiczne EV  150,00 

6 USG   tarczycy  120,00 

7 USG metodą Dopplera  150,00 

8 konsultacja lekarska z USG bioderek - pierwsza wizyta 150,00 

9 konsultacja lekarska z USG bioderek - druga/kolejna wizyta 100,00 

EKG 
1 badanie EKG 20,00 

2 badanie EKG z opisem 40,00 

3 EKG próba wysiłkowa 120,00 

4 badanie metodą Holtera 120,00 

SPIROMETRIA 
1  badanie podstawowe bez opisu 35,00 

2 badanie podstawowe z opisem 50,00 

3 test rozkurczowy 70,00 

PRACOWNIA ENDOSKOPII 
1 Badanie gastroskopowe diagnostyczne: 190,00 

2 * z testem ureazowym 230,00 

3 *  pobranie wycinka do bad. Histopatologicznego w zależności od ilości 
wycinków za 1 zestaw  

40,00 

4 Kolonoskopia diagnostyczna:  300,00 

5 * pobranie wycinka do badania histopatologicznego w zależności od 
ilości wycinków za 1 zestaw  

40,00 

6 * kolonoskopia diagnostyczna ze znieczuleniem  800,00 

7 * kolonoskopia z polipektomią 600,00 

8 *kolonoskopia z polipektomią + znieczulenie  1200,00 

ZABIEGI FIZJOTERAPEUTYCZNE 

1 KONSULTACJA - FIZJOTERAPEUTA 100,00 
  KINEZYTERAPIA   

1 Instruktaż ćwiczeń 50,00 

2 Ćwiczenia czynne w odciążeniu (30 minut) 20,00 

3 mobilizacja i manipulacja 30,00 

4 wyciągi 20,00 

5 szyna CMP – ruch bierny stawu kolanowego (30 minut) 20,00 

6 Fisiotek LT – ruch bierny stawu barkowego (30 minut) 20,00 

7 Kinesiotaping (plastrowanie) 40,00 

  MASAŻ   

1 masaż limfatyczny ręczny – leczniczy 50,00 



2 masaż klasyczny – częściowy 50,00 

3 masaż z terapią punktow spustowych 50,00 

4 masaż bańką chińską 50,00 

5 masaż gorącymi kamieniami 60,00 

  ELEKTROLECZNICTWO   

1 galwanizacja 10,00 

2 jonoforeza 10,00 

3 elektrostymulacja 10,00 

4 tonoliza 10,00 

5 prądy diadynamiczne 10,00 

6 prądy interferencyjne 10,00 

7 prądy TENS 10,00 

8 prądy TREBERTA 10,00 

9 ultradźwięki miejscowe 15,00 

  POLE ELEKTROMAGNETYCZNE   

1 pole magnetyczne 10,00 

2 terapuls 10,00 

  ŚWIATŁOLECZNICTWO I CIEPŁOLECZNICTWO   

1 Lampa Sollux 10,00 

2 Laser 15,00 

  KRIOTERAPIA   

1 krioterapia – miejscowa (dwutlenek węgla)  15,00 

KONSULTACJA LEKARSKA 

1 Porada lekarska w Izbie Przyjęć 150,00 

2 Porada w Nocnej i Świątecznej  Pomocy Medycznej 150,00 

3 Porada lekarska specjalistyczna (poradnie) 150,00 

BADANIE PODEJRZANEGO 
1 Badania lekarskie 150,00 

2 Pobranie krwi do badania 50,00 

ŚWIADCZENIA GIN-POŁ 

1 badanie cytologiczne 30,00 
2 KTG 30,00 

3 badanie kobiet ciężarnych w kierunku paciorkowców gr.B 30,00 

4 zajęcia w szkole rodzenia (cykl 10 spotkań) 100,00 

5 zajęcia w szkole rodzenia (1 spotkanie) 20,00 

6 indywidualny wybór położnej do obsługi porodu 1000,00 

7 Przedłużenie pracy położnej na życzenie rodzącej - za 1 godzinę 50,00 

8 Pobyt w sali o podwyższonym standardzie (OPOŁ) 1 doba 200,00 

9 Pobyt w sali o podwyższonym standardzie (OPOŁ)/dobę - 2 i kolejna 
doba 

130,00 

BADANIE URODYNAMICZNE 400,00 



ZABIEGI I OPERACJE 
1 szycie małej rany 100,00 

2 wycięcie zmiany skórnej z badaniem histo-pat 200,00 

3 wycięcie zmiany z tkanki podskórnej z bad. histo-pat 250,00 

4 klinowe wycięcie paznokcia, nacięcie ropnia ze znieczuleniem 
miejscowym 

150,00 

5 nacięcie ropnia i inne drobne zabiegi w znieczuleniu ogólnym 700,00 

6 wszycie Disulfiramu (bez kosztów leku) 150,00 

7 unieruchomienie gipsowe (mały gips) szyna gipsowa 150,00 

8 unieruchomienie gipsowe (duży gips) 300,00 

9 inne drobne zabiegi chirurgiczne 250,00 

10 zestaw do zakładania opasek gumowych żylaków odbytu 150,00 

11 szczepienie noworodka BCG 100,00 

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY 
1 pobyt komercyjny / 1 doba 130,00 

INNE ŚWIADCZENIA 
1 Iniekcja podskórna 15,00 

2 Iniekcja śródskórna 15,00 

3 Iniekcja domięśniowa 20,00 

4 Iniekcja dożylna 25,00 

5 Iniekcja dożylna (wenflon) 30,00 

6 Kroplówka – podłączenie (bez kosztu leku + aparat) 30,00 

7 Opatrunek, usunięcie szwów itp. 50,00 

8 Pomiar ciśnienia krwi 10,00 

9 Cewnikowanie pęcherza (M) 60,00 

10 Cewnikowanie pęcherza (K) 100,00 

11 Duplikat książeczki Zdrowia Dziecka z VAT 23% 50,00 

12 Nebulizacja (bez kosztu leku) 20,00 

SPRZĘT ORTOPEDYCZNY 
  Usztywniające opaski ortopedyczne - rozmiar:   

1 7,6 cm x 3,6 m 45,00 

2 10,1 cm x 3,6 m 50,00 

3 12,7 cm x 3,6 m 55,00 

 

 

 
*Od podanych cen stosuje się rabaty: 

1. Lekarzy zlecających badania w ramach „Szpitala Tucholskiego” obowiązuje rabat w wysokości: 

a. 5% - za usługi z zakresu RTG  

b. 50% - za badania z zakresu USG, badanie cytologiczne 

2. Przy umowach kompleksowych zawartych pomiędzy „Szpitalem Tucholskim” a innymi podmiotami  

wykonującymi działalność leczniczą obowiązują rabaty od faktury za badania diagnostyczne i inne  

usługi w wysokości: 

a. 1% - przy fakturze powyżej 3000,00 zł 

b. 3% - przy fakturze powyżej 5000,00 zł 

c. 4% - przy fakturze powyżej 6000,00 zł 

d. 7% - przy fakturze powyżej 9000,00 z 


