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I. DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA 

 

A. Hematologia + Koagulologia 

 Cena jednostkowa (zł)  

morfologia krwi + rozmaz skrócony+ płytki+3 histogramy 10,00 

retikulocyty 6,00 

OB. 6,00 

wskaźnik protrombinowy 10,00 

APTT 8,00 

czas krwawienia + czas krzepnięcia + pobranie 7,00 

czas krwawienia + pobranie (metoda Duke’a) 4,00 

czas krzepnięcia + pobranie (metoda Lee-White’a) 4,00 

fibrynogen 8,00 

wzór odsetkowy leukocytów (mikroskopowo) 7,00 

płytki krwi (mikroskopowo)  7,00 

                                 

B. Analityka ogólna 

 Cena jednostkowa (zł)  

mocz -  badanie ogólne 10,00 

białko w moczu, białko w dobowej zbiórce moczu 10,00 

aceton + glukoza w moczu   4,00 

kał – jaja pasożytów 12,00 

test na obecność lamblii (ELISA) 20,00 

test na obecność rotawirusów i adenowirusów w kale 20,00 

kał – krew utajona 22,00 

mikroalbuminy w moczu 20,00 

 

C. Biochemia 

 Cena jednostkowa (zł)  

glukoza 6,00 

mocznik 6,00 

kreatynina 7,00 

kwas moczowy 6,00 

cholesterol całkowity 7,00 

HDL (metoda bezp.) 9,00 

TG 8,00 

lipidogram (cholesterol + HDL+ TG + LDL) 24,00 

białko całkowite 6,00 

proteinogram 20,00 

bilirubina całkowita 7,00 

bilirubina bezpośrednia 6,00 

ASPAT 7,00 

ALAT  7,00 

fosfotaza alkaliczna 7,00 
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amylaza 15,00 

LDH 12,00 

GGTP 10,00 

Lipaza   15,00 

C-peptyd 35,00 

CPK 11,00 

HbA1C  26,00 

CK-MB 15,00 

fosfor  7,00 

magnez 9,00 

jonogram 24,00 

chlorki  7,00 

Sód 7,00 

potas  7,00 

wapń zjonizowany 7,00 

wapń całkowity 7,00 

żelazo 12,00 

TIBC 10,00 

ferrytyna 28,00 

witamina B12 26,00 

kwas foliowy 27,00 

troponina 35,00 

PRO BNP 70,00 

 

                   

D.        Hormony i markery nowotworowe 

 Cena jednostkowa (zł)  

TSH           26,00 

FT3 27,00 

FT4 27,00 

PRL 28,00 

FSH 30,00 

Estradiol 30,00 

LH     35,00 

Progesteron 35,00 

Testosteron 35,00 

Ca19-9 30,00 

Ca 125                                                                                   30,00 

CEA 35,00 

β-HCG 30,00 

Ca-15.3 30,00 
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E.         Pozostałe 

 Cena jednostkowa (zł)  

D-dimery (ilościowo) 43,00 

ASO (półilościowo) 12,00 

czynnik RF 10,00 

białko CRP 15,00 

WR – VDRL – antygen 10,00 

PSA ( ilościowo) 30,00 

antygen HBs – Ag (metoda EIA) 25,00 

p-ciała anty-HBs                                                                    38,00 

p-ciała anty-HCV                                                                   38,00 

IgE całkowite  30,00 

Helicobacter Pylori -p-ciała (test jakościowy) 28,00 

Helicobacter Pylorii-met.półilościowa                                  25,00 

Odczyn Waalera-Rosego 15,00 

toksoplazmoza IgG                                                               35,00 

toksoplazmoza IgM                                                               35,00 

cytomegalia IgG 35,00 

cytomegalia IgM 35,00 

mononukleoza    30,00 

grupa krwi ABO, RH+p-ciała 35,00 

grupa krwi ABO, RH+p-ciała (wynik potwierdzony) 50,00 

PTA-pośredni test antyglobulinowy                        25,00 

BTA – bezpośredni test antyglobulinowy 10,00 

Elecsys anti-SARS-cov2 40,00 

Vit D3 total 50,00 

F. Mikrobiologia 

 Cena jednostkowa (zł)  

posiew moczu      30,00 

posiew moczu + antybiogram                                                 45,00 

posiew kału                                                                             35,00 

kał- nosicielstwo ( badanie 3-krotne + transport) 150,00 

wymaz (gardło, nos) 40,00 

 

G. Inne 

 Cena jednostkowa (zł)  

gazometria 25,00 

pobranie krwi z palca   3,00 

pobranie krwi z żyły 5,00 

 

Badania nie ujęte w cenniku, a wykonywane u podwykonawców – cena badania + 15 zł (marża) 
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II. DIAGNOSTYKA OBRAZOWA 

 

A. Pracownia RTG 

 Cena jednostkowa (zł)  

klatka piersiowa p-a 45,00 

klatka piersiowa – boczne 45,00 

klatka piersiowa z barytem  50,00 

sylwetka serca z kontrastem (2 zdjęcia) 70,00 

klatka piersiowa p-a – dziecko 40,00 

klatka piersiowa – boczne – dziecko 40,00 

sylwetka serca – dziecko 55,00 

jama brzuszna 45,00 

kręgosłup szyjny C 55,00 

kręgosłup szyjny boczne 40,00 

kręgosłup piersiowy Th 60,00 

kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy LS   60,00 

kręgosłup LS (boczne) 45,00 

kręgosłup piersiowo-lędźwiowy Th-L 55,00 

zdjęcia celowane kręgosłupa (2 projekcje) 55,00 

stawy biodrowe 45,00 

staw biodrowy 1-projekcja 45,00 

stawy biodrowe 2-osiowe (prawy i lewy)  65,00 

miednica 45,00 

kość krzyżowa (2 projekcje) 60,00 

podstawa czaszki 45,00 

czaszka 2x  55,00 

uszy (strona lewa i prawa) 55,00 

siodełko tureckie 45,00 

zatoki lub ślinianka 45,00 

twarzo-czaszka 45,00 

krtań 70,00 

stawy krzyżowo-biodrowe a-p 45,00 

stawy krzyżowo-biodrowe a-p -skos prawy i lewy 65,00 

żuchwa 1 zdjęcie boczne  40,00 

mostek boczny 45,00 

żebra a-p 45,00 

żebra a-p skos  65,00 

obojczyk  40,00 

nadgarstek a-p boczne 40,00 

nadgarstek (wiek kostny-1 zdjęcie)                                      40,00 

ręce a-p 40,00 

ręka a-p boczne 40,00 

staw barkowy-osiowe  45,00 



 

 

 

6 

 

staw barkowy a-p 45,00 

ramię (1 projekcja) 45,00 

ramię (2 projekcje)  60,00 

przedramie a-p + boczne  45,00 

staw łokciowy a-p + boczne 45,00 

staw kolanowy a-p + boczne  55,00 

stawy kolanowe – porównawcze  60,00 

rzepki osiowe 1x 40,00 

stopa a-p + boczne  40,00 

stopy porównawczo  55,00 

stopy 2x 55,00 

staw skokowy a-p + boczne  50,00 

paluch a-p + boczne  45,00 

palec stopy lub dłoni a-p + boczne  45,00 

śródręcze lub śródstopie  45,00 

podudzie dziecka a-p + boczne  45,00 

podudzie ze stawem kolan. lub skokowym 45,00 

udo  50,00 

udo 2x 60,00 

pięta (ostroga) 1x 40,00 

kość nosowa  40,00 

inne kostne 2x  55,00 

kolonografia 350,00 

urografia 200,00 

ureterografia 300,00 

opis zdjęć dostarczonych przez pacjenta  w trybie: 

- planowym (72h) 

- cito (12 h) 

- na ratunek (1h) 

 

20,00 

25,00 

30,00 

 

 B.        Pracownia TK 

 Cena jednostkowa (zł)  

TK głowy bez środka cieniującego 250,00 

TK badanie okolicy anatomicznej bez środka cieniującego 350,00 

TK badanie okolicy anatomicznej bez i ze środkiem cieniującym 120,00 
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C.        Pracownia USG 

 Cena jednostkowa (zł)  

Badanie USG brzucha, tarczycy, szyi 70,00 

Badanie USG piersi 90,00 

Echokardiografia  120,00 

Biopsja cienkoigłowa   120,00 

USG metodą Dopplera 110,00 

Biopsja cienkoigłowa pod kontrolą USG  160,00 

Trójwymiarowe USG płodu (z zapisem filmu na CD) 250,00 

USG ginekologiczne 100,00 

 

D. Pracownia EKG 

 Cena jednostkowa (zł)  

badanie EKG  10,00 

badanie EKG z opisem 30,00 

Holter ciśnieniowy 100,00 

Próba wysiłkowa  120,00 

Badanie metodą Holtera Ekg 120,00 

      

E.         Pracownia endoskopii 

 Cena jednostkowa (zł)  

Badanie gastroskopowe diagnostyczne 200,00 

- z testem ureazowym  220,00 

- pobranie wycinka do bad. histop. 

w zależności od ilości wycinków za 1 zestaw 
50,00 

Kolonoskopia diagnostyczna 450,00 

- pobranie wycinka do badania histop.  50,00 

- kolonoskopia diagnostyczna ze znieczuleniem (sedacją) 600,00 

- kolonoskopia z polipektomią + znieczulenie  1000,00 

- bronchoskopia w Pracowni Endoskopowej Szpitala Powiatowego Sp. 

z o.o. w Chełmży 

350,00 

- bronchoskopia u zlecającego usługę  600,00 

 

III.       KONSULTACJE I BADANIE LEKARSKIE SPECJALISTYCZNE 

A.     Konsultacja lekarzy specjalistów   

      

- porada lekarska recepturowa  50,00 

- porada kompleksowa + ewentualna wartość badań  diagnostycznych i 

zabiegów 

150,00 

- porada ginekologiczna + założenie wkładki domacicznej (bez 

kosztów wkładki) 

300,00 

- porada ginekologiczna kompleksowa + badanie kolposkopowe lub 

USG 

200,00 

- badanie kolposkopowe 100,00 
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B.    Badanie z zakresu okulistyki 

 

Komputerowe badanie wzroku 60,00  

Badanie pola widzenia 50,00  

 

  C.      Medycyna Pracy  

            Cena jednostkowa (zł)  

badanie lekarskie profilaktyczne (VAT zwolniony) 80,00 

konsultacja lekarza specjalisty – okulista, neurolog, laryngolog (VAT 

zwolniony) 

80,00 

badania dla kierowców 220,00 

badanie wysokościowe stawka podstawowa +ewentualne konsultacje 

specjalistyczne 

200,00 

badanie sanitarno-epidemiologiczne (VAT zwolniony) 70,00 

badania laboratoryjne (VAT zwolniony) cena badania  wg cennika 

badanie okresowe (psychotesty) +koszt testu  80,00 

badanie okresowe +sanitarno-epidemiologiczne  150,00 

badanie lekarskie (w celu udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia)  220,00 

 

 

D.     Medycyna Sportowa – dzieci i młodzież do 21r. ż. oraz zawodnicy pomiędzy 21 a 23 r.ż. 

 

Badanie lekarskie podstawowe 80,00  

EKG (w przypadku posiadania własnych badań laboratoryjnych) 55,00  

Badanie lekarskie podstawowe + konsultacja specjalisty (sporty walki) 130,00 

 

IV.     ZABIEGI AMBULATORYJNE 

 Cena jednostkowa (zł)  

szycie małej rany 150,00 

szycie dużej rany 200,00 

wycięcie zmiany skórnej z badaniem histo-pat 250,00 

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

klinowe wycięcie paznokcia, nacięcie ropnia ze znieczuleniem 

miejscowym 
200,00 

nacięcie ropnia i inne drobne zabiegi w znieczuleniu ogólnym 300,00 

wszycie Disulfiramu (bez kosztów leku) 200,00 

unieruchomienie gipsowe (mały gips) szyna gipsowa 150,00 

unieruchomienie gipsowe (duży gips) 200,00 

inne drobne zabiegi chirurgiczne   150,00 

zabieg elektrokoagulacji 100,00 
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V. INNE ŚWIADCZENIA                                                                                                              

  

 Cena jednostkowa (zł)  

Badanie KTG 30,00 

Cytologia 20,00 

Iniekcja podskórna 10,00 

Iniekcja śródskórna 10,00 

Iniekcja domięśniowa     12,00 

Iniekcja dożylna  25,00 

Iniekcja dożylna (wenflon)  30,00 

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

Kroplówka – podłączenie (z lekiem + aparat) 50,00 

Opatrunek, usunięcie szwów itp.  50,00 

Pomiar ciśnienia krwi    5,00 

Pobranie krwi na zawartość etanolu 40,00 

Porada lekarska (+ orzeczenie o stanie zdrowia lub orzeczenie, że może 

przebywać w areszcie) 

100,00 

Cewnikowanie pęcherza    60,00 

Znieczulenie krótkie dożylne    300,00 

Transport karetką przewozową: 

- za 1 km   3,00 

- za 1 godz.  60,00 

Transport karetką „S”: 

- na terenie miasta Chełmży           250,00 

- poza terenem miasta Chełmży: 

                  - stawka stała 250,00 

                  - za 1 km   6,00 

Transport samochodem osobowym: 

- za 1 km     2,00 

- za 1 godz. 40,00 
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VI. SPRZĘT ORTOPEDYCZNY 

 

A. Łuska „Adama” 

 Cena jednostkowa (zł)  

wypożyczenie 56,91 +  VAT =  70,00 

kaucja zwrotna 30,00 

Razem 100,00 

 

B. Kołnierz ortopedyczny 

  

 Cena jednostkowa (zł)  

wypożyczenie 32,52 +  VAT =  40,00 

kaucja zwrotna 10,00 

Razem 50,00 

 

C.        Kule ortopedyczne 

 Cena jednostkowa (zł)  

wypożyczenie 1-mc 12,20 +VAT =15,00 

kaucja zwrotna 50,00  

 

VII. STERYLIZACJA 

 

A. Pełen proces obróbki technologicznej 

 Cena jednostkowa 

szer. do 5 cm (włącznie) – dł. do 20 cm (włącznie) 8,00+VAT=9,84 

szer. powyżej 5 cm do 10 cm (włącznie) – dł. powyżej 20 cm do 25 cm 

(włącznie) 

10,00+VAT=12,30 

szer. powyżej 10 cm do 15 cm (włącznie) – dł. powyżej 25 cm do 30 

cm (włącznie) 

12,00+VAT=14,76 

 

B. Wyłącznie proces sterylizacji 

  

 Cena jednostkowa 

szer. do 5 cm (włącznie) – dł. do 20 cm (włącznie) 7,31+VAT=9,00 

szer. powyżej 5 cm do 10 cm (włącznie) – dł. powyżej 20 cm do 25 cm 

(włącznie) 

8,94+VAT=11,00 

szer. powyżej 10 cm do 15 cm (włącznie) – dł. powyżej 25 cm do 30 

cm (włącznie) 

9,76+VAT=12,00 

 

- Inne wielkości pakietów na życzenie klienta są wyceniane indywidualnie. 

- Usługi są wykonywane na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą. 

Zleceniodawca płaci comiesięczny ryczałt w wysokości 50,00 zł brutto, rozliczany w wykonanych usługach. 

 


