
1 Zdjęcie czaszki w 1 projekcji 40.00 zł
każda kolejna projekcja                                                                                                         + 20.00 zł
Zdjęcie kości twarzoczaszki w 1 projekcji 40.00 zł
- każda kolejna projekcja 20,00 zł
Zdjęcie zatok w 1 projekcji 40.00 zł
- każda kolejna projekcja 20,00 zł

4 Zdjęcie łuków jarzmowych 40.00 zł
Zdjęcie oczodołów w 2 projekcjach (uraz) 60.00 zł
- w więcej niż 2 projekcjach (ciało obce) 80.00 zł

6 Zdjęcie siodełka tureckiego (każda projekcja) 40.00 zł
7 Zdjęcie ślinianek 40.00 zł

Zdjęcie kości skroniowej met. Schullera, met. Stenversa – jedna strona 40.00 zł
- całość 70.00 zł

9 Zdjęcie stawów skroniowo – żuchwowych – jedna strona 45.00 zł
Zdjęcie kręgosłupa - odcinka szyjnego – jedna projekcja 40.00 zł
- całość 60.00 zł
Zdjęcie kręgosłupa - odcinka piersiowego – jedna projekcja 40.00 zł
- każda kolejna projekcja 30.00 zł

12 Zdjęcie kręgosłupa - odc. lędźwiowo-krzyżowego - całość 60.00 zł
13 Zdjęcie całego kręgosłupa w 2 projekcjach 80.00 zł
14 Zdjęcie całego kręgosłupa w pozycji stojącej w 1 projekcji (dzieci) 40.00 zł
15 Zdjęcie kręgu szczytowego i obrotowego 50.00 zł

Zdjęcie czynnościowe kręgosłupa  w 1 projekcji 40.00 zł
- w 2 projekcjach 60.00 zł

17 Zdjęcie kości ogonowej ( dwie projekcje) 50.00 zł
18 Zdjęcie celowane 40.00 zł
19 Zdjęcie styczne np. rzepka 40.00 zł

Zdjęcie klatki piersiowej w 1 projekcji 40.00 zł
- w 2 projekcjach 60.00 zł
- w 2 pr. z kontrastem 70.00 zł

21 Zdjęcie mostka 40.00 zł
22 Zdjęcie stawów mostkowo-obojczykowych 40.00 zł

Zdjęcie żeber w 1 projekcji 40.00 zł
- w 2 projekcjach 60.00 zł

24 Zdjęcie obojczyka 40.00 zł
Zdjęcie łopatki w 1 projekcji 40.00 zł
- w 2 projekcjach 60.00 zł
Zdjęcie stawu barkowego w 1 projekcji 40.00 zł
- w 2 projekcjach 60.00 zł
Zdjęcia (porównawcze) stawów barkowych w 1 projekcji 50.00 zł
- w 2 projekcjach 80.00 zł

27 Zdjęcie kości miednicy w 1 projekcji 40.00 zł
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Zdjęcie stawów krzyżowo-biodrowych w 1 projekcji 40.00 zł
- w 2 projekcjach 60.00 zł
Zdjęcie stawu biodrowego w 1 projekcji 40.00 zł
- w 2 projekcjach 60.00 zł
Zdjęcia (porównawcze) stawów biodrowych w 1 projekcji 40.00 zł
- w 2 projekcjach 60.00 zł
Zdjęcie kości uda w 1 projekcji 40.00 zł
- w 2 projekcjach 60.00 zł
Zdjęcie stawu kolanowego w 1 projekcji 40.00 zł
- w 2 projekcjach 60.00 zł
Zdjęcia (porównawcze) stawów kolanowych w 1 projekcji 40.00 zł
- w 2 projekcjach 60.00 zł

32 Zdjęcie rzepki w 2 projekcjach 50.00 zł
Zdjęcie kości podudzia w 1 projekcji 40.00 zł
- w 2 projekcjach 60.00 zł
Zdjęcie kostki/stopy w 1 projekcji 40.00 zł
- w 2 projekcjach 60.00 zł
Zdjęcia porównawcze stóp ( 1 projekcja) 40.00 zł
Zdjęcia porównawcze stóp (2 projekcje) 60.00 zł
Zdjęcie kości piętowej w 1 projekcji 40.00 zł
- w 2 projekcjach 60.00 zł
Zdjęcie kości ramieniowej w 1 projekcji 40.00 zł
- w 2 projekcjach 60.00 zł
Zdjęcie łokcia w 1 projekcji 40.00 zł
- w 2 projekcjach 60.00 zł
Zdjęcia (porównawcze) stawów łokciowych w 2 projekcjach 60.00 zł
Zdjęcie przedramienia w 1 projekcji 40.00 zł
- w 2 projekcjach 40.00 zł
Zdjęcie nadgarstka / dłoni  w 1 projekcji ( wiek kostny ) 40.00 zł
 kazda kolejna projekcja                                                                                                       +                                                                   20.00 zł
Zdjęcia (porównawcze) rąk –w jednej  projekcji 40.00 zł
- w 2 projekcjach 60.00 zł
Zdjęcie palców w 1 projekcji 30.00 zł
- w 2 projekcjach 50.00 zł

42 Zdjęcie przeglądowe - jama brzuszna 40.00 zł
43 Cholangiografia przez dren (pooperacyjna) 180.00 zł
44 Badanie rtg przełyku (w cenie badania zawarty kontrast) 100.00 zł
45 Badanie rtg przełyku, żołądka, dwunastnicy (w cenie badania zawarty kontrast) 120.00 zł
46 Wlew doodbytniczy (w cenie badania zawarty zestaw jednorazowy) 180.00 zł
47 Urografia (w cenie badania zawarty kontrast) 180.00 zł
48 Urografia z kontrastem niejonowym (dzieci, osoby uczulone) 200.00 zł
49 Pasaż jelitowy 180.00 zł
50 Wydanie badanie RTG na kliszy DVB 20.00 zł
51 Duplikat badania RTG na  płycie CD 8.00 zł
52 Duplikat  wyniku badania RTG ( opis ) 8.00 zł

TK głowy - bez kontrastu 250.00 zł
                        - z kontrastem 350.00 zł
                        - dwufazowe 450.00 zł
Tk oczodołów - bez kontrastu 250.00 zł
                              - z kontrastem 350.00 zł
                              - dwufazowe 400.00 zł
TK siodła - bez kontrastu 250.00 zł
                        - z kontrastem 350.00 zł
                        - dwufazowe 400.00 zł
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TK zatok - bez kontrastu 250.00 zł
                        - z kontrastem 350.00 zł
                        - dwufazowe 400.00 zł
TK szyi - bez kontrastu 250.00 zł
                        - z kontrastem 350.00 zł
                        - dwufazowe 400.00 zł
TK klatki piersiowej  - bez kontrastu 250.00 zł
                                           - z kontrastem 350.00 zł
                                           - dwufazowe 450.00 zł
TK jamy brzusznej  - bez kontrastu 250.00 zł
                                         - z kontrastem 350.00 zł
                                         - dwufazowe 450.00 zł
TK miednicy  - bez kontrastu 250.00 zł
                               - z kontrastem 350.00 zł
                               - dwufazowe 450.00 zł

61 TK wątroby/ śledziony - dwufazowo 400.00 zł
62 TK trzustki - dwufazowo 400.00 zł
63 TK nerek / nadnerczy - dwufazowo 400.00 zł
64 TK kręgosłupa – 1 odcinek-bez kontrastu 250.00 zł

TK stawów/kości  -bez kontrastu 250.00 zł
                                    - z kontrastem 350.00 zł
TK twarzoczaszki  - bez kontrastu 250.00 zł
                                       - z kontrastem 350.00 zł

67 Angio TK głowy 450.00 zł
68 Angio TK kończyn dolnych 500.00 zł
69 Angio TK kończyn górnych 500.00 zł
70 Angio TK szyi 450.00 zł
71 Angio TK aorty piersiowej 450.00 zł
72 angio TK aorty brzusznej 450.00 zł

Gastroduodenofiberoskopia 300.00 zł
Gastrofiberoskopia + test ureazowy w kierunku zakażenia Helicobacter Pylori 350.00 zł
Gastrofiberoskopia + test ureazowy w kierunku zakażenia Helicobacter Pylori + hist-pat. 550.00 zł

Gastroduodenofiberoskopia ze znieczuleniem 550.00 zł
Gastrofiberoskopia + test ureazowy w kierunku zakażenia Helicobacter Pylori 
- ze  znieczuleniem 600.00 zł

Gastrofiberoskopia + test ureazowy w kierunku zakażenia Helicobacter Pylori + hist-pat.
    -  ze znieczuleniem 800.00 zł
Rektosigmoideoskopia 100.00 zł
Rektosigmoideoskopia + hist--pat. 140.00 zł
Kolonoskopia diagnostyczna 460.00 zł
Kolonoskopia diagnostyczna z pobraniem biopsji 560.00 zł
Kolonoskopia diagnostyczna – ze znieczuleniem 700.00 zł
Kolonoskopia diagnostyczna z pobraniem biopsji – ze znieczuleniem 800.00 zł
Uretrocystoskopia 700.00 zł
Uretrocystoskopia - ze znieczuleniem 850.00 zł
Uretrocystoskopia z pobraniem biopsji 1 000,00 zł
Uretrocystoskopia z pobraniem biopsji - ze znieczuleniem 1,250.00 zł
Przecewkowa diagnostyka fotodynamiczna z pobraniem biopsji 3 600,00 zł

Przecewkowa diagnostyka fotodynamiczna z pobraniem biopsji – ze znieczuleniem 3,900.00 zł
9 Kolposkopia 170.00 zł
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EKG z opisem 40.00 zł
- bez opisu 20.00 zł

2 EKG z próbą wysiłkową z opisem               200.00 zł 
3 Holter ciśnieniowy  RR               150.00 zł 
4 EKG badanie Holtera z opisem               180.00 zł 
5 Badanie audiometryczne                 60.00 zł 

1 Spirometria z  próbą rozkurczową 80.00 zł
2 Spirometria bez próby rozkurczowej 60.00 zł
3 - pakiet testów wziewnych lub pokarmowych                 80.00 zł 

1 USG jamy brzusznej z układem moczowym               180.00 zł 
2 USG jamy brzusznej  lub układu moczowego               120.00 zł 
3 USG miednicy mniejszej (ginekologiczne)               120.00 zł 
4 USG układu moczowego (z oceną zalegania moczu)               120.00 zł 
5 USG moszny (jąder, najądrzy) oraz narządów tj. tarczyca, ślinianki, węzły chłonne               120.00 zł 
6 USG przezciemiączkowe               120.00 zł 
7 USG położnicze               150.00 zł 
8 USG - przez pochwę (głowicą vaginalną)               150.00 zł 
9 USG cyklu owulacyjnego ( 1 badanie )                 80.00 zł 

10 KTG                 60.00 zł 
11 USG szyi (tarczycy, przytarczyc, powierzchownych węzłów chłonnych, ślinianek)-zbiorczo               120.00 zł 
12 USG opłucnej lub zmiany przylegającej do klatki piersiowej               120.00 zł 
13 USG sutków               120.00 zł 
14 Echokardiografia - badanie przezklatkowe - klasyczne               150.00 zł 
15 USG jednego stawu               120.00 zł 
16 USG Doppler-Duplex               170.00 zł 

1 Alergologia                 80.00 zł 
2 Diabetologia                 80.00 zł 
3 Chirurgia ogólna                 80.00 zł 
4 Kardiologia                 80.00 zł 
5 Laryngologia                 80.00 zł 
6 Medycyna sportowa                 80.00 zł 
7 Okulistyka                 80.00 zł 
8 Onkologia                 80.00 zł 
9 Ortopedia urazowa i traumatologia narządu ruchu                 80.00 zł 

10 Psychiatria                 80.00 zł 
11 Pulmonologia.                 80.00 zł 
12 Rehabilitacji lecznicza                 80.00 zł 
13 Urologia                 80.00 zł 
14 Dermatologia i wenerologia                 80.00 zł 
15 Ginekologia i położnictwo                 80.00 zł 
16 Choroby wewnętrzne, medycyna rodzinna                 80.00 zł 
17 Pediatria                 80.00 zł 
18 Leczenie bólu                 80.00 zł 
19 Psychologia
20 a) porada – konsultacja; 60.00 zł
21 b) badanie psychologiczne (testy); 80.00 zł
22 c) badanie psychologiczne z wydaniem opinii psychologicznej; 90.00 zł
23 d) sesja psychoterapii indywidualnej; 80.00 zł
24 e) sesja psychoterapii rodzinnej; 100,00 zł
25 f)  badanie psychologiczne osoby ubiegającej się lub posiadającej pozwolenie na broń:
26      - pierwszorazowe; 200,00 zł
27      - kolejne 150,00 zł

28
g) badanie psychologiczne kandydatów do objęcia urzędu sędziego; wykonywania obowiązków prokuratora,
komornika/asesora komorniczego oraz pełnienia funkcji kuratora sądowego/aplikanta kuratorskiego;

              200.00 zł 

ULTRASONOGRAFIA

SPIROMETRIA

SPECJALISTYCZNE BADANIA LEKARSKIE ( BEZ DIAGNOSTYKI- badania diagnostyczne płatne dodatkowo na 

BADANIA ELEKTROFIZJOLOGICZNE
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29
h) badanie psychologiczne osoby ubiegającej się o wpis i osoby posiadającej wpis na listę kwalifikowanych
pracowników ochrony fizycznej.               100.00 zł 


