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         Załącznik nr 1 – Cennik nr 8 
 

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY 

KLINIKA GASTROENTEROLOGII I ZABURZEŃ ODŻYWIANIA 
 

CENNIK ZEWNĘTRZNY  

BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH I KONSULTACJI SPECJALISTYCZNYCH 

NA ROK 2018 
 

LP. 
 

NAZWA BADANIA 
 

CENA W 
PLN 

 
DIAGNOSTYKA ENDOSKOPOWA 

 

1 ECPW z zabiegiem usunięcia złogów z dróg żółciowych/trzustkowych 3 300,00 

2 ECPW diagnostyczno – zabiegowe  2 000,00 

3 ECPW z zabiegiem uzyskania drenażu dróg żółciowych lub trzustkowych 2 600,00 

4 ECPW z usunięciem dużych i/lub licznych złogów, z zabiegiem mechanicznej litotrypsji 4 000,00 

5 ECPW z zabiegiem wymiany protez w drogach żółciowych/trzustkowych 5 000,00 

6 ECPW z zabiegiem drenażu torbieli trzustkowych/okołotrzustkowych 3 500,00 

7 
ECPW z zabiegiem usunięcia złogów wraz z protezowaniem dróg żółciowych/trzustkowych  5 000,00 - 

6 200,00 

8 ECPW dla celów badawczych 5 000,00 

9 Gastroskopia diagnostyczna 200,00 

10 
Gastroskopia diagnostyczna uwzględniająca biopsję wraz z badaniem hist-pat lub wykonanie testu 
ureazowego, lub założenie sondy do GOPP 

250,00 

11 Gastroskopia diagnostyczna uwzględniająca biopsję wraz z badaniem hist-pat (minimum 3 wycinki) 350,00 

12 
Gastroskopia z zabiegiem polipektomii standardowej (liczba polipów 1-3 i średnicą każdego nie 
większą niż 20 mm), uwzględnione badanie hist-pat, lub z zabiegiem usuwania ciała obcego 

1 200,00 

13 
Gastroskopia z usunięciem zmian o wysokim stopniu trudności uwzględniającym polipektomię 
złożoną (liczba polipów powyżej 3 lub średnica jednego większa niż 20 mm) lub muksektomię 
(uwzględnione badanie hist-pat) lub postępowanie terapeutyczne w leczeniu zmian naczyniowych 

*1 600,00 

14 Gastroskopia dla celów badawczych 1 500,00 

15 Krwawienie z przewodu pokarmowego leczone zabiegami endoskopowymi (+ klipsy) *2 100,00 

16 Endosonografia z oceną ściany i otoczenia przewodu pokarmowego + BAC 3 500,00 

17 Kolonoskopia diagnostyczna + koszt badania histopatologicznego (1 słoik 50,00 zł) 400,00 

18 
Kolonoskopia lub sigmoidoskopia z zabiegiem polipektomii standardowej (liczba polipów 1-3 o 
średnicy każdego nie większej niż 20 mm, uwzględnione badanie hist-pat) 

1 300,00 

19 

Kolonoskopia lub sigmoidoskopia z zabiegiem usunięcia zmian o wysokim stopniu trudności 
uwzględniającym polipektomię złożoną  (liczba polipów powyżej 3 lub średnica jednego większa niż 
20 mm) lub mukosektomia (uwzględnione badanie hist-pat), lub postępowanie terapeutyczne w 
leczeniu zmian naczyniowych                                                                                     

1 900,00 

20 Sigmoidoskopia diagnostyczna z pobraniem biopsji (uwzględnione badanie hist-pat) 400,00 

21 Kolonoskopia dla celów badawczych 2 000,00 

22 PH-metria (całodobowe monitorowanie pH przełyku)  1 250,00 
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23 PH-metria i manometria dla celów badawczych 2 000,00 

24 Kolonoskopia lub sigmoidoskopia z zabiegiem terapeutycznym w leczeniu zmian naczyniowych 1 600,00 

25 USG jamy brzusznej 75,00 

26 USG jamy brzusznej dla celów badawczych 200,00 

27 
Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa z diagnostyką mikroskopową (biopsja narządów jamy brzusznej z 
badaniem hist-pat z użyciem technik obrazowych) 

400,00 

28 Drenaż jamy otrzewnowej torbieli trzustki z użyciem technik obrazowych – pojedyncza sesja 500,00 

 
KONSULTACJE** 

 

29 Gastroenterologiczna 120,00 

30 Porada Dietetyczna 100,00 

*plus koszt znieczulenia 
**Cena za konsultację nie obejmuje ceny badań diagnostycznych, które lekarz zleci w trakcie konsultacji. 
 
 
 
 
 
 
        ------------------------------------------------            ------------------------------------------------  
                     Dyrektor ds. Finansowych                            Dyrektor ds. Lecznictwa 

 
 


