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LP. NAZWA ŚWIADCZENIA 
CENA W 

PLN 

 DIAGNOSTYKA ENDOSKOPOWA 

1.  Gastroskopia diagnostyczna 250,00 

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

380,00 

3.  Gastroskopia diagnostyczna z biopsją  
+ koszt badania hist. – pat. - 1 słoik 

300,00 + 
  50,00 

4.  Gastroskopia z zabiegiem polipektomii standardowej (liczba polipów 1-3 - średnica każdego nie 
większa niż 20 mm) uwzględnione badanie hist-pat lub z zabiegiem usuwania ciała obcego 

1 200,00 

5.  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 

2 100,00 

6.  Krwawienie z przewodu pokarmowego leczone zabiegami endoskopowymi 2 100,00 

7.  Endoskopia z zabiegiem udrażniania mechanicznego, poszerzenia światła przewodu pokarmowego 1500,00 

8.  Gastroskopia z zabiegiem zakładania przezskórnej gastrostomii (PEG) 1 600,00 

9.  Kolonoskopia diagnostyczna 450,00 

10.  Kolonoskopia diagnostyczna z biopsją  
+ koszt badania hist. – pat. - 1 słoik 

500,00 + 
  50,00 

11.  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 

12.  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 

13.  Sigmoidoskopia diagnostyczna z biopsją 
+ koszt badania hist. – pat. - 1 słoik 

500,00 + 
  50,00 

14.  Rektoskopia diagnostyczna z pobraniem biopsji 480,00 

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

16.  USG jamy brzusznej 80,00 

17.  Drenaż jamy otrzewnowej torbieli trzustki z użyciem technik obrazowych – pojedyncza sesja 650,00 

18.  USG transrektalne 200,00 

 

 

 

 

 

 

 



PORADNIA CHORÓB JELITA GRUBEGO I STOMII 
PORADNIA CHIRURGICZNA 

19.  Pobranie krwi 7,50 

20.  Założenie opatrunku na ranę 35,00 

21.  Opatrunek na ranę zakażoną z zastosowaniem maści 39,00 

22.  Usunięcie szwów 33,00 

23.  Szycie rany 60,00 

24.  Nakłucie jam ciała i tkanek miękkich 55,00 

25.  Nacięcie ropnia, czyraka 58,00 

26.  Kriochirurgia przetok okołoodbytniczych 80,00 

27.  Kriochirurgia guzków krwawniczych odbytu 80,00 

PORADNIA CHORÓB JELITA GRUBEGO I STOMII 

28.  Rektoskopia, anoskopia 50,00 

PORADNIA CHIRURGICZNA 

29.  Usunięcie szwów z zastosowaniem przylepców steri strip 17,00 

30.  Chirurgiczne opracowanie oparzenia/owrzodzenia goleni z zastosowaniem Argosulfanu  w kremie 47,00 

31.  Chirurgiczne opracowanie odleżyny/owrzodzenia goleni 35,00 

32.  Szycie rany 47,00 

33.  Usunięcie ciała obcego + opatrunek 56,00 

34.  Usunięcie kaszaka, modzela, brodawki skórnej, znamienia skórnego bez histopatologii 65,00 

35.  Usunięcie kaszaka, modzela, brodawki skórnej, znamienia skórnego z histopatologią 110,00 

36.  Usunięcie płytki paznokciowej 70,00 

37.  Usunięcie części płytki paznokciowej z plastyką wału paznokciowego 80,00 

KONSULTACJE 

38.  Konsultacja* z zakresu chirurgii ogólnej 120,00  

39.  Konsultacja* z zakresu chorób jelita grubego 120,00  

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


