
 
Załącznik Nr 39 

do Regulaminu Organizacyjnego  
SPSK Nr 1 w Lublinie 

 
 

CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH  
wykonywanych w Zakładzie Radiologii Lekarskiej SPSK Nr 1 w Lublinie 

 
 
 

Lp. Pracownia USG Cena w zł 

1 USG jamy brzusznej 180,00 

2 USG tarczycy 180,00 

3 USG piersi 180,00 

4 USG węzłów chłonnych 180,00 

5 USG - inne 180,00 

 Pracownia Mammografii Cyfrowej  

1 Mammografia – badanie podstawowe 120,00 

2 Mammografia – badanie wykonane metodą tomosyntezy 150,00 

3 Mammografia spektralna z kontrastem 200,00 

4 Mammografia – zdjęcie celowane 60,00 

5 Mammografia - pojedyńcza projekcja 60,00 

 Pracownia Tomografii Komputerowej  

1 Głowa (mózgowie) – badanie podstawowe bez kontrastu 250,00 

2 Głowa (mózgowie) – badanie z kontrastem 350,00 

3 Twarzoczaszka – badanie podstawowe bez kontrastu 300,00 

4 Twarzoczaszka – badanie z kontrastem 400,00 

5 Zatoki – badanie podstawowe bez kontrastu 250,00 

6 Zatoki – badanie z kontrastem 350,00 

7 Oczodoły – badanie podstawowe bez kontrastu 300,00 

8 Oczodoły – badanie z kontrastem 400,00 

9 Piramida kości skroniowej (ucho środkowe i wewnętrzne) – badanie bez kontrastu 350,00 

10 Twarzoczaszka i głowa (mózgowie) - badanie z kontrastem 500,00 

11 Oczodoły i głowa (mózgowie) - badanie z kontrastem 500,00 

12 Szyja i głowa (mózgowie) - badanie z kontrastem 500,00 

13 Szyja (tkanki miękkie) – badanie z kontrastem 400,00 

14 Szyja i klatka piersiowa – badanie z kontrastem 650,00 

15 Szyja, klp, j.brzuszna i miednica mała - badanie z kontrastem 950,00 

16 Klatka piersiowa – badanie bez kontrastu 300,00 

17 Klatka piersiowa - HRCT płuc 300,00 

18 Klatka piersiowa – badanie z kontrastem 400,00 



19 Klatka piersiowa i j.brzuszna – badanie z kontrastem 650,00 

20 Klatka piersiowa, j.brzuszna i miednica mała - badanie z kontrastem 850,00 

21 
Jama brzuszna – badanie podstawowe bez kontrastu (od kopuły przepony do talerzy 
biodrowych) 

300,00 

22 Jama brzuszna – badanie z kontrastem (od kopuły przepony do talerzy biodrowych)  400,00 

23 
Jama brzuszna – badanie wielofazowe z kontrastem (od kopuły przepony do talerzy 
biodrowych)  

450,00 

24 Miednica – badanie podstawowe bez kontrastu 300,00 

25 Miednica – badanie z kontrastem 400,00 

26 
Jama brzuszna oraz miednica mała – badanie z kontrastem (od kopuł przepony do 
spojenia łonowego) 

650,00 

27 TK wirtualna kolonoskopia 600,00 

28 Angiografia TK – tętnice mózgu 550,00 

29 Angiografia TK – tętnice szyjne 550,00 

30 Angiografia TK – tętnice płucne  550,00 

31 Angiografia TK - aorta piersiowa  550,00 

32 Angiografia TK - aorta brzuszna, tętnice trzewne, tętnice biodrowe  550,00 

33 Angiografia TK – tętnice jednej kończyny 550,00 

34 Angiografia TK - badanie kardiologiczne (tętnice wieńcowe) 750,00 

35 Angiografia TK – dwie i więcej okolic anatomicznych 950,00 

36 Ocena uwapnienia tętnic wieńcowych - Calcium Score 350,00 

37 
Kręgosłup – jeden odcinek (szyjny / piersiowy / lędźwiowy) - badanie podstawowe bez 
kontrastu 

300,00 

38 
Kręgosłup – dwa odcinki (szyjny / piersiowy / lędźwiowy) – badanie podstawowe bez 
kontrastu 

500,00 

39 Kręgosłup – jeden odcinek, badanie z kontrastem 400,00 

40 Kręgosłup – dwa odcinki, badanie z kontrastem 600,00 

41 Kości długie kończyn i stawy, jedna okolica – badanie podstawowe bez kontrastu 300,00 

42 Kości długie kończyn i stawy, jedna okolica – badanie z kontrastem 400,00 

43 Kości – badanie niskodawkowe całego kośca 600,00 

44 Kończyna, jedna okolica anatomiczna – badanie podstawowe bez kontrastu 350,00 

45 Kończyna, jedna okolica anatomiczna – badanie z kontrastem 450,00 

46 TK - inna okolica anatomiczna bez kontrastu 350,00 

47 TK - inna okolica anatomiczna z kontrastem 450,00 

48 TK – dwie okolice anatomiczne bez kontrastu 550,00 

49 TK – dwie okolice anatomiczne z kontrastem 650,00 

50 TK – trzy okolice anatomiczne bez kontrastu 750,00 

51 TK – trzy okolice anatomiczne z kontrastem 850,00 

52 TK – cztery i więcej okolic anatomicznych bez kontrastu 800,00 

53 TK – cztery i więcej okolic anatomicznych z kontrastem 950,00 

54 TK w przypadku mnogich obrażeń ciała bez kontrastu 1000,00 



55 TK w przypadku mnogich obrażeń ciała z kontrastem (politrauma) 1200,00 

1 
Konsultacja lekarska TK na podstawie badań z innych ośrodków – dla jednego 
obszaru 

200,00 

2 
Konsultacja lekarska TK na podstawie badań z innych ośrodków – dla dwóch i więcej 
obszarów 

300,00 

3 Konsultacja radiologiczna na podstawie wyników badań z innych ośrodków 200,00 

 Pracownia RTG  

1 
RTG czaszki (w tym oczodoły i oczodoły na ciało obce, kość nosowa, żuchwa,) 2 
projekcje  

65,00 

2 
RTG czaszki (w tym żuchwa, zatoki, kość nosowa, twarzoczaszka, Town, stawy 
skroniowo-żuchwowe, kanał nerwu wzrokowego, siodełko tureckie) 1 projekcja 

55,00 

3 
Rtg kręgosłupa 1 odcinek(w tym kość ogonowa, stawy krzyżowo-biodrowe P i L) 
projekcja AP + boczne lub skośne lub czynnościowe 

65,00 

4 Rtg kręgosłupa 2 odcinki projekcja AP + boczne lub skośne lub czynnościowe 120,00 

5 Rtg kręgosłupa 3 odcinki projekcja AP + boczne / skośne lub czynnościowe 180,00 

6 
Rtg kręgosłupa 1 projekcja AP lub bok (w tym kość krzyżowa, ogonowa, stawy 
krzyżowo-biodrowe) 

55,00 

7 RTG klatki piersiowej PA/AP/szczyty płuc wg.Przybylskiego 65,00 

8 RTG klatki piersiowej boczne 65,00 

9 RTG klatki piersiowej PA i boczne 80,00 

10 RTG klatki piersiowej boczne z kontrastem 90,00 

11 RTG żeber skośne, boczne mostka- strona P lub L 60,00 

12 RTG żeber skośne obie strony 80,00 

13 Rtg jamy brzusznej przeglądowe 65,00 

14 
RTG kości długie kończyna górna jedna okolica (k.ramienna, przedramie,) 2 projekcje 
AP +bok  

65,00 

15 
RTG kości długie kończyna górna dwie okolice (k.ramienna, przedramie,) 2 projekcje 
AP +bok  

120,00 

16 
RTG kości długie kończyna górna jedna okolica (k.ramienna, przedramie) jedna 
projekcja  

55,00 

17 
RTG kości długie kończyna górna dwie okolice (k.ramienna, przedramie,) jedna 
projekcja 

90,00 

18 
Rtg kości i stawy kończyna górna jedna okolica (stawy: barkowy, ramienny,mostkowo-
obojczykowy, łokciowy, nadgarstkowy, dłoń, palce dłoni mostek, łopatka, obojczyk,) 2 
projekcje AP+ bok lub skos 

60,00 

19 
Rtg kości i stawy kończyna górna dwie okolice (stawy: barkowy, ramienny,mostkowo-
obojczykowy, łokciowy, nadgarstkowy,, dłoń, palce dłoni ,mostek, łopatka, obojczyk, ) 
2 projekcje AP+ bok lub skos 

85,00 

20 
Rtg kości i stawy kończyna górna jedna okolica (stawy: barkowy, ramienny,mostkowo-
obojczykowy, łokciowy, nadgarstkowy, dłoń, palce dłoni, mostek, łopatka, obojczyk) 
jedna projekcja 

55,00 

21 
Rtg kości i stawy dwie okolice (stawy: barkowy, ramienny,mostkowo-obojczykowy, 
łokciowy, nadgarstkowy,,dłoń, palce dłoni mostek, łopatka, obojczyk) 1 projekcja 

70,00 

22 
 RTG kości długie kończyna dolna jedna okolica (kość udowa, podudzie) 2 projekcje 
AP +bok  

65,00 

23 
RTG kości długie kończyna dolna dwie okolice (kość udowa, podudzie) 2 projekcje AP 
+bok  

120,00 

24 
 RTG kości długie kończyna dolna jedna okolica (kość udowa, podudzie) jedna 
projekcja 

55,00 

25 RTG kości długie kończyna dolna dwie okolice (kość udowa, podudzie) jedna 90,00 



projekcja 

26 
RTG kości i stawy kończyna dolna jedna okolica (stawy: biodrowy, 
kolanowy,skokowy) 2 projekcje AP+ bok lub skos 

60,00 

27 
RTG kości i stawy kończyna dolna dwie okolice (stawy: biodrowy, kolanowy skokowy) 
2 projekcje AP+ bok lub skos 

85,00 

28 
RTG kości i stawy kończyna dolna jedna okolica(miednica, stawy: biodrowy, 
kolanowy, skokowy) jedna projekcja  

55,00 

29 
RTG kości i stawy kończyna dolna dwie okolice (miednica, stawy: biodrowy, 
kolanowy, skokowy) jedna projekcja 

70,00 

30 RTG osiowe rzepki 1 kąt  55,00 

31 RTG osiowe rzepki 2 kąty 90,00 

32 RTG osiowe rzepki 3 kąty 125,00 

33 RTG osiowe obu rzepek 1 kąt 70,00 

34 RTG osiowe obu rzepek 2 kąty  120,00 

35 RTG osiowe obu rzepek 3 kąty 150,00 

 Pracownia radiografii cyfrowej  

1 Skopia klatki piersiowej 100,00 

2 Skopia górnego odcinka przewodu pokarmowego (przełyku, żołądek i dwunastnica) 150,00 

3 Pasaż przewodu pokarmowego 200,00 

4 Wlew doodbytniczy dwukontrastowy 200,00 

5 Cholangiografia pooperacyjna 150,00 

6 Histerosalpingografia (HSG) 150,00 

7 Skopia – inne badanie z podaniem kontrastu 150,00 

8 Urografia dożylna 250,00 

 Pracownia Pantomografii Cyfrowej  

1 Zdjęcie Pantomograficzne 150,00 

2 CBCT 300,00 

 
 


