
Nazwa badania Cena (netto)

Angio - CT aorty brzusznej i tętnic biodrowych (1) 870,00 

Angio - CT aorty brzusznej, tętnic biodrowych i udowych (1) 980,00 

Angio - CT aorty piersiowej (1) 805,00 

Angio - CT aorty piersiowej i aorty brzusznej (1) 980,00 

Angio - CT badanie kardiologiczne (1) 1 150,00 

Angio - CT całej aorty i tętnic biodrowych TAVI (1) 1 610,00 

Angio - CT klatki piersiowej naczynia płucne (1) 805,00 

Angio - CT tętnic biodrowych, udowych i podkolanowych (1) 920,00 

Angio - CT tętnic kończyn górnych (1) 805,00 

Angio - CT tętnic mózgowych (1) 805,00 

Angio - CT tętnic nerkowych (1) 805,00 

Angio - CT tętnic podobojczykowych (1) 805,00 

Angio - CT tętnic szyjnych (1) 805,00 

Angio - CT tętnic szyjnych i mózgowych (1) 920,00 

Angio - CT tętnic wieńcowych (1) 1 150,00 

Biopsja pod kontrolą CT 805,00 

Calcium Scoring tętnic wieńcowych (2) 460,00 

Calcium Scoring zastawki aortalnej (2) 460,00 

CT Dental (2) 345,00 

CT dwóch  okolic anatomicznych bez środka kontrastowego (3) 690,00 

CT głowa - mózgowie - bez środka kontrastowego (3) 345,00 

CT innych okolic - bez środka kontrastowego (3) 460,00 

CT jamy brzusznej - bez środka kontrastowego (3) 460,00 

CT jednego odcinka kręgosłupa - bez środka kontrastowego (3) 460,00 

CT klatki piersiowej - bez środka kontrastowego (3) 460,00 

CT klatki piersiowej - Lung Care (2) 405,00 

CT klatki piersiowej - zatorowość (1) 805,00 

CT kończyn - kości - bez środka kontrastowego (3) 460,00 

CT miednicy mniejszej - bez środka kontrastowego (3) 460,00 

CT oczodoły - bez środka kontrastowego (3) 345,00 

CT tkanek miękkich szyi - bez środka kontrastowego (3) 460,00 

CT trzech okolic anatomicznych bez kontrastu (3) 920,00 

CT twarzoczaszki - bez środka kontrastowego (3) 575,00 

CT uszy kości skroniowe - bez środka kontrastowego (3) 405,00 

CT zatok obocznych nosa - bez środka kontrastowego (3) 345,00 

HRCT klatki piersiowej (2) 460,00 

Podanie kontrastu przy badaniu CT:  zatok / głowy /oczodoły/ twarzoczaszki / innych okolic / jednego odcinka kręgosłupa 175,00 

Podanie kontrastu przy badaniu CT: szyi / miednicy wielofazowe / jamy brzusznej wielofazowe / klatki piersiowej wielofazowe 

/ kości
230,00 

Podanie kontrastu przy badaniu CT: dwóch okolic anatomicznych / trzech okolic anatomicznych 345,00 

Aneks  nr 493

do Cennika badań diagnostycznych i leczniczych wykonywanych w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II  

(dla zleceniodawców zewnętrznych) obowiązującego od dnia 1 czerwca 2000 r.

Z dniem 01.01.2023 r. cennik badań Zespołu Pracowni Badań Obrazowych 

Tomografii  Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego otrzymuje brzmienie



Angio - MR aorty brzusznej (1) 960,00 

Angio - MR aorty piersiowej (1) 960,00 

Angio - MR naczyń biodrowych (1) 960,00 

Angio - MR naczyń jamy brzusznej (1) 960,00 

Angio - MR tętnic mózgowych bez kontrastu  (3) 600,00 

Angio - MR tętnic nerkowych (1) 960,00 

Angio - MR tętnic obwodowych (1) 960,00 

Angio - MR tętnic płucnych (1) 960,00 

Angio - MR tętnic szyjnych (1) 960,00 

Badanie dyfuzyjne MR mózgowia 480,00 

Badanie perfuzyjne mózgowia 1 020,00 

Cholangiografia MR (2) 600,00 

MR badanie dwóch odcinków kręgosłupa bez kontrastu  (3) 1 080,00 

MR badanie dwóch okolic anatomicznych: innych niż dwa odcinki kręgosłupa bez środka kontrastowego  (3) 1 200,00 

MR głowy - oczodoły  (3) 660,00 

MR innych okolic nieokreślonych  (3) 660,00 

MR jamy brzusznej - przeglądowe (3) 660,00 

MR jednego odcinka  kręgosłupa  bez kontrastu (3) 600,00 

MR klatki piersiowej   (3) 660,00 

MR miednicy (3) 660,00 

MR mózgu/pnia   (3) 660,00 

MR nadgarstka (3) 660,00 

MR nadnercza  (3) 660,00 

MR piersi (3) 780,00 

MR podudzi (3) 660,00 

MR porównawcze stawów biodrowych (3) 660,00 

MR prostaty - profilaktyczne (2) 300,00 

MR przedramienia (3) 660,00 

MR przysadki   (3) 600,00 

MR ramienia  (3) 660,00 

MR ręki (3) 660,00 

MR serca  (3) 1 200,00 

MR splotu barkowego (3) 720,00 

MR stawów krzyżowo-biodrowych  (3) 660,00 

MR stawu barkowego (3) 660,00 

MR stawu kolanowego  (3) 660,00 

MR stawu łokciowego  (3) 660,00 

MR stawu skokowego  (3) 660,00 

MR stopy (3) 660,00 

MR szyi  (3) 660,00 

MR śródpiersia  (3) 660,00 

MR uda  (3) 660,00 

Spektroskopia protonowa 1 140,00 

Podanie kontrastu przy badaniu MR: mózgu/pnia / oczodoły / piersi dynamiczne / nadgarstka / podudzi / przedramienia / 

ramienia / ręki / splotu barkowego / stawu barkowego / stawu kolanowego / stawów krzyżowo-biodrowych / porównawcze 

stawów biodrowych / stawu łokciowego / stopy / stawu skokowego / szyi / uda/ przysadki mózgowej dynamiczne

180,00 

Podanie kontrastu przy badaniu MR: klatki piersiowej / serca / Angio MR tętnic mózgowych / dwóch okolic anatomicznych 

innych niż dwa odcinki kręgosłupa / dwóch odcinków kręgosłupa / jednego odcinka kręgosłupa / śródpiersia / miednicy /jama 

brzuszna/ nadnercza / innych okolic nieokreślonych

240,00 

 (3) - w przypadku badania z kontrastem, do ceny badania bez kontrastu dolicza się odpowiednią stawkę za jego podanie zgodnie z 

obowiązującym cennikiem

 (1) - cena badania zawiera podanie kontrastu

 (2) - stała cena badania bez kontrastu


