
Załącznik Nr 1 do Zarzadzenia Nr 27/2015 
 

 
Dyrektora SPZOZ w Proszowicach 

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY                                                        
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ                                                             

W PROSZOWICACH                                                           
DIAGNOSTYKA PRACOWNIA RTG 

CENNIK BADAŃ ODPŁATNYCH                                                                 
I Z TYTUŁU ZAWARTYCH UMÓW 

 
 

BADANIA RTG   

 
Rodzaj badania Cena brutto (zł) 

 
zdj. czaszki - PA + boczne                                           41,00    

 
zdj. oczodołów - 1 projekcja                                           30,00    

 
ciało obce                                           40,00    

 
zdj. kk. nosa                                           23,00    

 
zdj. zatok obocznych nosa - 1 zdjecie                                           30,00    

 
zdj. żuchwy w 1 projekcji                                           30,00    

 
zdj. twarzoczaszki                                           30,00    

 
zdj. podstawy czaszki                                           30,00    

 
zdj. w rzucie na potylicę                                           30,00    

 
zdj. siodła tureckiego                                           25,00    

 
zdj. łuku jarzmowego                                           25,00    

 
zdj. st. skroniowo-żuchwowego - 2 zdjęcia                                           41,00    

 
zdj. st. skroniowo-żuchwowego porównawcze                                           41,00    

 
zdj. kanałów n. wzrokowego (Rhese)                                           26,00    

 
zdj. metodą Schullera                                           40,00    

 
zdj. metodą Stenversa                                           40,00    

 
KLATKA PIERSIOWA   

 
zdj. kl. piersiowej - PA                                           35,00    

 
boczne                                           30,00    

 
PA + boczne                                           56,00    

 
boczne z kontrastem w przełyku                                           43,00    

 
PA + boczne z kontrastem w przełyku                                           70,00    

 
zdj. szczytów płuc                                           30,00    

 
zdj. tchawicy - 2 projekcje                                           38,00    

 
zdj. żeber AP/PA 1 zdjęcie                                           34,00    

 
zdj. żeber skośne                                           22,00    

 
zdj. obojczyka                                           24,00    

 
zdj. łopatki - AP                                           31,00    

 
styczne                                           31,00    

 
zdj. mostka AP + boczne                                           34,00    



 
zdj. st. mostkowo-obojczykowego                                           31,00    

 
KREGOSŁUP   

 
zdj. kręg. szyjnego - AP + boczne                                           33,00    

 
czynnościowe                                           40,00    

 
zdj. kręg. piersiowego - AP + boczne                                           40,00    

 
skośne                                           33,00    

 
czynnościowe                                           53,00    

 
zdj. kręg. Piersiowego - lędźwiowego AP + boczne                                           51,00    

 
zdj. kręg. ledźwiowego - AP + boczne                                           42,00    

 
skośne                                           33,00    

 
czynnościowe                                           53,00    

 
zdj. k. krzyżowej/ogonowej                                           38,00    

 
zdj. celowane                                           40,00    

 
MIEDNICA   

 
zdj. kk. miednicy                                           34,00    

 
zdj. stt. biodrowego                                           34,00    

 
zdj. stt. krzyżowo - biodrowych - AP                                           30,00    

 
skośne                                           30,00    

 
KOŃCZYNA GÓRNA   

 
zdj. st. ramiennego - AP/osiowe                                           29,00    

 
zdj. k. ramieniowej ze st. ramiennym (1 projekcja)                                           30,00    

 
zdj. k. ramieniowej ze st. łokciowym (1 projekcja)                                           30,00    

 
zdj. k. ramieniowej transtorakalne                                           28,00    

 
zdj. st. łokciowego                                           30,00    

 
zdj. kk. przedramieniowej                                           28,00    

 
zdj. nadgarstka - 2 projekcje                                           27,00    

 
obustronne w 2 projekcjach                                           30,00    

 
porównawcze w projekcji grzbietowo-dłoniowej                                           30,00    

 
celowane                                           30,00    

 
zdj. kk. ręki - 2 projekcje                                           28,00    

 
obustronne w 2 projekcjach                                           30,00    

 
porównawcze w projekcji grzbietowo-dłoniowej                                           30,00    

 
wiek kostny                                           27,00    

 
zdj. palca                                           25,00    

 
KOŃCZYNA DOLNA   

 
zdj. st. biodrowego - AP                                           32,00    

 
osiowe                                           32,00    

 
AP + boczne                                           36,00    

 
zdj. k. udowej ze st. biodrowym - 2 projekcje                                           56,00    

 
zdj. k. udowej ze st. kolanowym - 2 projekcje                                           48,00    

 
zdj. szyjki k. udowej                                           32,00    

 
zdj. st. kolanowego - AP porównawcze + boczne                                           32,00    

 
AP + boczne                                           32,00    



 
tunelowe                                            28,00    

 
porównawcze AP                                           32,00    

 
zdj. rzepki - osiowe                                           26,00    

 
styczne                                           26,00    

 
boczne                                           26,00    

 
zdj. kk. podudzia AP + boczne                                           30,00    

 
zdj. kk. podudzi porównawcze                                           32,00    

 
zdj. st. skokowego - 2 projekcje                                           30,00    

 
zdj. k. pietowej - boczne                                           23,00    

 
osiowe                                           23,00    

 
zdj. kk. stopy - 2 projekcje                                           32,00    

 
obustronne w 2 projekcjach                                           32,00    

 
porównawcze w projekcji grzbietowo-podeszwowej                                           32,00    

 
zdj. kości w gipsie                                           10,00    

 
zdj. przełyku                                           52,00    

 
zdj. przegladowe jamy brzusznej                                           33,00    

 
cholandiografia                                         150,00    

 
urografia dożylna                                         170,00    

 
wlew kontrastowy                                         160,00    

 
pasaz jelit                                         120,00    

 


