
CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ H-T. CENTRUM MEDYCZNE, Tychy 1.01.2023r.

1 GASTROSKOPIA
gastroskopia 400,00 zł
gastroskopia z konsultacją 620,00 zł

970,00 zł
2 KOLONOSKOPIA

kolonoskopia 550,00 zł
kolonoskopia z konsultacją 770,00 zł

3 konsultacja specjalistyczna ( gastroenterologia) 220,00 zł
4 sigmoidoskopia z konsultacją 450,00 zł
5 rektoskopia z konsultacją 450,00 zł

6
polipy do 1 cm
polipy 1 do 1.5 cm
polipy powyżej 1.5 cm

7 Usługi dodatkowo płatne
Test uerazowy na obecność Helicobacter pyroli 50,00 zł
pobranie wycinków do badania histopatologicznego i ich ocena ( 1 but.) 60,00 zł

8 znieczulenie dożylne z udziałem anestezjologa ( 1 badanie) 350,00 zł
9 znieczulenie dożylne z udziałem anestezjologa ( 2 badania) 400,00 zł

10 opaskowanie żylaków przełyku
11 badania jelita grubego kapsułką endoskopową
12 USG jamy brzusznej z konsultacją 260,00 zł
13 ph- metria z impedancją
14 EUS ( endosonografia) z biopsją
15 EUS ( endosonografia) bez biopsji
16 enteroskopia
17 sklerotyzacja żylaków dna żołądka
18 dylatacja balonowa przełyku
19 protezowanie przełyku
20 Leczenie przełyku Barreta metodą HALO360
21 Leczenie przełyku Barreta metodą HALO90

22 8000-8500 zł
23 Leczeni achalazji przełyku botuliną
24 Gastrostomia przezskórna PEG
25 Wodorowy Test oddechowy 220,00 zł

26
27 Zabiegi chirurgiczne -cena ustalana w momencie kwalifikacji
28 Dożylne podanie żelaza w warunkach hospitalizacji 750,00 zł
29 USG z badaniem dopplerowskim z konsultacją 300,00 zł
30 Konsultacja specjalistyczna (pozostałe) 200.00 - 400.00 zł

gastroskopia z konsultacją i znieczuleniem dożylnym z udziałem 
anestezjologa

kolonoskopia z konsultacją i znieczuleniem dożylnym z udziałem 
anestezjologa 1 120,00 zł

Polipektomia w trakcie gastroskopii lub kolonoskopii w 
znieczuleniu( badanie endoskopowe  oraz ocena his.- pat. do 3 zmian

1 450,00 zł
1 550,00 zł
2 600,00 zł

2 000,00 zł
4 200,00 zł

1 500,00 zł
3 150,00 zł
2 000,00 zł
6 230,00 zł
2 500,00 zł
2 810,00 zł
5 360,00 zł

10 000,00 zł
7 500,00 zł

Endoskopowe założenie balonu żołądkowego ( obejmuje usunięcie balona 
po 6 lub 12 mies.)

1 860,00 zł
2 000,00 zł

Leczenie żylaków odbytu metodą Barrona -cena ustalana w momencie 
kwalifikacji


