
 
 

 

 

 

Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku 
48-200 Prudnik ul. Szpitalna 14 tel: 77 4067800 fax: 77 4067872 

NIP: 7551839682   REGON: 532448467   
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000215463    

Kapitał zakładowy wpłacony 10 604 050,00 zł  
www.pcm.prudnik.pl    email: pcm@pcm.prudnik.pl 

 

CENNIK BADAŃ TK 

 

Lp. Nazwa badania 
Cena jednostkowa 

badań komercyjnych 
wraz z opisem 

1 TK głowy - bez kontrastu 364,00 zł 

2 TK przysadki - bez kontrastu 364,00 zł 

3 TK oczodołów - bez kontrastu 364,00 zł 

4 TK twarzoczaszki - bez kontrastu 364,00 zł 

5 TK piramid kości skroni - bez kontrastu 364,00 zł 

6 TK zatok obocznych nosa - bez kontrastu 364,00 zł 

8 TK szyi - bez kontrastu 468,00 zł 

9 TK klatki piersiowej - bez kontrastu 468,00 zł 

10 TK HRCT - klatki piersiowej 468,00 zł 

11 TK jamy brzusznej - bez kontrastu 468,00 zł 

12 TK miednicy - bez kontrastu 468,00 zł 

13 
TK kończyn (kości i stawów) z podziałem na okolice anatomiczne - bez 

kontrastu 

468,00 zł 

14 TK kręgosłupa (C lub Th lub L-S) - bez kontrastu 468,00 zł 

28 TK głowy - bez i ze środkiem kontrastowym 520,00 zł 

29 TK przysadki - bez i ze środkiem kontrastowym 520,00 zł 

30 TK oczodołów - bez i ze środkiem kontrastowym 520,00 zł 

31 TK twarzoczaszki - bez i ze środkiem kontrastowym 520,00 zł 

32 TK piramid kości skroni - bez i ze środkiem kontrastowym 520,00 zł 

33  TK zatok obocznych nosa - bez i ze środkiem kontrastowym 520,00 zł 

35 TK szyi - bez i ze środkiem kontrastowym 624,00 zł 

36 TK klatki piersiowej i śródpiersia - bez i ze środkiem kontrastowym 624,00 zł 

37 TK miednicy - bez i ze środkiem kontrastowym 650,00 zł 

38 TK jamy brzusznej - bez i ze środkiem kontrastowym 650,00 zł 

39 
TK kończyn (kości i stawów) z podziałem na okolice anatomiczne - bez i ze 
środkiem kontrastowym 

650,00 zł 

40 TK kręgosłupa (C lub Th lub Z-S) - bez i ze środkiem kontrastowym 650,00 zł 
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41 TK badanie dwóch lub więcej okolic anatomicznych - bez kontrastu 650,00 zł 

42 
TK badanie dwóch lub więcej okolic anatomicznych - bez i ze wzmocnieniem 
kontrastowym (brzuch z miednicą, klatka piersiowa z brzuchem) 

910,00 zł 

43 TK angiografia 780,00 zł 

 

1. Opłaty wymienione w powyższym cenniku wprowadzane są w drodze zarządzenia Prezesa 

Spółki i dotyczą pacjentów nieubezpieczonych  oraz pacjentów posiadających aktualne ubezpieczenie 

chcących skorzystać z badań odpłatnych. 

2. Pacjent chcący skorzystać z usług wykonania badań w Pracowni TK powinien wcześniej uiścić 

opłatę za badanie zgodnie z obowiązującym cennikiem w kasie PCM S.A. w Prudniku znajdującej się  

w budynku przy ul. Szpitalnej 14 lub w Dziale Diagnostyki Obrazowej przy ul. Piastowskiej 64. 
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