
Gastrolog Tadeusz Szwed ul. Wojska Polskiego 49 lok. U1 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki  

NIP 522-144-27-91 REGON 141196985 tel. 22-371-69-22; 22-371-69-55  

Cennik usług:  

-Konsultacja gastrologiczna z USG/ Pierwszorazowa- wywiad chorobowy i badanie lekarskie wraz z 

wydaniem zaleceń i wypisaniem recept (w cenie zawiera ocenę narządów jamy brzusznej przy użyciu 

USG) - 150 złotych. 

-Konsultacja gastrologiczna (powtórna) - wywiad chorobowy i badanie lekarskie wraz z wydaniem 

zaleceń i wypisaniem recept (może zawierać ocenę narządów jamy brzusznej przy użyciu USG- dla 

potrzeb wizyty) - 100 złotych. 

-USG jamy brzusznej, piersi, tarczycy, węzłów chłonnych wraz z opisem badania i zdjęciami - 100 

złotych.  

-Dodatkowe badanie USG (np. Połączenie wizyty powtórnej z USG z opisem i zdjęciami, lub 

połączenie USG jamy brzusznej i tarczycy z opisami badań i zdjęciami)- dodatkowo 50 złotych. 

-Gastroskopia ze znieczuleniem gardła, testem na H.pylori (w tym test ureazowy), opisem, zdjęciami 

i omówieniem wyniku badania - 200 złotych. 

-Kolonoskopia ze znieczuleniem dożylnym, opisem, zdjęciami i omówieniem wyniku badania - 400 

złotych. 

-Gastroskopia i kolonoskopia wykonywane kolejno po sobie u jednego pacjenta - 500 złotych. 

-Fiberosigmoidoskopia (ocena jelita grubego w zakresie odbytnicy i esicy)- 200-300 złotych ( w 

zależności od stosowanego znieczulenia i zasięgu badania). 

-Wycinki wraz z badaniem histopatologicznym - 100 złotych (dotyczy jednej lokalizacji zmian). 

-Dodatkowe wycinki z kolejnej lokalizacji - dodatkowo 50zł za każdą lokalizację (preparat- może 

zawierać kilka wycinków). 

-Polipektomia - usunięcie polipa jelita grubego: 100 - 300zł (ustalane indywidualnie z pacjentem lub 

upoważnioną rodziną- zależy od ilości polipów, ich wielkości, oraz sprzętu koniecznego do usunięcia 

danego polipa/polipów). 

-Gastroskopia ze znieczuleniem anestezjologicznym - 350 złotych. 

-Kolonoskopia ze znieczuleniem anestezjologicznym - 550 złotych. 

-Gastroskopia i kolonoskopia ze znieczuleniem anestezjologicznym wykonywane kolejno po sobie u 

jednego pacjenta - 800 złotych. 

-Konsultacja gastrologiczna krótka- nie wymaga rezerwacji dodatkowego terminu wizyty- 

np.konsultacja do badania (USG/ Gastroskopii/ Kolonoskopii)- zlecenie leków, wypisanie recept, 

zaplanowanie dalszej diagnostyki i leczenia - 50 złotych. 


