
BADANIA MR 

Dane kontaktowe: 
• Nr tel. do rejestracji: 89 5386 375 

• Informacja także pod nr tel. 89 5386 275 

Informacje dodatkowe: 

• Pracownie tomografu i rezonansu pracują w trybie 

całodobowym, mieszczą się na niskim parterze 

zachodniego skrzydła budynku głównego Szpitala. 

Wyniki do odbioru w rejestracji na niskim parterze.  

• DODATKOWE INFORMACJE: 

https://wss.olsztyn.pl/pracownie/pracownia-

tomografii-komputerowej-i-rezonansu-magnetycznego 

 

LP KOD NAZWA BADANIA/PROCEDURY CENA (netto zł) 

1. 88.977 Angiografia MR bez wzmocnienia kontrastowego 500,00 zł 

2. 88.978.1 Angiografia MR kończyn dolnych ze wzmocnieniem kontrastowym 650,00 zł 

3. 88.977.1 Angiografia MR tętnic szyjnych bez wzmocnienia kontrastowego 500,00 zł 

4. 88.978.2 Angiografia MR tętnic szyjnych ze wzmocnieniem kontrastowym 650,00 zł 

5. 88.978 Angiografia MR ze wzmocnieniem kontrastowym 650,00 zł 

6. 88.979 
Badanie bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze 
wzmocnieniem kontrastowym MR 

750,00 zł 

7. 88.971_MR Cholangiografia MR 500,00 zł 

8. 88.979_6 Enterografia MR - jelita - badanie dynamiczne 850,00 zł 

9. MR_KRP_KRL_KONT 
MR - badanie dwóch odcinków kręgosłupa- piersiowego i 
lędźwiowego bez  i ze wzmocnieniem kontrastowym 

950,00 zł 

10. MR_KRP_KRL 
MR - badanie dwóch odcinków kręgosłupa- piersiowego i 
lędźwiowego bez wzmocnienie kontrastowego 

850,00 zł 

11. MR_KRS_KRL_KONT 
MR - badanie dwóch odcinków kręgosłupa- szyjnego i lędźwiowego 
bez i ze  wzmocnieniem kontrastowym 

950,00 zł 

12. MR_KRS_KRL 
MR - badanie dwóch odcinków kręgosłupa- szyjnego i lędźwiowego 
bez wzmocnienie kontrastowego 

850,00 zł 

13. MR_KRS_KRP_KONT 
MR - badanie dwóch odcinków kręgosłupa- szyjnego i piersiowego bez  
i ze wzmocnieniem kontrastowym 

950,00 zł 

14. MR_KRS_KRP 
MR - badanie dwóch odcinków kręgosłupa- szyjnego i piersiowego bez 
wzmocnienie kontrastowego 

850,00 zł 

15. MR_KRS_KRP_KRL_K 
MR - badanie trzech odcinków kręgosłupa (szyjny, piersiowy, 
lędźwiowy) -  bez  i ze wzmocnieniem kontrastowym 

1 100,00 zł 

16. MR_KRS_KRP_KRL 
MR - badanie trzech odcinków kręgosłupa (szyjny, piersiowy, 
lędźwiowy)- bez wzmocnienia kontrastowego 

1 000,00 zł 

17. MR_KRL_KRP_KRL 
MR - badanie trzech odcinków kręgosłupa (szyjny, piersiowy, 
lędźwiowy)- bez wzmocnienia kontrastowego 

1 000,00 zł 

18. 88.901 MR głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 600,00 zł 

19. 88.900 MR głowy bez wzmocnienia kontrastowego 500,00 zł 

20. MR_GL_KS_KONT 
MR głowy i kręgosłupa  szyjnego bez i ze  wzmocnieniem 
kontrastowym  

1 000,00 zł 

21. MR_GL_KS MR głowy i kręgosłupa  szyjnego bez wzmocnienia kontrastowego  900,00 zł 

22. 88.979_7 MR gruczołu krokowego - badanie dynamiczne 750,00 zł 
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23. 88.979.9 MR jamy brzusznej - badanie dynamiczne 750,00 zł 

24. 88.976.3 MR jamy brzusznej  bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 650,00 zł 

25. 88.971.4 MR jamy brzusznej bez wzmocnienia kontrastowego 500,00 zł 

26. 88.976 
MR jamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze wzmocnieniem 
kontrastowym 

650,00 zł 

27. 88.971 
MR jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia 
kontrastowego 

500,00 zł 

28. 88.935 MR kanału rdzeniowego - kręgosłup 500,00 zł 

29. 88.934 MR kanału rdzeniowego - rdzeń kręgowy 500,00 zł 

30. 88.924 MR klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 900,00 zł 

31. 88.923 MR klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego 800,00 zł 

32. 88.905.1 MR kolana bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 650,00 zł 

33. 88.904.1 MR kolana bez wzmocnienia kontrastowego 550,00 zł 

34. 88.905.4 MR kolana prawego i lewego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 1 000,00 zł 

35. 88.904.4 MR kolana prawego i lewego bez wzmocnienia kontrastowego 900,00 zł 

36. 88.905 MR kończyny dolnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 800,00 zł 

37. 88.904 MR kończyny dolnej bez wzmocnienia kontrastowego 650,00 zł 

38. 88.903 MR kończyny górnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 800,00 zł 

39. 88.902 MR kończyny górnej bez wzmocnienia kontrastowego 650,00 zł 

40. 88.937 
MR kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka 
lędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego) bez i ze wzmocnieniem 
kontrastowym 

650,00 zł 

41. 88.932 
MR kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka 
lędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego) bez wzmocnienia 
kontrastowego 

450,00 zł 

42. 88.938 
MR kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka 
piersiowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 

650,00 zł 

43. 88.933 
MR kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka 
piersiowego bez wzmocnienia kontrastowego 

450,00 zł 

44. 88.936 
MR kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka szyjnego 
bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 

650,00 zł 

45. 88.931 
MR kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka szyjnego 
bez wzmocnienia kontrastowego 

450,00 zł 

46. 88.971.2 MR miednicy  bez wzmocnienia kontrastowego 550,00 zł 

47. 88.976.1 MR miednicy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 650,00 zł 

48. 88.912 MR mózgu i pnia mózgu bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 600,00 zł 

49. 88.911 MR mózgu i pnia mózgu bez wzmocnienia kontrastowego 500,00 zł 

50. 88.903.4 MR nadgarstka bez i ze  wzmocnieniem kontrastowym 750,00 zł 

51. 88.902.3 MR nadgarstka bez wzmocnienia kontrastowego 600,00 zł 

52. 88.901.6 MR oczodołu bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 600,00 zł 

53. 88.974 MR oczodołu bez wzmocnienia kontrastowego 450,00 zł 

54. 88.979_5 MR Piersi - badanie dynamiczne 800,00 zł 



55. 88.979_4 MR przysadki - badanie dynamiczne 650,00 zł 

56. 88.903.6 MR splotu barkowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 850,00 zł 

57. 88.902.5 MR splotu barkowego bez wzmocnienia kontrastowego 750,00 zł 

58. 88.976.4 MR stawów biodrowych bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 700,00 zł 

59. 88.971.3 MR stawów biodrowych bez wzmocnienia kontrastowego 600,00 zł 

60. 88.976.2 
MR stawów krzyżowo - biodrowych bez i ze wzmocnieniem 
kontrastowym 

700,00 zł 

61. 88.971.5 MR stawów krzyżowo- biodrowych bez wzmocnienia kontrastowego 600,00 zł 

62. 88.902.2 MR stawu łokciowego bez wzmocnienia kontrastowego 800,00 zł 

63. 88.903.2 MR stawu ramiennego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 850,00 zł 

64. 88.902.1 MR stawu ramiennego bez wzmocnienia kontrastowego 750,00 zł 

65. 88.903.5 
MR stawu ramiennego prawego i lewego bez i ze wzmocnieniem 
kontrastowym 

1 200,00 zł 

66. 88.902.4 
MR stawu ramiennego prawego i lewego bez wzmocnienia 
kontrastowego 

1 000,00 zł 

67. 88.905.2 MR stawu skokowego bez i ze  wzmocnieniem kontrastowym 850,00 zł 

68. 88.904.2 MR stawu skokowego bez wzmocnienia kontrastowego 800,00 zł 

69. 88.975 MR szyi bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 650,00 zł 

70. 88.973 MR szyi bez wzmocnienia kontrastowego 550,00 zł 

71. 88.979_8 MR trzustki - badanie dynamiczne 750,00 zł 

72. 88.901.7 MR twarzoczaszki bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 650,00 zł 

73. 88.972 MR twarzy 650,00 zł 

74. 88.905.3 MR uda/ podudzia bez i ze  wzmocnieniem kontrastowym 750,00 zł 

75. 88.904.3 MR uda/podudzia bez wzmocnienia kontrastowego 600,00 zł 

76. 88.979.8 MR wątroby -  badanie dymamiczne 750,00 zł 

77. 88.90104 Neuronawigacja MR z traktografią 600,00 zł 

78. 88.925 
Rezonans magnetyczny serca - badanie czynnościowe i morfologiczne 
bez wzmocnienia kontrastowego 

900,00 zł 

79. 88.926 
Rezonans magnetyczny serca badanie czynnościowe i morfologiczne 
bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 

1 100,00 zł 

80. 88.970 Spektroskopia - MR 700,00 zł 

81. 88.979.10 MR Wątroby z kontrastem hepatotropowym 1 100,00 zł 

82. MR_GL_ANG_KONT MR Głowy + Angio bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 1 100,00 zł 

83. MR_GL_ANG MR Głowy + Angio bez wzmocnienia kontrastowego 1 000,00 zł 

84. MR_GL_KL_KON 
MR głowy i kręgosłupa lędźwiowego bez i ze wzmocnieniem 
kontrastowym 

1 000,00 zł 

85. MR_GL_KL MR głowy i kręgosłupa lędźwiowego bez wzmocnienia kontrastowego 900,00 zł 

86. MR_GL_KRP_KON 
MR głowy i kręgosłupa piersiowego bez i ze wzmocnieniem 
kontrastowym 

1 000,00 zł 

87. MR_GL_KRP MR głowy i kręgosłupa piersiowego bez wzmocnienia kontrastowego 900,00 zł 

88. MR_KB_KL_KON 
MR stawów krzyżowo-biodrowych i kręgosłupa lędźwiowego bez i ze 
wzmocnieniem kontrastowym 

700,00 zł 



89. MR_KB_KL 
MR stawów krzyżowo-biodrowych i kręgosłupa lędźwiowego bez 
wzmocnienia kontrastowego 

600,00 zł 

90. 88.903.3 MR stawu łokciowego bez i ze  wzmocnieniem kontrastowym 650,00 zł 

91.   Podanie dodatkowego kontrastu MR 100,00 zł 

92.  Znieczulenie 500,00 zł 

 

  



BADANIA TK  

Dane kontaktowe: 
• Nr tel. do rejestracji: 89 5386 375 

• Informacja także pod nr tel. 89 5386 275 

Informacje 

dodatkowe: 

• Pracownie tomografu i rezonansu pracują w trybie 

całodobowym, mieszczą się na niskim parterze zachodniego 

skrzydła budynku głównego Szpitala. Wyniki do odbioru w 

rejestracji na niskim parterze. 

• DODATKOWE INFORMACJE: 

https://wss.olsztyn.pl/pracownie/pracownia-tomografii-

komputerowej-i-rezonansu-magnetycznego 

 

LP KOD NAZWA BADANIA/PROCEDURY CENA (netto zł) 

1. 88.013 Angio TK tętnic jamy brzusznej (w tym aorta)       650,00 zł  

2. ANGTK_APB Angio TK aorty piersiowej i brzusznej       550,00 zł  

3. 87.033_1 Angio TK tętnic głowy       550,00 zł  

4. 87.415_2 Angio TK tętnic klatki piersiowej - zatorowość       650,00 zł  

5. 87.415 Angio TK tętnic klatki piersiowej (w tym aorta)       650,00 zł  

6. 88.381 Angio TK tętnic kończyn       550,00 zł  

7. 87.033 Angio TK tętnic szyjnych       550,00 zł  

8. 87.415.1 Angio TK żył płucnych i lewego przedsionka serca       650,00 zł  

9. JB_MM TK Jama brzuszna + miednica mała       500,00 zł  

10. JB_MM_K TK Jama brzuszna + miednica mała z kontrastem       600,00 zł  

11. KLP_JB TK Klatka piersiowa + jama brzuszna       500,00 zł  

12. KLP_JB_MM TK Klatka piersiowa + jama brzuszna + miednica mała       750,00 zł  

13. KLP_JB_MM_K TK Klatka piersiowa + jama brzuszna + miednica mała z kontrastem    1 100,00 zł  

14. KLP_JB_K TK Klatka piersiowa + jama brzuszna z kontrastem       550,00 zł  

15. 88.305 TK - wirtualna kolonoskopia       650,00 zł  

16. TK_KRP_KRL 
TK dwóch odcinków kręgosłupa - piersiowego i lędźwiowego bez wzmocnienia 

kontrastowego 
      450,00 zł  

17. TK_KRS_KRL 
TK dwóch odcinków kręgosłupa - szyjnego i lędźwiowego bez wzmocnienia 

kontrastowego 
      450,00 zł  

18. TK_KRS_KRP 
TK dwóch odcinków kręgosłupa - szyjnego i piersiowego bez wzmocnienia 

kontrastowego 
      450,00 zł  

19. 87.031 TK głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym       350,00 zł  

20. 87.030 TK głowy bez wzmocnienia kontrastowego       250,00 zł  

21. 87.049 TK głowy ze wzmocnieniem kontrastowym       300,00 zł  

22. 88.011 TK jamy brzusznej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym       450,00 zł  

23. 88.010 TK jamy brzusznej bez wzmocnienia kontrastowego       320,00 zł  
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24. 88.012 
TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego i co 

najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym 
      550,00 zł  

25. 87.411 TK klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym       450,00 zł  

26. 87.413 
TK klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym oraz bez lub z 

doustnym zakontrastowaniem przełyku 
      450,00 zł  

27. 87.410 TK klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego       320,00 zł  

28. 87.412 
TK klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy 

ze wzmocnieniem kontrastowym 
      450,00 zł  

29. 88.304 TK kończyny dolnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym       450,00 zł  

30. 88.303 TK kończyny dolnej bez wzmocnienia kontrastowego       330,00 zł  

31. 88.302 TK kończyny górnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym       450,00 zł  

32. 88.301 TK kończyny górnej bez wzmocnienia kontrastowego       330,00 zł  

33. 88.388 TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym       400,00 zł  

34. 88.387 TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez wzmocnienia kontrastowego       300,00 zł  

35. 88.386 TK kręgosłupa piersiowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym       400,00 zł  

36. 88.385 TK kręgosłupa piersiowego bez wzmocnienia kontrastowego       300,00 zł  

37. 88.384 TK kręgosłupa szyjnego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym       400,00 zł  

38. 88.383 TK kręgosłupa szyjnego bez wzmocnienia kontrastowego       300,00 zł  

39. 88.011.1 TK miednicy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym       500,00 zł  

40. 88.010.1 TK miednicy bez wzmocnienia kontrastowego       400,00 zł  

41. TK_MM_KRL TK miednicy małej i kręgosłupa lędźwiowego bez wzmocnienia kontrastowego       550,00 zł  

42. 87.035.2 TK oczodołów bez i ze wzmocnieniem kontrastowym       400,00 zł  

43. 87.030.1 TK oczodołów bez wzmocnienia kontrastowego       250,00 zł  

44. 87.039 TK perfuzja mózgu       600,00 zł  

45. 87.037 TK szyi bez i ze wzmocnieniem kontrastowym       450,00 zł  

46. 87.036 TK szyi bez wzmocnienia kontrastowego       350,00 zł  

47. 87.038 
TK szyi bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze 

wzmocnieniem kontrastowym 
      550,00 zł  

48. 88.380 TK tętnic wieńcowych       800,00 zł  

49. TK_KRS_KRP_KRL TK trzech odcinków kręgosłupa bez wzmocnienia kontrastowego       600,00 zł  

50. 87.035 TK twarzoczaszki bez i ze wzmocnieniem kontrastowym       450,00 zł  

51. 87.034 TK twarzoczaszki bez wzmocnienia kontrastowego       350,00 zł  

52. 87.035.1 TK uszu bez i ze wzmocnieniem kontrastowym       400,00 zł  

53. 87.034.2 TK uszu bez wzmocnienia kontrastowego       350,00 zł  

54. 87.034.1 TK zatok bez wzmocnienia kontrastowego       300,00 zł  



55. 87.420 Tomografia komputerowa serca       800,00 zł  

56.   Podanie dodatkowego kontrastu TK 100,00 zł  

57.  Znieczulenie 500,00 zł 

 


