
(obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku)

Lp. Materiał Nazwa badania

CENA BRUTTO w zł (usługi 
zwolnione z VAT na podstawie art. 43 
ust 1 pkt. 18 ustawy o VAT, związane 

z profilaktyką, zachowaniem, 
ratowaniem, przywracaniem i 

poprawą stanu zdrowia)

1 mocz Posiew moczu (badanie ilościowe) 20,00                                   

2 wymaz
Posiew wymazów w kierunku nosicielstwa Staphylococcus aureus 

(MRSA)
16,00                                   

3 wymaz
Posiew izolacyjny wymazów (kał, nasienie, nos, gardło, rana, 
worek spojówkowy i inne)

25,00                                   

4 wymaz Posiew materiałów w kierunku bakterii beztlenowych 60,00                                   

5 wymaz Posiew i identyfikacja w kierunku Streptococcus agalactiae  (GBS) 35,00                                   

6 krew lub płyny ustrojowe
Posiew krwi i innych płynów ustrojowych na specjalistyczne 
podłoża namnażające

45,00                                   

7 kał
Posiew kału w kierunku Salmonella/ Shigella  lub Yersinia  lub 
EPEC, EHEC

15,00                                   

8 kał, mocz, wymaz
Posiew materiału w kierunku grzybów drożdżopodobnych lub 
Staphylococcus aureus

15,00                                   

9 Identyfikacja drobnoustroju metodą manualną 30,00                                   

10
Identyfikacja drobnoustroju metodą automatyczną (MALDI-TOF-
MS)

10,00                                   

11 Identyfikacja enteropatogennej Escherichia coli  (EPEC) 45,00                                   

12 Identyfikacja enterokrwotocznej Escherichia coli   (EHEC) 45,00                                   

13 mocz/pmr Wykrywanie antygenu Streptococcus pneumoniae 70,00                                   

14 mocz Wykrywanie antygenu Legionella pneumophila 70,00                                   

15 kał Wykrywanie antygenów Rota i Adenowirusów 35,00                                   

16 kał Wykrywanie antygenów Norowirusa 65,00                                   

             Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej

POSIEW I BADANIE MATERIAŁÓW BIOLOGICZNYCH

IDENTYFIKACJA DROBNOUSTROJÓW

SEROLOGIA DROBNOUSTROJÓW (wykrywanie antygenów i przeciwciał)

załącznik  nr 4 do regulaminu organizacyjnego

CENNIK DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ



17 kał Wykrywanie antygenu (enzym GDH) Clostridioides difficile 40,00                                   

18 kał Wykrywanie toksyny A i B Clostridioides difficile 60,00                                   

19 kał Wykrywanie antygenu (enzym GDH) i toksyn Clostridioides difficile 70,00                                   

20 kał Wykrywanie antygenu Helicobacter pylori 50,00                                   

21 kał Wykrywanie antygenów Campylobacter (C.coli, C.jejuni ) 60,00                                   

22 kał Wykrywanie podwyższonego poziomu Laktoferyny 70,00                                   

23

mocz, wymaz z cewki 
moczowej (mężczyźni) \ 
wymaz z kanału szyjki 

macicy (kobiety)

Wykrywanie antygenu Chlamydia trachomatis 30,00                                   

24
wymaz z pochwy/zmiany 

skórne
Wykrywanie antygenu wirusa HSV1 & 2 50,00                                   

25
wymaz z 

nosa/nosogardzieli/gardła
Wykrywanie antygenów A i B wirusa grypy 60,00                                   

26
materiał z dróg 
oddechowych

Wykrywanie antygenu wirusa RSV (Syncytialny wirus oddechowy) 30,00                                   

27 surowica/pmr USR 10,00                                   

28 surowica/pmr VDRL jakościowy 15,00                                   

29 surowica/pmr VDRL ilościowy 20,00                                   

30 surowica/pmr FTA – ABS 25,00                                   

31 surowica/pmr FTA ilościowy 30,00                                   

32 surowica/pmr TPHA jakościowy 25,00                                   

33 surowica/pmr TPHA ilościowy 30,00                                   

34 surowica
Wykrywanie przeciwciał p/Borrelia w klasie IgG lub IgM metodą 
ELISA

35,00                                   

35 surowica/pmr
Wykrywanie przeciwciał p/Borrelia (B. afzelii/ burgdorferii/ garini i) 

metodą Immunoblot w klasie IgG
180,00                                 

36 surowica
Wykrywanie przeciwciał p/Borrelia (B. afzelii/ burgdorferii/ garini i) 

metodą Immunoblot w klasie IgM
180,00                                 

37 surowica/pmr
Wykrywanie przeciwciał p/Borrelia (B. afzelii/ burgdorferii/ garinii) 

metodą Immunoblot w klasie IgG  i  IgM
330,00                                 

38 pmr
Test do wykrywania HSV1, HSV2, VZV, N.meningitidis, 

S.pneumoniae, S.agalactiae, L.monocytogenes.
300,00                                 

39 kał
Test do wykrywania genów toksynotwórczości Clostridioides 

difficile .
150,00                                 

40 wymaz z odbytu, mocz
Test do wykrywania bakterii produkujących karbapenemazy (KPC, 
VIM, NDM, OXA-48, OXA-181, CTX-M-1, CTX-M-9).

250,00                                 

41
plwocina, treść oskrzelowa, 

BAL Test do wykrywania genów Pneumocystis jirovecii
100,00                                 

42
wymaz z nosa,wymaz z 

nosogardziela Wykrywanie RNA Koronawirusa SARS-CoV-2 metodą PCR
300,00                                 

43
Oznaczanie lekowrażliwości dla jednego szczepu metodą 
manualną (6 leków)

25,00                                   

44  Oznaczanie lekowrażliwości metodą automatyczną 30,00                                   

45
Oznaczanie lekowrażliwości grzybów dla jednego szczepu metodą 
mikrorozcieńczeń w bulionie

50,00                                   

46 Oznaczanie mechanizmów oporności 30,00                                   

DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA (czas badania ok. 1 godzina)

OZNACZANIE LEKOWRAŻLIWOŚCI BAKTERII I GRZYBÓW



47
Oznaczanie MIC antybiotyku dla badanego szczepu metodą E - 
test (1 ozn.)

30,00                                   

48
Oznaczanie MIC Kolistyny metodą mikrorozcieńczeń w bulionie (1 
ozn.)

30,00                                   

49
Oznaczanie MIC Fosfomycyny metodą mikrorozcieńczeń w agarze 
(1 ozn.)

100,00                                 

50
Preparat bezpośredni i ocena mikroskopowa flory bakteryjnej – 
barwienie metodą Grama

15,00                                   

51 Preparat bezpośredni w ciemnym polu widzenia 10,00                                   

52 rzęsy, brwi, łuski skórne Nużeniec (Demodex folliculorum ) – preparat bezpośredni 15,00                                   

53 łuski skórne Świerzbowiec (Sarcoptes scabiei ) – preparat bezpośredni 15,00                                   

54
wymaz pochwy, wymaz z 
cewki moczowej, mocz

Rzęsistek pochwowy (Trichomonas vaginalis ) – preparat 
bezpośredni

15,00                                   

55
wymaz z: cewki 
moczowej/szyjki 
macicy/pochwy

Rzeżączka (Neisseria gonorrhoeae ) – preparat bezpośredni + 
hodowla

30,00                                   

56 wymaz z pochwy
Diagnostyka bakteryjnej waginozy (Gardnerella vaginalis ) – 
preparat + hodowla

30,00                                   

57 wymaz z pochwy Ocena biocenozy pochwy 20,00                                   

58
mocz, wymaz z pochwy, 
wymaz z szyjki macicy

Mycoplasma/ Ureaplasma  – identyfikacja + lekowrażliwość 70,00                                   

59
łuski skórne, włosy, 

paznokcie 
Badanie mykologiczne (grzyby drożdżopodobne, grzyby 
pleśniowe, dermatofity) – preparat bezpośredni + hodowla

40,00                                   

60 zmiany skórne Badanie w świetle Lampy Wooda 10,00                                   

61 Badanie epidemiologiczne środowiska szpitalnego 20,00                                   
** metoda ELISA: czas oczekiwania na wynik badania ~1 m-c, metoda Immunoblot: badanie wykonujemy od poniedziałku do 

piątku; badanie zlecone w piątek po godz.10:00, będzie wykonane najwcześniej w poniedziałek; czas oczekiwania na wynik ~ 5 

dni 

**materiał do badań od pacjentów ambulatoryjnych pobierany jest w punkcie pobrań Pracowni Mikrobiologii Ogólnej I w Szpitalu 

Wielospecjalistycznym na ul. Św. Józefa 53-59 od poniedziałku do piątku w godzinach 7-14.00. 

INNE BADANIA


