
CENNIK ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ
PRACOWNIA MIKROBIOLOGII
OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA (zgodnie z tre ścią zarządzenia)
(badania prywatne)

Lp USŁUGA MATERIAŁ
CZAS 

OCZEKIWANIA

CENA BADANIA 
PODSTAWOWEGO 

SKIEROWANIE

CENA BADANIA 
PODSTAWOWEGO 

BEZ 
SKIEROWANIA + 

23 % VAT

1 Posiew wymazu z 
nosa

wymaz 2-3 dni 16,00 zł 19,68 zł

2 Posiew wymazu z 
gardła

wymaz 2-3 dni 16,00 zł 19,68 zł

3 Posiew wymazu z 
jamy ustnej, języka

wymaz 2-3 dni 16,00 zł 19,68 zł

4 Posiew materiału z 
zatok

punktat 3-4 dni 16,00 zł 19,68 zł

5 Posiew wymazu z 
ucha

wymaz 3-4 dni 16,00 zł 19,68 zł

6 Posiew plwociny + 
preparat

plwocina 3-4 dni 16,00 zł 19,68 zł

BAL, 3-4 dni 35,00 zł 43,05 zł
 miniBAL,

AT,
bronchoaspir

at
wydzielina z 

rurki 
tracheostomij

nej,

3-4 dni 16,00 zł 19,68 zł

końcówka 
cewnika do 
odsysania, 
końcówka 

rurki 
bronchoskop

owej

9 Posiew wymazu z 
worka spojówkowego

wymaz 3-4 dni 16,00 zł 19,68 zł

10 Posiew – inny materiał 
z oka

wymaz / 
zeskrobiny / 

punktat

3-4 dni 16,00 zł 19,68 zł

MATERIAŁY Z GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH - badanie bakt eriologiczne + mykologiczne

MATERIAŁY Z DOLNYCH DRÓG ODDECHOWYCH - badanie bakt eriologiczne + mykologiczne

MATERIAŁY OKULISTYCZNE - badanie bakteriologiczne +  mykologiczne

7 Posiew ilościowy BAL 
+ preparat

8 Posiew- inny materiał 
z dolnych dróg 
oddechowych
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11 Posiew moczu mocz 2-3 dni 16,00 zł 19,68 zł
12 Posiew wymazu z 

przedsionka pochwy
wymaz 3-4 dni 20,00 zł 24,60 zł

13 Posiew wymazu z 
pochwy

wymaz 3-4 dni 20,00 zł 24,60 zł

14 Posiew wymazu z 
kanału szyjki macicy

wymaz 3-4 dni 20,00 zł 24,60 zł

15 Badanie nosicielstwa 
GBS 

wymaz z 
przedsionka 

pochwy + 
wymaz 
odbytu

2-3 dni 20,00 zł 24,60 zł

16 Posiew - inny materiał 
z dróg moczowo-
płciowych żeńskich

wymaz 3-4 dni 20,00 zł 24,60 zł

17 Posiew wymazu z 
cewki moczowej

wymaz 3-4 dni 20,00 zł 24,60 zł

wymaz z 
kanału szyjki 

macicy
wymaz z 

cewki 
moczowej

19 Posiew nasienia nasienie 3-4 dni 20,00 zł 24,60 zł
mocz 

pierwsza 
porcja,
mocz 

środkowy 
strumień,
nasienie / 

EPS,
mocz po 
oddaniu 
nasienia

21 Posiew - inny materiał 
z dróg moczowo-
płciowych męskich

wymaz 3-4 dni 20,00 zł 24,60 zł

22 Ocena biocenozy 
pochwy w skali 
Nugenta (preparat)

wydzielina z 
pochwy

1 godz. 16,00 zł 19,68 zł

23 Preparat w kierunku 
Trichomonas 
vaginalis(preparat)

wydzielina z 
pochwy

1 godz. 6,00 zł 7,38 zł

24 Preparat bezpośredni 
z cewki moczowej 
(GU / NGU)

wydzielina z 
cewki 

moczowej

1 godz. 6,00 zł 7,38 zł

25 Preparat bezpośredni 
z pochwy (obecność 
plemników)

wydzielina z 
pochwy

1 godz. 6,00 zł 7,38 zł

20 Test "4 probówek" wg 
Mearesa i Stameya

3-4 dni 70,00 zł 86,10 zł

18 Posiew w kierunku GC 
(rzeżączka) + preparat

2-3 dni 10,00 zł 12,30 zł

MATERIAŁY Z DRÓG MOCZOWO-PŁCIOWYCH - badanie bakter iologiczne + mykologiczne
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28 Posiew kału kał 4-5 dni 16,00 zł 19,68 zł
29 Weryfikacja 

serologiczna w WSSE
szczep 7 dni 40,00 zł 49,20 zł

wymaz z 
odbytu,

 wymiociny,
żółć,
treść 

dwunastnicza

31 Badanie toksyny A/B i 
Ag GDH Clostridium 
difficile w kale

kał 1 godz. 70,00 zł 86,10 zł

32 Badanie kału w 
kierunku rotawirusów / 
adenowirusów

kał 1 godz. 42,00 zł 51,66 zł

33 Laktoferyna w kale kał 1 godz. 65,00 zł 79,95 zł
34 Antygen Campylo 

Bacter SPP w kale
kał 2 godz. 47,00 zł 57,81 zł

35 Posiew wymazu z 
rany/ropy

wymaz, ropa 3-4 dni 30,00 zł 36,90 zł

36 Posiew materiału w 
kierunku flory 
beztlenowej

wymaz, ropa 5-7 dni 35,00 zł 43,05 zł

37 Posiew - inny materiał 
ropny / zmiany skórne

wymaz 3-4 dni 30,00 zł 36,90 zł

38 Posiew wymazu ze 
zmian skórnych w 
kierunku 
Propionibacterium 
acnes

wymaz 7-10 dni 35,00 zł 43,05 zł

39 Posiew płynu 
mózgowo-
rdzeniowego + 
preparat

Płyn 
mózgowo-

rdzeniowy(P
MR)

3-4 dni 20,00 zł 24,60 zł

40 Posiew płynu z jam 
ciała - warunki 
tlenowe

płyn z jam 
ciała

5 dni 20,00 zł 24,60 zł

Posiew - inny materiał 
z przewodu 
pokarmowego

4-5 dni

MATERIAŁY W ZAKA ŻENIACH PRZEWODU POKARMOWEGO - badanie bakteriologic zne

MATERIAŁY ROPNE / RANY - badanie bakteriologiczne +  mykologiczne

MATERIAŁY Z OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO - badanie bakteriologicz ne + 
mykologiczne

MATERIAŁY Z MIEJSC FIZJOLOGICZNIE JAŁOWYCH - badani e bakteriologiczne + 
mykologiczne

16,00 zł 19,68 zł30
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41 Posiew płynu z jam 
ciała - warunki 
beztlenowe

płyn z jam 
ciała

5 dni 20,00 zł 24,60 zł

42 Posiew krwi – warunki 
tlenowe

krew 5 dni 25,00 zł 30,75 zł

43 Posiew krwi – warunki 
beztlenowe

krew 5 dni 25,00 zł 30,75 zł

44 Wymaz z miejsca 
wkłucia

wymaz 3-4 dni 20,00 zł 24,60 zł

45 Posiew ilościowy i 
półilościowy końcówki 
cewnika

cewnik 
naczyniowy

3-4 dni 20,00 zł 24,60 zł

46 Badanie mykologiczne 
w kierunku grzybów 
drożdżopodobnych

wymaz 7 dni 20,00 zł 24,60 zł

47 Preparat bezpośredni - 1 godz. 6,00 zł 7,38 zł

48 Badanie nosicielstwa 
Staphylococcus 
MRSA

wymaz 2- 3 dni 16,00 zł 19,68 zł

49 Badanie nosicielstwa 
– alert patogeny

wymaz 2- 3 dni 16,00 zł 19,68 zł

50 Antybiogram metodą 
MIC (10 antybiotyków)

- - 15,00 zł 18,45 zł

51 Antybiogram metodą 
MIC (20 antybiotyków)

- - 20,00 zł 24,60 zł

52 Antybiogram 
manualny dla 
drobnoustrojów 
wymagajacych

- - 10,00 zł 12,30 zł

53 E – test 1 antybiotyk - - 20,00 zł 24,60 zł
54 Mykogram - - 30,00 zł 36,90 zł

DIAGNOSTYKA ZAKA ŻEŃ ODCEWNIKOWYCH - badanie bakteriologiczne + mykolog iczne

DIAGNOSTYKA MYKOLOGICZNA

BADANIE NOSICIELSTWA 

LEKOWRAŻLIWOŚĆ - cena doliczana po wykonaniu oznaczenia
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55 Kontrola skuteczności 
sterylizacji –metoda 
biologiczna - Sporal (1 
test)

Sporal 7 dni 10,00 zł 12,30 zł

56 Kontrola skuteczności 
sterylizacji – metoda 
biologiczna – 
wskaźnik fiolkowy (1 
test)

wskaźnik 
fiolkowy

3h / 48h 5,00 zł 6,15 zł

57 Kontrola 
mikrobiologiczna 
środowiska – metoda 
odciskowa

płytka 
odciskowa

4-5 dni 15,00 zł 18,45 zł

58 Kontrola jałowości – 
metoda wymazu / 
popłuczyny

wymaz / 
popłuczyny

2-3 dni 15,00 zł 18,45 zł

59 Kontrola jałowości 
powietrza - metoda 
sedymentacji

płytka 2-4 dni 15,00 zł 18,45 zł

mieszanka 
po 

sporządzeniu
,

mieszanka 
po 

odłączeniu

62

Antygen 
Streptococcus 
pneumoniae w moczu

mocz 2 godz. 35,00 zł 43,05 zł

63

Antygen Legionella 
pneumophila 
serogrupa1 w moczu

mocz 2 godz. 37,00 zł 45,51 zł

SZYBKIE TESTY MIKROBIOLOGICZNE

61 Kontrola jałowości 
mieszanek do 
żywienia 
pozajelitowego

5-7 dni 40,00 zł 49,20 zł

60 - 7 dni 30,00 zł 36,90 złRaport 
epidemiologiczny po 
badaniach kontroli 
środowiska 
szpitalnego

KONTROLA SKUTECZNO ŚCI STERYLIZACJI

MIKROBIOLOGICZNA KONTROLA ŚRODOWISKA SZPITALNEGO
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64 Pobranie materiału do 
badań 
mikrobiologicznych

wymaz - 3,00 zł 3,69 zł

65 Wydanie pojemnika 
na mocz

- - 1,00 zł 1,23 zł

66 Wydanie wymazówki z 
podłożem 
transportowym

- - 1,50 zł 1,85 zł

ZDL nie wykonuje rutynowo bada ń mikrobiologicznych :

w kierunku gruźlicy
w kierunku Chlamydia spp., Mycoplasma spp., Ureaplasma spp.
w kierunku Pneumocystis jirovecii
w kierunku grzybów dermatofitowych
wykrywania antygenów Candida i Aspergillus w płynach ustrojowych
wykrywania antygenów Legionella pneumophila i Streptococcus pneumoniae w moczu.

Kontakt telefoniczny: Pracownia Mikrobiologii ZDL 32-393 42 42; 393 41 66 

Piekary Śląskie, 30.11.2015r.

INNE
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