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Cennik pozostałych badan dodatkowych dostępny na życzenie w recepcji lub na stronie www.gyncare.pl 

                                                                                       CENNIK USŁUG                                                            
                                                                                          Konsultacje 

Wizyta konsultacyjna z zakresu chirurgii lub ginekologii bez badania USG  300 pln 

Wizyta konsultacyjna z zakresu niepłodności (pierwszorazowa) bez badania USG narządu rodnego 400 pln  

Wizyta konsultacyjna z zakresu położnictwa bez badania USG ciąży 375 pln 
Teleporada (e-konsultacja) z zakresu chorób wewnętrznych, endokrynologii, ginekologii, ginekologii onkologicznej lub 
położnictwa 

250 pln  

                                                                                         Diagnostyka obrazowa 
Kolposkopia lub wulwoskopia 375 pln 

USG ciąży do 11 tyg.        375 pln  
USG ciąży pojedynczej  
12-13tydzień z wyliczeniem ryzyka wg FMF, 19-22 lub 28-32 tydzień ciąży z pełną dokumentacją 

600 pln 

USG ciąży mnogiej 
12-13 tydzień z wyliczeniem ryzyka wg FMF, 19-22 lub 28-32 tydzień ciąży z pełną dokumentacją 

750 pln 

USG jamy brzusznej 260 pln 

USG narządu rodnego 300 pln 

USG sutków 280 pln 

USG tarczycy 260 pln 

USG tarczycy, sutków i jamy brzusznej 700 pln 

Monitorowania cyklu - wizyta pojedyncza 215 pln 

Monitorowanie cyklu – trzy i więcej wizyt w danym cyklu 645 pln 
Konsultacja wraz z badaniem USG 

Wizyta konsultacyjna z zakresu chirurgii wraz z badaniem USG danego narządu 500 pln 

Wizyta konsultacyjna z zakresu ginekologii lub położnictwa (do 11 tygodnia ciąży) wraz z badaniem USG  500 pln 

Wizyta konsultacyjna z zakresu położnictwa w ciąży pojedynczej wraz z badaniem USG ciąży 600 pln 

Wizyta konsultacyjna z zakresu położnictwa w ciąży mnogiej wraz z badaniem USG ciąży 750 pln 

Wizyta konsultacyjna z zakresu położnictwa w ciąży pojedynczej wraz z badaniem USG ciąży  
(12-13  tydzień wg zasad FMF, 19-22tydzień lub 28-32 tydzień ciąży z pełną dokumentacją) 

750 pln 

Wizyta konsultacyjna z zakresu położnictwa w ciąży mnogiej wraz z badaniem USG ciąży  
(12-13tydzień wg zasad FMF, 19-22 tydzień lub 28-32 tydzień ciąży z pełną dokumentacją) 

875 pln 

Pierwsza wizyta konsultacyjna z zakresu niepłodności wraz z badaniem USG narządu rodnego 500 pln 

Stymulacja cyklu do procedury IVF 1800 pln 

Stymulacja cyklu do procedury IVF wraz z indywidualną opieką lekarską 3700 pln 
                                                                                         Zabiegi  

Badanie drożności jajowodów z użyciem kontrastu ExEmFoam (HyCoSy) 1000 pln 

Biopsja cienkoigłowa (BACC) węzła chłonnego (cena nie zawiera ceny badania histopatologicznego) 250 pln 

Biopsja cienkoigłowa pojedynczej zmiany (BACC) w sutku (cena nie zawiera ceny badania histopatologicznego) 250 pln 

Biopsja cienkoigłowa pojedynczej zmiany (BACC) w tarczycy (cena nie zawiera ceny badania histopatologicznego) 250 pln 
Biopsja gruboigłowa pojedynczej zmiany pod kontrolą USG sutków (cena nie zawiera ceny badania histopatologicznego, 
cena nie zawiera ceny badania receptorów) 

500 pln 

Biopsja rysowa endometrium (cena nie zawiera ceny badania histopatologicznego) 300 pln 

Krioterapia nadżerki (cena zależna od rozległości zmian) 750 pln 

Krioterapia zmian w pochwie i na sromie (cena zależna od rozległości zmian) 450-900pln 

Ukręcenie polipa z wyłyżeczkowanie kanału szyjki (cena nie zawiera ceny badania histopatologicznego) 900 pln 
Usunięcie znamion skórnych (cena zależna od rozległości i ilości zmian, cena nie zawiera ceny badania 
histopatologicznego) 

400-800pln 

Wycinki z tarczy szyjki macicy i wyłyżeczkowanie kanału szyjki (cena nie zawiera ceny badania histopatologicznego) 900 pln 

Założenie wkładki wewnątrzmacicznej (cena nie zawiera ceny wkładki) 900 pln 

         


