Szpital Rejonowy im. dr Józefa Rostka w Raciborzu
Laboratorium Mikrobiologiczne
Cennik Badań Diagnostycznych
Lp.

Nazwa badania

Posiew moczu – badanie ilościowe w kierunku
bakterii i grzybów /badanie jednej próbki/
2. Posiew wymazów z gardła, nosa
3. Posiew materiałów klinicznych w kierunku
bakterii i grzybów (plwocina, nasienie, ropa, płyn
z jamy ciała, wymazy z worka spojówkowego ,
ucha, wymazy z kanału szyjki macicy, itp.) –
hodowla w warunkach tlenowych
4. Posiew końcówki cewnika naczyniowego, rurki
intubacyjnej, szczoteczki – badanie ilościowe
5. Dodatkowo hodowla materiałów (pkt. 3) w
warunkach beztlenowych
6. Identyfikacja bakterii beztlenowych
7. Badanie bakteriologiczne płynów ustrojowych w
systemie BacT/Alert 3D (np. krew, p.m.r., ropa,
punktaty) – hodowla w warunkach tlenowych
8. Badanie bakteriologiczne płynów ustrojowych w
systemie BacT/Alert 3D (np. krew, p.m.r. , ropa,
punktaty) – hodowla w warunkach beztlenowych
9. Posiew kału w kierunku chorobotwórczych
pałeczek jelitowych (Salmonella,
Shigella,Yersinia i innych /badanie jednej próbki/
10. Bakteriologiczne badanie kału na obecność
pałeczek Salmonella i Shigella /badanie jednej
próbki/
11. Badanie serologiczne szczepów w kierunku
Escherichia coli enteropatogennych (EPEC) do
badania kału dzieci do lat 2 z biegunką /badanie
jednej próbki/
1.

Cena
badania
28,00 zł
26,00 zł
37,00 zł

40,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
40,00 zł

40,00 zł

30,00 zł

25,00 zł

30,00 zł

12. Identyfikacja i lekooporność (metoda dyfuzyjnokrążkowa) jednego szczepu bakteryjnego

30,00 zł

13. Identyfikacja i lekooporność (oznaczenie MIC
antybiotyków- metoda automatyczna aparat
VITEK) jednego szczepu bakteryjnego
14. Oznaczanie MIC dla jednego antybiotyku
(metoda E-testów)
15. Oznaczenie lekowrażliwości metodą
mikrorozcieńczeń w bulionie
16. Badanie w kierunku Neisseria gonorrhoeae
(preparat i hodowla)
17. Badanie przesiewowe w kierunku nosicielstwa
Streptococcus grupa serologiczna „B”
18. Badanie przesiewowe w kierunku nosicielstwa
bakterii MRSA
19. Badanie przesiewowe w kierunku nosicielstwa
czynników alarmowych: MRSA, VRE, ESBL,
KPC, MBL
20. Potwierdzenie mechanizmów oporności
21. Szybki test do wykrywania karbapenemaz
OXA-48, KPC, NDM, VIM, IPM
22. Badanie kału w kierunku Clostridium difficile
(antygen GDH, toksyny A i B)
23. Badanie kału na obecność antygenu
Campylobacter spp
(badanie serologiczne)
24. Badanie kału na obecność Rotavirusów i
Adenovirusów
(badanie serologiczne)
25. Badanie kału na obecność Norowirusów z
genogrupy 1 i 2 (badanie serologiczne)
26. Badanie moczu na obecność antygenu Legionella
pneumophila (badanie serologiczne)

45,00 zł

25,00 zł
50,00 zł
35,00 zł
35,00 zł
25,00 zł
35,00 zł

10,00 zł
75,00 zł
75,00 zł
25,00 zł

30,00 zł

50,00 zł
50,00 zł

27. Wykrywanie antygenu wirusa RSV i
oddechowego antygenu adenowirusa
(badanie serologiczne)
28. Mononukleoza zakaźna – przeciwciała heterofilne

45,00 zł

29. USR – badanie krwi w kierunku reagin kiły

12,00 zł

30. Szybka identyfikacja drobnoustrojów w płynie
mózgowo-rdzeniowym (test lateksowy)
31. Bakterioskopowa ocena przydatności plwociny
do badania mikrobiologicznego
32. Bakterioskopowa ocena wymazów z pochwy tzw.
„Czystość pochwy”
33. Badanie mykologiczne kału jakościowe i
ilościowe /badanie jednej próbki/
34. Oznaczanie lekowrażliwości grzybów
drożdżopodobnych
35. Butelki – badanie bakteriologiczne płynów
ustrojowych w systemie BacT/Alert 3D
36. Podłoże transportowe (typu Stuart)

40,00 zł

37. Badanie lekowrażliwości – antybiogram

10,00 zł

17,00 zł

10,00 zł
15,00 zł
38,00 zł
48,00 zł
20,00 zł
3,00 zł

orientacyjny dla dodatnich posiewów krwi
38. Badanie mikroskopem świetlnym- diagnostyka

10,00 zł

dwoinek rzeżączki (Neisseria gonorrhoeae)
39. Badanie mikroskopem świetlnym-diagnostyka

10,00 zł

Neisseria meningitidis
40. Badanie mikroskopem świetlnym-diagnostyka

15,00 zł

Clostridium perfringens
41. Badanie mikroskopem świetlnym-diagnostyka
dodatniej hodowli bactAlert

10,00 zł

Lp.

1
2

3

Nazwa badania

Bakterioskopowa ocena płynów dializacyjnych
Badanie na skuteczność sterylizacji
(1 urządzenie):
• sporal „S” (2szt)
• sporal „A”(2szt)
Badania czystościowe ( rąk, powierzchni,
powietrza itp. )

Cena
badania
brutto
(zawiera
23% VAT)
20,91 zł

55,00 zł
55,00 zł
45,00 zł

Cennik obowiązuje od 1 marca 2022 roku.

