
 
 

Poradnia chorób piersi  

 

Usługa Cena  Uwagi 

USG piersi  
 
nie dotyczy piersi z implantami 

170 120 pln jeżeli jest wykonywane podczas konsultacji 

ginekologicznej, ciążowej lub kolposkopowej 

 

USG piersi z implantami 230 170 pln jeżeli jest wykonywane podczas konsultacji 

ginekologicznej, ciążowej lub kolposkopowej 

cytologia wydzieliny z piersi 

preparat odciskowy 

200  

biopsja gruboigłowa BGI 550 cena za jedną zmianę 

biopsja gruboigłowa 

dopłata za kolejne zmiany 

300 rabat 250 pln stosujemy jeżeli podczas jednego 

pobytu diagnozujemy więcej niż jedną zmianę,  

przykładowo: jedna zmiana 550 pln, dwie zmiany 

850 pln, trzy zmiany 1150 pln 

biopsja chirurgiczna od 1500 cena jest ustalana indywidualnie po zbadaniu 

pacjentki podczas konsultacji kwalifikacyjnej  

w CliniCare 

biopsja cienkoigłowa BACC 350 cena za jedną zmianę 

biopsja cienkoigłowa 

dopłata za kolejne zmiany 

 

200 rabat 150 pln stosujemy jeżeli podczas jednego 

pobytu diagnozujemy więcej niż jedną zmianę,  

przykładowo: jedna zmiana 350 pln, dwie zmiany 

550 pln, trzy zmiany 750 pln 

usunięcie pojedynczej zmiany 

skórnej z piersi 

500  

usunięcie mnogich zmian 

skórnych z piersi 

od 800 cena jest ustalana indywidualnie po zbadaniu 

pacjentki podczas konsultacji kwalifikacyjnej  

w CliniCare 

badania genetyczne  dostępne na zapytanie w recepcji placówki 

badanie histopatologiczne 0 zawarte w cenach zabiegów 



badanie 

immunohistochemiczne 

100 cena za jeden marker, wykonywane zawsze po 

uprzedniej konsultacji z pacjentem, pacjent musi 

wyrazić zgodę i zaakceptować ostateczną cenę 

badania przed jego wykonaniem 

znieczulenie do zabiegów 0 zawarte w cenach zabiegów 

dopłata za USG lub procedury 

poza grafikiem  

 

 

 

80 dopłata obowiązuje dla procedur oraz badań USG 

wykonywanych w przypadku braku wolnych miejsc  

w grafiku przyjęć lekarzy 

 

zasady przyjęć poza grafikiem: 

- procedura lub badanie USG jest możliwe tylko  

w uzasadnionych medycznie przypadkach 

- lekarz do którego pacjentka się rejestruje musi 

wyrazić zgodę na dopisanie do listy przyjęć 

- nie obowiązuje program rabatowy oznaczony  

w cennikach na czerwono 

 
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu 

Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt  
z recepcją CliniCare 12 359 76 71 lub recepcja@clinicare.pl. Wszystkie ceny zostały podane w PLN. 
 


