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Wykaz roboczych medycznych procedur radiologicznych z zakresu radiologii – diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej 

wykonywanych w ZOZ Gastromed Grupa Scanmed S.A.  

w pracowni: rentgenografii, fluoroskopii i tomografii komputerowej 

Część 1 – Rentgenografia i fluoroskopia 
 

 
Nazwa roboczej medycznej procedury radiologicznej 
(wg cennika/zakresu działalności ZOZ Gastromed) 

Kod ICD 9 

(wg wersji 5.22) 
Nazwa odpowiadającej wzorcowej medycznej procedury radiolo-
gicznej (wg Obwieszczenia MZ z dnia 31.12.2014 r.) 

Kod główny 

(pkt. 1 procedu-
ry wzorcowej) 

1.  RTG czaszki – projekcja PA i boczna 87.170.100 Radiografia, czaszka, mniej niż 4 projekcje  1.029 
2.  RTG zatok – projekcja PA 87.164.101 Radiografia, zatoki przynosowe, PA  1.009 
3.  RTG kręgosłupa szyjnego – projekcja AP i boczna 87.220.101 Radiografia, kręgosłup szyjny, AP, bok  5.129 
4.  RTG kręgosłupa piersiowego – projekcja AP i boczna 87.230.101 Radiografia, kręgosłup piersiowy, AP, bok  5.134 
5.  RTG kręgosłupa lędźwiowego – projekcja AP i boczna 87.240.101 Radiografia, kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy, AP, bok  5.136 

6.  RTG kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego u dzieci AP 87.230.103 
Radiografia, kręgosłup piersiowo-lędźwiowy, w pozycji stoją-
cej(skolioza)  

5.140 

7.  RTG kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego u dzieci boczne 87.230.103 Radiografia, kręgosłup piersiowo-lędźwiowy, w pozycji stoją-
cej(skolioza)  

5.140 

8.  RTG kości krzyżowej – projekcja AP i boczna 87.240.105 Radiografia, kość krzyżowa i ogonowa AP, bok  5.141 
9.  RTG kości guzicznej – projekcja AP i boczna 87.240.105 Radiografia, kość krzyżowa i ogonowa AP, bok  5.141 
10.  RTG kości krzyżowej i guzicznej – projekcja boczna 87.240.105 Radiografia, kość krzyżowa i ogonowa AP, bok  5.141 
11.  RTG stawów krzyżowo-biodrowych AP 87.240.106 Radiografia, stawy krzyżowo-biodrowe, 3 projekcje AP, skosy  5.142 
12.  RTG stawów krzyżowo-biodrowych osiowe (celowane)  87.240.106 Radiografia, stawy krzyżowo-biodrowe, 3 projekcje AP, skosy  5.142 
13.  RTG klatki piersiowej – projekcja PA 87.440.106 Radiografia, klatka piersiowa, jedna projekcja (PA)  4.117 
14.  RTG klatki piersiowej – projekcja PA i boczna 87.440.102 Radiografia, klatka piersiowa, 3 projekcje (PA i L oraz P boczne)  4.107 
15.  RTG boczne mostka 87.430.103 Radiografia, mostek, dwie projekcje  4.114 
16.  RTG żeber – projekcja AP/PA + skośna 87.430.102 Radiografia, żebra, obustronne, 3 projekcje (PA i obie skośne)  4.113 
17.  RTG przeglądowe jamy brzusznej 88.190.101 Radiografia, jama brzuszna, AP 3.038 
18.  RTG miednicy 88.260.101 Radiografia, miednica, AP 5.143 

19.  RTG stawu barkowego – projekcja AP i osiowa 88.210.101 Radiografia, staw ramienny, AP 
Radiografia, staw ramienny, projekcje dodatkowe 

5.169 
5.170 

20.  RTG łopatki – projekcja AP i styczne 88.211.101 Radiografia, łopatka, AP i styczne  5.166 

21.  RTG obojczyka – projekcja PA 87.431.101 
Radiografia, obojczyk, PA 
Radiografia, obojczyk, projekcje dodatkowe 

5.167 
5.168 

22.  RTG kości ramiennej – projekcja AP i boczna 88.210.104 Radiografia, kość ramienna, AP, bok  5.171  
23.  RTG stawu łokciowego – projekcja AP i boczna 88.220.172 Radiografia, staw łokciowy, AP, bok  5.172  
24.  RTG przedramienia - AP i boczna 88.223.101 Radiografia, kości przedramienia AP, bok  5.174  

25.  RTG nadgarstka - projekcja PA i boczna/skośna 88.231.101 
Radiografia, kości nadgarstka, PA, bok, 
Radiografia, kości nadgarstka, projekcje dodatkowe 

5.175 
5.176 

26.  RTG dłoni - projekcja PA i boczna 
88.230.103 
88.235.101 

Radiografia, ręce, porównawcza 
Radiografia, ręka, bok 

5.177 
5.179 
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27.  RTG dłoni - projekcja PA i skośna 
88.230.103 
88.234.101 

Radiografia, ręce, porównawcza 
Radiografia, ręka grzbietowo-dłoniowo, skos 

5.177 
5.178 

28.  RTG dłoni - projekcja PA porównawcze 88.230.103 Radiografia, ręce, porównawcza  5.177 
29.  RTG palców dłoni - projekcja PA i boczna 88.236.101 Radiografia, palce ręki, grzbietowo-dłoniowe, bok 5.180 
30.  RTG stawów biodrowych AP porównawcze 88.260.104 Radiografia, stawy biodrowe, AP  5.146 
31.  RTG stawów biodrowych osiowe porównawcze 88.260.106 Radiografia, staw biodrowy, osiowe  5.148 
32.  RTG stawu biodrowego AP 87.220.103 Radiografia, staw biodrowy, AP 5.147  
33.  RTG stawu biodrowego osiowe 88.260.106 Radiografia, staw biodrowy, osiowe  5.148 
34.  RTG kości udowej – projekcja AP i boczna 88.270.101 Radiografia, kość udowa, AP, bok  5.149 
35.  RTG stawu kolanowego – projekcja AP i boczna 88.270.105 Radiografia, staw kolanowy, AP, bok  5.153 
36.  RTG stawu kolanowego tunelowe 88.270103 Radiografia, stawy kolanowe, dodatkowe projekcje  5.151 
37.  RTG osiowe rzepek 88.270.106 Radiografia, rzepka, osiowe  5.154 
38.  RTG podudzia – projekcja AP i boczna 88.270.107 Radiografia, kości podudzia, AP, bok  5.155 
39.  RTG stawu skokowego – projekcja AP i boczna 88.280.101 Radiografia, staw skokowy, AP, bok  5.156 

40.  RTG kości piętowej – projekcja boczna i osiowa 
88.280.103 
88.280.104 

Radiografia, kość piętowa, bok 
Radiografia, kość piętowa, osiowe 

5.156 
5.155 

41.  RTG stopy – projekcja AP i boczna 88.280.105 Radiografia, stopa, grzbietowo-podeszwowe, skosy  5.159 
42.  RTG stopy – projekcja AP i skośna 88.280.105 Radiografia, stopa, grzbietowo-podeszwowe, skosy  5.160 
43.  RTG stóp – projekcja AP porównawcze 88.280.105 Radiografia, stopa, grzbietowo-podeszwowe, skosy  5.160 
44.  RTG palców stopy – projekcja AP i skośna 88.280.105 Radiografia, stopa, grzbietowo-podeszwowe, skosy  5.160 

45.  Skopia rentgenowska 87.620.301 
Fluoroskopia 
Pankreatocholangiografia wsteczna (ERCP) 

3.037 
8.582 
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Część 1 – Tomografia komputerowa 
 

 
Nazwa roboczej medycznej procedury radiologicznej 
(wg cennika/zakresu działalności ZOZ Gastromed) 

Kod ICD 9 

(wg wersji 
5.22) 

Nazwa odpowiadającej wzorcowej medycznej procedury radiologicznej (wg Ob-
wieszczenia MZ z dnia 31.12.2014 r.) 

Kod głów-
ny (pkt. 1 
proc. wz.) 

 Badania TK w zakresie głowy i szyi    

1.  TK przeglądowe głowy (mózgoczaszki, bez kontrastu) 

87.030.501 
87.030.502 
87.030.503 
88.382.501 

TK, głowa, bez wzmocnienia kontrastowego 
TK, siodło lub tylna jama, bez wzmocnienia kontrastowego 
TK, podstawa czaszki, bez wzmocnienia kontrastowego 
Kontrola z zastosowaniem TK celem lokalizacji stereotaktycznej 

6.209 
6.214 
6.216 
6.229 

2.  
TK głowy (mózgoczaszki) bez i ze wzmocnieniem kontrasto-
wym 

87.031.501 
87.031.502 
87.031.503 
87.031.504 

TK, głowa, z wzmocnieniem kontrastowym 
TK, głowa bez i z wzmocnieniem kontrastowym 
TK siodło lub tylna jama, bez i z wzmocnieniem kontrastowym 
TK, podstawa czaszki, bez i z wzmocnieniem kontrastowym 

6.210 
6.211 
6.215 
6.217 

3.  TK angiografia tętnic okolicy koła Willisa 87.040.701 Angio-TK, głowa 6.212 

4.  TK wysokiej rozdzielczości uszu 
87.034.501 
87.035.501 

TK, kość skroniowa 
TK, kość skroniowa , z wzmocnieniem kontrastowym 

1.034 
1.035 

5.  TK zatok 
87.034.502 
87.037.502 

TK, okolica szczękowo-twarzowa 
TK, oczodoły, bez i z wzmocnieniem kontrastowym, oraz kolejne przekroje 

1.018 
1.036 

6.  TK twarzoczaszki 
87.034.502 
87.037.502 

TK, okolica szczękowo-twarzowa 
TK, oczodoły, bez i z wzmocnieniem kontrastowym, oraz kolejne przekroje 

1.018 
1.036 

7.  TK szyi bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 87.03 TK, tkanki miękkie szyi, bez i z wzmocnieniem kontrastowym 1.032 

8.  TK angiografia tętnic szyjnych 
87.040.702 
87.040.703 

Angio-TK, tętnice szyjne, bez i z wzmocnieniem kontrastowym 
Angio-TK, łuk aorty i tętnice dogłowowe 

6.221 
6.222 

9.  TK przeglądowe klatki piersiowej 87.411.501 TK, klatka piersiowa, bez wzmocnienia kontrastowego 4.090 

10.  TK przeglądowe klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy 
88.385.501 
88.010.504 

TK, klatka piersiowa, bez wzmocnienia kontrastowego 
TK, jama brzuszna i miednica, bez wzmocnienia kontrastowego 

4.090 
3.070 

11.  TK klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 
88.385.501 
87.411.502 

TK, klatka piersiowa z wzmocnieniem kontrastowym 
TK, perfuzja, narządy klatki piersiowej 

4.091 
4.122 

12.  
TK klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy bez i ze 
wzmocnieniem kontrastowym 

88.385.501 
88.012.507 
88.010.504 

TK, klatka piersiowa z wzmocnieniem kontrastowym 
TK, jama brzuszna i miednica mniejsza, bez i z wzmocnieniem kontrastowym, wielo-
fazowe 

4.091 
3.066 

13.  
TK przeglądowe klatki piersiowej z oceną dynamiczną płuc 
techniką HR 

87.410.502 TK, klatka piersiowa, wysoka rozdzielczość 4.089 

14.  
TK angiografia aorty piersiowej 
 87.415.701 Angio-TK, aorta piersiowa 4.094 

15.  TK angiografia tętnic płucnych z oceną zatorowości płucnej 87.411.701 Angio-TK, tętnice płucne 4.095 

16.  TK przeglądowe jamy brzusznej 
88.010.501 
88.010.502 
88.010.503 

TK, jama brzuszna 
TK, nadnercza, bez wzmocnienia kontrastowego 
TK, trzustka, bez wzmocnienia kontrastowego 

3.064 
3.073 
3.074 

17.  TK przeglądowe jamy brzusznej i miednicy 88.010.504 TK, jama brzuszna i miednica, bez wzmocnienia kontrastowego 3.070 
18.  TK przeglądowe miednicy 88.010.505 TK, miednica mniejsza 3.068 
19.  TK jamy brzusznej i miednicy bez i ze wzmocnieniem kontra- 88.012.507 TK, jama brzuszna i miednica mniejsza, bez i z wzmocnieniem kontrastowym, wielo- 3.066 
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stowym fazowe 
20.  TK miednicy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 88.011.503 TK, miednica mniejsza bez i z wzmocnieniem kontrastowym 3.069 
21.  TK jamy brzusznej i miednicy z wirtualną kolonoskopią  88.305.501 TK, wirtualna kolonoskopia 3.079 

22.  TK angiografia tętnic jamy brzusznej i miednicy 
88.011.504 
88.127.701 

Angio-TK, jama brzuszna, miednica mniejsza 
TK, jama brzuszna po badaniu angio-TK 

3.067 
3.080 

23.  TK kości, stawów lub tkanek miękkich kończyn 

88.301.501 
88.302.501 
88.302.502 
88.300.501 

TK, określona okolica anatomiczna kończyny górnej, bez wzmocnienia kontrastowe-
go 
TK, określona okolica anatomiczna kończyny górnej, z wzmocnieniem kontrasto-
wym 
TK, określona okolica anatomiczna kończyny górnej, bez i z wzmocnieniem kontra-
stowym 
TK, stawy 

5.185 
5.186 
5.187 
5.188 

24.  TK kręgosłupa szyjnego 
88.383.501 
88.384.501 

TK, kręgosłup szyjny, bez wzmocnienia kontrastowego 
TK, kręgosłup szyjny, bez i z wzmocnieniem kontrastowym 

6.219 
6.220 

25.  TK kręgosłupa piersiowego 
88.385.501 
88.386.501 
88.386.502 

TK, odcinek piersiowy kręgosłupa, bez wzmocnienia kontrastowego 
TK, odcinek piersiowy kręgosłupa, z wzmocnieniem kontrastowym 
TK, odcinek piersiowy kręgosłupa, bez i z wzmocnieniem kontrastowym 

4.092 
4.093 
4.127 

26.  TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego 
88.387.501 
88.388.501 

TK, odcinek lędźwiowy kręgosłupa bez wzmocnienia kontrastowego 
TK, odcinek lędźwiowy kręgosłupa bez i z wzmocnieniem kontrastowym 

6.223 
6.224 

 
 

Lublin, 28 grudnia 2020 roku     Podpis i pieczęć: 


