
WYKAZ BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH ZLECANYCH I FINANSOWANYCH PRZEZ 
LEKARZA POZ, NIEZBĘDNYCH PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 

W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ.

NAZWA BADANIA DIAGNOSTYCZNEGONAZWA BADANIA DIAGNOSTYCZNEGO

BADANIA HEMATOLOGICZNEBADANIA HEMATOLOGICZNE

11 morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi 

22 morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwimorfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi

33 retykulocytyretykulocyty

44 odczyn opadania krwinek czerwonych (OB)odczyn opadania krwinek czerwonych (OB)

BADANIA BIOCHEMICZNE I IMMUNOCHEMICZNE W SUROWICY KRWIBADANIA BIOCHEMICZNE I IMMUNOCHEMICZNE W SUROWICY KRWI

11 sódsód

22 potaspotas

33 wapń zjonizowanywapń zjonizowany

44 żelazożelazo

55 żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC)żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC)

66 stężenie transferynystężenie transferyny

77 stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c)stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c)

88 mocznikmocznik

99 kreatyninakreatynina

1010 glukozaglukoza

1111 test obciążenia glukozątest obciążenia glukozą

1212 białko całkowitebiałko całkowite

1313 proteinogramproteinogram

1414 albuminaalbumina

1515 białko C-reaktywne (CRP)białko C-reaktywne (CRP)

1616 kwas moczowykwas moczowy

1717 cholesterol całkowitycholesterol całkowity

1818 cholesterol-HDLcholesterol-HDL

1919 cholesterol-LDLcholesterol-LDL

2020 triglicerydy (TG)triglicerydy (TG)

2121 bilirubina całkowitabilirubina całkowita

2222 bilirubina bezpośredniabilirubina bezpośrednia

2323 fosfataza alkaliczna (ALP)fosfataza alkaliczna (ALP)

2424 aminotransferaza asparaginianowa (AST)aminotransferaza asparaginianowa (AST)

2525 aminotransferaza alaninowa (ALT)aminotransferaza alaninowa (ALT)

2626 gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP)gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP)

2727 amylazaamylaza

2828 kinaza kreatynowa (CK)kinaza kreatynowa (CK)

2929 fosfataza kwaśna całkowita (ACP)fosfataza kwaśna całkowita (ACP)

3030 czynnik reumatoidalny (RF)czynnik reumatoidalny (RF)

3131 miano antystreptolizyn O (ASO)miano antystreptolizyn O (ASO)

3232 hormon tyreotropowy (TSH)hormon tyreotropowy (TSH)

3333 antygen HBs-AgHBsantygen HBs-AgHBs

3434 VDRLVDRL

3535 FT3FT3

3636 FT4 FT4 

3737 PSA – Antygen swoisty dla stercza całkowityPSA – Antygen swoisty dla stercza całkowity



WYKAZ BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH ZLECANYCH I FINANSOWANYCH PRZEZ 
LEKARZA POZ, NIEZBĘDNYCH PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 

W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ.

NAZWA BADANIA DIAGNOSTYCZNEGONAZWA BADANIA DIAGNOSTYCZNEGO

BADANIA MOCZUBADANIA MOCZU

11 ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową

22 ilościowe oznaczanie białka

33 ilościowe oznaczanie glukozy

44 ilościowe oznaczanie wapnia

5 ilościowe oznaczanie amylazy

BADANIA KAŁUBADANIA KAŁU

11 badanie ogólne

22 pasożyty

33 krew utajona - metodą immunochemiczną

BADANIA UKŁADU KRZEPNIĘCIABADANIA UKŁADU KRZEPNIĘCIA

11 wskaźnik protrombinowy (INR)

22 czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)

33 fibrynogen

BADANIA MIKROBIOLOGICZNEBADANIA MIKROBIOLOGICZNE

11 posiew moczu z antybiogramem

22 posiew wymazu z gardła z antybiogramem

33 posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella

BADANIE ELEKTROKARDIOGRAFICZNE (EKG) W SPOCZYNKUBADANIE ELEKTROKARDIOGRAFICZNE (EKG) W SPOCZYNKU

BADANIA ULTRASONOGRAFICZNEBADANIA ULTRASONOGRAFICZNE

11 USG tarczycy i przytarczyc

22 USG ślinianek

33 USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego

44 USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego

55 USG obwodowych węzłów chłonnych

SPIROMETRIASPIROMETRIA

ZDJĘCIA RADIOLOGICZNEZDJĘCIA RADIOLOGICZNE

11 zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej

22 zdjęcia kostne:

2a2a kręgosłupa (cały kręgosłup) w projekcji AP i bocznej

2b2b kręgosłupa (odcinkowe) w projekcji AP i bocznej

2c2c kończyn w projekcji AP i bocznej

2d2d miednicy w projekcji AP i bocznej

33 zdjęcie czaszki

44 zdjęcie zatok

55 zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej

Wykaz badań uwzględniony w niniejszym załączniku zgodny jest z wykazem zawartym w przepisach rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 736).


