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Ile kosztuje ciążowe USG w Trójmieście
Badanie USG jest jednym z najczęściej wykonywanych badań diagnostycznych w czasie ciąży. Jest ono refundowane
przez NFZ. Możemy je też wykonać odpłatnie. Sprawdziliśmy, ile musimy za nie zapłacić
Ilona Godlewska
Badanie USG pozwala monitorować
rozwój płodu i nadzorować przebieg
ciąży. Wykonuje się je rutynowo trzy
razy podczas ciąży. Pierwsze badanie
powinno być wykonane w 11.-13. ty
godniu ciąży. To tzw. USG genetycz
ne. Podczas tego badania oceniany
jest wiek ciąży. Wstępnie ocenia się
również budowę płodu, a także okre
śla ryzyko wystąpienia u niego naj
częstszych zespołów genetycznych
(zespoły Downa, Edward sa i Pataua).

W20.-22. tygodniu ciąży zalecane jest
USG prenatalne, podczas którego le
karz będzie mógł dokładniej ocenić
poprawność anatomicznej budowy
płodu. W czasie tego badania szcze
gólną uwagę poświęca się sercu pło
du. Trzecie zalecane USG powinno
wykonać się między 30. a 32. tygod
niem ciąży. Fbdczas badanialekarz do

konuje pomiaru płodu oraz ocenia stan
łożyska i ilości wód płodowych.
Badania można jednak wykony
wać częściej. - Pierwsze badanie USG
można wykonać już w7.-8. tygodniu
ciąży. Badanie to określa, czy zarodek
jest wmacicy, pozwala też ocenić typ
ciąży bliźniaczej, jeżeli ona występu
je. Można również wykonać USG mię
dzy 36, a 38. tygodniem, żeby się upew
nić, czy tempo wzrostu płodu jest pra
widłowe i czyprawidłowe jest unaczynienie płodu. Nie ma potrzeby wyko
nywania USG częściej niż pięć razy
w czasie prawidłowej ciąży, ale jeżeli
np. kobieta źle się czuje, to badanie
można powtórzyć, ponieważ nie sta
nowi ono zagrożenia dla płodu - mó
wi dr Sambor Sawicki, ginekolog.
Podstawowa część badania USG cią
ży odbywa się w obrazie dwuwymia
rowym. Obraz 2D jest jednak czytelny
dla doświadczonego lekarza - laik nie
wiele będzie w stanie tu odczytać. Ina

czej niż w czasie USG trójwymiarowe
go, kiedydziecko jest widoczne na ekra
nie monitora w trzech wymiarach. USG
3D działa na takiej zasadzie jak aparat
- zdjęcie jest nieruchome.Jeszcze do
skonalsza jest technika 4D, która dzia
ła jak kamera i umożliwia obserwację
ruchów dziecka, a nawet jego giymasówtwarzy. Standardowo badanie USG
trwa około 20 minut. Badanie trójwy
miarowe trwa zwykle dłużej - do 40 mi
nut Czy to znaczy, że USG 3D i 4D nie
jest lepsze niż to tradycyjne? - Z me
dycznego punktu widzenia badanie
USG 3D/4D niejest w niczym lepsze od
tradycyjnego. Daje po prostu jedynie
komfort oglądania nienarodzonego
dziecka rodzicom- mówidr Sawicki.
USG ciążowe jest refundowane
przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Nie ma limitu badań USG narzucone
go przez Fundusz. O ich liczbie badań
i częstotliwościdecyduje lekarz. Oczy
wiście istnieje możliwość wykonania

sobie takich badań odpłatnie. Ile za
płacimy za nie w Trójmieście?
Szpital Copernicus w Gdańsku

• Badanie USG ginekologiczne100 zł
• Badanie USG położnicze150 zł
Invicta

• USG położnicze (do12, tygodnia)
110 zl
• USG położnicze - NT (genetyczne
w 12.-13. tygodniu) 200 zl
• USG położnicze-prenatalne (w20.26. tygodniu) 200 zl
• USG położnicze - III tiymestr (w
30.-36. tygodniu) -130 zl
• USG położnicze 4 D -150 zl
• USG - nagranie 40 zł
Wielospecjalistyczna Przychodnia
Lekarze Specjaliści

• USG położnicze - cena uzależniona
jest od tygodnia ciąży, np.w12, tygod
niu badanie kosztuje 150 zl

• USG 4D 230 zl (z nagraniem)
Przychodnia „Śródmieście", Gdynia

• USG ciąży 80 zl
• USG ciąży sondą 4D 250 zl
Starmedica Gdynia

• USG 2D120 zl
• USG 3D/4D250zł
Gameta Gdynia

• USG ginekologiczne z obrazowa
niem trójwymiarowym macicy 180 zl
• USG ginekologiczne 120 zl
Centrum Medyczne Sopmed

• USG położnicze 2D - lOOzl
• USG trójwymiarowe 3D, 4D- 200 zl
• USG ginekologiczne - dopochwowe
-80zł.o
Więcej o badaniach diagnostycznych
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