
Lp. Nazwa procedury medycznej

1 Artroskopia kolana lub stawu kolanowego

2 Naprawa łąkotki

3 Naprawa, augmentacja więzadła krzyżowego przedniego, internal Bracing

4 Mikro lub nanofrakturacja z toaletą stawu

5 Toaleta kolana, usunięcie zrostów, ziarniny zapalnej

6 Szycie troczka rzepki MPFL

7 Artroskopowa resekcja wyrośli kostnych (osteofitów), ziarniny zapalnej stawu skokowego lub kolanowego

8 Naprawa więzadeł stawu skokowego ATFL, CFL

9 Szycie ścięgna Achillesa na ostro

10 Tenoskopia lub naprawa ścięgien piszczelowych lub strzałkowych

11 Stabilizacja ścięgien strzałkowych przy niestabilności

12 Operacja /plastyka mniejszych palców stopy metodą przezskórną lub klasyczną

13 Uwolnienie (rewizja) szycie ścięgna palców stopy

1 Naprawa, augmentacja więzadła krzyżowego przedniego, internal Bracing

2 Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego (ACL)

3 Przeszczep matrycy Hyalofast lub Chondrogide (1 lub 2 ubytki) kolano, staw skokowy

4 Przeszczep matrycy Hyalofast lub Chondrogide na rzepce (1 lub 2 ubytki)

5 Rekonstrukcja ubytku chrzęstnego kolana lub z wiórami kostnymi (1 ubytek)

6 Rekonstrukcja ubytku chrzęstnego stawu skokowego z wiórami kostnymi 

7 Naprawa więzadła krzyżowego tylnego PCL z Internal Bracing

8 Szycie ścięgna Achillesa po okresie 2 tygodni od urazu

9 Osteotomia kości piętowej z przesunięciem

10 Plastyka przodostopia: paluch koślawy, palce młotkowate met. przeskórną lub klasyczną

11 Osteotomia HTO

12 Plastyka przyczepu więzadła rzepki czyli transpozycja guzowatości piszczeli wg Fulkersona lub Hausera

13 Plastyka przyczepu więzadła rzepki wg Fulkersona lub Hausera z zeszyciem MPFL

1 Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego (ACL) z naprawą łąkotki

2 Rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego (PCL), więzadła pobocznego MCL lub LCL

3 Rekonstrukcja więzadła strzałkowego ATFL, CFL, PTFL (staw skokowy)

4 Osteotomia piszczeli HTO z rekonstrukcją ACL lub toaletą atroskopową

5 Osteotomia kości udowej DFO

6 Plastyka przyczepu więzadła rzepki wg Fulkersona lub Hausera z rekonstrukcją MPFL

7 Osteotomia nadkostkowa piszczeli DTO

8 Osteotomia kości piętowej z rekonstrukcją przyczepu ścięgna piszczelowego tylnego (PT)

9 Usztywnienie stawu podskokowego

10 Usztywnienie stawu skokowego-goleniowego

11 Plastyka kolumny bocznej stopy z plastykś ścięgna m. piszczelowego

12 Osteotomia/ plastyka wielomiejscowa w obrębie przodostopia

13 Korekcja palucha koślawego wtórna lub po kompiklacjach

WYSOKOSPECJALISTYCZNE ZABIEGI ORTOPEDYCZNE

GRUPA I od 6 000,00 zł do 8 000,00 zł**

GRUPA II od 8 000,00 zł do 12 000,00 zł**

GRUPA III od 10 000,00 zł do 15 000,00 zł**



1 Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego i tylnego ACL i PCL jednoczasowo

2 Rekonstrukcja ACL z HTO i  naprawą łąkotki

3 Rekonstrukcja wtórna ACL

4 Plastyka tyłostopia powtórna

5 Wtórne/ rewizjne usztywnienie stawu skokowego lub podskokowego

6 Rekonstrukcja ACL z biologiczną rekontsrukcją chrząstki i naprawą łąkotki

7 Biologiczna rekonstrukcja dużego ubytku kostnego kłykcia udowego kolana

8 Biologiczna rekonstrukcja wielu ubytków chrzęstnych lub chrzęstnokostnych kolana

9 Plastyka przyczepu więzadła rzepki wg Fulkersona lub Hausera z biologiczną rekonstrukcją chrząstki stawu-rzepkowo-udowego

Szacowaną cenę zabiegu, na etapie rejestracji pacjenta, ustala operator uwzględniając cennik i planowane 

zużycie leków i materiałów.

Ostateczna cena zabiegu ustalana jest przez operatora, po wykonaniu zabiegu i nie może być ona wyższa 

od ceny maksymalnej określonej w cenniku dla każdej grupy zabiegów. Ostateczna wycena zabiegu jest 

podstawą do wystawienia faktury. 

Podane ceny są cenami brutto (usługi zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust 1 pkt 18 ustawy o podatku 

VAT,  związane z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem, przywracaniem i poprawą stanu zdrowia.

**Podane powyżej ceny minimalne są kwotami bazowymi dla poszczególnych zabiegów, uwzględniającymi 

jedynie koszty stałe tj. koszty podstawowych czynności wykonywanych podczas hospitalizacji i zabiegu 

operacyjnego oraz wartości standardowych leków i materiałów.

GRUPA IV od 12 000,00 zł do 20 000,00 zł**


