
Lp. Nazwa procedury medycznej

1 Operacja zespołu cięśni nadgarstka

2 Operacja uwolnienia nerwu łokciowego

3 Operacja palców zatrzaskujących

4 Usunięcie zespolenia

5 Drobne zabiegi wykonane na Bloku Operacyjnym w znieczuleniu ogólnym lub regionalnym

6 Operacja przykurczu Duputrena (prosta)

7 Szycie ścięgien palców

1 Drobne złamania w obrębie stopy, ręki lub nadgrastka

2 Artroskopia stawu skokowego, łokciowego

3 Artroskopia diagnostyczna stawu kolanowego

4 Prosta korekcja palucha koślawego z osteotomią

5 Korekcja deformacji palców młotkowatych

6 Stabilizacja ścięgien strzałkowych przy niestabilności

7 Wydłużenie ścięgna Achillesa

1 Prosta naprawa ACL (szycie świeżego uszkodzenia, internal bracing)

2 Artroskopia stawu kolanowego zszyciem łąkotek i BMAC lub PRP

3 Artroskopowa resekcja wyrośli kostnych, osteofitów, ziarniny zapalnej stawu skokowego i kolanowego

4 Artroskopowa naprawa niewielkich ubytków chrząstki stawowej z użyciem nanofrakturacji lub skaryfikacji i kleju tkankowego

5 Artroskopia stawu barkowego (diagnostyczna)

6 Złożone korekcje stopy, wtórne powikłania po korekcji stopy

7 Rekonstrukcja zastarzałych uszkodzeń ścięgien Achillesa z ubytkami

8 Podanie Lipogems

9 Plastyka więzadła rzepki lub szycie świeżo uszkodzoengo

ODDZIAŁ CHRIURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

GRUPA IA od 3 000,00 zł do 5 900,00 zł**

GRUPA IB od 4 000,00 zł do 5 900,00 zł**

GRUPA II od 6 000,00 zł do 7 900,00 zł**

ZABIEGI WYSOKOSPECJALISTYCZNE



1 Osteotomia HTO kości piszczelowej

2 Osteotomia DFO kości udowej

3 Rekonstrukcja ACL z użyciem implantów, augmentacja, internal bracing

4 Rekonstrukcja PCL 

5 Jednoczasowa rekonstrukcja ACL i MCL w stawie kolanowym

6 Rekonstrukcja LCL w stawie kolanowym

7 Rekonstrukcja kompleksu - tylno - bocznego w stawie kolanowym

8

Artroskopowa naprawa większych lub kilku ubytków chrząstki stawowej z użyciem matrycy kolagenowej Chondrogide lub matrycy z 

kwasu hialuronowego Hyalofast

9 Artroskopia stawu skokowego z rekonstrukcją więzadeł (ATFL, CFL)

10 Rekonstrukcja ATFL i CFL metodą mini inwazyjną („na otwarto")

11 Artrodeza stawu skokowego i podskokowego z zastosowaniem śrub, płyt lub gwoździa 

12 Artroskopia stawu barkowego z rekonstrukcją ścięgien

13 Osteotomia kości piętowej z przesunięciem

14 Osteotomia guzowatości piszczeli (Fulkersona lub Husera) z plastyką więzadła rzepki

1 Rekonstrukcja ACL z osteotomią HTO

2 Rekonstrukcja ACL z osteotomią HTO z naprawą łąkotki

3 Osteotomia DFO z artroskopią

4 Zabiegi rekonstrukcji chrząstki stawowej z zastosowaniem błon kolagenowych Hyalofast lub Hodrodite (staw kolanowy, skokowy)

5 Jednoczasowa rekonstrukcja ACL i PCL

6 Artroskopowa naprawa ACL i szycie łąkotek + BMAC lub PRP

7 Artroskopia stawu biodrowego

8 Wtórna rekonstrukcja ACL

9

Rekonstrukcja ACL z biologiczną rekonstrukcją chrząstki z zastosowaniem błony kolagenowej Chondrogide lub błony z kwasu 

hialuronowego Hyalofast

10

Rekonstrukcja chrząstki stawowej z użyciem komórek macierzystych z galarety Whartona i błony kolagenowej Chondrogide lub błony z 

kwasu hialuronowego Hyalofast

11 Rekonstrukcja PCL i MCL lub LCL

12 Protezoplastyka całkowita stawu kolanowego

1 Protezoplastyka stawów

1 Podanie PRP do jednoego stawu - 700,00 zł

2 Podanie PRP do dwóch stawów - 900,00 zł

GRUPA III od 8 000,00 zł do 11 900,00 zł**

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 V od 20 000,00 zł do 25 000,00 zł**

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. 

GRUPA VI

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


