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CENNIK ZABIEGÓW OPERACYJNYCH WYKONYWANYCH
W ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII DZIECI I DOROSŁYCH:

Kończyna górna „ręka”:
Korekcja wad wrodzonych i deformacji palców i ręki u dzieci i dorosłych.
a) Usunięcie – amputacja palca dodatkowego u dziecka – od 3000 do 6000
b) Korekcja osi palca – plastyka kostna – od 3000 do 4500
c) Rozdzielenie palcozrostu – od 3500 do 8000 (przeszczepy skóry).
d) Plastyka Z przykurczu palca – od 3500 do 6000.
e) Wieloetapowe korekcje wad wrodzonych ręki – plastyki, wydłużenie, korekcje osi kości i
tkanek miękkich – od 4000 do 8000 za jeden etap.
2) Korekcja i leczenie nabytych i pourazowych wad i deformacji ręki u dzieci i dorosłych
a) Uwolnienie palca trzaskającego ręki – plastyka pochewki ścięgna : od 2 500 do 3 500
b) Usunięcie ganglionu, z okolicy palców, śródręcza i nadgarstka: od 2 000 do 3 500
c) Usunięcie zmiany kostnej – wyrośl, osteofit, chrzęstniak – od 3500 do 8000 (przeszczep kości
autogenny)
d) Operacyjne leczenie, uwolnienie w zespole cieśni nerwu łokciowego: od 3000 do 3500
e) Operacyjne leczenie zespołu cieśni kanału nadgarstka – technika otwarta od 2500 do 3500 zł
f) Plastyka przykurczu Dupuytrena (usunięcie rozścięgna dłoniowego ręki): 3500 – 6500 zł
g) Korekcja – likwidacja przykurczu Dupuytrena - technika bezoperacyjna – kolagenaza Xiapexod 2000 do 3000 plus koszt preparatu ok. 1000 Euro.
h) Implantacja „sztucznego stawu” „regjoint” 3000 do 4000 + koszt implantu
i) Plastyka pourazowego uszkodzenia prostownika palca – od 2500 do 3500
j) Plastyka blizn pooperacyjnych i pourazowych od 3500 do 5000 + ew przeszczep skóry.
k) Operacja kręczu szyi - tenotomia 3 przyczepów mięśnia m.o.s. od 4500 do 6000
l) Usunięcie zespolenia wewnętrznego – druty od 2000 do 3000
m) Usunięcie zespolenia wewnętrznego:- śruby, płytki druty Kirschnera - palce od 2000
do (przedramię i ramię 4000 )
n) Złamania świeże i zastarzałe – kości ręki, kość promieniowa i łokciowa, staw łokciowy, kość
ramienna i ok. barku z obojczykiem - nastawienie złamania i zespolenie: od 4000 do 6500 +
koszt zastosowanego implantu.
o) Usunięcie wyrośli kostno-chrzęstnej z przedramienia lub ramienia – od 3000 do 4500
p) Zabiegi korekcyjne deformacji pourazowych kości; przedramienia, łokcia, ramienia barku od
3000 do 8000 + koszt zastosowanego implantu.
q) Wydłużenia w obrębie kończyny górnej – kości śródręcza, przedramienia, ramienia – technika
Ilizarowa lub monolateralna od 6000 do 16000 + koszt zastosowanych implantów.
1)

Kończyna dolna:
1) Staw biodrowy i udo
a) Zabieg rekonstrukcji zwichniętego stawu biodrowego – wada wrodzona lub staw
porażenny - od 12000 do 16000 + koszt zastosowanego implantu.
b) Zabieg rekonstrukcji zwichnięcia + przeszczepienie m.iliopsoas sp Schararda – od
16000 do 20000.+ koszt zastosowanego implantu
c) Zabiegi rekonstrukcji biodra pozapalnego - od 16000 do 20000 + koszty
zastosowanego implantu.
d) Osteotomie kierunkowe i derotacyjne bliższego końca kości udowej - od 9500 do
16000 + koszty zastosowanego implantu
e) Zabiegi operacyjne w złuszczeniu głowy kości udowej – od 6000 do 12000
f) Zabiegi operacyjne w chorobie Perthesa – od 6000 do 12000
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g) Biodro przeskakujące (strzelające) - plastyka powięzi szerokiej: - 3500
h) Tenotomie mięśni - frakcjonowane wydłużanie mięśni/ wydłużanie ścięgien:- od
3500 do 6500
i) Wycięcie zmiany z kości udowej lub talerza kości biodrowej np. wyrośl kostnochrzęstna.: - od 3500 do 6500
j) Operacyjne leczenie świeżych i zastarzałych złamań kości udowej u dzieci i
młodzieży – nastawienie i zespolenie - od 9000 do 12 000 + koszt zastosowanego
implantu.
k) Wydłużenia uda i korekcje osi sposobem Ilizarowa – od 16000 do 24000 + koszt
zastosowanych implantów.
l) Zablokowanie chrząstki wzrostowej uda – korekcja długości lub osi kończyny – od
3500 do 6000 + koszt zastosowanych implantów
m) Usunięcie metalu z kości udowej/ miednicy (druty Kirschnera, płytki, śruby i
zespolenia śródszpikowe) - od 4000 do 6000
2) Kolano i goleń:
a) Plastyka niestabilności rzepki (nawracające lub nawykowe zwichnięcie rzepki) - od
4500 do 6000
b) Artroskopia – diagnostyczna, zabiegowa, rekonstrukcja ACL – od 3500 do 7500
c) Osteotomie kierunkowe i derotacyjne podkolanowe - od 9 000 do 10 500 + koszt
zastosowanego implantu
d) Operacyjne leczenie świeżych i zastarzałych złamań kości goleni u dzieci i
młodzieży – nastawienie i zespolenie - od 5000 do 9000 + koszt zastosowanego
implantu.
e) Wydłużenia goleni i korekcje osi sposobem Ilizarowa – od 12000 do 20000 + koszt
zastosowanych implantów.
f) Zablokowanie chrząstki wzrostowej podkolanowe – korekcja długości lub osi
kończyny – od 3500 do 6000 + koszt zastosowanych implantów
g) Wycięcie zmiany z kości piszczelowej lub strzałkowej np. wyrośl kostno-chrzęstna od 3500 do 6500
h) Usunięcie metalu z kości piszczelowej lub strzałki (druty Kirschnera, płytki, śruby i
zespolenia śródszpikowe) - od 4000 do 6000
i) Plastyka guzowatości kości piszczelowej w chorobie Osgood-Schlattera (jałowa
martwica guzowatości piszczeli): - od 3500 do 4000
j) Usuniecie kaletki przedrzepkowej - od 2000 do 2700
k) Usunięcie torbieli dołu podkolanowego - 3500
l) Usunięcie metalu z kości piszczelowej lub strzałkowej (druty Kirschnera, płytki,
śruby i zespolenia śródszpikowe) - od 3500 do 5000
3) Stopa
Korekcja wad wrodzonych i deformacji stopy u dzieci i dorosłych.
a) Wrodzona stopa końsko-szpotawa- korekcja, przecięcie ścięgna Achillesa wg
procedury Ponsettiego -1500.
b) Korekcja stopy końsko szpotawej– uwolnienie okołoskokowe - od 8000 do 12000
c) Wieloetapowe korekcje wad wrodzonych stopy – plastyki, wydłużenie, korekcje osi
kości i tkanek miękkich – od 4000 do 8000 za jeden etap.
d) Korekcja osi palca – plastyka kostna – od 3000 do 4500
e) Rozdzielenie palcozrostu – od 3500 do 8000 (przeszczepy skóry).
f) Plastyka Z przykurczu palca – od 3500 do 6000.
g) Korekcja stopy płasko-koślawej –artroryza podskokowa - 3500 + koszt
zastosowanego implantu
h) Wydłużenie kości śródstopia (dysplazja czeska) - od 4000 do 6000
i) Korekcja palucha koślawego (Halluxa) - od 3500 do 4500 + koszt zastosowanego
implantu
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j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)

Korekcja palca młotowatego stopy - od 2500 do 3500
Plastyka niestabilności stawu skokowego - od 4500 do 6000
Potrójna artrodeza – korekcja stopy neurogennej – od 4500do 6000
Usunięcie ganglionu, z okolicy stopy - od 2000 do 3500
Usunięcie zmiany kostnej – wyrośl, osteofit, chrzęstniak – od 3500 do 8000
(przeszczep kości autogenny)
Plastyka przykurczu rozcięgna podeszwowego - od 3500
Implantacja „sztucznego stawu” „regjoint” - od 3000 do 4000 + koszt implantu
Plastyka blizn pooperacyjnych i pourazowych - od 3500 do 5000 + ew przeszczep
skóry.
Usunięcie zespolenia wewnętrznego – druty - od 2000 do 3000
Usunięcie zespolenia wewnętrznego:- śruby, płytki druty Kirschnera - palce od 2000
do 4000
Złamania świeże i zastarzałe – kości stopy- nastawienie złamania i zespolenie - od
3000 do 6500 + koszt zastosowanego implantu.
Usunięcie wyrośli kostno-chrzęstnej ze stopy– od 3000 do 4500
Artroskopia stawu skokowego - 3500

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej
w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
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