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CENNIK WYBRANYCH OPERACJI 

 
ORTOPEDIA 
   

Nazwa zabiegu operacyjnego Koszt * Uwagi 

Artroskopia stawu kolanowego 
od 4 000,00 zł  
od 4 500,00 zł 

ze znieczuleniem miejscowym 
ze znieczuleniem przewodowym 

Artroskopia stawu łokciowego od 5 500,00 zł ze znieczuleniem splotowym 

Artroskopia stawu skokowego   od 4 500,00 zł  ze znieczuleniem przewodowym 

Cieśń nadgarstka  od 3 500,00 zł  ze znieczuleniem miejscowym 

Cysta Beckera   od 3 500,00 zł   ze znieczuleniem miejscowymi 

Dupuythren 
 od 3 500,00 zł  
 do 5 000,00 zł 

ze znieczuleniem miejscowym 
cena uzależniona od zmian chorobowych 

Endoprotezoplastyka stawu biodrowego od 14 000,00 zł  
ze znieczuleniem przewodowym  
+ koszt protezy 

Endoprotezoplastyka stawu kolanowego  od 14 000,00 zł  
ze znieczuleniem przewodowym  
+ koszt protezy 

Entezopatia nadkłykcia kości ramiennej  od 4 000,00 zł  ze znieczuleniem miejscowym  

Ganglion  od 2 500,00 zł  ze znieczuleniem miejscowym 

Hallux 1 noga od 3 500,00 zł  ze znieczuleniem miejscowym  

Hallux 2 nogi  od 6 000,00 zł  ze znieczuleniem miejscowym  

Hallux + korekcja palca młoteczkowego od 5 000,00 zł  ze znieczuleniem miejscowym  

Korekcja palca młoteczkowatego od 2 500,00 zł  ze znieczuleniem miejscowym 

Palec trzaskający  od 2 000,00 zł  ze znieczuleniem miejscowym 

Paluch sztywny  od 3 500,00 zł  ze znieczuleniem miejscowym  

Plastyka ścięgna Achillesa  od 5 000,00 zł  ze znieczuleniem  przewodowym 

Plastyka mięśnia   od 6 000,00 zł  ze znieczuleniem  przewodowym 

Plastyka więzadła stawu skokowego  od 4 500,00 zł  ze znieczuleniem  przewodowym 
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Rekonstrukcja więzadła krzyżowego 
przedniego 

 od 9 500,00 zł  ze znieczuleniem przewodowym 

Rekonstrukcja więzadła tylno-bocznego  od 13 000,00 zł  ze znieczuleniem przewodowym  

Usunięcie kaletki podrzepkowej / 
nadrzepkowej 

od 3 500,00 zł ze znieczuleniem miejscowym  

Usunięcie kaletki łokciowej od 4 000,00 zł  ze znieczuleniem miejscowym  

Usunięcie metalu po zespoleniu 
kończyna górna 

 od 2 000,00 zł  
do 5 000,00 zł 

w zależności od 
zespolenia 

ze znieczuleniem miejscowym  

Usunięcie metalu po zespoleniu 
kończyna dolna 

 od 2 000,00 zł  
do 5 000,00 zł 

w zależności od 
zespolenia 

ze znieczuleniem miejscowym lub 
przewodowym 

Usunięcie metalu po zespoleniu duża 
kość 

od 3 500,00 zł  
ze znieczuleniem miejscowym lub 
przewodowym 

Wycięcie wyrośli kostnej kończyna górna  od 4 000,00 zł  ze znieczuleniem miejscowym 

Wycięcie wyrośli kostnej kończyna dolna od 4 000,00 zł  ze znieczuleniem miejscowym  

Zespolenie złamania kończyna górna 
 od 4 000,00 zł  
do 10 000,00 zł 

ze znieczuleniem miejscowym lub 
dożylnym+ koszt implantu 

Zespolenie złamania kończyna dolna 
 od 4 000,00 zł  
do 10 000,00 zł 

ze znieczuleniem miejscowym lub 
przewodowe + koszt implantu 

Małe złamanie  od 3 5000,00 zł  
ze znieczuleniem miejscowym +koszt 
implantu 

Powikłania po złamaniach  cena indywidualna 
cena uzależniona  
od stopnia trudności zabiegu 

   
* Ostateczny koszt zabiegu operacyjnego będzie podany po badaniach diagnostycznych i konsultacji lekarskiej 

 

 

CHIRURGIA OGÓLNA   
 

   

Nazwa zabiegu operacyjnego Koszt * Uwagi 

Pęcherzyk żółciowy  od 3 500,00 zł  ze znieczuleniem ogólnym 

Przepuklina   od 3 000,00 zł  
ze znieczuleniem ogólnym / 
przewodowym plus cena siatki 

Wyrostek robaczkowy  od 3 500,00 zł  ze znieczuleniem ogólnym 

Żylaki odbytu  od 3 000,00 zł  ze znieczuleniem przewodowym 

Żylaki - jedna noga  od 3 000,00 zł  ze znieczuleniem przewodowym 

Żylaki - dwie nogi  od 4 500,00 zł  ze znieczuleniem przewodowym 

Szczelina odbytu  od 2 500,00 zł  ze znieczuleniem przewodowym 

 
* Ostateczny koszt zabiegu operacyjnego będzie podany po badaniach diagnostycznych i konsultacji lekarskiej 
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NEUROCHIRURGIA KRĘGOSŁUP SZYJNY  
   

Nazwa zabiegu operacyjnego Koszt * Uwagi 

Choroba krążka międzykręgowego  od 10 000,00 zł  
ze znieczuleniem ogólnym 
plus koszt implantu 

Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa 
szyjnego 

 od 10 000,00 zł  
ze znieczuleniem ogólnym 
plus koszt implantu 

   

NEUROCHIRURGIA KRĘGOSŁUP LĘDŹWIOWY  
   

Choroba krążka międzykręgowego  od 10 000,00 zł  
ze znieczuleniem ogólnym 
plus koszt implantu 

Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa 
lędźwiowego 

 od 10 000,00 zł  
ze znieczuleniem ogólnym 
plus koszt implantu 

   

NEUROCHIRURGIA ZABIEGI INNE   
   

Zmiany pourazowe  od 10 000,00 zł  ze znieczuleniem ogólnym  

   

Uszkodzenia rdzenia kręgowego z 
podaniem komórek macierzystych 

 od 35 000,00 zł  
ze znieczuleniem ogólnym 
plus koszt implantu 

 
 

* Ostateczny koszt zabiegu operacyjnego będzie podany po badaniach diagnostycznych i konsultacji lekarskiej 

 


