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CHIRURGIA OGÓLNA 

 

ŻYLAKI KOŃCZYN DOLNYCH 

 
Lp. Rodzaj zabiegu Cena w zł 

1. Operacja żylaków kończyn dolnych bez safenektomii w znieczuleniu miejscowym od 700 

2. Operacja żylaków kończyn dolnych z safenektomią w znieczuleniu miejscowym od 1.500 

3. Operacja żylaków kończyn dolnych z safenektomią w znieczuleniu ogólnym/ 

podpajęczynówkowe 

od 2.000 

 

ŻYLAKI ODBYTU 

 

Lp. Rodzaj zabiegu Cena w zł 

1. Operacja pojedynczego żylaka odbytu w znieczuleniu miejscowym od 500 

2. Operacja żylaków odbytu w znieczuleniu miejscowym od 1.000 

3. Operacja żylaków odbytu w znieczuleniu ogólnym/podpajęczynówkowe  od 1.500 

 

OPERACJA PROKTOLOGICZNA 

 
Lp. Rodzaj zabiegu Cena w zł 

1. Wycięcie torbieli pilonidalnej w znieczuleniu miejscowym od 650 

2. Operacja proktologiczna przetoki okołoodbytniczej w znieczuleniu ogólnym/ 

podpajęczynówkowe 

od 1.700 

3. Operacja proktologiczna szczeliny odbytu w znieczuleniu ogólnym/ podpajęczynówkowe od 1.200 

4. Operacja proktologiczna usunięcia polipa odbytu w znieczuleniu miejscowym od 900 

 

 

OPERACJA ZMIANY SKÓRY 

 

Lp. Rodzaj zabiegu Cena w zł 

1. Wycięcie zmiany skóry do 1,5 cm z badaniem histopatologicznym 300 

2. Usunięcie zmiany skóry od 1,5 cm do 4 cm z badaniem histopatologicznym 500 

3. Usunięcie zmiany skóry powyżej 4 cm z badaniem histopatologicznym 700 

4.  

UWAGA! PRZY USUNIĘCIU WIĘCEJ NIZ JEDNEJ ZMIANY 
CENA PIERWSZEJ ZMIANY + CENA KOLEJNEJ - MINUS 10% 
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5. Usunięcie zmian z przeszczepem skóry  

6. Usunięcie zmiany skóry do 3 cm 2.000 

7. Usunięcie zmiany skóry powyżej 3 cm 2.500 

 

OPERACJA TKANEK MIĘKKICH 

 

Lp. Rodzaj zabiegu Cena w zł 

1. Wycięcie guza tkanek miękkich do 3 cm z badaniem histopatologicznym  

w znieczuleniu miejscowym 

od 400 

2. Wycięcie guza tkanek miękkich ponad 3 cm z badaniem histopatologicznym 

w znieczuleniu miejscowym 

od 600 

3. Wycięcie guzka piersi w znieczuleniu miejscowym z badaniem histopatologicznym od 600 

4. Wycięcie guza tkanek miękkich z badaniem histopatologicznym w znieczuleniu ogólnym od 900 

5. Wycięcie węzłów chłonnych z badaniem histopatologicznym w znieczuleniu miejscowym od 900 

6. Wycięcie węzłów chłonnych z badaniem histopatologicznym w znieczuleniu ogólnym 1.800 – 3.000 

 

 

PRZEPUKLINA PACHWINOWA 

 

Lp. Rodzaj zabiegu Cena w zł 

1. Przepuklina pachwinowa z wszczepieniem siatki w znieczuleniu miejscowym od 1.700 

2. Przepuklina pachwinowa z wszczepieniem siatki w znieczuleniu ogólnym/ podpajęczynówkowe od 2.400 

3. Przepuklina pachwinowa bez siatki w znieczuleniu miejscowym od 1.200 

4. Przepuklina pachwinowa bez siatki w znieczuleniu ogólnym/podpajęczynówkowe od 2.000 

 

PRZEPUKLINA PĘPKOWA 

 

Lp. Rodzaj zabiegu Cena w zł 

1. Przepuklina pępkowa z wszczepieniem siatki w znieczuleniu miejscowym od 1.700 

2. Przepuklina pępkowa z wszczepieniem siatki w znieczuleniu ogólnym od 2.000 

3. Przepuklina pępkowa bez siatki w znieczuleniu miejscowym od 1.200 

4. Przepuklina pępkowa bez siatki w znieczuleniu ogólnym od 2.000 
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PRZEPUKLINA BRZUSZNA 

 

Lp. Rodzaj zabiegu Cena w zł 

1. Przepuklina brzuszna z wszczepieniem siatki w znieczuleniu ogólnym 2.400 – 3.000 

 

 

OPERACJA PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO 

 

Lp. Rodzaj zabiegu Cena w zł 

1. Wycięcie pęcherzyka żółciowego laparoskopowo w znieczuleniu ogólnym 3.000 – 3.500 

 

CHIRURGIA URAZOWO – ORTOPEDYCZNA 

 

Lp. Rodzaj zabiegu Cena w zł 

1. Artroskopia stawu kolanowego (bez implantów) – naprawa łąkotki, resekcja łąkotki, usunięcie 

ciał wolnych,  ik rozłamania itp. w znieczuleniu ogólnym/ podpajęczynówkowe 

Koszt implantu do szycia łąkotki – 750 zł 

od 3.000 

2. Artroskopia rekonstrukcyjna jednopęczkowa więzadła krzyżowego przedniego wraz  

z implantami do mocowania więzadła w znieczuleniu ogólnym/podpajęczynówkowe 

(plus ewentualny koszt implantu do szycia łąkotki) 

od 7.500 

3. Artroskopia rekonstrukcyjna dwupęczkowa więzadła krzyżowego przedniego wraz  

z implantami do mocowania więzadła w znieczuleniu ogólnym/podpajęczynówkowe 

(plus ewentualny koszt implantu do szycia łąkotki) 

od 10.000 

4. Uwolnienie cieśni kanału nadgarstka w znieczuleniu miejscowym od 1.200 

5. Wycięcie ganglionu nadgarstka w znieczuleniu miejscowym od 600 

6. Operacja palca trzaskającego w znieczuleniu miejscowym od 600 

7. Operacja przykurczu rozścięgnadłoniowego (przykurcz DUPUYTRENA) od 1.200 

8. Usunięcie zespolenia w znieczuleniu ogólnym 1.800 – 2.000 

9. Usunięcie zespolenia w znieczuleniu miejscowym od 1.500 

10. Operacja palca młotowatego w znieczuleniu miejscowym od 1.500 
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GINEKOLOGIA 

 

Lp. Rodzaj zabiegu Cena w zł 

1. Wyłyżeczkowanie jamy macicy z badaniem histopatologicznym w znieczuleniu ogólnym od 900 

2. Pobranie wycinków z szyjki macicy z badaniem histopatologicznym w znieczuleniu ogólnym od 900 

3. Wycięcie zmiany sromu w znieczuleniu miejscowym od 350 

4. Wycięcie zmiany sromu w znieczuleniu ogólnym od 800 

5. Nacięcie cysty, ropnia gruczołu Bartholina w znieczuleniu miejscowym od 500 

6. Nacięcie cysty, ropnia gruczołu Bartholina w znieczuleniu ogólnym od 1.000 

7. Wycięcie gruczołu Bartholina w znieczuleniu ogólnym od 1.200 

8. Histeroskopia diagnostyczna w znieczuleniu ogólnym od 1.200 

9. Histeroskopia zabiegowa w znieczuleniu ogólnym od 1.500 

10. Histeroskopowe usunięcie polipa / mięśniaka w znieczuleniu ogólnym od 2.400 

11. Laparoskopowe usunięcie mięśniaka macicy w znieczuleniu ogólnym od 3.900 

12. Laparoskopowe usunięcie zrostów jajnikowo – jajowodowych w znieczuleniu ogólnym od 3.900 

13. Laparoskopowe usunięcie zrostów jajnikowo – jajowodowych w znieczuleniu ogólnym z 

badaniem histopatologicznym 

od 4.800 

14. Plastyka pochwy tylna w znieczuleniu ogólnym od 3.000 

15. Plastyka pochwy przednia w znieczuleniu ogólnym od 3.000 

16. Plastyka warg sromowych w znieczuleniu ogólnym od 3.500 

17. Przerwanie/usunięcie błony dziewiczej w znieczuleniu ogólnym od 1.500 

UROLOGIA 

 

Lp. Rodzaj zabiegu Cena w zł 

1. Wycięcie wodniaka jądra od 1.400 

2. Operacja prącia wydłużenia wędzidełka w znieczuleniu miejscowym od 950 

3. Operacja prącia stulejki w znieczuleniu miejscowym od 1.150 

4. Operacja prącia odklejenia napletka w znieczuleniu miejscowym od 150 

5. Cystoskopia diagnostyczna z wycinkiem i badaniem histopatologicznym w znieczuleniu 

miejscowym 

od 750 

6. Wycięcie zmiany okołocewkowej z badaniem histopatologicznym od 600 

7. Rozcięcie zwężenia cewki moczowej 600 – 1.600 

8. Nacięcie szyi pęcherza moczowego metodą endoskopową od 1.000 

9. Przezcewkowe wycięcie małego guza pęcherza moczowego metodą endoskopową od 3.150 

10. Operacja endourologiczna resekcja guza pęcherza moczowego TURT w znieczuleniu ogólnym od 3.400 

 


