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* koszt wizyty w przypadku zakwalifikowania do operacji zaliczany jest na poczet opłaty za zabieg

Cena usługi uwzględnia:

> koszt zabiegu ortopedycznego wraz kosztem hopitalizacji;

> wysokiej jakości materiały wykorzystywane przy zabiegach (implanty, endoprotezy etc.);

> opiekę anestozjologiczną w trakcie dokonywanego zabiegu/operacji;

> dodatkowych kosztów związanych z koniecznością wykorzystania przy zabiegu ponadstandardowego implantu/endoprotezy;

> kosztów wynikających z konieczności rozszerzenia procedur medycznych (np. dodatkowa diagnostyka);

Dodatkowe informacje:

ODDZIAŁ ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU

Kończyna dolna Cena

Wizyta kwalifikacyjna do operacji* 200 zł                                   

Endoprotezoplastyka stawu biodrowego całkowita bezcementowa 22 000 zł                              

Endoprotezoplastyka stawu biodrowego całkowita bezcementowa z nowoczesną artykulacją 23 500 zł                              

Endoprotezoplastyka stawu biodrowego całkowita cementowa 20 000 zł                              

Endoprotezoplastyka stawu kolanowego całkowita bezcementowa 23 000 zł                              

Endoprotezoplastyka stawu kolanowego całkowita cementowa 22 000 zł                              

Endoprotezoplastyka stawu kolanowego całkowita bezcementowa z nowoczesną artykulacją 23 500 zł                              

Endoprotezoplastyka stawu kolanowego - staw rzepkowo-udowy 22 000 zł                              

Artroskopia stawu kolanowego 5 500 zł                                

Artroskopia stawu kolanowego - szew łąkotki (cena nie uwzględnia kosztu zastosowanych implantów) 5 500 zł                                

Artroskopia stawu kolanowego z rekonstrukcją więzadła krzyżowego 11 000 zł                              

Artroskopia stawu skokowego 6 500 zł                                

Operacja palucha koślawego jednej stopy (cena nie uwzględnia kosztu zastosowanych implantów) 5 300 zł                                

Operacja paluchów koślawych - obie kończyny (cena nie uwzględnia kosztu zastosowanych implantów) 8 700 zł                                

Usunięcie zespolenia - kończyna dolna 3 300 - 12 000 zł

Leczenie złamania - kończyna dolna (cena uzależniona od rodzaju użytych implantów oraz złożoności zabiegu, w tym 

czasu hospitalizacji)
3 600 - 18 000 zł

Kończyna górna Cena

Wizyta kwalifikacyjna do operacji* 200 zł                                   

Artroskopia stawu barkowego (cena nie uwzględnia kosztu zastosowanych implantów) 8 500 zł                                

Zespół kanału nadgarstka 2 500 zł                                

Ganglion nadgarstka 3 200 zł                                

Oddział Ortopedii i Traumatologii  Narządu Ruchu wykonuje pełen zakres operacji ortopedycznych i urazowych. W przypadku zleceń nie 

ujętych w cenniku istnieje możliwość wykonania indywidualnej wyceny.  

Palec "trzaskający" 2 500 zł                                

Usunięcie zespolenia - kończyna górna 2 200 - 9 200 zł

Leczenie złamania - kończyna górna (cena uzależniona od rodzaju użytych implantów oraz złożoności zabiegu, w tym 

czasu hospitalizacji)
3 600 - 12 000 zł

NIP : 777-27-54-458,  REGON: 634552438

www.szpitalpuszczykowo.pl

Cena usługi nie uwzględnia:

Cennik obowiązuje od 24.02.2021 r.

Prezentowane ceny usług są kompletne i weryfikowane regularnie z najwyższą starannością.                                                                                         

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, par. 1 Kodeksu Cywilnego.

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego Spółka Akcyjna  

ul. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo

telefon: 61- 89-84-000,  fax: 61- 81-33-262

KRS : 0000536731 


