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Warunki udzielania Świadczenia – Chirurgia jednego dnia 

 

1. Warunkiem udzielenia Świadczenia - Chirurgia jednego dnia jest uprzednie uzgodnienie terminu za 
pośrednictwem infolinii medycznej Świadczeniodawcy pod numerem: (22) 735 39 55, czynnej od 
poniedziałku do piątku w godz. 8:00-20:00, („Infolinia”)1. 

2. Świadczeniodawca umożliwia Pacjentowi dostęp do Świadczenia – Chirurgia jednego dnia zgodnie 
z przypisanym Zakresem oraz we wskazanej przez Świadczeniodawcę placówce medycznej. 

3. Świadczenie - Chirurgia jednego dnia udzielane jest wyłącznie w placówkach należących do sieci 
Świadczeniodawcy lub w Podmiotach współpracujących, których lista dostępna jest pod numerem Infolinii.  

4. Dostęp do konsultacji kwalifikującej do operacji z zakresu Chirurgii jednego dnia przysługuje Pacjentowi w 
ramach przypisanego Zakresu i wymaga posiadania przez Pacjenta skierowania na operację. 

5. Czas oczekiwania na realizację Świadczenia - Chirurgia jednego dnia wynosi:  
1) konsultacja kwalifikująca do operacji – do 4 dni roboczych od dnia zgłoszenia takiej chęci, 
2) przyjęcie do szpitala w trybie planowym – do 12 dni roboczych od daty realizacji ostatniej konsultacji 

kwalifikującej lub w innym terminie uzasadnionym wskazaniami medycznymi lub ustaleniami 
z Pacjentem,  

3) konsultacja pooperacyjna – do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia takiej chęci  lub według wskazań 

medycznych. Konsultacja pooperacyjna jest możliwa w terminie do 30 dni od wykonania operacji, 
4) inne konsultacje specjalistyczne zlecone na konsultacji kwalifikującej, jeśli przysługują Pacjentowi 

w ramach przypisanego Zakresu – do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia takiej chęci.  

6. Pacjentowi przysługuje prawo do określenia własnych preferencji dotyczących wskazania terminu realizacji  

usług. W przypadku realizacji preferencji Pacjenta, nie obowiązują parametry dostępności określone w pkt.  
5. 

7. W przypadku, gdy Pacjentem jest dziecko do 15. roku życia, dostęp do Świadczenia – Chirurgia jednego dnia 

zależy od dostępności usługi w danej lokalizacji.  

8. Wszelkie badania diagnostyczne i laboratoryjne oraz szczepienia wykonywane w ramach Świadczenia - 

Chirurgia jednego dnia przed operacją są realizowane wyłącznie na podstawie skierowania od lekarza 
kwalifikującego do operacji i przysługują Pacjentowi zgodnie z przypisanym Zakresem. Świadczeniodawca 

nie gwarantuje realizacji kompletu badań oraz konsultacji specjalistycznych w tej samej lokalizacji, w której  
będzie wykonana operacja chirurgiczna. 

 

9. Udzielenie Świadczenia – Chirurgia jednego dnia nie obejmuje kosztów zakupu przez Świadczeniodawcę lub 
Podmioty współpracujące: 

1) produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów 
medycznych (w tym w szczególności: protez, implantów, soczewek, okularów, szkieł kontaktowych, 

urządzeń korygujących, rozruszników, stymulatorów, siatek, drenów wentylacyjnych lub zastawek) 
z wyjątkiem tych produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych, zleconych przez lekarza w związku z udzielanym 
Świadczeniem – Chirurgia jednego dnia i które są stosowane podczas  operacji lub  pobytu w szpitalu 
oraz zostały objęte planem leczenia przez lekarza kwalifikującego do zabiegu uprzednio 

zaakceptowanym przez Świadczeniodawcę,  
2) operacji chirurgicznych, jeśli ich wykonanie wymaga działań w trybie nagłym, w szczególności działań 

wchodzących w zakres medycyny ratunkowej, 
3) operacji chirurgicznych, które nie są wymienione w niniejszym dokumencie, 

4) operacji chirurgicznych bez skierowania lekarskiego, 
5) kosztów dojazdu, w tym kosztów transportu medycznego,  
6) kosztów dojazdu osoby towarzyszącej lub opiekuna dziecka, 

7) kosztów tłumacza, 

 
1 Koszt połączenia zgodny z posiadaną taryfą operatora 
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8) kosztów innych niż wynikające z planu leczenia w ramach Świadczenia – Chirurgia jednego dnia, 

przekazanego przez Placówkę współpracującą i zaakceptowanego przez Świadczeniodawcę przed 
wykonaniem operacji chirurgicznej. 

10.  W przypadku wystąpienia siły wyższej  nie obowiązują terminy realizacji usług określone w punkcie 5. 

11. Zakres Świadczenia - Chirurgia jednego dnia realizowanego w placówce sieci Świadczeniodawcy lub 
Podmiotów współpracujących obejmuje usługi, które zostały objęte planem leczenia przez lekarza 

kwalifikującego do zabiegu i zostały zaakceptowane przez Świadczeniodawcę przed jego wykonaniem. 
Świadczeniodawca zapewni:  

1) konsultację kwalifikującą do operacji chirurgicznej, która obejmuje  
w szczególności: 

a. badanie podmiotowe czyli zebranie wywiadu chorobowego od Pacjenta 
b. badanie przedmiotowe czyli fizykalne badanie Pacjenta, 
c. analizę dokumentacji medycznej Pacjenta, 

d. postawienie diagnozy, 
e. udzielenie informacji o proponowanej metodzie leczenia, dających się przewidzieć następstwach jej 

zastosowania, prognozowanym wyniku oraz rokowaniach,  
f. udzielenie informacji o innych alternatywnych metodach leczenia,  

g. ustalenie planu przygotowania się do zabiegu chirurgicznego (dieta, leki),  
h. wydanie skierowań na badania diagnostyczne wymagane w danym rodzaju operacji chirurgicznej, 
i. zlecenie szczepienia przeciw WZW B jeśli jest taka konieczność, 

j. wyznaczenie terminu  operacji chirurgicznej, 
k. wyznaczenie terminu konsultacji anestezjologicznej, jeżeli rodzaj operacji chirurgicznej wymaga takiej 

konsultacji, 
l. Świadczeniodawca pokrywa koszt maksymalnie dwóch konsultacji kwalifikujących do zabiegu.  

 
2) opiekę anestezjologiczną przed wykonaniem operacji chirurgicznej obejmującą w szczególności: 

a. badanie podmiotowe czyli zebranie wywiadu chorobowego od Pacjenta,  
b. badanie przedmiotowe czyli fizykalne badanie Pacjenta, 
c. analiza dokumentacji medycznej Pacjenta, 

d. wydanie skierowań na badania diagnostyczne wymagane w danym rodzaju znieczulenia, 
e. udzielenie informacji o proponowanej metodzie znieczulenia, dających się przewidzieć następstwach 

jej zastosowania, 
f. udzielenie informacji o innych alternatywnych metodach znieczulenia, 

g. ustalenie planu przygotowania się do znieczulenia. 
 

3) opiekę medyczną w czasie pobytu związanego z przeprowadzeniem operacji chirurgicznej obejmującą 

w szczególności: 
a. uzyskanie na piśmie świadomej zgody Pacjenta (lub przedstawiciela 

ustawowego Pacjenta) na proponowaną metodę operacji chirurgicznej, 
b. uzyskanie na piśmie świadomej zgody Pacjenta (lub przedstawiciela ustawowego Pacjenta) na 

proponowany rodzaj znieczulenia, 
c. znieczulenie wykonane przez lekarza anestezjologa oraz opiekę anestezjologiczną w trakcie 

znieczulenia i po jego zakończeniu znieczulenia, 
d. wykonanie operacji chirurgicznej, 
e. wykonanie badań diagnostycznych, które są niezbędne w związku z przeprowadzaną operacją 

chirurgiczną,  
f. wykonanie badań histopatologicznych tkanek pobranych w tym celu podczas operacji chirurgicznej, 

g. całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską oraz opiekę pozostałego personelu medycznego, 
h. transfuzje krwi i preparatów krwiopochodnych, 

i. podawanie tlenu, iniekcji dożylnych, podskórnych, domięśniowych, 
j. produkty lecznicze, materiały opatrunkowe i inne wyroby medyczne niezbędnie do przeprowadzenia 

operacji chirurgicznej i leczenia pooperacyjnego, z uwzględnieniem pkt. 9.  
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4) zakwaterowanie w czasie pobytu związanego z przeprowadzeniem  zabiegu chirurgicznego, w tym:  
a. zakwaterowanie w szpitalu,  w sali max 2 osobowej z pełnym węzłem sanitarnym,  w zależności od 

możliwości organizacyjnych szpitala, 
b. zakwaterowanie osoby towarzyszącej pełnoletniemu Pacjentowi, w zależności od możliwości 

organizacyjnych szpitala, 

c. zakwaterowanie rodzica lub opiekuna niepełnoletniego Pacjenta, w przypadku zabiegu operacyjnego 
dziecka,  

d. zakwaterowanie rodzica, opiekuna niepełnoletniego Pacjenta oraz osoby towarzyszącej pełnoletniemu 
Pacjentowi to możliwość noclegu na drugim łóżku/kanapie w sali, 

e. całodobowe wyżywienie pacjenta od dnia przyjęcia do dnia wypisu, zgodnie z rodzajem diety zaleconej 
przez lekarza,  

f. całodobowe wyżywienie rodzica i opiekuna dziecka od dnia przyjęcia dziecka do dnia wypisu,  

g. Świadczeniodawca pokrywa koszt maksymalnie 2 dni pobytu Pacjenta oraz 2 dni pobytu  rodzica lub 
opiekuna niepełnoletniego Pacjenta w szpitalu lub osoby towarzyszącej w przypadku pacjenta 

pełnoletniego. Koszty ponadterminowego pobytu w szpitalu Pacjenta, rodzica lub opiekuna lub  osoby 
towarzyszącej pokrywa Pacjent. 

 
5) produkty lecznicze i wyroby medyczne w czasie hospitalizacji zgodnie ze wskazaniami medycznymi, 

z uwzględnieniem pkt. 9. 

 
6) pielęgnację i niezbędną rehabilitację podczas pobytu w szpitalu zgodnie ze wskazaniami medycznymi po 

wykonanej operacji chirurgicznej  
 

7) w dniu wypisu Pacjenta do domu: 
a. wypis w sytuacji, gdy stan zdrowia Pacjenta i wynik operacji chirurgicznej pozwalają na powrót do 

domu, 
b. wydanie karty informacyjnej leczenia szpitalnego, w której znajdują się informacje dotyczące 

przeprowadzonej operacji chirurgicznej  i przebiegu leczenia pooperacyjnego, 

c. zalecenia, co do dalszego leczenia pooperacyjnego i rehabilitacji, 
d. wydanie skierowań na kontrolne badania diagnostyczne lub rehabilitację, 

e. wystawienie e-recept, 
f. wystawienie e-ZLA, 

g. wyznaczenie terminu kontrolnej konsultacji lekarskiej. 
 

8) kontrolną konsultację lekarską obejmującą w szczególności:  

a. badanie podmiotowe czyli zebranie wywiadu chorobowego Pacjenta,  
b. badanie przedmiotowe czyli fizykalne badanie Pacjenta, 

c. analizę dokumentacji medycznej Pacjenta, 
d. toaletę rany pooperacyjnej, zmianę opatrunku, zdjęcie szwów, 

e. wydanie zaleceń, co do dalszego leczenia i rehabilitacji, 
f. wystawienie e-recept, 

g. wystawienie e-ZLA,  
h. wydanie skierowań na kontrolne badania diagnostyczne lub rehabilitację, 

Pacjent może wykonać badania w sieci Świadczeniodawcy lub Podmiotów współpracujących zgodnie 

z posiadanym Zakresem,  
i. Świadczeniodawca pokrywa koszt maksymalnie dwóch kontrolnych konsultacji lekarskich po 

wykonanej operacji chirurgicznej, które zostaną zrealizowane do 30 dni od wykonania operacji. 

12. Jeżeli w związku z realizacją  Świadczenia – Chirurga jednego dnia w placówkach sieci Świadczeniodawcy  

lub Podmiotów współpracujących  stan zdrowia Pacjenta będzie wymagać zastosowania niedostępnych 
tam procedur medycznych, Pacjent zostanie przeniesiony do  podmiotu  leczniczego (realizującego 
świadczenia finansowane ze środków publicznych lub w przypadku uzgodnienia z pacjentem, jeśli takie 

uzgodnienie będzie możliwe, do podmiotu leczniczego realizującego świadczenia odpłatnie) 
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zapewniającego potrzebne mu usługi medyczne z zapewnieniem ciągłości opieki medycznej adekwatnej 

dla jego stanu zdrowia. Koszty transportu i leczenia szpitalnego w placówce, do której Pacjent zostanie 
przeniesiony, realizującej usługi odpłatnie, Pacjent rozlicza indywidualnie z placówką. 

 
13. Koszty dodatkowych świadczeń medycznych, których konieczność udzielenia powstała w trakcie operacji  

chirurgicznej, koszty wynikające ze zmiany rodzaju lub metody operacji, koszty ponadterminowego 

pobytu w szpitalu, Pacjent rozlicza indywidualnie z placówką realizującą Świadczenie - Chirurgia jednego 
dnia.  

 
14. Pacjent ma prawo skorzystać ze Świadczenia - Chirurgia jednego dnia poza placówkami należącymi do 

sieci Świadczenidoawcy lub Podmiotów współpracujących, jeżeli dana operacja chirurgiczna z zakresu 
Chirurgii jednego dnia nie jest dostępna w placówkach należących do sieci Świadczeniodawcy lub 
Podmiotów Współpracujących na terenie województwa, w którym Pacjent wnioskuje o jej wykonanie, a  

przysługuje mu ona w ramach Zakresu. Pacjent zobowiązany jest do kontaktu z Infolinią w celu weryfikacji  
dostępności Świadczenia – Chirurgia jednego dnia w placówkach sieci Świadczeniodawcy lub Podmiotów 

współpracujących.   
 

15. Refundacja Świadczenia - Chirurgia jednego dnia jest możliwa, jeśli usługa została wykonana na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
 

16. Zwrot kosztów wykonanego Świadczenia – Chirurgia jednego dnia następuje w kwocie wskazanej na 
fakturze, jednak nie wyższej niż określona dla danej operacji chirurgicznej z zakresu Chirurgii jednego dnia 

w Cenniku refundacyjnym Świadczenia - Chirurgia jednego dnia, który określa maksymalne limity 
kwotowe zwrotu kosztów. 

 
17. Zwrot kosztów wykonanego Świadczenia - Chirurgia jednego dnia odbywa się na podstawie: 

1) kompletnego i poprawnie złożonego zgłoszenia przez  serwis mojePZU  
w zakładce Moje refundacje lub 

2) kompletnego i poprawnie wypełnionego „Formularza  zgłoszeniowego zwrotu kosztów świadczeń 

zdrowotnych” („Formularz zgłoszeniowy”),  
3) załączonego do Formularza zgłoszeniowego oryginału poprawnie wystawionej faktury/rachunku 

za wykonane Świadczenie – Chirurgia jednego dnia (która powinna zawierać m.in. nazwę konkretnej 
procedury medycznej, cenę, liczbę poszczególnych procedur np. operacja ganglionów ręki, usunięcie 

torbieli krtani metodą laserową, konsultacja kwalifikująca, pakiet badań przed operacją, koszt 
zakwaterowania w szpitalu etc. Komplet dokumentów związanych ze realizowaną operacją, powinien 
być nadesłany w ramach jednego zgłoszenia, 

oraz 
4) załączonych do Formularza zgłoszeniowego kopii skierowania lekarskiego oraz dodatkowo w przypadku 

wykonania operacji chirurgicznej w ramach świadczenia szpitalnego, kopii protokołu operacyjnego 
i karty informacyjnej z leczenia szpitalnego/historii zdrowia i choroby, zaś w przypadku wykonania 

operacji chirurgicznej w ramach świadczenia ambulatoryjnego: kopii  historii zdrowia i choroby.   
 

18. Formularz zgłoszeniowy wypełniany jest dla każdego z Pacjentów oddzielnie.  
 

19. W przypadku, gdy wykonane Świadczenia – Chirurgia jednego dnia dotyczy niepełnoletniego (dziecka) 

Formularz zgłoszeniowy powinien być wypełniony i podpisany przez przedstawiciela ustawowego.  
 

20. Formularz zgłoszeniowy jest udostępniany Pacjentom przez Zleceniodawcę (pracodawcę). Każdy Pacjent 
może także wnioskować o przesłanie Formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej na wskazany 

przez siebie adres e-mail za pośrednictwem Infolinii Zleceniobiorcy. W przypadku występowania o zwrot 
poprzez serwis mojePZU, nie jest konieczne wypełnianie formularza. Niezbędne jest wówczas tylko wysłanie 
kopii faktury oraz kopii wymaganej dokumentacji medycznej wymienionej w pkt 17 ppkt 4). 
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21. Faktura/rachunek muszą zostać wystawione na osobę, której zostało udzielone Świadczenie – Chirurgia 

jednego dnia. W przypadku udzielenia usługi dla osoby niepełnoletniej faktura/rachunek są wystawiane na 
przedstawiciela ustawowego z adnotacją kto skorzystał z usługi. Ponadto powinny zawierać poniższe 

informacje: 
1) nazwa wykonanego  zrealizowanej procedury medycznej, 
2) ilość wykonanych procedur medycznych danego typu,  

3) datę wykonania każdej procedury medycznej, 
4) cenę za każdą wykonaną procedurę medyczną. 

 
22. Komplet dokumentów dotyczący wnioskowanego zwrotu kosztów Świadczenia – Chirurgia jednego dnia 

zawiera: 
1) poprawnie wystawioną fakturę/rachunek – oryginał,  
2) poprawnie wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy,  z wypełnionymi polami oznaczonymi jako 

obowiązkowe, 
3) kopie wymaganej dokumentacji medycznej o których mowa w pkt 17 ppkt 4). 

 

23. Zgłoszenie wraz z załącznikami można przekazać:  
1) przez serwis mojePZU zakładając zgłoszenie w zakładce Moje refundacje,  
2) mailowo wysyłając skan lub zdjęcie faktury wraz z formularzem i kopią dokumentacji medycznej na 

adres: zwroty_refundacje@pzu.pl,  
3) listem poleconym lub inną formą posiadającą potwierdzenie nadania przesyłki (np. przesyłki kurierskiej)  

na adres: PZU, ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa, z dopiskiem „Refundacja”. 
 

24. Zleceniobiorca zastrzega, że w przypadku otrzymania niekompletnej dokumentacji lub niepoprawnie 

wypełnionej, Zleceniobiorca w terminie do 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia odeśle 

zgłaszającemu Formularz zgłoszeniowy z informacją, w którym miejscu należy uzupełnić dane.  

25. Zleceniobiorca w terminie do 30 dni od otrzymania kompletnego Formularza zgłoszeniowego poinformuje 

zgłaszającego o podjętej decyzji, zaś w przypadku decyzji odmownej wskaże podstawę odmowy.  

26. W trakcie procesu rozpatrywania wniosku o zwrot kosztów, Zleceniobiorca ma prawo do weryfikacj i 

zasadności wykonanego Świadczenia – Chirurgia jednego dnia zgodnie z treścią Umowy. W tym celu 

Zleceniobiorca ma prawo do wystąpienia do placówek medycznych wykonujących zgłoszone Świadczenie – 

Chirurgia jednego dnia o przekazanie dokumentacji medycznej. O podjętym postępowaniu weryfikacyjnym 

Zleceniobiorca powiadomi zgłaszającego Pacjenta, a następnie po rozpatrzeniu dokumentacji medycznej 

podejmie decyzję o wypłacie lub odmowie wypłaty kwoty zwrotu, w terminie do 14 dni od otrzymania pełnej 

informacji niezbędnej do jej podjęcia. 

27. Zleceniobiorca wypłaca kwotę na numer konta bankowego wskazanego w Formularzu zgłoszeniowym.  

28. Pacjent ma prawo do zgłoszenia roszczenia w ciągu 3 lat od daty poniesienia koszt. Zwrot kosztów należy 

jest wg cennika obowiązującego na moment poniesienia kosztu, nie więcej jednak niż wykazano na fakturze.  

29. Do realizacji Świadczenia – Chirurgia jednego dnia zastosowanie mają odpowiednio postanowienia 

Regulaminu I pkt. 13 oraz 16 – 17, 19 – 21 i 23 oraz pkt II ppkt 1-5 Regulaminu udzielania świadczeń 

stanowiącego Załącznik nr 4 do Umowy. 

30. Wykaz procedur i Cennik refundacyjny Świadczenia – Chirurgia jednego dnia: 
  

mailto:zwroty_refundacje@pzu.pl
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Procedury medyczne z zakresu Chirurgii jednego dnia 
Maksymalna kwota 

zwrotu  

Operacje chirurgiczne w powłokach ciała 

Wycięcie klinowe paznokcia z plastyką wału skórnego  1 600 zł 

Operacja paznokcia - oczyszczenie/usunięcie 290 zł 

Wycięcie zmian skórnych z medycznymi wskazaniami do usunięcia do 1,5 cm  690 zł 

Wycięcie zmian skórnych z medycznymi wskazaniami do usunięcia powyżej 1,5 cm  910 zł 

Operacje chirurgiczne nosa, jamy ustnej i gardła 

Plastyka przegrody nosowej - septoplastyka 2 400 zł 

Korekcja małżowin nosa metodą laserową - jednostronna 1 700 zł 

Korekcja małżowin nosa metodą laserową - obustronna 3 000 zł 

Korekcja małżowin nosa metodą koblacji - jednostronna 1 700 zł 

Korekcja małżowin nosa metodą koblacji - obustronna 1 700 zł 

Korekcja małżowin nosa metodą turbinoplastyki - jednostronna 1 700 zł 

Korekcja małżowin nosa metodą turbinoplastyki - obustronna 2 500 zł 

Jednoczasowa plastyka przegrody nosa i korekcja małżowin nosa  2 790 zł 

Operacja nosa-polipectomia jednostronna 1 700 zł 

Operacja nosa-polipectomia obustronna 1 990 zł 

Operacja endoskopowa zatok przynosowych - FESS jednostronny 4 700 zł 

Operacja endoskopowa zatok przynosowych - FESS dwustronny 4 950 zł 

Usunięcie migdałków podniebiennych metodą laserową 3 900 zł 

Usunięcie migdałków podniebiennych metodą koblacji  2 600 zł 

Usunięcie migdałka gardłowego metodą laserową 2 500 zł 

Usunięcie migdałka gardłowego metodą koblacji 2 100 zł 

Jednoczasowe usunięcie migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego metodą laserową 2 800 zł 

Jednoczasowe usunięcie migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego metodą koblacji  3 100 zł 

Wycięcie ślinianki podżuchwowej  6 500 zł 

Wycięcie ślinianki podjęzykowej 6 500 zł 

Wycięcie ślinianki przyusznej 6 500 zł 

Plastyka podniebienia miękkiego metodą laserową 3 700 zł 

Plastyka podniebienia miękkiego metodą koblacji  2 350 zł 

Usunięcie kamienia z przewodu ślinianki metodą otwartą  600 zł 

Usunięcie kamienia z przewodu ślinianki metodą endoskopową  4 000 zł 

Zabieg chirurgiczny - podcięcie wędzidełka języka 1 000 zł 

Operacje chirurgiczne oka 

Usunięcie naturalnej soczewki oka metodą fakoemulsyfikacji, bez wszczepu sztucznej soczewki  1 500 zł 

Wszczepienie sztucznej soczewki oka  (bez kosztu soczewki)  4 000 zł 

Jednoczasowe usunięcie soczewki metodą fakoemulsyfikacji z wszczepem sztucznej soczewki (bez kosztu 

soczewki) 
4 000 zł 

Operacyjne leczenie jaskry metodą trabekulektomii  3 500 zł 

Operacyjne leczenie jaskry metodą trabekulektomii  z wszczepieniem implantu drenującego (bez kosztu 
implantu) 

6 500 zł 
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Operacyjne leczenie jaskry metodą wszczepienia sztucznej zastawki filtrującej (setonu) (bez kosztu zastawki)  4 900 zł 

Laseroterpia przeciwjaskrowa 350 zł 

Usunięcie gradówki oka 800 zł 

Usunięcie skrzydlika oka 1 100 zł 

Operacje chirurgiczne ucha 

Nacięcie błony bębenkowej mikronożem  jednostronne (bez kosztu drenów wentylacyjnych) 1 500 zł 

Nacięcie błony bębenkowej mikronożem obustronne (bez kosztu drenów wentylacyjnych)  1 500 zł 

Nacięcie błony bębenkowej laserem jednostronne (bez kosztu drenów wentylacyjnych) 1 200 zł 

Nacięcie błony bębenkowej laserem obustronne (bez kosztu drenów wentylacyjnych)  1 400 zł 

Plastyka błony bębenkowej - jednostronna 1 200 zł 

Plastyka błony bębenkowej - obustronna 1 400 zł 

Operacje chirurgiczne układu oddechowego  

Wycięcie torbieli krtani 3 600 zł 

Usunięcie torbieli krtani metodą laserową 3 900 zł 

Marsupializacja torbieli krtani 3 500 zł 

Wycięcie guzków głosowych krtani 3 500 zł 

Usunięcie guzków głosowych krtani metodą laserową 3 800 zł 

Operacje chirurgiczne układu sercowo-naczyniowego 

Leczenie żylaków kończyn dolnych metodą strippingu żyły odpiszczelowej wielkiej lub żyły odstrzałkowej - 
jedna kończyna 

2 900 zł 

Leczenie żylaków kończyn dolnych metodą strippingu żyły odpiszczelowej wielkiej lub żyły odstrzałkowej - 

dwie kończyny 
3 900 zł 

Leczenie żylaków kończyn dolnych metodą kriostrippingu żyły odpiszczelowej wielkiej lub żyły odstrzałkowej 

- jedna kończyna 
5 500 zł 

Leczenie żylaków kończyn dolnych metodą kriostrippingu żyły odpiszczelowej wielkiej lub żyły odstrzałkowej 
- dwie kończyny 

7 900 zł 

Laserowa ablacja wewnątrznaczyniowa żyły odpiszczelowej wielkiej lub żyły odstrzałkowej - jedna kończyna 7 900 zł 

Leczenie żylaków kończyn dolnych metodą ablacji wewnątrznaczyniowej żyły odpiszczelowej wielkiej lub 
żyły odstrzałkowej - dwie kończyny 

5 200 zł 

Leczenie żylaków odbytu gumkowanie – 1 gumka 660 zł 

Leczenie żylaków odbytu gumkowanie – 2 gumki 1 200 zł 

Leczenie żylaków odbytu metodą laseroterapii 3 000 zł 

Leczenie żylaków odbytu - sklerotyzacja (poj. słupa żylnego) 2 000 zł 

Operacja żylaków odbytu metodą LONGO 5 500 zł 

Operacje chirurgiczne układu trawiennego  

Operacja szczeliny odbytu 2 800 zł 

Operacja wycięcia tylnej krypty  2 000 zł 

Operacja wycięcia pęcherzyka żółciowego metodą laparoskopową – cholecystectomia metodą 
laparoskopową 

4 600 zł 

Operacja chirurgiczna przepukliny pachwinowej jednostronnej metodą otwartą (bez kosztu siatki)  3 500 zł 

Operacja chirurgiczna przepukliny pachwinowej obustronnej metodą otwartą (bez kosztu siatki)  4 500 zł 

Operacja chirurgiczna przepukliny pachwinowej jednostronnej metodą laparoskopową (bez kosztu siatki)  3 600 zł 

Operacja chirurgiczna przepukliny pachwinowej obustronnej metodą laparoskopową (bez kosztu siatki)  5 000 zł 

Operacja chirurgiczna przepukliny mosznowej jednostronnej metodą otwartą (bez kosztu siatki)  3 500 zł 

Operacja chirurgiczna przepukliny mosznowej obustronnej metodą otwartą (bez kosztu siatki) 4 500 zł 

Operacja chirurgiczna przepukliny mosznowej jednostronnej metodą laparoskopową (bez kosztu siatki)  3 600 zł 
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Operacja chirurgiczna przepukliny mosznowej obustronnej metodą laparoskopową (bez kosztu siatki)  5 000 zł 

Operacja chirurgiczna przepukliny udowej jednostronnej metodą otwartą (bez kosztu siatki)  3 500 zł 

Operacja chirurgiczna przepukliny udowej obustronnej metodą otwartą (bez kosztu siatki)  4 500 zł 

Operacja chirurgiczna przepukliny udowej jednostronnej metodą laparoskopową (bez kosztu siatki)  3 600 zł 

Operacja chirurgiczna przepukliny udowej obustronnej metodą laparoskopową (bez kosztu siatki)  5 000 zł 

Operacja chirurgiczna przepukliny w kresie białej metodą otwartą (bez kosztu siatki)  3 800 zł 

Operacja chirurgiczna przepukliny w kresie białej metodą laparoskopową (bez kosztu siatki)  5 000 zł 

Operacja chirurgiczna przepukliny w bliźnie pooperacyjnej metodą otwartą (bez kosztu siatki)  4 200 zł 

Operacja chirurgiczna przepukliny w bliźnie pooperacyjnej metodą laparoskopową (bez kosztu siatki)  5 000 zł 

Operacja chirurgiczna przepukliny pępkowej metodą otwartą (bez kosztu siatki)  3 200 zł 

Operacja chirurgiczna przepukliny pępkowej metodą laparoskopową (bez kosztu siatki)  5 000 zł 

Operacje chirurgiczne układu mięśniowo-szkieletowego 

Artroskopowe usunięcie ciała wolnego ze stawu kolanowego 4 300 zł 

Artroskopowe usunięcie błony maziowej kolana 4 300 zł 

Wycięcie torbieli Bakera 4 300 zł 

Artroskopowe szycie lub usunięcie łąkotki stawu kolanowego  4 300 zł 

Artroskopowa rekonstrukcja jednopęczkowa więzadła krzyżowego przedniego - kolano 9 800 zł 

Artroskopowa rekonstrukcja dwupęczkowa/ALL-INSIDE więzadła krzyżowego przedniego - kolano 13 500 zł 

Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego metodą Internal Bracing  10 000 zł 

Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego jednopęczkowa  9 500 zł 

Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego dwupęczkowa  13 500 zł 

Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego metodą Internal Bracing  10 000 zł 

Artroskopowe szycie lub usunięcie łąkotki z jednoczasową rekonstrukcją więzadłową stawu kolanowego  10 200 zł 

Artroskopowe uwolnienie troczków rzepki  5 500 zł 

Artroskopia i opracowanie przyczepu rzepkowego/piszczelowego więzadła rzepki (otwarte lub zamknięte, 

kolano skoczka, OSD) 
5 500 zł 

Wycięcie kaletki przedrzepkowej 4 000 zł 

Szycie ścięgien ręki 3 500 zł 

Szycie ścięgna Achillesa 3 500 zł 

Rekonstrukcja ścięgna Achillesa - goleń 4 500 zł 

Operacja palca młotowatego  2 050 zł 

Operacja palca zatrzaskującego/strzelającego  2 050 zł 

Leczenie operacyjne choroby Dupuytrena 4 000 zł 

Operacja chirurgiczna zespołu cieśni nadgarstka metodą endoskopową 3 500 zł 

Operacja chirurgiczna zespołu cieśni nadgarstka metodą otwartą  2 500 zł 

Operacja ganglionów ręki 2 500 zł 

Operacje chirurgiczne żeńskich narządów moczowo-płciowych 

Wyłuszczenie mięśniaków macicy metoda laparoskopową 5 500 zł 

Operacja wyłuszczenia mięśniaków macicy metodą histeroskopową  4 500 zł 

Laparoskopowe usunięcie torbieli jajnika 4 500 zł 

Zabiegi w obrębie szyjki macicy-elektrokoagulacja 1 300 zł 

Zabiegi w obrębie szyjki macicy-kriokoagulacja - leczenie nadżerki 1 800 zł 

Zabiegi w obrębie szyjki macicy-konizacja 1 300 zł 
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Amputacja szyjki macicy 1 300 zł 

Gruczołu Bartholina nacięcie, wyłyżeczkowanie lub marsupializacja torbieli 2 400 zł 

Operacje chirurgiczne męskich narządów moczowo-płciowych 

Operacja prącia - resekcja napletka 2 100 zł 

Plastyka napletka  2 100 zł 

Plastyka wędzidełka prącia  2 100 zł 

Usunięcie torbieli nasiennej najądrza 4 000 zł 

Operacja chirurgiczna żylaków powrózka nasiennego metodą otwartą  3 900 zł 

Operacja żylaków powrózka nasiennego metodą laparoskopową - jednostronna 3 900 zł 

Embolizacja żylaków powrózka nasiennego  3 900 zł 

Wycięcie jądra  4 400 zł 

Wycięcie najądrza  4 000 zł 

Przezcewkowa elektroresekcja gruczolaka prostaty TURP (ang. transurethral resection of the prostate) 7 000 zł 

Operacje chirurgiczne układu moczowego  

Leczenie kamicy układu moczowego falą uderzeniową generowaną pozaustrojowo ESWL (ang. 
extracorporeal shock-wave lithotripsy) 

2 000 zł 

Leczenie kamicy układu moczowego za pomocą lasera metodą RIRS (ang. retrograde intrarenal surgery)  4 000 zł 

Leczenie kamicy układu moczowego za pomocą lasera metodą URSL (ang. uretherorenoscopic lithotripsy)   5 000 zł 

Przezcewkowe usunięcie zmiany z moczowodu  5 100 zł 

Elektroresekcja przezcewkowa guza pęcherza moczowego (TURT)  6 500 zł 

Endoskopowe rozcięcie cewki moczowej 3 500 zł 

Endoskopowe wycięcie zastawki cewki moczowej  3 500 zł 

Endoskopowe wycięcie polipa cewki moczowej  5 000 zł 

Wycięcie torbieli okołocewkowej 3 900 zł 

Dodatkowe usługi – w placówce przeprowadzającej zabieg 

Pakiet badań przed operacją chirurgiczną 120 zł 

Konsultacja kwalifikująca do zabiegu operacyjnego 170 zł 

Konsultacja pooperacyjna 150 zł 

Pobyt w sali jednoosobowej z możliwością noclegu osoby towarzyszącej na drugim łóżku/kanapie  700 zł 
 


