
 

Cennik procedur szpitalnych 
SPSK im. Prof. A. Grucy CMKP w Otwocku 

 

Kod 
grupy 

Nazwa świadczenia Cena świadczenia  

 

A22 Duże zabiegi na rdzeniu kręgowym i w kanale kręgowym  18 500,00  

A23 Średnie zabiegi na rdzeniu kręgowym i w kanale kręgowym  12 000,00  

A25 Zabiegi na nerwach obwodowych  5 500,00  

A31 Choroby nerwów obwodowych 4 500,00  

A87 Inne choroby układu nerwowego  6 500,00  

H01 Endoprotezoplastyka łokcia, barku, nadgarstka, stawu skokowo-goleniowego, pierwotna częściowa kolana  12 500,00  

H02 Endoprotezoplastyka pierwotna częściowa stawu biodrowego  15 000,00  

H03 Endoprotezoplastyka pierwotna drobnych stawów w obrębie ręki  28 000,00  

H09 
Zabiegi operacyjne - rewizyjne z powodu aseptycznego obluzowania lub  
z towarzyszącym złamaniem "okołoprotezowym"  

23 000,00 
 

H10 Zabiegi operacyjne - rewizyjne w przypadkach infekcji wokół protezy  25 500,00  

H11 
Zabiegi resekcyjne zmian nowotworowych lub guzowatych z endoprotezoplastyką lub zabieg 
rewizyjny z użyciem protez poresekcyjnych  

24 000,00 
 

H12 Czasowe implanty uwalniające antybiotyki w leczeniu infekcji okołoprotezowych  22 800,00  

H13 Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita biodra  20 500,00  

H14 
Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita biodra z rekonstrukcją kostną, endoprotezoplastyka 
stawu biodrowego z zastosowaniem trzpienia przynasadowego, kapoplastyka stawu biodrowego  

22 200,00 
 

H15 Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita kolana  22 800,00  

H16 Endoprotezoplastyka rewizyjna częściowa biodra  22 800,00  

H17 Endoprotezoplastyka rewizyjna całkowita biodra  28 500,00  

H18 Endoprotezoplastyka rewizyjna częściowa kolana  24 000,00  

H19 Endoprotezoplastyka rewizyjna całkowita kolana  29 900,00  

H21  Artroskopowa rekonstrukcja z użyciem implantów mocujących  7 800,00  

H22 Artroskopia lecznicza  6 800,00  

H23 Artroskopia diagnostyczno - lecznicza  6 000,00  

H31E Kompleksowe zabiegi w zakresie kończyny dolnej i miednicy > 65 r.ż.  18 800,00  

H31F Kompleksowe zabiegi w zakresie kończyny dolnej i miednicy < 66 r.ż.  18 000,00  

H32 Duże zabiegi w zakresie kończyny dolnej i miednicy  9 500,00  

H33 Średnie zabiegi na kończynie dolnej  7 200,00  

H40 Replantacja kończyny górnej  18 200,00  

H41 Rekonstrukcja funkcji ręki, w tym mikrochirurgiczna  17 000,00  

H42 Duże zabiegi na kończynie górnej  8 000,00  

H43 Średnie zabiegi na kończynie górnej  6 800,00  

H51 Kompleksowe zabiegi korekcyjne kręgosłupa  31 500,00  

H52 Zabiegi na kręgosłupie z zastosowaniem implantów  19 900,00  

H53 Zabiegi na kręgosłupie bez stosowania implantów  14 500,00  

H55 Zabiegi artroskopowe i przezskórne w zakresie kręgosłupa  7 200,00  

H56C Zespoły bólowe kręgosłupa < 4 dni 6 000,00  

H56D Zespoły bólowe kręgosłupa > 3 dni 8 200,00  

H60 Rekonstrukcja złamań w obrębie miednicy z pw  29 800,00  



H61 Rekonstrukcja złamań w obrębie miednicy bez pw  25 000,00  

H62E Złamania lub zwichnięcia w obrębie miednicy lub kończyny dolnej > 65 r.ż.  9 800,00  

H62F Złamania lub zwichnięcia w obrębie miednicy lub kończyny dolnej < 66 r.ż.  9 800,00  

H63 Złamania lub zwichnięcia w obrębie kończyny górnej  9 800,00  

H64 Mniejsze złamania lub zwichnięcia  6 500,00  

H67 Czynnościowe leczenie złamań kości długich, stawowych, miednicy, kręgosłupa  13 500,00  

H72 Amputacje rozległe i duże  10 200,00  

H74E Mniejsze amputacje > 65 r.ż.  6 000,00  

H74F Mniejsze amputacje < 66 r.ż.  5 500,00  

H80 Artrotomie w chorobach infekcyjnych, nowotworowych kości, stawów, tkanki łącznej  13 000,00  
H81 Kompleksowe zabiegi w chorobach infekcyjnych, nowotworowych kości, stawów, tkanki łącznej > 10 dni  18 800,00  

H82 Duże zabiegi w chorobach infekcyjnych, nowotworowych kości, stawów, tkanki łącznej  9 700,00  

H83 Średnie zabiegi na tkankach miękkich  7 500,00  

H84 Mniejsze zabiegi w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego lub tkanek miękkich  4 900,00  

H85E Pourazowe uszkodzenia poza uszkodzeniem mózgu > 65 r.ż. 6 000,00  

H85F Pourazowe uszkodzenia poza uszkodzeniem mózgu > 17 r.ż. i < 66 r.ż. 6 000,00  

H86 Choroby tkanek miękkich 3 700,00  

H87C Choroby zapalne stawów i tkanki łącznej < 4 dni 5 900,00  

H87D Choroby zapalne stawów i tkanki łącznej > 3 dni 7 000,00  

H88 Choroby infekcyjne kości i stawów 9 000,00  

H89C Choroby niezapalne kości i stawów < 4 dni 3 000,00  

H89D Choroby niezapalne kości i stawów > 3 dni 5 500,00  

H96CE Układowe choroby tkanki łącznej > 65 r.ż. 4 800,00  

H96CF Układowe choroby tkanki łącznej < 66 r.ż. 4 800,00  

H96D Układowe choroby tkanki łącznej > 3 dni 4 200,00  

J31 Zabiegi związane z przeszczepami skóry  14 500,00  

J32 Duże zabiegi skórne  12 000,00  

J33 Średnie zabiegi skórne  11 000,00  

P16 Poważne schorzenia uwarunkowane genetycznie i inne choroby wrodzone 6 000,00  

P20 Choroby skóry, układu mięśniowo-kostnego lub tkanki łącznej 5 000,00  

P35 Leczenie zachowawcze urazów < 18 r.ż.  4 200,00  

P99 Inne choroby dzieci 4 500,00  

PZH01 Artroskopowa rekonstrukcja z użyciem implantów mocujących < 18 r.ż. 8 000,00  

PZH02 Artroskopia lecznicza < 18 r.ż. 8 200,00  

PZH03 Kompleksowe zabiegi w zakresie kończyny dolnej i miednicy < 18 r.ż. 24 800,00  

PZH04 Duże zabiegi w zakresie kończyny dolnej i miednicy < 18 r.ż. 9 800,00  

PZH05 Średnie zabiegi na kończynie dolnej < 18 r.ż. 7 900,00  

PZH06 Duże zabiegi na kończynie górnej < 18 r.ż. 9 800,00  

PZH07 Średnie zabiegi na kończynie górnej < 18 r.ż. 7 900,00  

PZH09 Złamania lub zwichnięcia w obrębie miednicy lub kończyny dolnej < 18 r.ż. 10 500,00  

PZH10 Złamania lub zwichnięcia w obrębie kończyny górnej < 18 r.ż. 7 500,00  

PZH11 Mniejsze złamania lub zwichnięcia < 18 r.ż.  5 600,00  

PZH12 Średnie zabiegi na tkankach miękkich < 18 r.ż.  5 200,00  

PZH13 Mniejsze zabiegi w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego lub tkanek miękkich < 18 r.ż.  5 200,00  

PZH14 Zabiegi rekonstrukcyjne deformacji układu kostno-stawowego < 18 r.ż. 17 000,00  

S60 Choroby zakaźne niewirusowe 4 200,00  



T07 Leczenie zachowawcze urazów 4 800,00  
    

Cena obejmuje hospitalizację maksymalnie do 8 dni pobytu.   
 

Za każdy kolejny dzień dodatkowa opłata w wysokości 600 zł (dziennie).  

Konsultacja ortopedyczna przedoperacyjna w cenie świadczenia. 
 

Konsultacja anestezjologiczna przed przyjęciem do szpitala 300 zł (kwalifikacja do zabiegu) 
 

 
 
 
Cena świadczenia z zakresu endoprotezoplastyk pierwotnych i rewizyjnych zawiera koszty użytych protez  
i implantów do kwoty 6.000 zł. Jeżeli rzeczywista cena protez i implantów jest wyższa to różnica pomiędzy 
rzeczywistą ceną a kwotą 6.000 zł powiększa cenę świadczenia, za wyjątkiem H1 i H11.  

Procedury H01 i H11 - ich cena nie zawiera kosztów protez i implantów (dodatkowo płatne wg. faktury). 
 

Cena świadczenia z zakresu leczenia kręgosłupa zawiera koszty użytych implantów do kwoty 2.000 zł. Jeżeli 
rzeczywista cena  implantów jest wyższa to różnica pomiędzy rzeczywistą ceną a kwotą 2.000 zł powiększa 
cenę świadczenia.  

    

 
Porada na Izbie Przyjęć w ramach ostrego dyżuru niezakończona hospitalizacją - cena 350 zł.  

Dodatkowe badania podczas wizyty na Ostrym dyżurze płatne wg cennika badań diagnostycznych 
i ambulatoryjnych. 

 
 

 

 

  


