Cenniki i terminy dostępne są w rejestracji ECZ Otwock po konsultacji lekarskiej. Jeśli interesuje
Państwa zabieg lub procedura nie znajdująca się na liście, prosimy o kontakt telefoniczny pod
numerami (22) 7103 002, (22) 7103 003, (22) 7103 004 lub mailowy: rejestracja@ecz-otwock.pl
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Nazwa zabiegu
Usunięcie guzów tkanek miękkich (tłuszczaki, włókniaki)
Wycięcie zmiany skórnej - duża (po kons. z lekarzem)
Wycięcie zmiany skórnej - mała (po kons. z lekarzem)
Resekcja klinowa wrastającego paznokcia
Wycięcie tarczycy częściowe (wycięcie płata)
Wycięcie tarczycy całkowite (rak)
Wycięcie tarczycy całkowite (wole)
Wycięcie węzłów chłonnych (dołu pachowego)
Wycięcie guza sutka; Wycięcie torbieli, gruczolakowłókniaka lub innej zmiany łagodnej
Radykalne wycięcie sutka - Mastektomia, radykalna z usunięciem węzłów chłonnych
pachowych
Obustronne wycięcie sutków - Mastektomia, radykalna zmodyfikowana, bez usunięcia
mięśnia piersiowego większego
Małoinwazyjny drenaż ropnia sutka
Operacja oszczędzająca raka piersi, również z biopsją węzła wartowniczego
Mastektomia prosta z wycięciem węzła wartowniczego
Drenaż odbarczający jamy opłucnej
Resekcja częściowa żołądka
Laparoskopia diagnostyczna
Wycięcie pęcherzyka żółciowego metodą klasyczną
(Cholecystektomia klasyczna)
Wycięcie pęcherzyka żółciowego metodą laparoskopową
(Cholecystektomia laparoskopowa)
Cholecystektomia klasyczna z rewizją pżw z powodu kamicy przewodu żółciowego bez
zapalenia pęcherzyka żółciowego
Wycięcie wyrostka robaczkowego
Operacja przepukliny rozworu przełykowego przepony.(Fundoplikacja) - laparaskopowo
Operacja przepukliny pachwinowej bez wszczepu
Operacja przepukliny pachwinowej z wszczepem
Operacja przepukliny pępkowej bez wszczepu
Operacja przepukliny pępkowej z wszczepem
Operacja przepukliny brzusznej pooperacyjnej z wszczepem
Resekcja esicy
Brzuszno-kroczowa amputacja odbytnicy (laparoskopowo)
Operacja Hartmana (wyłonienie stomii)
Operacje jelita grubego w chorobach zapalnych i chorobie uchyłkowej klasycznie i
laparoskopowo
Operacje bariatryczne – operacja : rękawowa resekcja żoładka (sleeve gastrectomy)
Operacje proktologiczne (żylaki, szczelina, ropień odbytu, przetoka okołoodbytnicza itd.)
Wycięcie torbieli włosopochodnej, skórzastej, zatoki włosowej
Innowacyjna metoda leczenia cukrzycy typu 2 u pacjentów z chorobliwą otyłością
- Laparoskopowa operacja pętlowego wyłączenia żołądkowo-jelitowego
Odtworzenie ciągłości przewodu pokarmowego
Usunięcie zmiany z wargi górnej (znieczulenie dożylne)
Usunięcie szwów przez pielęgniarkę
Usunięcie szwów przez lekarza
Szycie rany (do 5 szwów)
Szycie rany (powyżej 5 szwów)
Zdjęcie opatrunku
Zmiana opatrunku

*Usługami dodatkowo płatnymi są: krew i preparaty krwiopochodne, hemodylucja, leki
ponadstandardowe (na specjalne zlecenie lekarskie), badania dodatkowe(TK, MR,
ponadstandardowe badania laboratoryjne), podwyższony standard hospitalizacji, indywidualna
opieka pielęgniarska

