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
Cystoskopia
Cystoskopia z kalibracją cewki
Cystoskopia + Cystostomia (odprowadzenie zatrzymania moczu)
Wyłonienie cystostomii
Wymiana cewników w cystostomii
TRUS - transrektalne USG stercza
TRU-CUT biopsja stercza formalna
TRU-CUT biopsja stercza
Pieloureterografia zstępująca (PUG)
Ureteropielografia wstępująca (UPG)
Pielolitotomia otwarta
Pielolitotomia laparoskopowa
Wymiana cewników w pętli jelitowej
Taśma TVT-nietrzymanie moczu u kobiet
Taśma-nietrzymanie moczu u mężczyzn
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
Usunięcie przepukliny dwustronnej z wszczepem
TURBT-elektroresekcja guza pęcherza moczowego
UOW-uretrotomia optyczna wewnętrzna
Orchidektomia jednostronna
Orchidektomia obustronna
Orchidektomia jednostronna z protezą jądra
Żylaki powrózka nasiennego metodą laparoskopową
Plastyka wędzidełka
Operacja wodniaka jądra
Obrzezanie
Obrzezanie w znieczuleniu i.v.
Ureterolitotomia (ULT) -usunięcie kamieni z moczowodu metodą otwartą
Ureterolitotomia (ULT) -usunięcie kamieni z moczowodu metodą laparoskopową
Ureterolitotomia (ULT) +Instalacja cewnika DJ -usunięcie kamieni z moczowodu
metodą laparoskopową
TURP-elektroresekcja guza stercza
Nefrektomia laparoskopowa mała
Nefrektomia otwarta duża-laparotomia
Nefrektomia otwarta mała-lumbotomia
PCNL-przezskórne kruszenie kamieni w nerce
Zespolenie miedniczkowo-moczowodowe metodą otwartą (pieloplastyka)
Zespolenie miedniczkowo-moczowodowe metodą laparoskopową
(pieloplastyka)+cewnik DJ
Prostatektomia metodą laparoskopową
Prostatektomia metodą otwartą
NSS-resekcja klinowa nerki metodą otwartą
NSS-resekcja klinowa nerki metodą laparoskopową
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Wytworzenie przetoki moczowej metodą Brickera
Cystektomia radykalna z wytworzeniem pęcherza zastępczego jelitowego
Resekcja torbieli nerki metodą endoskopową
Instalacja cewnika DJ
Wymiana cewnika DJ
Usunięcie cewnika DJ/DJ rocznego
Instalacja cewnika DJ roczny
Instalacja/wymiana cewnika Foleya do pęcherza moczowego z jego usunięciem
URS diagnostyczna
URSL-laserowe kruszenie kamieni w moczowodzie z cewnikiem DJ
Adenomektomia otwarta
Adenomektomia laparoskopowo
Osobodzień w ramach hospitalizacji
Ocena jednego wycinka hist-patologicznego
Podanie leku Imipenem za 1 fiolkę
Cystografia mikcyjna z wymianą cewnika
Implantacja sztucznego zwieracza AMS
Plastyka cewki moczowej-operacja skomplikowana
Plastyka cewki moczowej-operacja prosta
Uroflow (przepływ cewkowy)
Ocena RV (zaleganie moczu po mikcji)

*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

