CENNIK GINEKOLOGIA
Nazwa zabiegu

Cena

GINEKOLOGIA OPERACYJNA
Amputacja szyjki macicy

3 000,00 zł

Histeroskopia

1 500,00 zł

Histeroskopia diagnostyczna

1 200,00 zł

Histeroskopowa elektroresekcja błony śluzowej macicy -endometrium (obfite krwawienia
okołomenopauzalne)

3 000,00 zł

Histeroskopowa resekcja mięśniaka podśluzówkowego jamy macicy

2 500,00 zł

Histeroskopowa resekcja polipa jamy macicy

2 000,00 zł

Histeroskopowa resekcja przegrody wewnątrzmacicznej (wady macicy)

2 000,00 zł

Histeroskopowe usunięcie zrostów wewnątrzmacicznych

2 500,00 zł

Laparoskopia z Salpingoskopią

4 000,00 zł

Laparoskopowa diagnostyka niepłodności

4 000,00 zł

Laparoskopowa operacja Burcha w wysiłkowym nietrzymaniu moczu

5 200,00 zł

Laparoskopowa reanastomoza jajowodów po przerwaniu ciągłości

5 500,00 zł

Laparoskopowe operacje guzów jajników

5 000,00 zł

Laparoskopowe operacje mikrochirurgiczne jajowodów (naprawcze w niepłodności)

6 000,00 zł

Laparoskopowe operacje w ciąży pozamacicznej

6 000,00 zł

Laparoskopowe operacje w endometriozie głęboko naciekającej (przestrzeni pochwy, moczowodów,
jelit, pęcherza moczowego)

7 500,00 zł

Laparoskopowe operacje w endometriozie głęboko naciekającej przestrzeni odbytniczo-pochwowej

8 000,00 zł

Laparoskopowe operacje w endometriozie przydatków (endometrioza jajników i jajowodów)

5 500,00 zł

Laparoskopowe operacje w zaburzeniach statyki narządów rodnych kobiety z użyciem implantów
siatkowych i bez. (wypadanie macicy i pochwy)

6 500,00 zł

Laparoskopowe radykalne zmodyfikowane usunięcie macicy z węzłami chłonnymi (w onkologii)

12 000,00 zł

Laparoskopowe rozszerzone usunięcie macicy z węzłami chłonnymi (w onkologii)

10 000,00 zł

Laparoskopowe usunięcie jajników i jajowodów (przydatków)

4 500,00 zł

Laparoskopowe usunięcie macicy (TLH)

6 500,00 zł

Laparoskopowe usunięcie trzonu macicy (LSH)

5 500,00 zł

Laparoskopowe wyłuszczenie mięśniaka/ów macicy do 3 szt.

5 500,00 zł

Laparoskopowe wyłuszczenie mięśniaka/ów macicy powyżej 3 szt.

8 000,00 zł

Laparoskopowe wyłuszczenie torbieli jajników

4 500,00 zł

Operacja plastyczna przedniej ściany pochwy (przepuklina pęcherzowo-pochwowa)

4 500,00 zł

Operacja plastyczna tylnej ściany pochwy (przepuklina odbytniczo-pochwowa)

4 500,00 zł

Operacje z dostępu brzusznego (klasyczne, chirurgia otwarta)

7 000,00 zł

Podwieszenie wypadania macicy do więzadła krzyżowo-kolcowego (Operacja Richardsona)

6 500,00 zł

Podwieszenie wypadania pochwy do więzadła krzyżowo-kolcowego (Operacja Richtera, SSLF)

6 500,00 zł

Usunięcie macicy przez pochwę

5 500,00 zł
ZABIEGI AMBULATORYJNE I GINEKOLOGIA ESTETYCZNA

Badanie histopatologiczne pobranego wycinka

od 40,00zł

Biopsja aspiracyjna endometrium (bae) z oceną histopatologiczną pobranego materiału

500,00 zł

Biopsja zmian okolic sromu, krocza i szyjki macicy z oceną histopatologiczną pobranego materiału

500,00 zł

Cytologia bez wizyty

100,00 zł

Cytologia płynna

150,00 zł

Elektrokoagulacja

500,00 zł

Elektrokoagulacja z użyciem plazmy argonowej

1 000,00 zł

Elektroresekcja zmian szyjki macicy za pomocą urządzenia LEEP-LOOP

1 000,00 zł

Gruczoł Bartholina wyłuszczenie torbieli / ropnia

3 500,00 zł

Implanon NXT- podskórny implant antykoncepcyjny (implant wraz z założeniem)

1 300,00 zł

Inseminacja

500,00 zł

Konizacja szyjki macicy

2 000,00 zł

Konizacja szyjki macicy [ CIN II ; CIN III ]

2 000,00 zł

Marsupializacja torbieli gruczołu Bartholina (jednostronna) w znieczuleniu miejscowym i założeniem
szwów
Mirena - wkładka hormonalna (założenie wraz z kontrolnym badaniem USG)
Monitorowanie owulacji

800,00 zł
1 300,00 zł
120,00 zł

Odmładzanie okolic intymnych

3 000,00 zł

Odtwarzanie błony dziewiczej / hymenoplastyka

3 000,00 zł

Plastyczna korekcja blizn poporodowych

1 000,00 zł

Plastyka pochwy / waginoplastyka

4 500,00 zł

Plastyka warg sromowych jednostronna

2 500,00 zł

Plastyka warg sromowych mniejszych / labioplastyka

3 000,00 zł

Plastyka warg sromowych mniejszych i większych

5 000,00 zł

Polip szyjki macicy + badanie histopatologiczne

500,00 zł

Usunięcie polipa szyjki macicy z wyłyżeczkowaniem kanału szyjki macicy i z oceną histopatologiczną
pobranego materiału

500,00 zł

Usunięcie wkładki antykoncepcyjnej bez nitek

500,00 zł

Usunięcie wkładki antykoncepcyjnej z nitkami

200,00 zł

Uwypuklenie, powiększanie punktu G

2 500,00 zł

Wkładka antykoncepcyjna hormonalna „Jaydess” + założenie (dla kobiet nierodzących)

1 300,00 zł

Wkładka domaciczna GOLD

800,00 zł

Wkładka domaciczna zwykła

600,00 zł

Wyłuszczenie torbieli / ropnia gruczołu Bartholina

3 500,00 zł

Wyłyżeczkowanie jamy macicy

1 000,00 zł

