
Podane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

CENNIK ZABIEGÓW - UROLOGIA
Szpital Zdrowie Kwidzyn

NAZWA ZABIEGU OPIS CENA

cystoskopia badanie pęcherza moczowego polegające na wzrokowej ocenie błony śluzowej
wyścielającej pęcherz moczowy za pomocą wziernika zwanego cystoskopem 1510

TURBT zabieg endoskopowy polegający na wycięciu najczęściej zmiany nowotworowej
pęcherza moczowego 4380

TURP przezcewkowa resekcja gruczołu krokowego to zabieg wykonywany w leczeniu
chirurgicznym łagodnego przerostu prostaty 5460

HoLEP Przezcewkowa resekcja laserem gruczołu krokowego to zabieg wykonywany
w leczeniu chirurgicznym łagodnego przerostu prostaty 9000

REZUM
Przezcewkowa iniekcja pary wodnej, która oddziałuje na wybrane części
gruczołu prostaty; podczas kondensacji uwalniana jest jej energia cieplna, która
denaturuje błonę komórek prostaty, w wyniku czego prostata się kurczy

9000

TUIP endoskopowe nacięcie prostaty w leczeniu chirurgicznym łagodnego przerostu
prostaty 4380

UIO endoskopowe leczenie zwężenia cewki moczowej 3360

URSL zabieg usuwania kamieni moczowodowych laserem 5500

URS zabieg diagnostyczny oceniający światło moczowodu pod kątem zwężeń lub
nowotworów w jego świetle 3200

RIRS zabieg usuwania kamieni moczowodowych/nerkowych laserem przy użyciu
giętkiego ureterorenoskopu 5500

PCNL zabieg usunięcia kamieni nerkowych przy użyciu nefroskopu z dostępu
przezskórnego 7590

wprowadzenie cewnika JJ założenie lub wymiana cewnika J-J w pojedynczym moczowodzie 2640

usunięcie cewnika JJ usunięcie cewnika J-J w pojedynczym moczowodzie 2220

TVT zabiegiem leczenie nietrzymania moczu u kobiet taśmą TVT 5340

plastyka napletka/
obrzezanie zabieg usunięcia stulejki 1510

plastyka wędzidełka plastyka wędzidełka napletka 1510
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przezodbytnicza biopsja
stercza (prostaty) przezodbytnicza biopsja stercza (prostaty) pod kontrolą USG - 12 wycinków 1800

przezodbytnicza fuzyjna
biopsja stercza (prostaty)

przezodbytnicza biopsja stercza (prostaty) pod jednoczasową kontrolą USG
i obrazu z MR - pobranie wycinków z miejsc, które w rezonansie
magnetycznym (MRI) zostały ocenione jako podejrzane

3930

operacja wodniaka jądra operacja usunięcia wodniaka jądra 3120

otwarta biopsja jądra
zabieg polega na precyzyjnym nacięciu osłonki jądra i pobraniu wycinka
z najądrza i różnych regionów jądra, by zwiększyć szansę na znalezienie
plemników

2520

meatotomia operacja plastyczna zwężenia ujścia cewki moczowej 2940

orchidectomia operacja usunięcia jądra z powodu nowotworu 3000

cystolitotrypsja endoskopowe usunięcie złogu z pęcherza moczowego 4620

operacja torbieli najądrza operacja usunięcia torbieli nasiennej poprzez nacięcie w okolicy najądrza 2520

żylaki powrózka
nasiennego laparoskopowe zaopatrzenie żylaków powrózka nasiennego 3120

elektroskopowe nacięcie
ureterocele endoskopowe nacięcie torbieli ujścia moczowodu 3960

wytworzenie cystostomii
lub jej wymiana założenie lub wymiana przetoki nadłonowej pod kontrolą USG 1510

usunięcie mięska
cewkowego operacja usunięcia mięska cewkowego 1860


