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GABINETY
„ZDROWIE I URODA”

Gabinet chirurgiczny:
Konsultacja chirurgiczna-porady w zakresie chirurgii o gólnej,w tym kwalifikacje do zabiegów, diagnostyka
chorób chirurgicznych, drobne zabiegi chirurgiczne w miejscowym znieczuleniu
Koszt wizyty-100 zł
Koszt wizyty z badaniem USG (jama brzuszna, tarczyca, tkanki miękkie) - od 150 zł
Koszt wizyty z badaniem USC Duplex Doppler żył lub tętnic-200 zł
Rektoskopia , anoskopia-150 zł
Leczenie trudnogojących się ran i zmian skórnych towarzszących żylakom i innym chorobom naczyń- koszt
ustalany indywidualnie.
Usuwanie znamion barwnikowych
Chirurgiczne wycięcie (w całości) jest jedyną zalecaną metodą leczenia znamion. Ponieważ każdy z nas
posiada na swej skórze przeciętnie do kilkudziesięciu tego typu zmian- usuwamy jedynie te, które budzą tzw.
„niepokój onkologiczny”. Regułą jest w tym przypadku badanie histopatologiczne, czyli mikroskopowe, które
wykonuje doświadczony histopatolog.
Koszt zabiegu 400 zł (w przypadku kilku znamion cena do ustalenia)
Koszt badania histopatologicznego-50 zł za szt.
Usuwanie znamion skórnych
Tkanki podskórnej, operacje defektów „plastycznych”-w miejscowym znieczuleniu usuwamy zmianę , która
daje dolegliwości lub jest szpecąca (kaszki, tłuszczaki, blizny skórne i inne), w miarę potrzeby wykonujemy
także badanie histopatologiczne. Istnieje możliwość znieczulenia ogólnego z udziałem anestezjologa.
Koszt zabiegu 350-600 zł ( przy kilku zmianach-indywidualnie)
Operacja przepukliny (pachwinowa, udowa,pępkowa)-wykonujemy plastykę ubytku , który stanowi powód
powstania przepukliny, w miarę potrzeby stosujemy wszczep z siatki przepuklinowej.
Koszt zabiegu- 2000 zł w znieczuleniu miejscowym
3000 zł w znieczuleniu ogólnym
Operacja ginekomastii
W niektórych sytuacjach u mężczyzn dochodzi do powiększenia gruczołu piersiowego, co bywa przyczyną
dolegliwości bólowych czy wstydliwym defektem kosmetycznym. Powiększony gruczoł usuwamy w trybie
jednodniowym. Mniejsze zmiany usuwamy w znieczuleniu miejscowym, większe, zwłaszcza obustronne
wymagają znieczulenia ogólnego, co wydłuża czas trwania operacji i pobyt po zabiegu.
Koszt zabiegu (średnio za jedną stronę}) - 1500 zł
Operacja stulejki
problem może wystąpić w każdym wieku-dotyczy chłopców jak i dorosłych mężczyzn, może prowadzić do
znacznego utrudnienia, ale niekiedy także zupełnie uniemożliwia odprowadzenie napletka. Sytuacja taka
prowadzi do problemów higienicznych w tej okolicy, a te do stanów zapalnych lub znacznie utrudni czy
uniemożliwia współżycie.
Koszt zabiegu- 1200 zł ( w znieczuleniu lokalnym)
Laserowe usuwanie zmian skórnych
zmiany na skórze typu brodawki, można usuwać przy pomocy lasera. Zabieg najczęściej nie wymaga to
znieczulenia miejscowego ani zakładania szwów. Tym sposobem można usuwać zmiany nie budzące
wątpliwości co do rozpoznania, a więc nie wymagające badania mikroskopowego. Wszystkie pozostałe
wymagają usunięcia chirurgicznego i przesłania do badania histopatologicznego.
Koszt zabiegu-300zł do 3 zmian skórnych
500zł 3-7 zmian skórnych
Operacja żylaków odbytu sposobem Barrona
W przypadku powiększonych, dokuczliwych, często krwawiących guzków krwawniczych , tzw. żylaków
odbytu można wykonać zabieg założenia podwiązki z gumki na żylak, co powoduje jego samoistne
odpadnięcie po pewnym czasie. Zabieg nie wymaga znieczulenia, w trakcie jednego zabiegu można
„zagumkować” jeden, maksymalnie dwa guzki, co często wystarcza.
Koszt jednego zabiegu-300 zł.
Operacja paznokcia wrastającego
Ta dolegliwa przypadłość dotyczy najczęściej dużego palca u stopy. W znieczuleniu wykonujemy plastyczną
naprawę paznokcia, co po wygojeniu daje daje całkowite wyleczenie-palec i paznokieć wygląda prawidłowo,
dolegliwości ustępują.
Koszt zabiegu -400 zł.
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