Zakres usług świadczonych w Oddziale Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
KRĘGOSŁUP
1. Złamanie kręgosłupa
2. Usunięcie zespolenia z kręgosłupa

BARK I STAW ŁOKCIOWY
1. Artroskopowa dekompresja podbarkowa lub nerwu nadłopatkowego w przebiegu zespołu
ciasnoty, akromioplastyka, resekcja stawu barkowo-obojczykowego
2. Artroskopowa rekonstrukcja uszkodzonych
implantów mocujących - stożek rotatorów

elementów

stawu barkowego

3. Artroskopowa rekonstrukcja uszkodzonych elementów stawu barkowego
implantów mocujących - uszkodzenie obrąbka stawowego typu Bankart:
głowy kości ramiennej

z użyciem

z użyciem
Hill Sachs

4. Otwarta rekonstrukcja kostna przedniej krawędzi panewki łopatki sp. LATERJET
5. Artroskopowa tenodeza ścięgna głowy długiej bicepsa z użyciem implantów mocujących
6. Endoprotezoplastyka pierwotna barku (bez kosztu implantu)
7. Łokieć golfisty lub tenisisty – leczenie operacyjne techniką na otwarto

RĘKA I NADGARSTEK
1. Leczenie operacyjne choroby Dupuytrena
2. Leczenie operacyjne cieśni kanału nadgarstka
3. Operacja palca trzaskającego
4. Plastyka korekcyjna ręki - płatowa w zakresie tkanek miękkich
5. Rekonstrukcja funkcji ręki - pierwotna, pourazowa
6. Rekonstrukcja innych palców ręki – rekonstrukcja wtórna prostowników/zginaczy palców
ręki /za każde ścięgno

BIODRO I KOŚĆ UDOWA
1. Endoprotezoplastyka bezcementowa biodra
2. Endoprotezoplastyka bezcementowa biodra z PE
3. Endoprotezoplastyka bezcementowa biodra z użyciem trzpienia przynasadowego
4. Endoprotezoplastyka cementowa biodra
5. Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita biodra z koniecznością rekonstrukcji kostnej
przy użyciu przeszczepów kostnych
6. Endoprotezoplastyka pierwotna połowicza biodra
7. Operacja biodra trzaskającego
8. Operacyjna, pierwotna: korekcja, rekonstrukcja,
(z badaniem hist.-pat.) w obrębie obręczy biodrowej, uda

usztywnienie, wycięcie

patologii

9. Złamanie "około protezowe" na wysokości lub poniżej trzpienia endoprotezy - operacyjne
leczenie - bez kosztu implantu

KOLANO
1. Artroskopia diagnostyczna
2. Artroskopia lecznicza
3. Artroskopia operacyjna z podaniem osoczowego czynnika wzrostu (PRP)
4. Artroskopowa rekonstrukcja więzadeł krzyżowych ACL, PCL podczas jednej operacji
przy użyciu przeszczepu własnego
5. Artroskopowe szycie łąkotki
6. Endoprotezoplastyka całkowita kolana
7. Endoprotezoplastyka częściowa kolana (bez kosztu implantu)
8. Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita kolana z koniecznością rekonstrukcji kostnej

przy użyciu przeszczepów kostnych
9. Operacyjna korekcja, otwarta rekonstrukcja śródstawowa, okołostawowa, usztywnienie, wycięcie
patologii w obrębie kolana
10. Osteotomia korekcyjna koślawości kolana
11. Plastyka membraną kolagenową i hialuronową ubytków chrząstki stawowej
12. Plastyka membraną kolagenową ubytków chrząstki z podaniem do stawu osoczowego czynnika
wzrostu (PRP)
13. Rekonstrukcja chrząstki metodą plastyki mozaikowej
14. Usunięcie kaletki (bursy) przedrzepkowej, ganglionu, cysty (torbieli) Bekera
15. Wiskosuplementacja z podaniem osoczowego czynnika wzrostu (PRP) do stawu lub stawów
16. Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego przeszczepem własnym met. 2 pęczkowa

STOPA I STAW SKOKOWY
1. Artroskopia stawu skokowego (od przodu lub od tyłu)
2. Artroskopia stawu skokowego z ewentualnym szyciem więzadeł
3. Endoprotezoplastyka pierwotna stawu skokowo-goleniowego
4. Leczenia operacyjne choroby Mortona
5. Leczenie niestabilności bocznej stawu skokowego z rekonstrukcją anatomiczną więzadeł
z implantami
6. Leczenie niestabilności stawu skokowego
więzozrostu piszczelowo-strzałkowego

–

szew

więzadła trójgraniastego, stabilizacja

7. Leczenie operacyjne ostróg piętowych
8. Palec młotkowaty, palec sztywny
9. Plastyka korekcyjna palucha koślawego (Hallux) 1 paluch / 2 paluchy

10. Plastyka korekcyjna palucha koślawego (Hallux) + korekta palca młotkowatego w obrębie
jednej stopy
11. Szycie ścięgna Achillesa
12. Plastyka korekcyjna palca I-V

ZŁAMANIA KOŃCZYN
1. Operacyjne leczenie złamania, zwichnięcia, uszkodzenie mięśnia, ścięgna w obrębie kończyny
górnej/dolnej
2. Operacyjne leczenie złamania, zwichnięcie w obrębie kończyny dolnej (bez stopy) z użyciem
gwoździa śródszpikowego ryglowanego, płyty lub stabilizatora zewnętrznego
3. Opóźniony zrost, staw rzekomy kończyny górnej / dolnej
4. Usunięcie podskórnie położonego materiału zespalającego (oprócz kości udowej)
5. Usunięcie podskórnie położonego materiału zespalającego z kości udowej
6. Zamknięta repozycja złamania pod kontrolą toru wizyjnego kończyny górnej
7. Zamknięta repozycja złamania pod kontrolą toru wizyjnego kończyny dolnej
8. Złamanie, zwichnięcie w obręczy barkowej, kończyny górnej - leczenie operacyjne z użyciem
gwoździa śródszpikowego ryglowanego płytę lub stabilizatora zewnętrznego

INNE ZABIEGI ORTOPEDYCZNE
1. Operacja jałowej martwicy kości – operacja nawiercanie (forage)
2. Operacyjna: tenotomia, wydłużenie ścięgna, nacięcie
przykurczu, redresja stawu, zabiegi na mięśniach i ścięgnach

torebki stawowej,

uwolnienie

3. Przeszczep skóry, korekcja blizn i zniekształceń bliznowatych w różnych okolicach ciała
4. Rewizja operacyjna kikuta po amputacji
5. Usunięcie ganglionu
6. Usunięcie wyrośli kostnej

