
CENNIK HOSPITALIZACJA RYCZAŁT - ortopedia i traumat narz ruchu 

Lp. kod świadczenia Nazwa świadczenia Wartość UWAGI

1 A01
Zabiegi wewnątrzczaszkowe z powodu poważnego 

urazu 
14 036,56 zł      

Pobyt do 30 dni, za każdy nastęny dzień + 603,74 zł 

2 A02 Zabiegi wewnątrzczaszkowe z powodu urazu 12 422,02 zł      
(przy założeniu pobytu pacjenta na oddziale do 21 

dni) + 603,74 zł za każdy następny dzień

3 A13 Średnie zabiegi wewnątrzczaszkowe 12 018,38 zł      
(przy założeniu pobytu pacjenta na oddziale do 33 

dni) + 603,74 zł za każdy następny dzień

4 A13 Średnie zabiegi wewnątrzczaszkowe 2 404,70 zł        pobyt < 3 dni

5 A14 Małe zabiegi wewnątrzczaszkowe 3 129,88 zł        

6 A14 Małe zabiegi wewnątrzczaszkowe 2 880,17 zł        pobyt < 3 dni

7 A22
Duże zabiegi na rdzeniu kręgowym i w kanale 

kręgowym 
21 245,53 zł      

(przy założeniu pobytu pacjenta na oddziale do 28 

dni) + 721 zł za każdy następny dzień

8 A22
Duże zabiegi na rdzeniu kręgowym i w kanale 

kręgowym 
4 287,76 zł        pobyt < 3 dni

9 A23
Średnie zabiegi na rdzeniu kręgowym i w kanale 

kręgowym 
13 027,47 zł      

(przy założeniu pobytu pacjenta na oddziale do 20 

dni) + 603,74 zł za każdy następny dzień

10 A23
Średnie zabiegi na rdzeniu kręgowym i w kanale 

kręgowym 
2 604,81 zł        pobyt < 3 dni

11 A24
Małe zabiegi na rdzeniu kręgowym i w kanale 

kręgowym 
3 129,88 zł        

12 A25 Zabiegi na nerwach obwodowych 9 493,96 zł        

13 A25 Zabiegi na nerwach obwodowych 2 019,88 zł        pobyt < 3 dni

14 A26 Zabiegi zwalczające ból i na układzie współczulnym 1 311,81 zł        

15 A26 Zabiegi zwalczające ból i na układzie współczulnym 1 205,77 zł        pobyt < 3 dni

16 A27
Inne zabiegi na rdzeniu kręgowym i w kanale 

kręgowym 
13 600,42 zł      

17 A31 Choroby nerwów obwodowych 3 028,97 zł        
(przy założeniu pobytu pacjenta na oddziale do 22 

dni) + 302,72 zł za każdy następny dzień

18 A31 Choroby nerwów obwodowych 1 515,34 zł        pobyt < 3 dni

19 A45 Choroby naczyń mózgowych - leczenie zachowawcze 5 957,03 zł        
(przy założeniu pobytu pacjenta na oddziale do 28 

dni) + 403,63 zł za każdy następny dzień

20 A45 Choroby naczyń mózgowych - leczenie zachowawcze 3 181,85 zł        pobyt < 3 dni

21 A76
Urazy głowy z istotnym uszkodzeniem mózgu leczone 

zachowawczo
3 028,97 zł        

(przy założeniu pobytu pacjenta na oddziale do  10 

dni) + 403,63 zł za każdy następny dzień

22 A76
Urazy głowy z istotnym uszkodzeniem mózgu leczone 

zachowawczo
1 515,34 zł        pobyt < 3 dni

23 A77
Urazy głowy bez istotnego uszkodzenia mózgu leczone 

zachowawczo
1 616,25 zł        

24 A87 Inne choroby układu nerwowego 3 950,33 zł        
(przy założeniu pobytu pacjenta na oddziale do 15 

dni) + 403,63 zł za każdy następny dzień

25 A87 Inne choroby układu nerwowego 1 566,65 zł        pobyt < 3 dni

26 D03 Duże zabiegi klatki piersiowej 13 128,38 zł      
(przy założeniu pobytu pacjenta na oddziale do 21 

dni) + 603,74 zł za każdy następny dzień

27 D07 Małe zabiegi klatki piersiowej 3 232,50 zł        

28 D51 Odma opłucnowa 4 645,22 zł        
(przy założeniu pobytu pacjenta na oddziale do 33 

dni) + 200,11 zł za każdy następny dzień

29 D51 Odma opłucnowa 2 324,32 zł        pobyt < 3 dni



30 H01
Endoprotezoplastykałokcia, barku, nadgarstka, stawu 

skokowo-goleniowego
14 209,30 zł      

(przy założeniu pobytu pacjenta na oddziale do 27 

dni) + 475,47 zł za każdy następny dzień Nie 

obejmuje ceny endoprotezy

31 H02
Endoprotezoplastyka pierwotna częściowa stawu 

biodrowego 
9 622,23 zł        

(przy założeniu pobytu pacjenta na oddziale do 31 

dni) + 379,69 zł za każdy następny dzień

32 H21 
Artroskopowa rekonstrukcja z użyciem implantów 

mocujących 
6 754,03 zł        

33 H21 
Artroskopowa rekonstrukcja z użyciem implantów 

mocujących 
6 215,28 zł        pobyt < 3 dni

34 H22 Artroskopia lecznicza 3 695,99 zł        

35 H22 Artroskopia lecznicza 3 400,11 zł        pobyt < 3 dni

36 H23 Artroskopia diagnostyczno - lecznicza 2 928,06 zł        

37 H23 Artroskopia diagnostyczno - lecznicza 2 693,75 zł        pobyt < 3 dni

38 H31E
Kompleksowe zabiegi w zakresie kończyny dolnej i 

miednicy > 65 r.ż. 
26 761,30 zł      

(przy założeniu pobytu pacjenta na oddziale do 13 

dni) + 603,74 zł za każdy następny dzień

39 H31E
Kompleksowe zabiegi w zakresie kończyny dolnej i 

miednicy > 65 r.ż. 
24 621,69 zł      pobyt < 3 dni

40 H31F
Kompleksowe zabiegi w zakresie kończyny dolnej i 

miednicy  < 66 r.ż. 
24 943,23 zł      

(przy założeniu pobytu pacjenta na oddziale do 7 

dni) + 603,74 zł za każdy następny dzień

41 H31F
Kompleksowe zabiegi w zakresie kończyny dolnej i 

miednicy  < 66 r.ż. 
22 947,30 zł      pobyt < 3 dni

42 H32 Duże zabiegi w zakresie kończyny dolnej i miednicy 9 006,52 zł        
(przy założeniu pobytu pacjenta na oddziale do 6 

dni) + 603,74 zł za każdy następny dzień

43 H33 Średnie zabiegi na kończynie dolnej 7 072,15 zł        

44 H41 Rekonstrukcja funkcji ręki, w tym mikrochirurgiczna 21 712,45 zł      
(przy założeniu pobytu pacjenta na oddziale do 7 

dni) + 603,74 zł za każdy następny dzień

45 H42 Duże zabiegi na kończynie górnej 9 825,76 zł        
(przy założeniu pobytu pacjenta na oddziale do 6 

dni) + 603,74 zł za każdy następny dzień

46 H43 Średnie zabiegi na kończynie górnej 4 231,32 zł        

47 H51 Kompleksowe zabiegi korekcyjne kręgosłupa 48 015,38 zł      
(przy założeniu pobytu pacjenta na oddziale do 35 

dni) + 571,25 zł za każdy następny dzień

48 H52 Zabiegi na kręgosłupie z zastosowaniem implantów 25 723,14 zł      
(przy założeniu pobytu pacjenta na oddziale do 31 

dni) + 571,25 zł za każdy następny dzień

49 H53 Zabiegi na kręgosłupie bez stosowania implantów 17 147,62 zł      
(przy założeniu pobytu pacjenta na oddziale do 29 

dni) + 571,25 zł za każdy następny dzień

50 H53 Zabiegi na kręgosłupie bez stosowania implantów 15 777,66 zł      pobyt < 3 dni

51 H55
Zabiegi artroskopowe i przezskórne w zakresie 

kręgosłupa 
6 764,30 zł        

52 H55
Zabiegi artroskopowe i przezskórne w zakresie 

kręgosłupa 
6 223,84 zł        pobyt < 3 dni

53 H56C Zespoły bólowe kręgosłupa < 4 dni 1 212,61 zł        

54 H56D Zespoły bólowe kręgosłupa > 3 dni 3 028,97 zł        

55 H60 Rekonstrukcja złamań w obrębie miednicy z pw 34 392,72 zł      
(przy założeniu pobytu pacjenta na oddziale do 28 

dni) + 571,25 zł za każdy następny dzień

56 H61 Rekonstrukcja złamań w obrębie miednicy bez pw 25 040,72 zł      
(przy założeniu pobytu pacjenta na oddziale do 28 

dni) + 571,25 zł za każdy następny dzień

57 H62E
Złamania lub zwichnięcia w obrębie miednicy lub 

kończyny dolnej > 65 r.ż. 
14 645,43 zł      

(przy założeniu pobytu pacjenta na oddziale do 31 

dni) + 475,47 zł za każdy następny dzień

58 H62E
Złamania lub zwichnięcia w obrębie miednicy lub 

kończyny dolnej > 65 r.ż. 
13 473,86 zł      pobyt < 3 dni

59 H62F
Złamania lub zwichnięcia w obrębie miednicy lub 

kończyny dolnej < 66 r.ż. 
9 381,08 zł        

(przy założeniu pobytu pacjenta na oddziale do 31 

dni) + 475,47 zł za każdy następny dzień

60 H62F
Złamania lub zwichnięcia w obrębie miednicy lub 

kończyny dolnej < 66 r.ż. 
8 630,25 zł        pobyt < 3 dni



61 H63 Złamania lub zwichnięcia w obrębie kończyny górnej 6 767,72 zł        
(przy założeniu pobytu pacjenta na oddziale do 15 

dni) + 571,25 zł za każdy następny dzień

62 H63 Złamania lub zwichnięcia w obrębie kończyny górnej 6 227,26 zł        pobyt < 3 dni

63 H64 Mniejsze złamania lub zwichnięcia 2 981,08 zł        

64 H64 Mniejsze złamania lub zwichnięcia 2 743,35 zł        pobyt < 3 dni

65 H67
Czynnościowe leczenie złamań kości długich, 

stawowych, miednicy, kręgosłupa 
8 390,81 zł        

66 H67
Czynnościowe leczenie złamań kości długich, 

stawowych, miednicy, kręgosłupa 
4 197,11 zł        pobyt < 3 dni

67 H72 Amputacje rozległe i duże 12 018,38 zł      
(przy założeniu pobytu pacjenta na oddziale do 52 

dni) + 302,73 zł za każdy następny dzień

68 H72 Amputacje rozległe i duże 11 057,19 zł      pobyt < 3 dni

69 H74E Mniejsze amputacje > 65 r.ż. 3 737,04 zł        

70 H74E Mniejsze amputacje > 65 r.ż. 3 437,73 zł        pobyt < 3 dni

71 H74F Mniejsze amputacje < 66 r.ż. 2 524,42 zł        

72 H74F Mniejsze amputacje < 66 r.ż. 2 322,61 zł        pobyt < 3 dni

73 H80
Artrotomie w chorobach infekcyjnych, 

nowotworowych kości, stawów, tkanki łącznej 
18 806,62 zł      

74 H80
Artrotomie w chorobach infekcyjnych, 

nowotworowych kości, stawów, tkanki łącznej 
17 301,55 zł      pobyt < 3 dni

75 H81
Kompleksowe zabiegi w chorobach infekcyjnych, 

nowotworowych kości, stawów, tkanki łącznej > 10 dni 
20 168,03 zł      

(przy założeniu pobytu pacjenta na oddziale do 57 

dni) + 475,47 zł za każdy następny dzień

76 H82
Duże zabiegi w chorobach infekcyjnych, 

nowotworowych kości, stawów, tkanki łącznej 
6 097,27 zł        

(przy założeniu pobytu pacjenta na oddziale do 21 

dni) + 379,69 zł za każdy następny dzień

77 H82
Duże zabiegi w chorobach infekcyjnych, 

nowotworowych kości, stawów, tkanki łącznej 
5 609,83 zł        pobyt < 3 dni

78 H83 Średnie zabiegi na tkankach miękkich 3 976,48 zł        

79 H83 Średnie zabiegi na tkankach miękkich 3 658,36 zł        pobyt < 3 dni

80 H83O
Średnie zabiegi na tkankach miękkich w rozpoznaniach 

nowotworów złośliwych
9 384,50 zł        

81 H83O
Średnie zabiegi na tkankach miękkich w rozpoznaniach 

nowotworów złośliwych
8 633,67 zł        pobyt < 3 dni

82 H84
Mniejsze zabiegi w obrębie układu mięśniowo-

szkieletowego lub tkanek miękkich 
2 851,10 zł        

83 H84
Mniejsze zabiegi w obrębie układu mięśniowo-

szkieletowego lub tkanek miękkich 
2 623,62 zł        pobyt < 3 dni

84 H84O

Mniejsze zabiegi w obrębie układu mięśniowo-

szkieletowego lub tkanek miękkich w rozpoznaniach 

nowotworów złośliwych

6 870,34 zł        

85 H84O

Mniejsze zabiegi w obrębie układu mięśniowo-

szkieletowego lub tkanek miękkich w rozpoznaniach 

nowotworów złośliwych

6 321,32 zł        pobyt < 3 dni

86 H85E
Pourazowe uszkodzenia poza uszkodzeniem mózgu > 

65 r.ż.
4 643,51 zł        

87 H85E
Pourazowe uszkodzenia poza uszkodzeniem mózgu > 

65 r.ż.
2 322,61 zł        pobyt < 3 dni

88 H85F
Pourazowe uszkodzenia poza uszkodzeniem mózgu > 

17 r.ż. i < 66 r.ż.
3 005,02 zł        

89 H85F
Pourazowe uszkodzenia poza uszkodzeniem mózgu > 

17 r.ż. i < 66 r.ż.
1 503,37 zł        pobyt < 3 dni

90 H86 Choroby tkanek miękkich 2 827,15 zł        
(przy założeniu pobytu pacjenta na oddziale do 27 

dni) + 200,11 zł za każdy następny dzień



91 H86 Choroby tkanek miękkich 1 412,72 zł        pobyt < 3 dni

92 H87C Choroby zapalne stawów i tkanki łącznej < 4 dni 2 423,52 zł        

93 H87D Choroby zapalne stawów i tkanki łącznej > 3 dni 6 866,91 zł        
(przy założeniu pobytu pacjenta na oddziale do 27 

dni) + 504,54 zł za każdy następny dzień

94 H88 Choroby infekcyjne kości i stawów 6 663,39 zł        
(przy założeniu pobytu pacjenta na oddziale do 31 

dni) + 403,63 zł za każdy następny dzień

95 H88 Choroby infekcyjne kości i stawów 3 333,40 zł        pobyt < 3 dni

96 H89C Choroby niezapalne kości i stawów < 4 dni 1 212,61 zł        

97 H89D Choroby niezapalne kości i stawów > 3 dni 4 239,87 zł        
(przy założeniu pobytu pacjenta na oddziale do 27 

dni) + 200,11 zł za każdy następny dzień

98 H96CE Układowe choroby tkanki łącznej > 65 r.ż. 3 772,95 zł        

99 H96CF Układowe choroby tkanki łącznej < 66 r.ż. 3 028,97 zł        

100 H96D Układowe choroby tkanki łącznej > 3 dni 8 584,07 zł        
(przy założeniu pobytu pacjenta na oddziale do 26 

dni) + 504,54 zł za każdy następny dzień

101 H98 Krystalopatie 3 737,04 zł        
(przy założeniu pobytu pacjenta na oddziale do 24 

dni) + 200,11 zł za każdy następny dzień

102 H98 Krystalopatie 1 869,37 zł        pobyt < 3 dni

103 J31 Zabiegi związane z przeszczepami skóry 11 854,19 zł      

104 J31 Zabiegi związane z przeszczepami skóry 10 906,68 zł      pobyt < 3 dni

105 J32 Duże zabiegi skórne 6 564,19 zł        

106 J32 Duże zabiegi skórne 6 039,12 zł        pobyt < 3 dni

107 J33 Średnie zabiegi skórne 3 535,22 zł        

108 J33 Średnie zabiegi skórne 1 210,90 zł        pobyt < 3 dni

109 P16
Poważne schorzenia uwarunkowane genetycznie i inne 

choroby wrodzone
3 468,52 zł        

110 P20
Choroby skóry, układu mięśniowo-kostnego lub tkanki 

łącznej
4 062,00 zł        

111 P51 Posocznica o ciężkim przebiegu leczona zachowawczo 16 006,84 zł      
(przy założeniu pobytu pacjenta na oddziale do 16 

dni) + 1428,11 zł za każdy następny dzień

112 Q48 Radiologia zabiegowa - zabiegi diagnostyczne 3 232,50 zł        

113 Q48 Radiologia zabiegowa - zabiegi diagnostyczne 2 974,24 zł        pobyt < 3 dni

114 S56 Posocznica o ciężkim przebiegu 14 137,46 zł      
(przy założeniu pobytu pacjenta na oddziale do 33 

dni) + 504,54 zł za każdy następny dzień

115 S56 Posocznica o ciężkim przebiegu 7 070,44 zł        pobyt < 3 dni

116 S60 Choroby zakaźne niewirusowe 4 039,76 zł        
(przy założeniu pobytu pacjenta na oddziale do 24 

dni) + 302,73 zł za każdy następny dzień

117 S60 Choroby zakaźne niewirusowe 2 021,59 zł        pobyt < 3 dni

118 T07 Leczenie zachowawcze urazów 1 912,56 zł        
(przy założeniu pobytu pacjenta na oddziale do 4 

dni) + 509,44 zł za każdy następny dzień

119 1384 Hospitalizacja z przyczyn nie ujętych gdzie indziej 925,28 zł            pobyt < 3 dni

120 1384
Dyskwalifikacja z zabiegu operacyjnego nagłego z 

powodów ujawnionych w Szpitalu, przeciwwskazań
925,28 zł            pobyt < 3 dni



Ceny nie obejmują ceny przeszczepów kostnych z Banku Tkanek,   krwi i preparatów krwiopochodnych

Dla urazów wielonarządowych stosuje się dodatkow współczynniki 1,54 dla 2 urazów, 1,78 dla 3 urazów, 1,85 dla czterech urazów i więcej

W przypadku świadczenia, które nie występuje w powyższych świadczeniach, hospitalizacja będzie rozliczana wg rzeczywistej wyceny poniesionych kosztów

Piekary Śląskie 01.01.2023r.


