
 

 

DIAGNOSTYKA I ZABIEGI OTOLARYNGOLOGICZNE 

 

1. Audiometria impedancyjna 25,00 

2. Ocena audiometryczna z maskowaniem 40,00 

3. Badanie słuchu – inne (próby nadprogowe) 20,00 

4. Kliniczne badanie słuchu 10,00 

5. Wycięcie migdałka gardłowego w znieczuleniu ogólnym 1 500,00 

6. 
Wycięcie migdałków podniebiennych w znieczuleniu 

miejscowym 
2 000,00 

7. 
Wycięcie migdałków podniebiennych w znieczuleniu 

ogólnym 
2 500,00 

8. 
Nacięcie błony bębenkowej ucha z założeniem drenika w 

znieczuleniu ogólnym 
1 200,00 

9 
Nacięcie błony bębenkowej jednego ucha z założeniem 

drenika w znieczuleniu miejscowym 
1 000,00 

10. 
Nacięcie błon bębenkowych uszu z założeniem drenika w 

znieczuleniu ogólnym 
1 500,00 

11. 
Nacięcie błon bębenkowych uszu z założeniem drenika w 

znieczuleniu miejscowym 
1 300,00 

12. 
Wycięcie migdałka gardłowego i migdałków podniebiennych 

w znieczuleniu ogólnym 
2 800,00 

13. 
Wycięcie migdałka gardłowego z nacięciem błony 

bębenkowej z założeniem drenika w znieczuleniu ogólnym 
1 800,00 

14. 

Wycięcie migdałka gardłowego, migdałków podniebiennych 

z nacięciem błony bębenkowej z założeniem drenika w 

znieczuleniu ogólnym 

3 000,00 

15. 
Wycięcie migdałków podniebiennych z nacięciem błony 

bębenkowej z założeniem drenika w znieczuleniu ogólnym 
2 700,00 

16. Plastyka przegrody nosowej w znieczuleniu miejscowym 2 500,00 

17. Plastyka przegrody nosowej w znieczuleniu ogólnym 3 000,00 

18. Plastyka małżowiny nosa w znieczuleniu ogólnym 2 000,00 

19. 
Inne wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki krtani w 

znieczuleniu ogólnym 
2 000,00 

20. 
Funkcjonalna endoskopowa operacja zatok w znieczuleniu 

ogólnym FESS 
5 500,00 

21. 
Wycięcie zmiany zatoki szczękowej w znieczuleniu 

miejscowym 
2 000,00 



22. 
Wycięcie zmiany dwóch zatok szczękowych w znieczuleniu 

miejscowym 
2 500,00 

23. 
Endoskopowa biopsja krtani w znieczuleniu miejscowym z 

badaniem histopatologicznym 
900,00 

24. Plastyka przegrody nosowej z FESS w znieczuleniu ogólnym 6 500,00 

25. 
Polipectomia w znieczuleniu miejscowym z badaniem 

histopatologicznym 
1 700,00 

26. 
Operacja usunięcia torbieli bocznej szyi w znieczuleniu 

ogólnym 
3 500,00 

27. Operacja ślinianki podżuchwowej w znieczuleniu ogólnym 4 000,00 

28 Repozycja kości nosa w znieczuleniu dożylnym 1 000,00 

29 Punkcja zatok – jedna zatoka 80,00 

30 Punkcja zatok – dwie zatoki 120,00 

31 Płukanie zatok 100,00 

32 Płukanie uszu 80,00 

33 Pędzlowanie gardła 25,00 

34 Tamponada przednia nosa – jedna strona 120,00 

35 Tamponada przednia nosa – dwie strony 180,00 

36 Tamponada ucha 50,00 

37 Usunięcie ciała obcego (nos, ucho) 80,00 

38 Kriodestrukcja  jamy ustnej i nosa 1 aplikacja 100,00 

39 Usunięcie kamienia z przewodu ślinianki 450,00 

40 Przecięcie wędzidełka języka 120,00 

41 
Przecięcie wędzidełka języka w krótkim znieczuleniu 

miejscowym wziewnym 
240,00 

42 
Nacięcie ropnia okołomigdałkowego w znieczuleniu 

miejscowym 
120,00 

43 
Małe zabiegi w zakresie uszu, jamy ustnej i nosa z badaniem 

histopatologicznym 
350,00 

44 Kateteryzacja 25,00 

45 Nacięcie ropnia przegrody nosa 60,00 



46 Usunięcie kaszaka z badaniem histopatologicznym 500,00 

47 Biopsja cieńkoigłowa pod kontrolą USG / Biopsja otwarta 150,00/200,00    

48 Konsultacja laryngologiczna 150,00 

49 Badania polisomnograficzne 350,00 

50 

Zmniejszenie objętości przerosłych migdałków 

podniebiennych (tonsillotomia) w znieczuleniu ogólnym (1 

migdałek) 

 1 500,00 

51 

Zmniejszenie objętości przerosłych migdałków 

podniebiennych (tonsillotomia) w znieczuleniu ogólnym (2 

migdałki) 

2 000,00 

52 Resekcja zmian patologicznych w nosie 400,00 

53 Resekcja zmian patologicznych w jamie ustnej 400,00 

54 
Konchoplastyka małżowiny nosowej z użyciem fal radiowych 

w znieczuleniu ogólnym 
1 200,00 

55 
Konchoplastyka małżowiny nosowej z użyciem fal radiowych 

w znieczuleniu miejscowym 
1 000,00 

56 Plastyka podniebienia ze skróceniem języczka 1 200,00 

57 Plastyka języczka 1 000,00 

58 Kryptoliza migdałków podniebiennych 400,00 

 


