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Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 
2009 r. w sprawie priorytetów zdrowotnych 

Ustala się następujące priorytety zdrowotne m.in.: 

• ograniczenie skutków urazów powstałych w wyniku wypadków, w szczególności poprzez 
skuteczną rehabilitację osób poszkodowanych; 

• zmniejszenie przedwczesnej zachorowalności i ograniczenie negatywnych skutków 
przewlekłych schorzeo układu kostno-stawowego; 

• ograniczanie skutków zdrowotnych spowodowanych czynnikami szkodliwymi w środowisku 
pracy i zamieszkania; 

• poprawa jakości i skuteczności opieki geriatrycznej nad pacjentem w wieku podeszłym. 

Gwarancja i zapobieganie: 

Skutki następstw choroby lub stanu zdrowia, w szczególności prowadzących do: 

a) przedwczesnego zgonu, 

b) niezdolności do samodzielnej egzystencji w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z 
Funduszu Ubezpieczeo Społecznych, 

c) niezdolności do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeo Społecznych, 

d) przewlekłego cierpienia lub przewlekłej choroby, 

e) obniżenia jakości życia; 

 



Priorytety MZ i NFZ ? 

• Rak płuca  - Odsetek przeżyd 5-letnich jest niższy 
niż 10%. Najwięcej zachorowao  60-70 lat. 

• Rak drobnokomórkowy - około 2% chorych. 

 

• Zawał mięśnia serca -  66 lat dla M i 70  lat dla K 

 

• Kręgosłup operowany   ~  40 - 45 lat 

 

Wiek emerytalny: planowany - 67 r.ż. 



Koszty 

• Szpital 

• Nauka 

• Amortyzacja 

• Zdrowie (RTG, Pole elektromagnetyczne) 
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Operacje na kręgosłupie JGP 

• A22 kod CZS: 5.51.01.0001022  223 pkt. 
nazwa: Duże zabiegi na rdzeniu kręgowym i w kanale kręgowym * 

• A23 kod CZS: 5.51.01.0001023 129 pkt. 
nazwa: Średnie zabiegi na rdzeniu kręgowym i w kanale kręgowym * 

• H51 kod CZS: 5.51.01.0008051 504 pkt. 
nazwa: Kompleksowe zabiegi korekcyjne kręgosłupa * 

• H52 kod CZS: 5.51.01.0008052 270 pkt. 
nazwa: Zabiegi na kręgosłupie z zastosowaniem implantów * 

• H53 kod CZS: 5.51.01.0008053 180 pkt. 
nazwa: Zabiegi na kręgosłupie bez stosowania implantów * 

• H55 kod CZS: 5.51.01.0008055 67 pkt. 
nazwa: Zabiegi artroskopowe i przezskórne w zakresie kręgosłupa * 



Nowoczesne leczenie 

Chirurgia kręgosłupa 

Jednorodne Grupy Pacjentów - 1 lipca 2008 r. 

 

 

Modyfikacja 1 lipca 2010 r. –  

↑ 30% - kosztów 



Koszty leczenia 
Śruby Klatki Pręty Poprzecz

ki 
Cena Było Jest 

1 
poziom 

4 
2800 

2 
2000 

2 
600 

1 
600 

6000 H51 
25755 

H52 
13700 

2 
poziomy 

6 
4200 

4 
4000 

2 
600 

1 
600 

9400 H51 
25755 

H52 
13700 

3 
poziomy 

8 
5600 

6 
6000 

2 
600 

2 
1200 

13400 H51 
25755 

H52 
13700 

4 
poziomy 

10 
7000 

8 
8000 

2 
600 

2 
1200 

16800 H51 
25755 

H51 
25755 

5 
poziomy 

12 
8400 

10 
10000 

2 
600 

3 
1800 

20800 H51 
25755 

H51 
25755 

7 
poziomy 

16 
11200 

2 
600 

4 
2400 

14200 H51 
25755 

H51 
25755 

14 
poziomy 

28 
19600 

2 
600 

4 
2400 

22600 H51 
25755 

H51 
25755 



Koszty leczenia 
Śruby Klatki Pręty Poprzecz

ki 
Cena Było Jest 

ALIF 3500 3500 H51 
25755 

H52 
13700 

Dysk L 
sztuczny 

10000 10000 H51 
25755 

H52 
13700 

Proteza 
trzonu 

5000 5000 H51 
25755 

H52 
13700 

Proteza 
trzonu 

5000 8 śrub 
5600 

600 1200 12400 H51 
25755 

H52 
13700 

Stabiliza
cja mtrz. 

3200 3200 H51 
25755 

H52 
13700 

Dysk C 
sztuczny 

10000 10000 H51 
25755 

H52 
13700 

Kyphopl
astyka 

14000 14000 H52 
13700 

H52 
13700 

Cement
oplastyk 

5000 5000 H52 
13700 

H52 
13700 



Koszty leczenia 

Śruby Klatki Pręty Poprzecz
ki 

Cena Było Jest 

Szyja 
1 poziom 

1400 H51 
25755 

H52 
13700 

2 2800 2000 4800 H51 
25755 

H52 
13700 

3 4200 2000 6200 H51 
25755 

H52 
13700 

Dysk A22- 223 
11373 PLN 

H53 – 180 
9180 PLN 



A 22             Duże zabiegi na rdzeniu 
kręgowym i w kanale kręgowym 



H51               Kompleksowe zabiegi  
                     korekcyjne kręgosłupa 



H52           Zabiegi na kręgosłupie z 
              zastosowaniem implantów 



H53       Zabiegi na kręgosłupie bez 
        stosowania implantów 



H55             Zabiegi artroskopowe i 
przezskórne w zakresie kręgosłupa 



Przednie stabilizacje kręgosłupa - ACFP 

• 1990 r. 23/100000 

• 2005 r. 157/100000 

• Średnia wieku: 

     47,2 → 50,5 lat 

• Hospitalizacja: 

     5,17 → 2,38 

• Komplikacje: 

      4,6% → 3,03% 

Satyajit Marawar i wsp.: National Trends in Anterior Cervical Fusion Procedures  
SPINE 2010:  Volume 35, Number 15, pp 1454–1459 



PROPOZYCA 
ICD-9 do procedury H51 

• H51 – procedura za 504 pkt – 
obejmująca jak proponuje NFZ 
stabilizacje obejmujące 4 i więcej 
sąsiadujące kręgi, procedura 
powinna zawierad każdą 
stabilizacje połączenia kręgów w 
przypadku jednoczasowej operacji 
z dojścia przedniego i tylnego 
(tzw.360 stopni), spondylodezę 
czaszkowo-szyjną z dojścia tylnego, 
spondylodeza szyjna z dojścia 
przedniego z użyciem protezy 
trzonu 

• 81.011 spondylodeza czaszkowo-
szyjna z dojścia tylnego 

• 81.029 spondylodeza szyjna z 
dostępu przedniego 

• 81.049 spondylodeza piersiowa i 
piersiowo-lędźwiowa z dostępu 
przedniego 

• 81.059 spondylodeza piersiowa i 
piersiowo-lędźwiowa z dojścia 
tylnego 

• 81.069 spondylodeza 
lędźwiowa/lędźwiowo-krzyżowa z 
dostępu przedniego 

• 81.089 spondylodeza 
lędźwiowa/lędźwiowo-krzyżowa z 
dostępu tylnego 



PROPOZYCA 
ICD-9 do procedury H52 

• 84.58 wszczepienie międzykolczystego urządzenia 
do dekompresji  wyrostka kolczystego 

• 81.65 wertebroplastyka i kyfoplastyka 

 

POZOSTAJĄ 



• Nowa procedura H52a – procedura za 380 
pkt. – spondylodeza szyjna z dojścia 
przedniego na jednym lub dwóch 
poziomach (z wprowadzeniem 
syntetycznych koszyków lub wypełniaczy, 
lub wprowadzenie protezy krążka 
międzykręgowego w odcinku szyjnym), 
spondylodeza lędźwiowa/lędźwiowo-
krzyżowa z dostępu tylnego na jednym 
poziomie (z  wprowadzeniem syntetycznych 
koszyków lub wypełniaczy między kręgami, 
wprowadzenie protezy jądra miażdżystego 
w odcinku lędźwiowym), spondylodeza 
piersiowa i piersiowo-lędźwiowa z dojścia 
tylnego na jednym poziomie, spondylodeza 
kręgu C2 z dojścia przedniego, tylnego lub 
przez jamę ustną.  

                      ICD-9 
• 81.083 zabiegi stabilizacji 

międzytrzonowe w tym 
transpedikularne  

• 84.512 wprowadzenie: 
koszyków między kręgami 
syntetycznych koszyków Lub 
wypełniaczy gwintowanych 
bolców kostnych 

• 81.361 stabilizacja 
międzytrzonowa lędźwiowa 
przednia (ALIF) 

• 84.641 wprowadzenie 
protezy jądra miażdżystego 
w odcinku lędźwiowym 

• 81.013 spondylodeza kręgu 
C2 z dojścia przedniego, 
tylnego lub przez jamę ustną 

 

PROPOZYCA 



• Nowa procedura H52b – 
procedura za 450 pkt. - 
spondylodeza szyjna z dojścia 
przedniego na jednym lub dwóch 
poziomach (z wprowadzeniem 
syntetycznych koszyków lub 
wypełniaczy i jednoczasowym 
zastosowaniem stabilizacji płytą 
przednią), spondylodeza 
lędźwiowa/lędźwiowo-krzyżowa z 
dostępu tylnego na dwu lub 
trzech poziomach (z  
wprowadzeniem syntetycznych 
koszyków lub wypełniaczy między 
kręgami, wprowadzenie protezy 
jądra miażdżystego w odcinku 
lędźwiowym), spondylodeza 
piersiowa i piersiowo-lędźwiowa z 
dojścia tylnego na dwu lub trzech 
poziomach 

ICD-9 
• 81.083 zabiegi stabilizacji 

międzytrzonowe w tym 
transpedikularne 

• 84.512 wprowadzenie: 
koszyków między kręgami 
syntetycznych koszyków 
Lub wypełniaczy 
gwintowanych bolców 
kostnych 

• 81.361 stabilizacja 
międzytrzonowa 
lędźwiowa przednia (ALIF) 

• 84.641 wprowadzenie 
protezy jądra 
miażdżystego w odcinku 
lędźwiowym 

 

PROPOZYCA 



Minimal Invasive Spine Surgery 
MISS: 

M aximal 

I ntraoperative 

S urgical 

S tress 

 

• Mniejsze pole widzenia 

• Na zewnątrz kanału kręgowego 

• Ograniczenie dojścia przez narzędzia 

• Kierowanie się radiologią 



MISS 

Minimalne otwarcie skórne, 

Minimalne uszkodzenie i ucisk na tkanki miękkie 

↓ 

Zmniejszenie pooperacyjnego bólu 

Szybszy powrót do zdrowia 

Krótszy pobyt w szpitalu 

Szybszy powrót do pracy 

Optymalna wizualizacja pola operacyjnego 

Podobna technika operacyjna 

 

Dynamicznie wpływa na wyniki 

 



Zalety 

Precyzja : 

Prawidłowe umieszczenie śruby w kości korowej 

 

Bezpieczeostwo: 

Zabezpiecza przed neurologicznymi następstwami 

 

Niezawodnośd: 

Pozwala umieścid śruby dokładnie i bezpiecznie 
w powtarzalny sposób 



Cele operacji: 

•  zapewnienie funkcji mechanicznej, 

•  zachowanie funkcji podtrzymującej, 

•  zapobieganie niestabilności 



Wyniki: 

• Dobrego samopoczucia 

• Jakości życia 

• Powrót do pracy 

• Dobra funkcja 

 



Nawigacja 
•Bezpieczne i precyzyjne techniki 

– 94% śrub w dobrej pozycji 

• Znacznie zmniejsza 

narażenie na promieniowanie 

 

– 7 krotne zmniejszenie 

naświetlania RTG 

• Zastosowanie w chirurgii 

kręgosłupa otwartej i 

małoinwazyjnej 



Zastosowanie neuronawigacji kręgosłupowej z 
wykorzystaniem TK 



O-arm i nawigacja 



Neuromonitoring w chirurgii 
kręgosłupa 

Od 10 do 40%  

złe położenie srób 

mimo poprawnej 

lokalizacji 

radiologicznej 



Wskazania do operacji kręgosłupa 

AANS/AOS  2000 

• Ból trwający ponad 2 tygodnie, 

• Objawy neurologiczne, 

• Dodatni objaw Lasegue’a, 

• Brak poprawy po 2 tygodniach fizykoterapii,  

• Zmiany radiologiczne. 

 



Wskazania do stabilizacji kręgosłupa 

• Złamania – uraz, 

• Nowotwory,  

• Skoliozy i kyfozy,  

• Kręgozmyki 

• Zwężenie kanału kręgowego (zwykle skojarzone  
z deformacjami), 

• Mechaniczny ból pleców (związany z degeneracją 
dysku – tzw. chorobą zwyrodnieniową dysku). 

 



XXI wiek 




