
Zakres udzielanych świadczeń 

• Ablacja tkanki mięśnia sercowego endokardialna i epikardialna (krioablacja, laserowa, 

mikrofalowa, falami radiowymi) przez cewnik 

• Ablacja, wycięcie lub zniszczenie zmiany tkanki serca, metodą endowaskularną 

• Angiokardiografia lewego i prawego serca 

• Badania elektrofizjologiczne [EPS] 

• Badanie wysiłkowe serca na bieżni ruchomej 

• Balonowa septostomia przedsionka 

• Cewnikowanie lewego i prawego serca 

• Cewnikowanie prawego serca 

• Czasowa przezskórna elektrostymulacja serca 

• Czasowe wprowadzenie elektrody do komory lub przedsionka przezżylnie 

• Echokardiografia 

• Echokardiografia przezprzełykowa 

• Elektrokardiografia nieokreślona 

• Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem) 

• Kontrola funkcji stymulatora serca, - inne 

• Mapowanie serca z wykorzystaniem systemu elektroanatomicznego 

• Mapowanie serca z wykorzystaniem systemu elektroanatomicznego 3D 

• Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi przy pomocy urządzeń analogowych (typu 

Holter) 

• Monitorowanie czynności serca przy pomocy urządzeń analogowych (typu Holter) 

• Monitorowanie czynności serca za pomocą urządzeń analogowych lub cyfrowych 

(typu Holter) - Holter EKG 

• Powiększenie istniejącego ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej 

• Przezskórna angioplastyka (PTA) - aorty, tętnic biodrowych, udowych, 

podkolanowych 

• Przezskórna balonowa walwuloplastyka 

• Przezskórne zamknięcie przewodu tętniczego Botalla przy pomocy okludera 

• Przezskórne zamknięcie przewodu tętniczego Botalla przy pomocy spirali 

• Radioizotopowe badanie funkcji komór serca metodą pierwszego przejścia 

• Radioizotopowe badanie perfuzji mięśnia sercowego techniką SPECT albo techniką 

bramkowaną SPECT - z testem obciążeniowym 

• Wprowadzenie jednego stentu naczyniowego 

• Wprowadzenie/ wymiana elektrody nasierdziowej z dojścia przez torakotomię boczną 

• Wszczepienie całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji 

[ICD] - dwujamowego 

• Wszczepienie całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji 

[ICD] - jednojamowego 

• Wszczepienie lub wymiana systemu umiarawiania pracy serca, generatora impulsów 

regulującego rytm serca tylko [CRT-P] 

• Wszczepienie rozrusznika dwujamowego 

• Wszczepienie rozrusznika jednojamowego 

• Wszczepienie układu resynchronizującego serce bez funkcji defibrylacji [CRT-P] 

• Wymiana rozrusznika dwujamowego 

• Wymiana rozrusznika jednojamowego 

• Zabieg Rashkinda 

• Zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego 

• Zaopatrzenie przetoki tętniczo-żylnej spiralami embolizacyjnymi 



• Zaopatrzenie przetoki tętniczo-żylnej środkami embolizacyjnymi – inne 

 


