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Szpital Grupy LUX MED zapewnia 
kompleksowe usługi w ramach chirurgii  
jednego dnia: chirurgii ogólnej, chirurgii 
plastycznej, ortopedii, laryngologii, ginekologii  
i urologii.

Przez całą dobę czuwamy w pogotowiu  
w stanach nagłych (urazy, zranienia,  
złamania). Proponujemy także szeroką  
ofertę badań diagnostycznych z zakresu 
radiologii i endoskopii przewodu pokarmowego.
Przeprowadzamy zabiegi w minimalnym 
czasie, dzięki czemu Pacjent szybciej  
wraca do zdrowia.

Szpital Grupy LUX MED dla każdego!

CENTRUM CHIRURGII REKI

S Z P I T A L

By wziąć sprawy  
w swoje ręce

„Cieśń nadgarstka”, „kciuk narciarza”, „łokieć tenisisty” 
oraz inne schorzenia w obrębie nadgarstka i ręki 

leczymy nowoczesnymi metodami chirurgicznymi 
z wykorzystaniem implantów ortopedycznych.



www.luxmed.pl

Centrum Chirurgii Ręki

Ręka ludzka z przeciwstawnym kciukiem jest skomplikowanym 
narzędziem o wyjątkowo wszechstronnym zastosowaniu.  
Jej nieprawidłowe funkcjonowanie uniemożliwia wykonywanie 
codziennych, nawet najprostszych czynności.

Ze względu na skomplikowaną budowę anatomiczną ręki, chirurgia 
ręki jest nieco wyodrębnioną dziedziną na pograniczu ortopedii, 
chirurgii ogólnej i chirurgii plastycznej.

W Szpitalu Grupy LUX MED wykonujemy pełny zakres operacji  
w obrębie nadgarstka i ręki oraz całej kończyny górnej u dorosłych. 
Stosujemy szeroką gamę najnowszych implantów ortopedycznych 
renomowanych firm. W celu ustalenia przebiegu leczenia oraz 

kwalifikacji do leczenia operacyjnego prowadzimy Poradnię Chirurgii 
Ręki. Istnieje możliwość kierowania pacjenta na specjalistyczną 
rehabilitację pooperacyjną. Zabiegi można wykonać odpłatnie lub
w ramach kontraktu z NFZ.

Zaopatrzenie chirurgiczne urazów ręki i kończyny górnej
Pacjenci z urazami kończyny górnej wstępnie zaopatrywani  
są na ostrym dyżurze ortopedycznym lub chirurgicznym. Stosujemy 
nowoczesne metody zespolenia złamań kości za pomocą implantów 
śródoperacyjnej kontroli RTG i USG oraz z zastosowaniem technik 
mikrochirurgicznych. Dokonujemy rekonstrukcji pierwotnej uszkodzeń 
ścięgien i nerwów obwodowych oraz urazów wielotkankowych.

Zaopatrzenie chirurgiczne następstw urazów ręki
Wykonujemy operacje rekonstrukcji wtórnej powikłań po złamaniach 
(leczenie stawów rzekomych i zaburzeń zrostu kości, deformacji 
i przykurczów palców), po uszkodzeniach ścięgien zginaczy  
i prostowników (plastyki, przeszczepy, transfery ścięgien) oraz  
po uszkodzeniach nerwów obwodowych.

Leczenie chirurgiczne chorób tkanki łącznej:
choroba DeQuervaina, przykurcz Dupuytrena, ganglion, 
zakleszczające zapalenie pochewek ścięgien (strzelający palec).

Leczenie chirurgiczne choroby zwyrodnieniowej stawów 
ręki oraz RZS:
artroza stawu śródręczno-nadgarstkowego kciuka, artroza 
nadgarstka, artroplastyki stawów międzypaliczkowych i śródręczno-
paliczkowych.

Leczenie chirurgiczne zespołów uciskowych nerwów 
obwodowych:
zespół „cieśni” kanału nadgarstka, zespół rowka nerwu łokciowego, 
zespół kanału Guyona itp. W leczeniu zespołu kanału nadgarstka 
stosujemy małoinwazyjną metodę „małego cięcia”, której 
skuteczność została udowodniona naukowo.

Leczenie czynnikami wzrostu:
łokieć tenisisty, zwyrodnienie ścięgna Achillesa, kolano skoczka, 
łokieć golfisty, ostrogi piętowe, zaburzenia zrostu kostnego. 

Osocze bogatopłytkowe PRP (Platelet Rich Plasma) jest 
autologicznym koncentratem płytek krwi w niewielkiej objętości 
osocza. Krwinki płytkowe uwalniają siedem podstawowych czynników 
wzrostu, które wspomagają procesy gojenia.

Wszystkie zabiegi z zakresu chirurgii ręki wykonuje 
dr n. med. Jarosław Strychar

specjalista ortopedii i chirurgii urazowej z 14 letnim stażem.  

Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas pracy w najlepszych 
ośrodkach chirurgii ręki w Polsce (Poznań, Szczecin) oraz w Wielkiej 
Brytanii (Londyn), Niemczech (Schwerin) i Portugalii (Lizbona). 
Stypendysta Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Artroskopowej 
(ESSKA) oraz Europejskiej Federacji Towarzystw Chirurgii Ręki (FESSH).


