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Aktualizované od 01.01.2023 

Kód  Znenie výkonu - charakteristika výkonu Podmienky akceptovania - revízne pravidlá 
Kombinácie s inými 
výkonmi  

Periodicita 
výkonov 

  
Lekári v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo môžu vykazovať zdravotné výkony aj zo všeobecnej časti - Spoločné výkony, ktorú tvoria časti I., II., III., IV., V. - 1.  
a 3. časť, časť VI., a výkony z časti SVALZ podľa vzorových špecializačných a vzorových certifikačných študijných programov. Ďalej môžu vykazovať výkony pod kódmi 2000, 
2001, 2002 a 2141. 

  

1 
Rada. Pod radou sa rozumie poskytnutie informácií pacientovi alebo 
zákonnému zástupcovi v súvislosti so zdravotným stavom.  

Výkon nemožno vykazovať pre telefonické objednávanie pacienta  
Zakázaná kombinácia  
s inými výkonmi    

1x  za deň na URČ 

10 

Rozbor a plánovanie cielených terapeutických postupov na 
ovplyvnenie chronických ochorení alebo ochorení viacerých 
orgánových systémov na účely racionálnej farmakoterapie vrátane 
rád, dokumentácie. Výkon môže vykázať lekár špecializovanej 
starostlivosti podľa § 8 ods. 3 zákona c. 576/2004 Z. z. o zdravotnej 
starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 
starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
„lekár špecializovanej starostlivosti“) u toho istého pacienta a toho 
istého ochorenia iba raz. Viacnásobné vykazovanie výkonov  
sa zdôvodňuje. 

Akceptuje sa len pri komplexnom prehodnotení doterajšej terapie  
a zásadnej zmene medikamentóznej terapie (v súlade  
s racionálnou farmakoterapiou), ktorá je zrejmá z osobného účtu 
poistenca. Nejedná sa o indikáciu medikamentóznej terapie 
na základe vyšetrenia pacienta = pridanie lieku do terapie,  
čo je súčasťou výkonov 60, 62 a 63,  ani indikáciu lieku od inej firmy  
z tej istej terapeutickej skupiny. 

 

1 x na URČ  
pri tom istom ochorení, 
opakované vykázanie  
sa zdôvodňuje 

15b 
Vyhodnotenie laboratórnych výsledkov vo vzťahu k zdravotnému 
stavu pacienta lekárom špecializovanej starostlivosti. 

Akceptuje sa len pri zhodnotení aspoň 2 druhov laboratórnych 
vyšetrení (napr. hematológia, biochémia a pod.), vrátane 
prinesených od iných ošetrujúcich lekárov, ktoré nie sú staršie ako  
3 mesiace, nie viacerých parametrov jedného druhu laboratórneho 
vyšetrenia. 

 1 x za deň na URČ  

60 

Komplexné vyšetrenie pacienta (kompletná anamnéza, vyšetrenie 
všetkých orgánových systémov, založenie zdravotnej dokumentácie, 
diagnostický záver, liečebný plán a (alebo) zaradenie do dispenzárnej 
starostlivosti, odoslanie pacienta  
na ďalšie laboratórne, prístrojové alebo odborné vyšetrenia  
– vypísanie žiadaniek, poučenie pacienta, vypísanie receptov 
a lekárskej správy (trvanie najmenej 30 minút). 

Uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti  
v zmysle § 12 zákona č. 576/2004 Z. z.. PZS poskytne poistencovi 
komplexné vyšetrenie v termíne do 30 dní od podpísania dohody o 
poskytovaní zdravotnej starostlivosti.  Súčasťou výkonu je aj kontrola 
povinného očkovania, kontrola poslednej preventívnej prehliadky 
pacientky. Informovaný súhlas pacientky s poskytnutím zdravotnej 
starostlivosti v súvislosti výkonom 60 je súčasťou zdravotnej 
dokumentácie pacientky.  

 
1 x za život na URČ 
u jedného PZS 

62 

Cielené vyšetrenie dvoch alebo viacerých orgánových systémov 
alebo dispenzárna kontrola. Poučenie o diéte a životospráve  
a predvolanie na vyšetrenie je súčasťou výkonu. Vyšetrenie trvá 
dlhšie ako 20 minút. 

Vyšetrenie obsahuje cielenú anamnézu, resp. anamnézu  
od poslednej kontroly, opis subjektívnych ťažkostí, objektívny nález, 
vypísanie správy, záver, vypracovanie plánu do nasledujúcej kontroly.  

 1 x za deň na URČ 

Gynekológia 

Revízne pravidlá 
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63 
Dôkladné vyšetrenie jedného orgánového systému alebo kontrolné 
vyšetrenie vrátane rád a dokumentácie. Vyšetrenie trvá dlhšie ako  
15 minút. 

Vyšetrenie obsahuje subjektívny, objektívny nález, zhodnotenie 
výsledkov, záver, písomnú správu, vypísanie receptu/ov, vypísanie 
žiadaniek na iné vyšetrenia, poučenie pacienta 

 1 x za deň na URČ 

63a 
Kontrolné zhodnotenie prebiehajúcej liečby pacientky, bez 
gynekologického fyzikálneho vyšetrenia. 

    1 x za deň na URČ 

65 Príplatok pri sťaženom výkone 
Vykazuje sa  s príslušnou diagnózou u pacienta ťažko mobilného, 
imobilného, mentálne postihnutého, dementného, zrakovo alebo 
sluchovo postihnutého.  

Povolená kombinácia  
s výkonmi 62, 63 

1 x za deň na URČ 

66 Príplatok pri sťaženom výkone  
Vykazuje sa  s príslušnou diagnózou u pacienta ťažko mobilného, 
imobilného, mentálne postihnutého, dementného, zrakovo alebo 
sluchovo postihnutého.  

Povolená kombinácia len  
s výkonom 60.  

1 x za deň na URČ 

 Pri výkonoch pod kódmi 100 až 105, 140, 142 až 149f, 157, 158, 159a, 159b, 159c, 160 sa nemôžu vykazovať výkony pod kódmi 12, 13, 15a, 60, 61, 62 a 63.  

 Výkony v type ZS 103    

100 Rady tehotnej žene v rámci starostlivosti o matku.    1 x za deň na URČ 

101 
Odber na vyšetrenie na stanovenie tehotnosti vrátane rád, prípadne 
odber na vyšetrenie choriongonadotropínu (HCG).  

  1 x za deň na URČ 

102 

Prvé vyšetrenie v  rámci predpôrodnej starostlivosti o tehotné    
s   určením   termínu   pôrodu  vrátane zisťovania anamnézy  
a vystavenia materského preukazu, ako  aj rady  tehotnej  
o  starostlivosť v  gravidite vrátane  vyšetrenia  TK,  pulzu,  hmotnosti 
a výkonu po kódom 101. 

 
 

  
1x za deň na URČ počas 
tehotenstva 

103 
Vyšetrenie a rady v priebehu gravidity s vyhodnotením výsledkov 
laboratórnych vyšetrení so zreteľom na riziká gravidity. 

Vykazuje sa spravidla jedenkrát za 28 dní a po 36. týždni gravidity 
jedenkrát za 7 dní ak poistenka je naďalej vo výlučnej  starostlivosti 
vykazujúceho lekára, s diagnózou Z34.0, Z34.8, Z34.9, Z35.0 až 
Z35.4, Z35.7 až Z35.9. 

   
 

1x za 28 dní na URČ     
po 36.týždni 1x za 7dní na 
URČ 

105 
Vyšetrenie a rady šestonedieľke v 6. až 8. týždni po pôrode, výkon  
sa môže vykazovať iba raz v súvislosti so šestonedelím. 

    
1x za deň na URČ počas 
šestonedelia 

108 

Ultrazvukové    sledovanie    tehotenstva    vrátane biometrie    
a  posúdenie   vývoja  orgánov   vrátane obrazovej dokumentácie,  
za každé vyšetrenie. Pri fyziologickom priebehu tehotenstva možno 
vyšetrenie vykazovať najviac tri razy. 

Ako súčasť preventívnej prehliadky v tehotenstve  s diagnózou Z34.0, 
Z34.8, Z34.9. 

Zakázaná kombinácia 
s výkonom 5808 

Max.3 x na URČ počas 
fyziologického tehotenstva 

110 
Odobratie plodovej vody amniocentézou vrátane ultrazvukového 
vyšetrenia pred 21. týždňom tehotenstva. 

  1 x za deň na URČ 

111 
Príplatok k výkonu pod kódom 110 pre potrebnú predoperačnú 
a pooperačnú starostlivosť vrátane prípravy operačných zariadení  
pri jeho ambulantnom vykonaní v ambulancii lekára. 

  1 x za deň na URČ 
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112 
Odobratie plodovej vody amniocentézou vrátane ultrazvukového 
vyšetrenia od 21. týždňa tehotenstva. 

  1 x za deň na URČ 

113 
Príplatok k výkonu pod kódom 112 pre žiaducu predoperačnú 
starostlivosť a pooperačnú starostlivosť vrátane prípravy operačných 
zariadení v ambulancii lekára. 

  1 x za deň na URČ 

116 Amnioskopia.   1 x za deň na URČ 

117 
Tokografické vyšetrenie pred 28. týždňom gravidity  
pri podozrení na predčasný nástup pôrodnej činnosti  
alebo zhodnotenie tokolýzy. 

  1 x za deň na URČ 

118 
Externé kardiotokografické vyšetrenie (CTG).  
Výkon  pod kódom 118  sa  môže  vykazovať za  jeden deň  
aj v prípade dvojčiat a trojčiat, najviac dva razy.  

Vykazuje sa po 36. týždni tehotenstva   Max 2x za deň na URČ       

120 
Vyšetrenie stredného prúdu moča na bielkoviny a cukor,  
ako aj mikroskopické vyšetrenie močového sedimentu.  

Výkon sa akceptuje v prípade vykonania vyšetrenia  
na ambulancii v plnom rozsahu.  
Ak sa nevykoná aj mikroskopické vyšetrenie močového sedimentu,  
je možné vykázať výkon 3526. 

 1 x za deň na URČ 

121 
Orientačné vyšetrenie moču na baktérie pomocou dôkazu nitritovou 
skúškou. 

  1 x za deň na URČ 

122 Odobratie krvi zo žily na vykonanie vyšetrení v gravidite.    1 x za deň na URČ 

155 
Cytologické vyšetrenia sterov z porcia a z cervixu. Cytologické 
vyšetrenia na včasnú diagnostiku rakoviny sa vykazujú podľa výkonu 
pod kódom 155 aj pri stavoch po hysterektómii. 

  1 x za deň na URČ 

156 
Palpačné vyšetrenie prsníkov a regionálnych lymfatických uzlín. 
Výkon sa môže vykazovať, ak nie je súčasťou iného vykazovaného 
výkonu. 

  1 x za deň na URČ 

157 

Vyšetrenie na včasnú  diagnostiku  rakoviny u ženy vrátane rád,  
ak vyšetrenie trvá dlhšie ako 20 minút. (Anamnéza, inšpekcia  
a palpácia  prsníkov, inšpekcia genitálií, vyšetrenie per   rectum, 
nastavenie spekula, gynekologické vyšetrenie vrátane odberu výteru 
na cytologické vyšetrenie). Potrebné odbery  
na hematologické  a biochemické vyšetrenie sa vykazujú osobitne.  

Výkony pod kódmi 155, 156 a 157 môže vykazovať gynekológ. 
Kolposkopické vyšetrenie sa môže vykazovať ako výkon  
pod kódom 1070. 
Vyšetrenia sa vykazujú v rozsahu určenom v prílohe č. 2 zákona  
o rozsahu zdravotnej starostlivosti.  

  1x ročne na URČ 
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 1. REGULÁCIA FERTILITY      1 x za deň na URČ 

165 
Rady   v  rámci   úprav  na   počatie,  prípadne   
so zainteresovaním partnera. 

  
Zakázaná kombinácia  
s výkonmi 1, 60, 62, 63 

 1 x za deň na URČ 

166 
Rady v rámci úprav na počatie, prípadne so zainteresovaním partnera 
vrátane anamnézy a gynekologického vyšetrenia, prípadne aj 
naordinovanie antikoncepčného prostriedku.  

Pri výkonoch pod kódmi 165 a 166 nemožno vykazovať výkony  
pod kódmi 1 až 8, 13, 60 až  63. 

Zakázaná kombinácia  
s výkonmi 1, 60, 62, 63 

 1 x za deň na URČ 

167 
Odobratie a fixácia sterového materiálu na cytologické vyšetrenie  
z porcia a z cervixu vrátane nákladov. 

     1 x za deň na URČ 

168 
Odber na  mikroskopické vyšetrenie natívneho preparátu - steru  
z pošvového sekrétu, prípadne z cervikálneho sekrétu. 

     1 x za deň na URČ 

168c Aminový test na BV.     1 x za deň na URČ 

168d Lokálne ošetrenie, výplach pošvy.     1 x za deň na URČ 

169 
Odber a mikroskopické vyšetrenie natívneho preparátu - steru  
z pošvového sekrétu, prípadne z cervikálneho sekrétu. 

    1 x za deň na URČ 

169a 
Odobratie a príprava sterového materiálu na vyšetrenie mikróbneho 
obrazu pošvového (MOP). 

    1 x za deň na URČ 

180 

Lekárska rada o metódach, rizikách a následkoch sterilizácie  
zo zdravotných dôvodov, ako aj o alternatívnych opatreniach  
na zabránenie počatia vrátane vyšetrenia a odporúčania vhodnej 
operačnej metódy.  

    1 x za deň na URČ 

180a 
Lekárska rada o metódach, rizikách a následkoch sterilizácie  
na vlastnú žiadosť, ako aj o alternatívnych opatreniach na zabránenie 
počatia vrátane vyšetrenia a odporúčania vhodnej operačnej metódy.  

    1 x za deň na URČ 

1184 Vyšetrenie spermií, prípadne aj hodnotenie a zistenie ich počtu   1 x za deň na URČ 

1192a Výkon asistovanej reprodukcie jeden cyklus pred odberom oocytov.   Len odborný lekár v IVF centre.   1 x za deň na URČ 

1192b 
Výkon asistovanej reprodukcie jeden cyklus s odberom oocytov  
k invitrofertilizácii, bez prenosu embryí. 

 Len odborný lekár v IVF centre.   1 x za deň na URČ 

1192c 
Výkon asistovanej reprodukcie jeden komplexný cyklus  
s prenosom embryí 

 Len odborný lekár v IVF centre.   1 x za deň na URČ 
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190 

Rada v súvislosti s prerušením tehotenstva zo zdravotných dôvodov  
o lekársky významných hľadiskách pri prerušení tehotenstva vrátane 
gynekologického vyšetrenia, odberu a vyhodnotenia imunologicko  
- tehotenského testu. 

  
Zakázaná kombinácia  
s výkonmi 1, 12, 13,15a, 60, 62, 
63,101 

1 x za deň na URČ 

     

1020 
Vyšetrenie rodičky s plánovaním vedenia pôrodu. Pri výkone pod 
kódom 1020 sa výkony pod kódmi  5, 6, 60 až 63 a 103 nemôžu 
vykazovať. 

  
Zakázaná kombinácia  
s výkonmi 60, 62, 63, 103 

 1 x za deň na URČ 

1070 
Kolposkopia. Výkon pod kód 1070 sa môže vykazovať  
pri výkonoch pod kódmi 60, 62, 63 a 157. 

Podmienkou akceptácie je príslušné prístrojové vybavenie 
ambulancie akceptované poisťovňou (doklad o nadobudnutí 
prístroja, prehlásenie o zhode, zaškolenie).  

Povolená kombinácia 
s výkonmi 60, 62, 63, 157 

1 x za deň na URČ 

1080 Odstránenie cudzieho telesa z pošvy dieťaťa.     1 x za deň na URČ 

1081 Vaginoskopia u dieťaťa alebo pri vaginálnej stenóze. 

Podmienkou akceptácie je príslušné prístrojové vybavenie 
ambulancie akceptované poisťovňou (doklad o nadobudnutí 
prístroja, prehlásenie o zhode, zaškolenie). 
Len odborný lekár s nadstavbovou špecializáciou z detskej 
gynekológie.  

  1 x za deň na URČ 

1084 
Elektrodiatermokoagulácia alebo  kryonizácia portia a (alebo) 
kryochirurgický zásah v oblasti vagíny a (alebo) vulvy. 

Podmienkou akceptácie je príslušné prístrojové vybavenie 
ambulancie akceptované poisťovňou (doklad o nadobudnutí 
prístroja, prehlásenie o zhode, zaškolenie). 

  1 x za deň na URČ 

1084a 
Elektrodiatermokoagulácia alebo  kryonizácia portia a (alebo) 
kryochirurgický zásah v oblasti vagíny a (alebo) vulvy u dieťaťa. 

Podmienkou akceptácie je príslušné prístrojové vybavenie 
ambulancie akceptované poisťovňou (doklad o nadobudnutí 
prístroja, prehlásenie o zhode, zaškolenie). Len odborný lekár 
s nadstavbovou špecializáciou z detskej gynekológie. 

  1 x za deň na URČ 

1088 Úprava polohy maternice vložením pesaru.      1 x za deň na URČ 

1090 
Naloženie  alebo  výmena  pesaru,  v prípade potreby okluzívneho 
pesaru z terapeutických dôvodov (descensus, prolaps a pod.). 

     1 x za deň na URČ 

1107 Lokálne ošetrenie v pošve.      1 x za deň na URČ 

1131 Odstránenie cerclagee.      1 x za deň na URČ 
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 Ultrazvuk - USG 
Podmienkou akceptácie je príslušné prístrojové vybavenie ambulancie akceptované poisťovňou 
(doklad o nadobudnutí prístroja, prehlásenie o zhode, zaškolenie). 

 

5301 
Vyšetrenie jedného orgánu alebo orgánového systému 
(nemôže sa vykazovať s výkonmi pod kódmi 5300, 5302 až 5312) 

Obrazová dokumentácia a popis vyšetrovaných orgánov je súčasťou 
zdravotnej dokumentácie.   

Zakázaná kombinácia  
s výkonmi 5300,5302, 5312 

1x deň na 1 URČ 

5303 
Vyšetrenie močového traktu a orgánov malej panvy u ženy  
(nemôže sa vykazovať s výkonom pod kódom 5300) 

Obrazová dokumentácia a popis vyšetrovaných orgánov je súčasťou 
zdravotnej dokumentácie.   

Zakázaná kombinácia  
s výkonmi 5305, 5307  

1x deň na 1 URČ 
Max 3 x za mesiac 

5304 
Ultrazvukové vyšetrenie transrektálnou sondou  
(nemôže sa vykazovať s výkonmi pod kódmi 5302 a 5303) 

Obrazová dokumentácia a popis vyšetrovaných orgánov je súčasťou 
zdravotnej dokumentácie.   

Zakázaná kombinácia 
s výkonmi 5301, 5302, 5303 

Max 2 x za mesiac 

5305 
Ultrazvukové vyšetrenie intravaginálnou sondou  
(nemôže  
sa vykazovať s výkonom pod kódom 5303). 

Obrazová dokumentácia a popis vyšetrovaných orgánov je súčasťou 
zdravotnej dokumentácie.   

Zakázaná kombinácia 
s výkonmi 5301, 5303,  5307  

1 x za deň na URČ 
Max 3 x za mesiac 
1 x za rok s dg Z01 

5308 
Ultrazvukové vyšetrenie obidvoch prsníkov, axíl a regionálnych 
lymfatických uzlín 

 Zakázaná kombinácia s  5301 

1x za deň na URČ  
Max 2 x za mesiac 
1x  / 2 roky (strieda  
sa s mamografiou) 

5315 
Príplatok za duplexné vyšetrenie ciev pomocou PW alebo CW 
Dopplera vo vyšetrovanej oblasti pre výkony pod kódmi 108, 5300  
až 5310, 5312 až 5314, 5317 

 
Zakázaná kombinácia 
s výkonom 5316 

1x za deň na URČ 

5316 
Príplatok za duplexné vyšetrenie ciev pomocou PW Dopplera  
a farebného mapovania toku (CFM) vo vyšetrovanej oblasti  
(pre výkony pod kódmi 108, 5300 až 5310, 5312 až 5314, 5317).  

 
Zakázaná kombinácia 
s výkonom 5315 

1x za deň na URČ 

5804 
Intrauterinné vyšetrenie srdca, mozgu, vývojových anomálií 
morfologicky, vrátane Dopplera. Výkon môžu vykazovať detský 
kardiológ, detský neurológ, gynekológ s USG certifikátom. 

Akceptuje sa v odbornosti 247.  
1 x za deň na URČ 
Max 1 x za mesiac 

5807 Ultrazvukový folikulometrický monitoring (jeden cyklus). Vykazuje odborný lekár v IVF centre a lekár v odbornosti 247  
1x za deň na URČ 
Max 1 x za 28 dní  

5808 
Ultrazvukové sledovanie tehotenstva, vrátane biometrie plodu, 
najviac trikrát počas fyziologického tehotenstva). 

V type ZS 103 sa akceptuje z dôvodu zmeny zdravotného stavu, ktorý 
ohrozuje vývin plodu alebo zdravie matky (vykazuje sa s príslušnou 
diagnózou, pre ktorú bolo vyšetrenie indikované).  

Zakázaná kombinácia 
s výkonom 108  

1x deň na 1 URČ 
Max 3 x počas 1 gravidity 

5809 
Vyšetrenie šijového prejasnenia (NT) plodu. Môže sa vykazovať s 
výkonom pod kódom 108 iba raz počas tehotenstva. 

Akceptuje sa v odbornosti 247 a lekárom s certifikátom z Londýna   
1x na URČ počas gravidity  
v 12-13 týždni 
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 Výkony ako súčasť skríningu rakoviny krčka maternice   

4M04004 

Konzultačná, expertná kolposkopia. Konzultačná, expertná kolposkopia. 

 V prípade abnormálneho cytologického nálezu u poistenky.  

 Ak ho vykazuje lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore onkológia v gynekológii, držiteľ certifikovanej pracovnej činnosti 
   v expertnej kolposkopii a vybrané gynekologicko-pôrodnícke ambulancie. 

 Lekár musí byť evidovaný v informačnom systéme Poisťovne u daného Poskytovateľa a súčasne uvedený v Zozname lekárov  
   na konzultácie v prípade zistených abnormálnych cytologických nálezov alebo v inom obdobnom zozname zverejnenom  
   na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva SR a platnom v čase vykonania výkonu.  

 Pri dodržiavaní postupu v zmysle Odborného usmernenia na vykazovanie zdravotných výkonov a diagnóz (kódovanie) 
  pre zdravotníckych pracovníkov a zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti participujúcich na skríningu rakoviny krčka  
  maternice v platnom znení. 

  

4M04007 

Punch biopsia 
 V prípade abnormálneho cytologického nálezu u poistenky.  

 Ak ho vykazuje lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore onkológia v gynekológii, vybraná gynekologicko-pôrodnícka  
  ambulancia, držitelia certifikovanej pracovnej činnosti – expertná kolposkopia a lekári, ktorí sú v príprave na získanie tejto  
  certifikovanej pracovnej činnosti.  

 Lekár musí byť evidovaný v informačnom systéme Poisťovne u daného Poskytovateľa a súčasne uvedený v Zozname lekárov  
   na konzultácie v prípade zistených abnormálnych cytologických nálezov alebo v inom obdobnom zozname zverejnenom na  
   webovom sídle Ministerstva zdravotníctva SR a platnom v čase vykonania výkonu.  

 Pri dodržiavaní postupu v zmysle Odborného usmernenia na vykazovanie zdravotných výkonov a diagnóz (kódovanie) pre  
   zdravotníckych pracovníkov a zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti participujúcich na skríningu rakoviny krčka  
   maternice v platnom znení.  

 Ak bol vykázaný s niektorou z nasledovných diagnóz v rámci manažmentu abnormálnych cytologických nálezov: 
- Ascus - R87.60,  
- ASC-H- R87.61,  
- L-SIL- R87.62,H-SIL-R87.63,  
- karcinóm - R87.64,  
- chýbajú žľazové bunky transformačnej zóny - R87.65, 
 - iný abnormálny cytologický nález- R87.66,  
- nešpecifikovaný abnormálny cytologický nález- R87.67.  

 Ak bol vykázaný po stanovení histologickej diagnózy v rámci ďalšieho sledovania, follow up, s niektorým z nasledovných  
  histologických diagnostických kódov:  
- N87.0 (CIN I, low grade SIL, ľahká dysplázia),  
- N87.1 (CIN II),  
- D06.0 (CGIN, AIS-glandulárne neoplázie),  
- D06.1 (CIN III, high grade SIL, ťažká dysplázia),  
- C53.0-9 (invazívny karcinóm). 

  

 


