Kódy výkonov
jednodňovej zdravotnej starostlivosti
Kód
Názov výkonu
výkonu
Odbor všeobecná chirurgia, ortopédia a traumatológia
8501
operácie jednoduchých prietrží
8502
transrektálna polypektómia
8506
operácia subakromiálneho impingement syndrómu – len artroskopicky
8507
operácia poúrazovej paraartikulárnej burzitídy vo všetkých lokalizáciách
8509
operačná dynamizácia vnútrodreňových klincov
8510
operačná repozícia jednoduchých zlomenín v celkovej anestézii
8511
operačné riešenie pollex saltans
8512
operačné riešenie fractura metacarpi
8513
operačné riešenie epicondylitis radialis
8514
operačné riešenie epicondylitis ulnaris
8516
operačné riešenie fractura capitis radii
8517
operačné riešenie synovitis cubiti
8521
operačné riešenie decompresio subacromialis
8525
operačné riešenie hallux valgus
8527
operačné riešenie digitus hammatus
8528
operačné riešenie digitus malleus
8529
operačné riešenie digitus supraductus
8530
operačné riešenie metetarsus l. varus
8532
operačné riešenie neuralgie Mortoni
8533
artroskopické výkony v lakťovom zhybe
8534
artroskopické výkony v ramennom zhybe
8535
artroskopické výkony v kolennom zhybe
8536
artroskopické výkony v členkovom zhybe
8537
operačná extrakcia malého osteosyntetického materiálu a vonkajších fixátorov
8538
extirpácia sakrálneho dermoidu
8539
operácia varixov dolných končatín
8540
operácia análnych fistúl a fisúr
Operácie šliach na ruke:
8548
tenolýza
8551
transpozícia šlachy
Operácia malých kĺbov ruky:
8552
artrolýza
8553
artrodéza
Odbor gynekológia a pôrodníctvo
8610
gynekologické vyšetrenie v narkóze
8611
konizácia cervixu
8612
excísia vulvy
8613
operácia cýst glandulae vestibularis – Bartolinskej žľazy
8634
dilatácia a kyretáž dutiny maternice
Invazívna sonografia:
8614
kordocentéza
8615
amnioinfúzia
8616
punkcia ovariálnych cýst
8618
punkcia ovária
8619
resekcia vaginálneho septa
8620
hysteroskopia diagnostická a operačná

8621
8635

transcervikálna resekcia uterinného septa
amniocentéza
Laparoskopické výkony:
sterilizácia
rozrušenie zrastov
salpingostómia
salpingektómia
ovariálna cystektómia
uretrálna suspenzia (so suburetrálnou páskou na liečbu stresovej inkontinencie)

8623
8624
8625
8626
8627
8631
Odbor oftalmológia
1390
operácia sivého zákalu s implantáciou umelej vnútroočnej šošovky
sekundárna implantácia intraokulárnej šošovky do prednej očnej komory alebo do
1391
sulcus ciliare
1392
sekundárna implantácia intraokulárnej šošovky transsklerálnou fixáciou
1393
operácia sekundárnej katarakty
1394
repozícia implantovanej umelej vnútroočnej šošovky
8700
operácia strabizmu
8704
excimer laserové operácie rohovky
8706
operácie glaukómov - okrem laserových
Odbor otorinolaryngológia
8800
adenotómia endoskopická
8801
tonsilektómia
8802
tonzilotómia
8803
uvulopalatoplastika - laserom
8805
extrakcia kameňa submandibulárnej žlazy
8806
extirpácia sublinguálnej slinnej žlazy
8809
endoskopická chordektómia
8810
endoskopická laterofixácia
8813
extirpácia mediálnej krčnej cysty
8814
extirpácia laterálnej krčnej cysty
8815
turbinoplastika
8816
dakryocystorinoskopia
8819
operácia – odstránenie exostózy vonkajšieho zvukovodu
8820
myringoplastika
8822
tympanoplastika
8825
adenotómia
8826
mikrochirurgické výkony na hrtane
8827
septoplastika
8828
rekonštrukcia perforácie septa nosa
8830
funkčná endoskopická sínusová chirurgia (FESS)
8831
operácia prínosovej dutiny vonkajším prístupom
8833
aurikuloplastika zo zdravotných dôvodov
Kombinácie výkonov počas jednej operácie
8850
endoskopická adenotómia + tonzilektómia
8851
endoskopická adenotómia + tonzilotómia
8852
tonzilektómia + uvulopalatoplastika
8853
turbinoplastika + dacryocystorinostómia
8854
turbinoplastika + funkčná endoskopická sinusová chirurgia (FEES)
8855
turbinoplastika + septoplastika
8856
turbinoplastika + rekonštrukcia perforácie nosového septa
8857
septoplastika + funkčná endoskopická sinusová chirurgia (FEES)

8858
operácia stenózy zvukovodu + tympanoplastika
Odbor urológia
8900
orchiektómia pri atrofickom semenníku
8902
resekcia kondylomát na penise
8903
orchiopexia retinovaného hmatného semenníka - nie pri kryptorchizme
8905
zavedenie uretrálnej endoprotézy
8908
uretrálna suspenzia (so suburetrálnou páskou na liečbu stresovej inkontinencie)
8909
operácia fimózy – cirkumcízia zo zdravotných dôvodov
8911
plastika varikokély
8912
resekcia spermatokély alebo cysty nadsemenníka
8913
operácia hydrokély u chlapcov – podmienkou je špecializácia z detskej urológie

8914

operácia hydrokély mužov

Odbor stomatológia (stomatochirurgia)
9000
artroskopická operácia temporomandibulárnych kĺbov
9003
plastiky oroantrálnych klomunikácií
9005
operačná extrakcia viacerých retinovaných zubov
9006
operačná fixácia luxovaných a subluxovaných zubov
9007
operačná replantácia zubov
9009
operačná predprotetická úprava čelustí
9011
operačná egalizácia ďasnových výbežkov
9013
extrakcia viacerých zubov v celkovej anestéze
9014
dentoalveolárne chirurgické výkony v celkovej anestéze pre polyvalentnú alergiu
dentoalveolárne chirurgické výkony v lokálnej anestéze u geriatrických a
9015
rizikových pacientov vzhľadom na interné ochorenie
9017
operačná elevácia zygomatickomaxillárneho komplexu v celkovej anestéze
9021
operačná repozícia a fixácia jednoduchých zlomenín sánky
9022
operačná repozícia a fixácia j zlomenín alveolárneho výbežku sánky a maxily
9023
extirpácia dentálnych cýst
9024
operačné prehĺbenie vestibula v oblasti maxily a frontálneho úseku mandibuly

