
Tabela operacji medycznych zawierająca wykaz operacji medycznych oraz ich przynależność do poszczególnych klas:

UKŁAD NERWOWY Klasa
Tkanka mózgowa

Rozległe wycięcie tkanki mózgowej I

Wycięcie zmiany w tkance mózgowej I

Stereotaktyczna ablacja tkanki mózgowej I

Drenaż zmiany w tkance mózgowej II

Neurostymulacja mózgu II

Komory mózgowe i przestrzeń podpajęczynówkowa

Wytworzenie przetoki komory mózgowej  
(wentrykulostomii) III

Rewizja wentrykulostomii III

Endoskopowe zabiegi terapeutyczne  
na komorach mózgowych III

Zabiegi dotyczące przestrzeni  
podpajęczynówkowej mózgu II

Nerwy czaszkowe

Przeszczep nerwów czaszkowych I

Wewnątrzczaszkowe przecięcie nerwów czaszkowych I

Pozaczaszkowe wycięcie nerwu błędnego (X) II

Pozaczaszkowe wycięcie innego nerwu czaszkowego II

Wycięcie zmiany w obrębie nerwu czaszkowego I

Operacja naprawcza nerwu czaszkowego I

Wewnątrzczaszkowe stereotaktyczne uwolnienie  
nerwu czaszkowego II

Neurostymulacja nerwu czaszkowego III

Opony mózgowe

Wycięcie zmiany w obrębie opon mózgowych I

Operacja naprawcza opony twardej I

Drenaż przestrzeni zewnątrzoponowej I

Drenaż przestrzeni podoponowej I

Rdzeń kręgowy i inne struktury kanału kręgowego

Częściowe wycięcie rdzenia kręgowego I

Operacje na korzeniach nerwów rdzeniowych I

Nerwy obwodowe

Wycięcie nerwu obwodowego IV

Zniszczenie nerwu obwodowego IV

Wycięcie zmiany w obrębie nerwu obwodowego IV

Mikrochirurgiczna operacja naprawcza nerwu obwodowego III

Inne części układu nerwowego

Wycięcie nerwu współczulnego (sympatektomia)  
w odcinku szyjnym III

 

UKŁAD WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO. SUTEK Klasa

Przysadka i szyszynka

Wycięcie przysadki I

Zniszczenie przysadki II

Operacje szyszynki I

Tarczyca i przytarczyce

Wycięcie tarczycy III

Operacje dotyczące nieprawidłowo umiejscowionej tkanki tarczycy II

Operacje dotyczące przewodu tarczowo-językowego III

Wycięcie przytarczyc(y) II

Inne gruczoły wydzielania wewnętrznego

Wycięcie grasicy III

Wycięcie nadnercza III

Operacje dotyczące nieprawidłowej tkanki nadnerczy III

Sutek

Całkowita amputacja sutka III

Operacje rekonstrukcyjne sutka I

Nacięcie sutka V

Operacje na przewodach mlekonośnych sutka IV

Operacje brodawki sutkowej IV

 
OKO  Klasa
Oczodół

Usunięcie oka (gałki ocznej) – enukleacja IV

Wycięcie zmiany w obrębie oczodołu III

Wszczepienie protezy oka IV

Rewizja protezy oka IV

Plastyczna operacja naprawcza oczodołu III

Nacięcie oczodołu IV

Mięśnie oka

Połączone operacje mięśni oka III

Cofnięcie mięśnia oka IV

Wycięcie mięśnia oka IV

Częściowe rozdzielenie ścięgna mięśnia oka IV
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Spojówka i rogówka

Zeszycie rogówki V

Usunięcie ciała obcego z rogówki V

Nacięcie rogówki IV

Twardówka i tęczówka

Wycięcie zmiany w obrębie twardówki IV

Operacje odklejającej się siatkówki z klamrowaniem III

Nacięcie twardówki IV

Wycięcie tęczówki IV

Operacje filtrujące tęczówki III

Nacięcie tęczówki IV

Komora przednia gałki ocznej i soczewka

Wycięcie ciała rzęskowego IV

Zewnątrztorebkowe wycięcie soczewki IV

Wewnątrztorebkowe wycięcie soczewki IV

Nacięcie torebki soczewki V

Siatkówka i inne części oka

Operacje ciała szklistego III

Odklejenie siatkówki – leczenie fotokoagulacją IV

Zniszczenie zmiany siatkówki IV

 
UCHO Klasa
Ucho zewnętrzne i przewód słuchowy zewnętrzny

Drenaż ucha zewnętrznego IV

Oczyszczenie zewnętrznego przewodu słuchowego V

Wyrostek sutkowaty i ucho środkowe

Wypatroszenie komórek powietrznych wyrostka sutkowatego II

Operacje naprawcze błony bębenkowej III

Drenaż ucha środkowego V

Rekonstrukcja kosteczek słuchowych II

Wycięcie zmiany ucha środkowego IV

 
UKŁAD ODDECHOWY Klasa
Nos

Amputacja (resekcja) nosa III

Operacje plastyczne nosa III

Operacje przegrody nosa IV

Operacje małżowiny nosa V

Chirurgiczne zatrzymanie krwawienia z jamy nosowej IV

Tamponada nosa V

Operacje nosa zewnętrznego V

Zatoki przynosowe

Operacje zatoki szczękowej z dostępu podwargowego IV

Operacje zatoki czołowej IV

Operacje zatoki klinowej IV

Operacje niewyszczególnionej zatoki przynosowej V

Gardło

Wycięcie gardła I

Operacje naprawcze gardła III

Terapeutyczne zabiegi endoskopowe gardła III

Krtań

Wycięcie krtani III

Otwarte wycięcie zmiany w obrębie krtani III

Odtworzenie krtani I

Endoskopowe zabiegi mikroterapeutyczne  
w obrębie krtani III

Tchawica i oskrzela

Częściowe wycięcie tchawicy I

Operacje plastyczne tchawicy III

Otwarta implantacja protezy tchawicy III

Wyłonienie tchawicy (tracheostomia) IV

Otwarte operacje ostrogi tchawicy III

Częściowe wycięcie oskrzela III

Endofiberoskopowe zabiegi terapeutyczne w obrębie  
dolnych dróg oddechowych III

Terapeutyczne zabiegi endoskopowe w obrębie  
dolnych dróg oddechowych z użyciem bronchoskopu III

Płuca i śródpiersie

Przeszczep płuca I

Wycięcie płuca I

Otwarte wycięcie zmiany w obrębie płuca I

Otwarte operacje śródpiersia IV

Terapeutyczne zabiegi endoskopowe w śródpiersiu III

 
JAMA USTNA Klasa
Język i podniebienie

Wycięcie języka III

Wycięcie zmiany w obrębie języka V

Nacięcie języka V

Wycięcie zmiany w obrębie podniebienia V

Korekcja zniekształcenia podniebienia IV

Migdałki i inne części jamy ustnej

Wycięcie migdałków podniebiennych IV

Wycięcie zmiany w obrębie innych części jamy ustnej V

Odtworzenie innej części jamy ustnej IV

Ślinianki

Wycięcie ślinianki IV

Wycięcie zmiany w obrębie ślinianki IV

Nacięcie ślinianki V

Przemieszczenie przewodu ślinianki  
(przeszczepienie ujścia przewodu ślinianki) IV

Otwarte usunięcie kamienia z przewodu ślinianki IV

Podwiązanie przewodu ślinianki V

Poszerzenie przewodu ślinianki V

Usunięcie kamienia ze światła przewodu ślinianki IV
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GÓRNY ODCINEK PRZEWODU POKARMOWEGO Klasa
Przełyk,  
w tym przepuklina rozworu przełykowego przepony

Wycięcie przełyku i żołądka I

Całkowite wycięcie przełyku I

Częściowe wycięcie przełyku III

Otwarte wycięcie zmiany w obrębie przełyku III

Zespolenie omijające przełyku II

Rewizja zespolenia przełykowego III

Operacja naprawcza przełyku I

Wytworzenie przetoki przełykowej III

Nacięcie przełyku III

Otwarte operacje żylaków przełyku III

Otwarta implantacja protezy przełyku III

Fiberoendoskopowe usunięcie zmiany w obrębie przełyku IV

Usunięcie zmiany w obrębie przełyku  
przy użyciu sztywnego endoskopu IV

Żołądek z odźwiernikiem oraz endoskopia górnego  
odcinka przewodu pokarmowego

Całkowite wycięcie żołądka I

Częściowe wycięcie żołądka II

Otwarte wycięcie zmiany w obrębie żołądka III

Operacje plastyczne żołądka III

Zespolenie żołądkowo-dwunastnicze III

Zespolenie żołądka z przemieszczonym jelitem czczym III

Wytworzenie przetoki żołądkowej (gastrostomii) III

Operacje wrzodu żołądka III

Nacięcie odźwiernika III

Fiberoendoskopowe usunięcie zmiany  
w obrębie górnego odcinka przewodu pokarmowego IV

Dwunastnica

Wycięcie dwunastnicy III

Otwarte usunięcie zmiany w obrębie dwunastnicy II

Zespolenie omijające dwunastnicę III

Operacje wrzodu dwunastnicy III

Endoskopowe zabiegi terapeutyczne  
w obrębie dwunastnicy IV

Jelito czcze

Wycięcie jelita czczego III

Wycięcie zmiany w obrębie jelita czczego III

Wytworzenie przetoki jelita czczego (jejunostomii) III

Zespolenie omijające jelito czcze III

Endoskopowe zabiegi terapeutyczne w obrębie jelita czczego III

Jelito kręte

Wycięcie jelita krętego III

Otwarte wycięcie zmiany w obrębie jelita krętego III

Zespolenie omijające jelito kręte III

Rewizja zespolenia jelita krętego III

Wytworzenie przetoki jelita krętego (ileostomii) III

Rewizja przetoki jelita krętego (ileostomii) III

Wewnątrzbrzuszne manipulacje na jelicie krętym III

Endoskopowe zabiegi terapeutyczne w obrębie jelita krętego III

 
DOLNY ODCINEK PRZEWODU POKARMOWEGO Klasa
Wyrostek robaczkowy

Wycięcie wyrostka robaczkowego ze wskazań nagłych IV

Okrężnica

Całkowite wycięcie okrężnicy i odbytnicy I

Całkowite wycięcie okrężnicy I

Rozszerzone wycięcie prawej połowy okrężnicy II

Wycięcie poprzecznicy II

Wycięcie lewej połowy okrężnicy II

Wycięcie esicy II

Wycięcie zmiany w obrębie okrężnicy III

Zespolenie omijające okrężnicę III

Wyłonienie kątnicy (cekostomia) III

Nacięcie okrężnicy III

Wewnątrzbrzuszne manipulacje na okrężnicy III

Otwarte operacje okrężnicy z użyciem endoskopu III

Endoskopowe usunięcie zmiany w obrębie okrężnicy IV

Endoskopowe usunięcie zmiany w obrębie  
dolnej części okrężnicy przy użyciu fiberosigmoidoskopu IV

Endoskopowe usunięcie zmiany w obrębie dolnej części  
okrężnicy przy użyciu sztywnego sigmoidoskopu IV

Odbytnica

Wycięcie odbytnicy I

Otwarte wycięcie zmiany w obrębie odbytnicy III

Ufiksowanie odbytnicy z powodu jej wypadania III

Przezzwieraczowe operacje odbytnicy III

Operacje z powodu wypadania odbytnicy z dostępu przez krocze III

Odbyt i okolica okołoodbytowa

Wycięcie guzków krwawniczych (hemoroidów) IV

Zniszczenie guzków krwawniczych (hemoroidów) V

Wycięcie torbieli włosowej IV

 
INNE NARZĄDY JAMY BRZUSZNEJ  
– GŁÓWNIE UKŁADU POKARMOWEGO Klasa
Wątroba

Przeszczep wątroby I

Częściowe wycięcie wątroby I

Wycięcie zmiany w obrębie wątroby I

Operacja naprawcza wątroby II

Nacięcie wątroby IV

Zabiegi terapeutyczne w obrębie wątroby  
przy użyciu laparoskopu IV

Transluminalne (śródnaczyniowe) zabiegi  
dotyczące naczyń krwionośnych wątroby IV
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Pęcherzyk żółciowy

Wycięcie pęcherzyka żółciowego III

Zespolenie pęcherzyka żółciowego II

Nacięcie pęcherzyka żółciowego IV

Przezskórne zabiegi terapeutyczne  
dotyczące pęcherzyka żółciowego IV

Przewody żółciowe

Wycięcie przewodu żółciowego II

Wycięcie zmiany w obrębie przewodu żółciowego III

Zespolenie przewodu żółciowego I

Zespolenie przewodu żółciowego wspólnego III

Otwarta implantacja protezy przewodu żółciowego III

Operacja naprawcza przewodu żółciowego II

Nacięcie przewodu żółciowego III

Plastyka zwieracza Oddiego  
z dostępu przezdwunastniczego III

Nacięcie zwieracza Oddiego  
z dostępu przezdwunastniczego III

Endoskopowe nacięcie zwieracza Oddiego  
(sfinkterotomia endoskopowa) IV

Endoskopowe wsteczne (tj. od strony dwunastnicy)  
protezowanie dróg żółciowych IV

Endoskopowe wsteczne protezowanie dróg trzustkowych IV

Przezskórna rewizja zespolenia dróg żółciowych IV

Przezskórna implantacja protezy dróg żółciowych IV

Zabiegi terapeutyczne w obrębie  
dróg żółciowych z dostępu przez dren T IV

Przezskórne badanie dróg żółciowych IV

Trzustka

Przeszczep trzustki I

Całkowite wycięcie trzustki I

Wycięcie głowy trzustki I

Wycięcie zmiany w obrębie trzustki III

Zespolenie przewodu trzustkowego II

Otwarty drenaż zmiany w obrębie trzustki III

Nacięcie trzustki III

Przezskórne zabiegi terapeutyczne dotyczące trzustki III

Śledziona

Całkowite wycięcie śledziony III

 
SERCE Klasa
Ściany, przegrody i komory serca

Przeszczep serca i płuc I

Operacja naprawcza tetralogii Fallota I

Wewnątrzprzedsionkowa korekcja przełożenia wielkich naczyń I

Korekcja całkowitego nieprawidłowego spływu żył płucnych I

Zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego i międzykomorowego I

Zamknięcie ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej I

Zamknięcie ubytku w przegrodzie międzykomorowej I

Zamknięcie ubytku w nieokreślonej przegrodzie serca I

Operacje przegrody serca wykonywane bez otwierania serca II

Zabiegi terapeutyczne dotyczące przegrody serca  
wykonywane od strony jam serca I

Wytworzenie dróg odpływu z serca z użyciem wstawki z zastawką I

Wytworzenie dróg odpływu z serca z użyciem innej wstawki I

Plastyka przedsionka serca I

Zastawki serca i struktury towarzyszące

Walwuloplastyka mitralna I

Walwuloplastyka aortalna I

Plastyka zastawki trójdzielnej I

Plastyka zastawki tętnicy płucnej I

Plastyka nieokreślonej zastawki serca I

Rewizja plastyki zastawki serca I

Otwarta walwulotomia I

Zamknięta walwulotomia I

Zabiegi terapeutyczne dotyczące zastawki serca  
z dostępu od strony światła serca II

Usunięcie zwężenia w obrębie struktur  
towarzyszących zastawce serca I

Tętnice wieńcowe

Pomost aortalno-wieńcowy z użyciem własnej żyły odpiszczelowej I

Pomost aortalno-wieńcowy z użyciem obcej tkanki (allograficzny) I

Pomostowanie tętnicy wieńcowej z użyciem protezy naczyniowej I

Pomost tętnica piersiowa wewnętrzna – tętnica wieńcowa I

Operacja naprawcza tętnicy wieńcowej I

Przezskórna angioplastyka wieńcowa I

Inne części serca i osierdzie

Otwarte zabiegi operacyjne dotyczące  
układu bodźcoprzewodzącego serca I

Wszczepienie systemu wspomagania serca II

Przezżylne wprowadzenie systemu rozrusznika serca III

Inny system rozrusznika serca I

Wycięcie osierdzia I

Drenaż osierdzia II

Przecięcie osierdzia IV

 
TĘTNICE I ŻYŁY Klasa
Duże naczynia i tętnica płucna

Operacje złożonych wad wielkich naczyń serca  
wykonywane przy otwartym sercu I

Operacja przetrwałego przewodu tętniczego  
wykonywana przy otwartym sercu I

Zabiegi operacyjne dotyczące wad wielkich naczyń serca  
wykonywane od strony jam serca I

Wytworzenie zespolenia naczyniowego tętnicy płucnej  
z aortą z użyciem wstawki naczyniowej I

Wytworzenie połączenia naczyniowego tętnicy płucnej  
z tętnicą podobojczykową z użyciem protezy naczyniowej I

Operacja naprawcza tętnicy płucnej I

Zabiegi operacyjne dotyczące tętnicy płucnej  
wykonywane od strony światła naczynia II
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Tętnica główna (aorta)

Nieanatomiczne pomostowanie aorty I

Wymiana tętniakowato zmienionego odcinka aorty  
wykonywana z nagłych wskazań I

Rewizja protezy aortalnej I

Plastyczna operacja naprawcza aorty I

Zabiegi operacyjne aorty wykonywane od strony światła aorty II

Tętnica szyjna, tętnice mózgowe, tętnica podobojczykowa

Operacja naprawcza tętnicy szyjnej I

Zabiegi operacyjne tętnicy szyjnej wykonywane  
od strony światła tętnicy szyjnej II

Operacje tętniaka tętnicy mózgowej I

Zabiegi operacyjne tętnicy mózgowej wykonywane  
od strony światła tętnicy mózgowej II

Odtworzenie tętnicy podobojczykowej I

Zabiegi operacyjne tętnicy podobojczykowej wykonywane  
od strony światła tętnicy podobojczykowej II

Odgałęzienia aorty brzusznej

Odtworzenie tętnicy nerkowej I

Zabiegi operacyjne tętnicy nerkowej wykonywane  
od strony światła tętnicy nerkowej II

Odtworzenie innych gałęzi trzewnych aorty brzusznej I

Zabiegi operacyjne innych gałęzi aorty brzusznej  
wykonywane od strony światła tych naczyń II

Tętnica biodrowa i tętnica udowa

Wymiana tętniakowato zmienionej tętnicy biodrowej  
wykonywana z nagłych wskazań I

Odtworzenie tętnicy biodrowej I

Zabiegi operacyjne tętnicy biodrowej  
wykonywane od strony światła tętnicy biodrowej II

Wymiana tętniakowato zmienionej tętnicy udowej  
wykonywana z nagłych wskazań I

Odtworzenie tętnicy udowej I

Zabiegi dotyczące tętnicy udowej  
wykonywane od strony światła tętnicy udowej III

Inne tętnice

Rewizja odtworzonej tętnicy II

Wycięcie innej tętnicy II

Operacja naprawcza innej tętnicy II

Zabiegi terapeutyczne dotyczące innej tętnicy  
wykonywane od strony światła tej tętnicy IV

 
UKŁAD MOCZOWY Klasa
Nerki

Przeszczep nerki II

Całkowite wycięcie nerki II

Częściowe wycięcie nerki III

Wycięcie zmiany w nerce III

Otwarta naprawcza operacja nerki III

Nacięcie nerki III

Endoskopowe zabiegi terapeutyczne dotyczące kamieni nerkowych III

Zabiegi terapeutyczne w obrębie nerek z dostępu przez nefrostomię III

Moczowód

Wycięcie moczowodu III

Odprowadzenie moczu przez przetokę II

Ponowne wszczepienie moczowodu III

Operacja naprawcza moczowodu III

Nacięcie moczowodu III

Zabiegi terapeutyczne dotyczące moczowodu  
wykonywane metodą nefroskopii III

Zabiegi terapeutyczne dotyczące moczowodu  
wykonywane metodą ureteroskopii IV

Operacje ujścia moczowodu IV

Pęcherz moczowy

Całkowite wycięcie pęcherza moczowego I

Częściowe wycięcie pęcherza moczowego III

Powiększenie pęcherza moczowego II

Otwarty drenaż pęcherza moczowego IV

Wycięcie zmiany pęcherza moczowego metodą endoskopową III

Operacje mające na celu zwiększenie pojemności pęcherza  
moczowego wykonywane metodą endoskopową IV

Operacje dotyczące odpływu z pęcherza moczowego  
oraz operacje gruczołu krokowego (prostaty)

Operacje usprawniające odpływ z pęcherza moczowego  
wykonywane jednoczasowo z dostępu brzusznego  
i przezpochwowego u kobiet III

Operacje usprawniające odpływ z pęcherza moczowego  
wykonywane z dostępu brzusznego u kobiet III

Operacje usprawniające odpływ z pęcherza moczowego  
wykonywane z dostępu przezpochwowego u kobiet III

Endoskopowe zabiegi terapeutyczne ujścia pęcherza  
moczowego u kobiet IV

Otwarte wycięcie gruczołu krokowego III

Endoskopowa resekcja ujścia pęcherza moczowego u mężczyzn III

Cewka moczowa i inne części układu moczowego

Wycięcie cewki moczowej III

Operacja naprawcza cewki moczowej III

Endoskopowe zabiegi terapeutyczne  
dotyczące cewki moczowej IV

Operacje ujścia cewki moczowej V

 
MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE Klasa
Moszna i jądra

Wycięcie moszny IV

Obustronne wycięcie jąder III

Wycięcie zmiany w obrębie jądra IV

Obustronna implantacja jąder do moszny III

Proteza jądra IV

Operacja wodniaka jądra IV

Powrózek nasienny i krocze (mężczyźni)

Operacje najądrza IV

Wycięcie nasieniowodu V



6

Operacja naprawcza powrózka nasiennego II

Operacja żylaków powrózka nasiennego IV

Operacje pęcherzyków nasiennych III

Operacje krocza u mężczyzn V

Prącie i inne męskie narządy płciowe

Amputacja prącia III

Wycięcie zmiany w obrębie prącia IV

Operacja plastyczna prącia IV

Proteza prącia V

Operacje napletka V

 
ZEWNĘTRZNE NARZĄDY PŁCIOWE KOBIECE Klasa
Srom i krocze kobiece

Operacje łechtaczki V

Operacje gruczołów Bartholina IV

Wycięcie sromu III

Wycięcie zmiany w obrębie sromu V

Operacja naprawcza sromu V

Wycięcie zmiany w obrębie krocza u kobiet V

Pochwa

Nacięcie kanału pochwy V

Wycięcie pochwy V

Uwolnienie zrostów wewnątrzpochwowych IV

Wycięcie zmiany w obrębie pochwy IV

Operacja plastyczna pochwy V

Operacja naprawcza wypadania pochwy z amputacją szyjki macicy IV

Operacja naprawcza sklepienia pochwy V

Wprowadzenie pesarium do pochwy V

Operacje zatoki Douglasa V

 
WEWNĘTRZNE NARZĄDY PŁCIOWE KOBIECE Klasa
Macica

Amputacja szyjki macicy IV

Zniszczenie zmiany w obrębie szyjki macicy V

Brzuszne wycięcie macicy III

Przezpochwowe wycięcie macicy III

Endoskopowe zabiegi terapeutyczne macicy III

Jajowód

Obustronne wycięcie przydatków macicy III

Jednostronne wycięcie przydatków macicy IV

Częściowe wycięcie jajowodu V

Implantacja protezy jajowodu V

Otwarte obustronne zamknięcie światła jajowodów V

Nacięcie jajowodu III

Operacje strzępków jajowodu V

Jajnik. Więzadło szerokie macicy

Częściowe wycięcie jajnika V

Otwarte zniszczenie zmiany w obrębie jajnika III

Operacja naprawcza jajnika V

 
TKANKI MIĘKKIE Klasa
Ściana klatki piersiowej, opłucna i przepona

Częściowe wycięcie ściany klatki piersiowej II

Odtworzenie ściany klatki piersiowej II

Otwarte wycięcie opłucnej II

Otwarty drenaż opłucnej III

Endoskopowe zabiegi terapeutyczne opłucnej IV

Nakłucie opłucnej V

Wprowadzenie substancji do opłucnej V

Operacja naprawcza pęknięcia przepony I

Ściana brzucha

Proste wycięcie worka przepukliny pachwinowej IV

Pierwotna operacja przepukliny pachwinowej IV

Operacja nawrotowej przepukliny pachwinowej III

Pierwotna operacja przepukliny udowej III

Operacja nawrotowej przepukliny udowej III

Operacja przepukliny pępkowej IV

Pierwotna operacja przepukliny w bliźnie pooperacyjnej IV

Operacja nawrotowej przepukliny w bliźnie pooperacyjnej III

Operacja innej przepukliny ściany brzucha IV

Operacje pępka III

Otwarcie jamy brzusznej III

Otrzewna

Otwarte wycięcie zmiany otrzewnej III

Otwarty drenaż otrzewnej III

Operacje sieci większej III

Operacje krezki jelita cienkiego III

Operacje krezki okrężnicy III

Operacje dotyczące otrzewnej ściennej tylnej ściany brzucha IV

Endoskopowe zabiegi terapeutyczne otrzewnej IV

Powięź, pochewka ścięgna i kaletka

Przeszczep powięzi V

Wycięcie powięzi brzucha V

Wycięcie innej powięzi IV

Wycięcie zmiany w obrębie powięzi V

Rozdzielenie powięzi V

Uwolnienie powięzi V

Wycięcie torbieli galaretowatej pochewki ścięgna IV

Powtórne wycięcie torbieli galaretowatej pochewki ścięgna V

Operacja kaletki IV

Ścięgna

Przemieszczenie ścięgna IV

Wycięcie ścięgna IV

Pierwotna operacja naprawcza ścięgna IV

Wtórna operacja naprawcza ścięgna IV

Uwolnienie ścięgna IV
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Zmiana długości ścięgna V

Wycięcie pochewki ścięgna IV

Mięśnie

Przeszczep mięśni I

Wycięcie mięśnia V

Operacja naprawcza mięśnia III

Uwolnienie przykurczu mięśnia IV

Układ limfatyczny

Wycięcie grupy węzłów chłonnych  
(wycięcie regionalnych węzłów chłonnych) III

Drenaż zmiany węzła chłonnego V

Operacje przewodu limfatycznego II

Operacje kieszonki skrzelowej IV

 
KOŚCI I STAWY CZASZKI I KRĘGOSŁUPA Klasa
Kości i stawy czaszki i twarzy

Plastyka czaszki II

Otwarcie czaszki I

Wycięcie kości twarzy IV

Nastawienie złamania szczęki IV

Nastawienie złamania innej kości twarzy IV

Rozdzielenie kości twarzy III

Stabilizacja kości twarzy IV

Wycięcie żuchwy III

Nastawienie złamania żuchwy IV

Rozdzielenie żuchwy IV

Stabilizacja żuchwy IV

Plastyka stawu skroniowo-żuchwowego III

Kości i stawy kręgosłupa

Pierwotne odbarczenie rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym I

Kontrolna operacja odbarczenia rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym II

Odbarczenie rdzenia kręgowego w odcinku piersiowym I

Odbarczenie rdzenia kręgowego w odcinku lędźwiowym I

Kontrolna operacja odbarczenia rdzenia kręgowego  
w odcinku lędźwiowym I

Odbarczenie rdzenia kręgowego w nieokreślonym odcinku II

Pierwotne wycięcie krążka międzykręgowego w odcinku szyjnym I

Rewizja wycięcia krążka międzykręgowego w odcinku szyjnym I

Pierwotne wycięcie krążka międzykręgowego w odcinku piersiowym II

Rewizja wycięcia krążka międzykręgowego w odcinku piersiowym I

Pierwotne wycięcie krążka międzykręgowego w odcinku lędźwiowym III

Rewizja wycięcia krążka międzykręgowego w odcinku lędźwiowym I

Wycięcie krążka międzykręgowego w nieokreślonym odcinku II

Pierwotne zespolenie kręgów (artrodeza) w odcinku szyjnym I

Pierwotne zespolenie kręgów (artrodeza) w innym odcinku II

Rewizja zespolenia kręgów (artrodezy) II

Korekcja zniekształcenia kręgosłupa przy użyciu  
urządzeń mechanicznych I

Wycięcie zmiany kręgosłupa II

Odbarczenie złamania kręgosłupa II

Stabilizacja złamania kręgosłupa II

 
INNE KOŚCI I STAWY Klasa
Operacje odtwórcze ręki i stopy

Całkowita rekonstrukcja kciuka III

Całkowita rekonstrukcja przodostopia III

Całkowita rekonstrukcja tyłostopia III

Kości

Wszczepienie protezy kości, przeszczep kości III

Całkowite wycięcie kości IV

Wycięcie kości ektopowej V

Wycięcie zmiany w obrębie kości III

Otwarte chirurgiczne złamanie kości III

Kątowe okołostawowe rozdzielenie kości III

Rozdzielenie trzonu kości III

Rozdzielenie kości stopy IV

Drenaż kości IV

Pierwotne otwarte nastawienie złamania kości  
ze stabilizacją śródszpikową (wewnętrzną) III

Pierwotne otwarte nastawienie złamania kości  
ze stabilizacją zewnętrzną III

Pierwotne nastawienie śródstawowego złamania kości III

Wtórne otwarte nastawienie złamania kości III

Zamknięte nastawienie złamania kości  
ze stabilizacją śródszpikową (wewnętrzną) III

Zamknięte nastawienie złamania kości ze stabilizacją zewnętrzną III

Stabilizacja oddzielonej nasady kości IV

Wyciąg szkieletowy kości V

Przeszczep szpiku kostnego IV

Terapeutyczne nakłucie kości V

 
INNE ZABIEGI Klasa
Operacje dotyczące wielu układów

Replantacja kończyny górnej III

Replantacja kończyny dolnej III

Replantacja innego organu III

Transplantacja międzyukładowa III

Wszczepienie protezy kończyny I

Amputacja w zakresie ramienia III

Amputacja ręki IV

Amputacja nogi III

Amputacja stopy IV

Amputacja palucha IV

Operacje w zakresie kikuta po amputacji IV

Amputacja brzuszno-miedniczna II

Niniejsza Tabela operacji medycznych została zatwierdzona uchwałą 
Zarządu z 19 stycznia 2021 r.


