Názov skupiny_OS
Adenoidy, tonzily
Operačné výkony na lymfatickom tkanive
Operačné výkony na lymfatickom tkanive
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Resekcie ezofagu, ezofagektómie a ďaľšie operácie ezofagu
Resekcie ezofagu, ezofagektómie a ďaľšie operácie ezofagu
Resekcie ezofagu, ezofagektómie a ďaľšie operácie ezofagu
Resekcie ezofagu, ezofagektómie a ďaľšie operácie ezofagu
Resekcie ezofagu, ezofagektómie a ďaľšie operácie ezofagu
Resekcie ezofagu, ezofagektómie a ďaľšie operácie ezofagu
Resekcie ezofagu, ezofagektómie a ďaľšie operácie ezofagu
Resekcie ezofagu, ezofagektómie a ďaľšie operácie ezofagu
Resekcie ezofagu, ezofagektómie a ďaľšie operácie ezofagu
Krk, štítna žľaza
Krk, štítna žľaza
Krk, štítna žľaza
Krk, štítna žľaza
Krk, štítna žľaza
Krk, štítna žľaza

KÓD
SKUPINY
ORL_8
GYN_21
GYN_21
CHIR_5
CHIR_5
CHIR_5
CHIR_5
CHIR_5
CHIR_5
CHIR_5
CHIR_5
CHIR_5
CHIR_5
CHIR_5
CHIR_5
CHIR_5
CHIR_5
CHIR_5
CHIR_5
CHIR_5
CHIR_5
CHIR_5
CHIR_5
CHIR_5
CHIR_5
CHIR_5
CHIR_5
CHIR_5
CHIR_7
CHIR_7
CHIR_7
CHIR_7
CHIR_7
CHIR_7
CHIR_7
CHIR_7
CHIR_7
ORL_7
ORL_7
ORL_7
ORL_7
ORL_7
ORL_7

NÁZOV_VÝKONU_5M_2018
Operácie v oblasti nazofarynxu a orofarynxu
Paraaortálna lymfadenektómia
Pelvická lymfadenektómia
Bloková disekcia axilárnych lymfatických uzlín jednostranne
Bloková disekcia cervikálnych lymfatických uzlín: jednostranne
Bloková disekcia inguinálnych lymfatických uzlín:
Bloková disekcia iných lymfatických uzlín
Bloková disekcia supraklavikulárnych lymfatických uzlín jednostranne
Disekcia ilických lymfatických uzlín
Disekcia inframezokolických lymfatických uzlín
Disekcia inguinálnych lymfatických uzlín (prípadne ilioinguinálna disekcia)
Disekcia retroperitoneálnych lymfatických uzlín
Disekcia supramezokolických lymfatických uzlín
Exenterácia axily, disekcia axily jednostranne
Extirpácia axilárnych lymfatických uzlín jednostranne
Extirpácia lymfangiómu
Extirpácia lymfatickej uzliny
Extirpácia supraklavikulárnych lymfatických uzlín jednostranne
Extirpácia viacerých lymfatických uzlín z toho istého miesta
Operácia lymfokély
Paraaortálna lymfadenektómia
Pelvická lymfadenektómia
Podviazanie ductus thoracicus
Rozšírená disekcia cervikálnych lymfatických uzlín: jednostranne
Selektívna disekcia cervikálnych lymfatických uzlín jednostranne
Totálna disekcia cervikálnych lymfatických uzlín: jednostranne
Použitie farebného markeru v chirurgii lymfatického systému
Použitie rádiofarmaka v chirurgii lymfatického systému
Ostatné operácie na pažeráku
Parciálna abdominálna resekcia pažeráku: s obnovením kontinuity
Parciálna torakálna resekcia pažeráku: s obnovením kontinuity
Parciálna torakoabdominálna resekcia pažeráku: bez obnovenia kontinuity
Parciálna torakoabdominálna resekcia pažeráku: s obnovením kontinuity
Primárna sutúra na pažeráku
Rekonštrukcia pasáže pažeráku ako samostatný výkon: iná
Rekonštrukcia pasáže pažeráku ako samostatný výkon: v pôvodnom lôžku pažeráku (v zadnom mediastíne)
Rekonštrukcia pasáže pažeráku ako samostatný výkon: v retrosternálnom priestore (v prednom mediastíne)
Hemithyreoidektómia
Tyreoidektómia
Sekundárna excízia ductus thyreoglossus s resekciou mediálnej os hyoideum
Sekundárna excízia ductus thyreoglossus s resekciou mediálnej os hyoideum
Sekundárna excízia ductus thyreoglossus s resekciou mediálnej os hyoideum
Resekcia prištítnych teliesok

MAX ČAKACIA DOBA
3 mesiace
1 mesiac
1 mesiac
3 mesiace
3 mesiace
3 mesiace
3 mesiace
3 mesiace
3 mesiace
3 mesiace
3 mesiace
3 mesiace
3 mesiace
3 mesiace
3 mesiace
3 mesiace
3 mesiace
3 mesiace
3 mesiace
3 mesiace
3 mesiace
3 mesiace
3 mesiace
3 mesiace
3 mesiace
3 mesiace
3 mesiace
3 mesiace
2 mesiace od indikovania chirurgickej liečby
2 mesiace od indikovania chirurgickej liečby
2 mesiace od indikovania chirurgickej liečby
2 mesiace od indikovania chirurgickej liečby
2 mesiace od indikovania chirurgickej liečby
2 mesiace od indikovania chirurgickej liečby
2 mesiace od indikovania chirurgickej liečby
2 mesiace od indikovania chirurgickej liečby
2 mesiace od indikovania chirurgickej liečby
3 mesiace
3 mesiace
3 mesiace
3 mesiace
3 mesiace
3 mesiace

Krk, štítna žľaza
Resekcie ezofagu, ezofagektómie a ďaľšie operácie ezofagu
Resekcie ezofagu, ezofagektómie a ďaľšie operácie ezofagu
Resekcie ezofagu, ezofagektómie a ďaľšie operácie ezofagu
Resekcie ezofagu, ezofagektómie a ďaľšie operácie ezofagu
Resekcie ezofagu, ezofagektómie a ďaľšie operácie ezofagu
Nos a prinosové dutiny (PND)
Nos a prinosové dutiny (PND)
Nos a prinosové dutiny (PND)
Nos a prinosové dutiny (PND)
Onkochirurgia , jazyk, hltan, hrtan,LU
Onkochirurgia , jazyk, hltan, hrtan,LU
Onkochirurgia , jazyk, hltan, hrtan,LU
Onkochirurgia , jazyk, hltan, hrtan,LU
Onkochirurgia , jazyk, hltan, hrtan,LU
Onkochirurgia , jazyk, hltan, hrtan,LU
Onkochirurgia , jazyk, hltan, hrtan,LU
Onkochirurgia , jazyk, hltan, hrtan,LU
Onkochirurgia , jazyk, hltan, hrtan,LU
Onkochirurgia , jazyk, hltan, hrtan,LU
Onkochirurgia , jazyk, hltan, hrtan,LU
Onkochirurgia , jazyk, hltan, hrtan,LU
Onkochirurgia , jazyk, hltan, hrtan,LU
Onkochirurgia , jazyk, hltan, hrtan,LU
Onkochirurgia , jazyk, hltan, hrtan,LU
Onkochirurgia , jazyk, hltan, hrtan,LU
Onkochirurgia , jazyk, hltan, hrtan,LU
Onkochirurgia , jazyk, hltan, hrtan,LU
Onkochirurgia , jazyk, hltan, hrtan,LU
Onkochirurgia , jazyk, hltan, hrtan,LU
Onkochirurgia , jazyk, hltan, hrtan,LU
Onkochirurgia , jazyk, hltan, hrtan,LU
Onkochirurgia , jazyk, hltan, hrtan,LU
Resekcie a iné výkony na žalúdku
Resekcie a iné výkony na žalúdku
Resekcie a iné výkony na žalúdku
Resekcie a iné výkony na žalúdku
Resekcie a iné výkony na žalúdku
Resekcie a iné výkony na žalúdku
Resekcie a iné výkony na žalúdku
Resekcie a iné výkony na žalúdku
Resekcie a iné výkony na žalúdku
Resekcie a iné výkony na žalúdku
Resekcie a iné výkony na žalúdku
Resekcie a iné výkony na žalúdku
Resekcie a iné výkony na žalúdku

ORL_7
CHIR_7
CHIR_7
CHIR_7
CHIR_7
CHIR_7
ORL_3
ORL_3
ORL_3
ORL_3
ORL_5
ORL_5
ORL_5
ORL_5
ORL_5
ORL_5
ORL_5
ORL_5
ORL_5
ORL_5
ORL_5
ORL_5
ORL_5
ORL_5
ORL_5
ORL_5
ORL_5
ORL_5
ORL_5
ORL_5
ORL_5
ORL_5
ORL_5
CHIR_8
CHIR_8
CHIR_8
CHIR_8
CHIR_8
CHIR_8
CHIR_8
CHIR_8
CHIR_8
CHIR_8
CHIR_8
CHIR_8
CHIR_8

Parathyreoidektómia
Totálna abdominocervikálna ezofagektómia s obnovením kontinuity (tupá disekcia)
Totálna ezofagektómia bez obnovenia kontinuity bez lymfadenektómie: torakoabdominálne
Totálna torakoabdominálna ezofagektómia s obnovením kontinuity bez lymfadenektómie
Totálna torakoabdominálna ezofagektómia s obnovením kontinuity s lymfadenektómiou (en-bloc-ezofagektómia)
Uzavretie jednej chirurgicky vytvorenej ezofagotracheálnej fistuly
Excízie a deštrukcie chorého tkaniva nosa
Plastická rekonštrukcia nosa
Resekcie a plastické rekonštrukcie nosového septa
Operačné výkony na prínosových dutinách
Transorálna resekcia tumoru koreňa jazyka a priľahlých štruktúr
Hemiglossektómia
Glossektómia
Rekonštrukcia jazyka
Rozšírená tonzilektómia
Endoskopická resekcia tumoru epifaryngu shaverom
Resekcia tumoru orofaryngu: prístupom cez laterálnu faryngotómiu
Resekcia tumoru orofaryngu: prístupom cez laterálnu mandibulotómiu
Resekcia tumoru orofaryngu: s parciálnou resekciou laterálnej časti mandibuly
Sekundárna punkcia hypofaryngu
Parciálne a totálne resekcie hltana
Resekcia juvenilného angiofibrómu epifaryngu
Resekcia tumoru epifaryngu
Rekonštrukcia hltana: muskulokutánnym lalokom
Rekonštrukcia hltana: voľným mikrovaskulárnym kožným lalokom
Parciálne resekcie hrtana
Laryngektómie
Extirpácia supraklavikulárnych lymfatických uzlín jednostranne
Bloková disekcia cervikálnych lymfatických uzlín: jednostranne
Totálna disekcia cervikálnych lymfatických uzlín: jednostranne
Rozšírená disekcia cervikálnych lymfatických uzlín: jednostranne
Selektívna disekcia cervikálnych lymfatických uzlín jednostranne
Bloková disekcia supraklavikulárnych lymfatických uzlín jednostranne
Atypická parciálna resekcia žalúdka: antrektómia
Atypická parciálna resekcia žalúdka: segmentárna resekcia
Iná atypická parciálna resekcia žalúdka
Iné operácie na žalúdku: ligatúra (banding) varixov v oblasti fundusu
Iné operácie na žalúdku: pyloromyotómia
Iné operácie na žalúdku: pyloroplastika
Iné operácie na žalúdku: revízia alebo odstránenie agregátu žaludočného pace-makeru (kardiostimulátora)
Iné operácie na žalúdku: sutúra varixov v oblasti fundusu
Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: ostatné
Lokálna laparoskopická excízia chorobou zmeneného žaludočného tkaniva
Lokálna otvorená excízia chorobou zmeneného žaludočného tkaniva
Ostatná revízia po resekcii žalúdka
Parciálna 2/3 resekcia žalúdka: ostatné

3 mesiace
2 mesiace od indikovania chirurgickej liečby
2 mesiace od indikovania chirurgickej liečby
2 mesiace od indikovania chirurgickej liečby
2 mesiace od indikovania chirurgickej liečby
2 mesiace od indikovania chirurgickej liečby
3 mesiace
3 mesiace
3 mesiace
3 mesiace
1 mesiac
1 mesiac
1 mesiac
1 mesiac
1 mesiac
1 mesiac
1 mesiac
1 mesiac
1 mesiac
1 mesiac
1 mesiac
1 mesiac
1 mesiac
1 mesiac
1 mesiac
1 mesiac
1 mesiac
1 mesiac
1 mesiac
1 mesiac
1 mesiac
1 mesiac
1 mesiac
3 mesiace
3 mesiace
3 mesiace
3 mesiace
3 mesiace
3 mesiace
3 mesiace
3 mesiace
3 mesiace
3 mesiace
3 mesiace
3 mesiace
3 mesiace

Resekcie a iné výkony na žalúdku
Resekcie a iné výkony na žalúdku
Resekcie a iné výkony na žalúdku
Resekcie a iné výkony na žalúdku
Resekcie a iné výkony na žalúdku
Resekcie a iné výkony na žalúdku
Resekcie a iné výkony na žalúdku
Resekcie a iné výkony na žalúdku
Resekcie a iné výkony na žalúdku
Resekcie a iné výkony na žalúdku
Resekcie a iné výkony na žalúdku
Resekcie a iné výkony na žalúdku
Resekcie a iné výkony na žalúdku
Resekcie a iné výkony na žalúdku
Rozšírené resekcie žalúdka
Rozšírené resekcie žalúdka
Rozšírené resekcie žalúdka
Rozšírené resekcie žalúdka
Rozšírené resekcie žalúdka
Rozšírené resekcie žalúdka
Rozšírené resekcie žalúdka
Resekcie čreva
Resekcie čreva
Resekcie čreva
Resekcie čreva
Resekcie čreva
Resekcie čreva
Resekcie čreva
Resekcie čreva
Resekcie čreva
Resekcie čreva
Rozšírené resekcie čreva
Rozšírené resekcie čreva
Rozšírené resekcie čreva
Rozšírené resekcie čreva
Rozšírené resekcie čreva
Rozšírené resekcie čreva
Rozšírené resekcie čreva
Rozšírené resekcie čreva
Rozšírené resekcie čreva
Rozšírené resekcie čreva
Rozšírené resekcie čreva
Resekčné operácie na rekte...malignit
Resekčné operácie na rekte...malignit
Resekčné operácie na rekte...malignit
Resekčné operácie na rekte...malignit

CHIR_8
CHIR_8
CHIR_8
CHIR_8
CHIR_8
CHIR_8
CHIR_8
CHIR_8
CHIR_8
CHIR_8
CHIR_8
CHIR_8
CHIR_8
CHIR_8
CHIR_11
CHIR_11
CHIR_11
CHIR_11
CHIR_11
CHIR_11
CHIR_11
CHIR_12
CHIR_12
CHIR_12
CHIR_12
CHIR_12
CHIR_12
CHIR_12
CHIR_12
CHIR_12
CHIR_12
CHIR_13
CHIR_13
CHIR_13
CHIR_13
CHIR_13
CHIR_13
CHIR_13
CHIR_13
CHIR_13
CHIR_13
CHIR_13
CHIR_18
CHIR_18
CHIR_18
CHIR_18

3 mesiace
Parciálna 2/3 resekcia žalúdka: s gastroduodenostómiou [Billroth I]
3 mesiace
Parciálna 2/3 resekcia žalúdka: s gastrojejunostómiou cez Roux-Y- anastomózu
Parciálna 2/3 resekcia žalúdka: s gastrojejunostómou [Billroth II]
3 mesiace
3 mesiace
Revízia gastroenterostómie bez resekcie žalúdka
3 mesiace
Revízia po resekcii žalúdka: následná resekcia po Billroth-II resekcii
3 mesiace
Revízia po resekcii žalúdka: premena Billroth-II resekcie na Roux-Y anastomózu
3 mesiace
Revízia po resekcii žalúdka: premena Billroth-I-resekcie na Billroth-II rekonštrukciu
3 mesiace
Rozšírená subtotálna resekcia žalúdka: s gastrojejunostómiou analogicky Billroth II
3 mesiace
Rozšírená subtotálna resekcia žalúdka: s gastrojejunostómiou analogicky Billroth II
3 mesiace
Rozšírená subtotálna resekcia žalúdka: s gastrojejunostómiou pomocou Roux-Y-anastomózy
3 mesiace
Rozšírená subtotálna resekcia žalúdka: s gastrojejunostómiou pomocou Roux-Y-anastomózy
3 mesiace
Iné subtotálne resekcie žalúdka (4/5)
3 mesiace
Subtotálna resekcia žalúdka (4/5): s gastrojejunostómiou analogicky Billroth II
3 mesiace
Subtotálna resekcia žalúdka (4/5): s gastrojejunostómiou pomocou Roux-Y-anastomózy
2 mesiace
Rozšírená gastrektómia (s resekciou iného susediaceho orgánu): s ezofagojejunostómiou analogicky Billroth II bez tvorby rezervoára
2 mesiace
Rozšírená gastrektómia (s resekciou iného susediaceho orgánu): s ezofagojejunostómiou pomocou Roux-Y-anastomózy bez tvorby
rezervoára
2 mesiace
Rozšírená gastrektómia (s resekciou iného susediaceho orgánu): s ezofagojejunostómiou pomocou Roux-Y-anastomózy s tvorbou
rezervoára
2 mesiace
Rozšírená gastrektómia (s resekciou iného susediaceho orgánu): s interpozíciou tenkého čreva bez tvorby rezervoára
2 mesiace
Rozšírená gastrektómia (s resekciou iného susediaceho orgánu): s interpozíciou tenkého čreva s tvorbou rezervoára
2 mesiace
Rozšírená gastrektómia (s resekciou ostatného susediaceho orgánu) so systematickou lymfadenektómiou: ostatné
2 mesiace
Rozšírená subtotálna resekcia žalúdka so systematickým odstránením lymfatických uzlín: ostatné
3 mesiace
Odstránenie črevného segmentu ako samostatný výkon: jejunum alebo Ileum
3 mesiace
Odstránenie črevného segmentu ako samostatný výkon: kolon
3 mesiace
Parciálna resekcia hrubého čreva: caecum
3 mesiace
Parciálna resekcia hrubého čreva: colon sigmoideum
3 mesiace
Parciálna resekcia hrubého čreva: hemikolektómia ľavostranná
3 mesiace
Parciálna resekcia hrubého čreva: hemikolektómia pravostranná
3 mesiace
Parciálna resekcia hrubého čreva: ileocekálna resekcia hrubého čreva
3 mesiace
Parciálna resekcia hrubého čreva: iná
3 mesiace
Parciálna resekcia hrubého čreva: mnohopočetná segmentárna resekcia hrubého čreva
3 mesiace
Parciálna resekcia hrubého čreva: resekcia colon transversum
3 mesiace
Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: colon sigmoideum
3 mesiace
Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: iná
3 mesiace
Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: kolektómia
3 mesiace
Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: proktokolektómia
3 mesiace
Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: rozšírená ľavostranná hemikolektómia
3 mesiace
Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: rozšírená pravostranná hemikolektómia
3 mesiace
Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: subtotálna resekcia hrubého čreva
3 mesiace
Iná totálna kolektómia a proktokolektómia
3 mesiace
Totálna kolektómia a proktokolektómia: kolektómia s proktomukosektómiou
3 mesiace
Totálna kolektómia a proktokolektómia: kolektómia
3 mesiace
Totálna kolektómia a proktokolektómia: proktokolektómia
3 mesiace
Resekcia rekta bez zachovania sfinkteru: abdominoperineálna s odstránením susedných orgánov
3 mesiace
Resekcia rekta bez zachovania sfinkteru: abdominoperineálna
3 mesiace
Resekcia rekta bez zachovania sfinkteru: abdominosakrálna s odstránením susedných orgánov
3 mesiace
Resekcia rekta bez zachovania sfinkteru: abdominosakrálna: rôznym spôsobom

Resekčné operácie na rekte...malignit
Resekčné operácie na rekte...malignit
Resekčné operácie na rekte...malignit
Resekčné operácie na rekte...malignit
Resekčné operácie na rekte...malignit
Resekčné operácie na rekte...malignit
Resekčné operácie na rekte...malignit
Resekčné operácie na rekte...malignit
Resekčné operácie na rekte...malignit
Resekčné operácie na rekte...malignit
Menšie výkony na pečeni
Menšie výkony na pečeni
Menšie výkony na pečeni
Menšie výkony na pečeni
Menšie výkony na pečeni
Menšie výkony na pečeni
Menšie výkony na pečeni
Menšie výkony na pečeni
Resekcie pečene
Resekcie pečene
Resekcie pečene
Resekcie pečene
Resekcie pečene
Resekcie pečene
Resekcie pečene
Resekcie pečene
Revízie a špeciálne operácie žlčových ciest
Revízie a špeciálne operácie žlčových ciest
Revízie a špeciálne operácie žlčových ciest
Revízie a špeciálne operácie žlčových ciest
Revízie a špeciálne operácie žlčových ciest
Revízie a špeciálne operácie žlčových ciest
Revízie a špeciálne operácie žlčových ciest
Revízie a špeciálne operácie žlčových ciest
Revízie a špeciálne operácie žlčových ciest
Revízie a špeciálne operácie žlčových ciest
Revízie a špeciálne operácie žlčových ciest
Revízie a špeciálne operácie žlčových ciest
Revízie a špeciálne operácie žlčových ciest
Revízie a špeciálne operácie žlčových ciest
Revízie a špeciálne operácie žlčových ciest
Revízie a špeciálne operácie žlčových ciest
Revízie a špeciálne operácie žlčových ciest
Revízie a špeciálne operácie žlčových ciest
Revízie a špeciálne operácie žlčových ciest
Revízie a špeciálne operácie žlčových ciest

CHIR_18
CHIR_18
CHIR_18
CHIR_18
CHIR_18
CHIR_18
CHIR_18
CHIR_18
CHIR_18
CHIR_18
CHIR_20
CHIR_20
CHIR_20
CHIR_20
CHIR_20
CHIR_20
CHIR_20
CHIR_20
CHIR_19
CHIR_19
CHIR_19
CHIR_19
CHIR_19
CHIR_19
CHIR_19
CHIR_19
CHIR_22
CHIR_22
CHIR_22
CHIR_22
CHIR_22
CHIR_22
CHIR_22
CHIR_22
CHIR_22
CHIR_22
CHIR_22
CHIR_22
CHIR_22
CHIR_22
CHIR_22
CHIR_22
CHIR_22
CHIR_22
CHIR_22
CHIR_22

3 mesiace
Resekcia rekta bez zachovania sfinkteru: perineálna
3 mesiace
Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: hlboká predná resekcia s peranálnou anastomózou
3 mesiace
Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: hlboká predná resekcia
3 mesiace
Iná resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru
3 mesiace
Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: predná manžetová resekcia [segmentárna resekcia]
3 mesiace
Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: predná resekcia
3 mesiace
Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: rozšírená predná resekcia s odstránenním od susedných orgánov
3 mesiace
Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: tubulárna resekcia pri ponechaní paraprokta
3 mesiace
Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: vysoká predná resekcia
3 mesiace
Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: zadná manžetová resekcia [segmentárna resekcia] (rektotómia zadná)
3 mesiace
Iné operácie na pečeni: implantácia katétrového systému hepatálnej artérie a portálnej vény (pre chemoterapiu)
3 mesiace
Lokálna deštrukcia chorobou zmeneného tkaniva pečene indukovanou vysokofrekvenčnou termoterapiou
3 mesiace
Lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva pečene: atypická resekcia pečene: lokálna excízia
3 mesiace
Lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva pečene: klinovitá resekcia pečene
3 mesiace
Lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva pečene: resekcia endocysty (Echinokokkovej cysty)
3 mesiace
Rekonštrukcia pečene: plastika omenta
3 mesiace
Rekonštrukcia pečene: sutúra a opich pečene za účelom hemostázy (po poranení)
3 mesiace
Rekonštrukcia pečene: tamponáda
3 mesiace
Anatomická (typická) resekcia pečene: bisegmentektómia (lobektómia ľavostranná, resekcia segmentov 2 a 3)
3 mesiace
Anatomická (typická) resekcia pečene: hemihepatektómia ľavostranná (resekcia segmentov 2, 3, 4a a 4b)
3 mesiace
Anatomická (typická) resekcia pečene: hemihepatektómia pravostranná (resekcia segmentov 5 až 8)
3 mesiace
Anatomická (typická) resekcia pečene: ostatné
3 mesiace
Anatomická (typická) resekcia pečene: resekcia ďalšich segmentárnych kombinácií
3 mesiace
Anatomická (typická) resekcia pečene: segmentárna resekcia (jedného segmentu)
3 mesiace
Anatomická (typická) resekcia pečene: trisegmentektómia (resekcia segmentov 4 až 8)
3 mesiace
Hepatektómia pre transplantáciu: hepatektómia postmortálna
3 mesiace
Cholecystotómia, cholecystostómia, excízia/resekcia chorého tkaniva žlčníkových ciest a biliodigestívna anastomóza: biliodigestívna
anastomóza (ductus hepaticus, ductus choledo
3 mesiace
Cholecystotómia, cholecystostómia, excízia/resekcia chorého tkaniva žlčníkových ciest a biliodigestívna anastomóza: cholecystostómia
3 mesiace
Cholecystotómia, cholecystostómia, excízia/resekcia chorého tkaniva žlčníkových ciest a biliodigestívna anastomóza: cholecystotómia
3 mesiace kýpťa ductusu cysticus
Cholecystotómia, cholecystostómia, excízia/resekcia chorého tkaniva žlčníkových ciest a biliodigestívna anastomóza: excízia zbytkového
Cholecystotómia, cholecystostómia, excízia/resekcia chorého tkaniva žlčníkových ciest a biliodigestívna anastomóza: ostatné3 mesiace
3 mesiace
Ďalšie operácie na žlčníku a žlčovodoch: zrušenie biliodigestívnej anastomózy
3 mesiace
Ďalšie operácie na žlčníku a žlčových cestách: revízia anastomózy žlčových ciest
3 mesiace
Ďalšie operácie na žlčníku a žlčových cestách: uzavretie fistuly ductus choledochus
3 mesiace
Ďalšie rekonštrukcie zlčovodov, sutúra (po poranení)
3 mesiace
Deštrukcia chorobou zmeneného tkaniva Papilla duodeni major
3 mesiace
Iné operácie na žlčových cestách: incízia ductus choledochus
3 mesiace
Iné operácie na žlčových cestách: ostatné
3 mesiace
Iné operácie na žlčových cestách: odstránenie konkrementu v žlčových cestách
3 mesiace
Iné operácie na žlčových cestách: vsunutie dvoch alebo viac protéz bez samoexpandujúcej schopnosti
3 mesiace
Iné operácie na žlčových cestách: vsunutie protézy bez samoexpandujúcej schopnosti
3 mesiace
Iné operácie na žlčových cestách: výmena protézy bez samoexpandujúcej schopnosti
3 mesiace
Operácia na Oddiho sfinkteri a papilla duodeni major: dilatácia
3 mesiace
Operácia na Oddiho sfinkteri a papilla duodeni major: incízia [papilotómia]
3 mesiace
Operácia na Oddiho sfinkteri a papilla duodeni major: ostatné incízie (s duodenotómiou)
3 mesiace
Operácie na Oddiho sfinkteri a na Papilla duodeni major: ostatné excízie alebo deštrukcie

Revízie a špeciálne operácie žlčových ciest
CHIR_22
Iné výkony na pankrease
CHIR_23
Iné výkony na pankrease
CHIR_23
Iné výkony na pankrease
CHIR_23
Iné výkony na pankrease
CHIR_23
Iné výkony na pankrease
CHIR_23
Iné výkony na pankrease
CHIR_23
Iné výkony na pankrease
CHIR_23
Iné výkony na pankrease
CHIR_23
Iné výkony na pankrease
CHIR_23
Iné výkony na pankrease
CHIR_23
Iné výkony na pankrease
CHIR_23
Iné výkony na pankrease
CHIR_23
Iné výkony na pankrease
CHIR_23
Iné výkony na pankrease
CHIR_23
Iné výkony na pankrease
CHIR_23
Resekcie pankreasu
CHIR_24
Resekcie pankreasu
CHIR_24
Resekcie pankreasu
CHIR_24
Resekcie pankreasu
CHIR_24
Resekcie pankreasu
CHIR_24
Resekcie pankreasu
CHIR_24
Resekcie pankreasu
CHIR_24
Operácie retroperitonea
CHIR_26
Operácie retroperitonea
CHIR_26
Operácie retroperitonea
CHIR_26
Operácie retroperitonea
CHIR_26
Operácie retroperitonea
CHIR_26
Operácie retroperitonea
CHIR_26
ORL_6
Slinné žľazy
ORL_6
Slinné žľazy
ORL_6
Slinné žľazy
ORL_6
Slinné žľazy
ORL_6
Slinné žľazy
ORL_6
Slinné žľazy
ORL_6
Slinné žľazy
ORL_6
Slinné žľazy
GYN_6
Operačné výkony na vaječníku 1
GYN_7
Operačné výkony na vaječníku 2
GYN_9
Operačné výkony na vaječníku 4
GYN_10
Operačné výkony na vaječníku 5
GYN_11
Operačné výkony na vaječníku 6
GYN_11
Operačné výkony na vaječníku 6
Incízie, excízie, extirpácie maternice vr. exenterácie malej panvy 4GYN_15
ORL_1
Stredné ucho
ORL_1
Stredné ucho

3 mesiace
Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v ?l?ových cestách: vsunutie alebo výmena ?tyroch
alebo viac samoexpandujúcich a nepokrytých sten
3 mesiace
Anastomóza ductus pankreaticus: k jejunu
3 mesiace
Anastomóza ductus pankreaticus: k jejunu, s Roux-Y-anastomózou
3 mesiace
Anastomóza ductus pankreaticus: k žalúdku
3 mesiace
Iné operácie na pankrease a pankreatických cestách: drenáž ductus pancreaticus
3 mesiace
Iné operácie na pankrease a pankreatických cestách: hemostáza
3 mesiace
Iné operácie na pankrease a pankreatických cestách: incízia papily (papilotómia)
3 mesiace
Iné operácie na pankrease a pankreatických cestách
3 mesiace
Iné operácie na pankrease a pankreatických cestách: odstránenie konkrementu z ductus pancreaticus
3 mesiace
Iné operácie na pankrease a pankreatických cestách: revízia ako samostatný výkon
3 mesiace
Iné operácie na pankrease a pankreatických cestách: transgastrálna drenáž cysty pankreasu
3 mesiace
Ostatná lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmenených tkanív pankreasu
3 mesiace
Vnútorná drenáž pankreasu: ostatné
3 mesiace
Vnútorná drenáž pankreasu: pankreatoduodenostómia
3 mesiace
Vnútorná drenáž pankreasu: pankreatogastrostómia
3 mesiace
Vnútorná drenáž pankreasu: pankreatojejunostómia
3 mesiace
Resekcia pankreasu a pankreatektómia
3 mesiace
Parciálna resekcia pankreasu: resekcia hlavy pankreasu: zachovaním duodena
3 mesiace
Parciálna resekcia pankreasu: resekcia hlavy pankreasu: zachovaním pyloru
3 mesiace
Parciálna resekcia pankreasu: ľavostranná bez anastomózy
3 mesiace
Parciálna resekcia pankreasu: segmentárna resekcia pankreasu
3 mesiace
Totálna pankreatektómia: s parciálnou resekciou žalúdka
3 mesiace
Totálna pankreatektómia: so zachovaním duodena
3 mesiace
Laparotómia a otvorenie retroperitonea: exploratívna laparotómia
3 mesiace
Laparotómia a otvorenie retroperitonea: exploratívna lumbotómia
3 mesiace
Laparotómia a otvorenie retroperitonea: laparotómia s drenážou
3 mesiace
Laparotómia a otvorenie retroperitonea: opakovaná lumbotómia
3 mesiace
Laparotómia a otvorenie retroperitonea: ostatné
3 mesiace
Laparotómia a otvorenie retroperitonea: relaparotómia
Extirpácia submandibulárnej slinnej žľazy
3 mesiace
Extirpácia slinnej žľazy
3 mesiace
Parciálna parotidektómia
3 mesiace
Parciálna resekcia laterálneho listu glandula parotis
3 mesiace
Laterálna parotidektómia
3 mesiace
Konzervatívna parotidektómia
3 mesiace
Radikálna parotidektómia
3 mesiace
Extirpácia sublinguálnej slinnej žľazy
3 mesiace
Enukleácia ovariálnej cysty
1 mesiac
Excízia peritoneálnej endometriózy
3 mesiace
Radikálna ovarektómia (sekundárny debulking- cytoredukcia)
1 mesiac
Radikálna ovarektómia
1 mesiac
Adnexektómia
1 mesiac
Salpingoovariolýza
1 mesiac
Radikálna trachelektómia a detekcia sentinelových lymfatických uzlín
1 mesiac
Mikrochirurgické operácie na strednom uchu
3 mesiace
Revízna operácia stredného ucha
3 mesiace

ORL_1
Stredné ucho
ORL_1
Stredné ucho
ORL_1
Stredné ucho
ORL_1
Stredné ucho
ORL_1
Stredné ucho
ORL_1
Stredné ucho
ORL_2
Vnútorné ucho
ORL_2
Vnútorné ucho
ORL_2
Vnútorné ucho
ORL_2
Vnútorné ucho
ORL_2
Vnútorné ucho
ORL_2
Vnútorné ucho
ORL_2
Vnútorné ucho
ORL_2
Vnútorné ucho
ORL_2
Vnútorné ucho
ORL_2
Vnútorné ucho
ORL_2
Vnútorné ucho
ORL_4
Vysoko špecializované endoskopické operácie
ORL_4
Vysoko špecializované endoskopické operácie
ORL_4
Vysoko špecializované endoskopické operácie
Incízie, excízie, extirpácie maternice vr. exenterácie malej panvy 2GYN_13
Incízie, excízie, extirpácie maternice vr. exenterácie malej panvy 3GYN_14
Incízie, excízie, extirpácie maternice vr. exenterácie malej panvy 4GYN_15
Incízie, excízie, extirpácie maternice vr. exenterácie malej panvy 4GYN_15
Incízie, excízie, extirpácie maternice vr. exenterácie malej panvy 4GYN_15
Incízie, excízie, extirpácie maternice vr. exenterácie malej panvy 4GYN_15
Iné operačné výkony na maternici a operačné výkony parametrií G
1 YN_16
Iné operačné výkony na maternici a operačné výkony parametrií G
1 YN_16
Iné operačné výkony na maternici a operačné výkony parametrií G
1 YN_16
GYN_22
Operačné výkony na pošve a v Douglasovom priestore
GYN_22
Operačné výkony na pošve a v Douglasovom priestore
GYN_23
Operačné výkony vo vulve a v perineu
GYN_23
Operačné výkony vo vulve a v perineu
GYN_23
Operačné výkony vo vulve a v perineu
GYN_18
Excízie a resekcie prsníka 1
GYN_18
Excízie a resekcie prsníka 1
GYN_19
Excízie a resekcie prsníka 2
GYN_19
Excízie a resekcie prsníka 2
GYN_20
Excízie a resekcie prsníka 3
GYN_20
Excízie a resekcie prsníka 3
GYN_20
Excízie a resekcie prsníka 3
GYN_20
Excízie a resekcie prsníka 3
GYN_20
Excízie a resekcie prsníka 3
NA
CHIR_5
NA
CHIR_5
NA
CHIR_5

Tympanoplastika
Resekcia tumoru stredného ucha
Exploratívna tympanotómia
Mastoidektómia
Resekcia spánkovej kosti
Subtotálna petrosektómia pre rozsiahly cholesteatóm stredného ucha so slepým uzáverom zvukovodu
Vnútroušná (kochleárna) implantácia jednostranne
Implantácia fixatéra pre implantát
Revízna operácia po vnútroušnej (kochleárnej) implantácii
Implantácia aktívneho stredoušného implantátu
Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne cez labyrint: n. VII
Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne cez labyrint: n. VIII
Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne retrosigmoidálne: n. VII
Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne retrosigmoidálne: n. VIII
Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne kombinovane: n. VII
Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne kombinovane: n. VIII
Extirpácia neurinómu n.VIII
Endoskopická resekcia tumoru prínosových dutín a rinobázy
Resekcia adenómu hypofýzy: transfedoidálne bez neuronavigácie endoskopicky
Resekcia adenómu hypofýzy: transfedoidálne s neuronavigáciou endoskopicky
Dilatácia a kyretáž
Hysterektómia
Pelvická exenterácia
Onkologická hysterektómia s odstránením vaječníka
Radikálna hystrerektómia s transpozíciou vaječníkov
Radikálna hysterektómia
Frakcionovaná kyretáž: vákuum aspiračnou kyretou
Frakcionovaná kyretáž: vaginálnou kyreretou
Kyretáž: vákuovou kyretou
Parciálna kolpektómia
Totálna kolpektómia
Vulvektómia jednoduchá
Vulvektómia radikálna
Skinning vulvektómia
Excízia ihlou označenej lézie prsníka
Excízia tumoru prsníka
Kvadrantektómia
Lumpektómia
Subkutánna mastektómia
Subkutánna mastektómia s excíziou mamily
Radikálna mastektómia
Resekcia lokálnej recidívy karcinómu prsníka
Simplexná mastektómia
Excízia ihlou označenej lézie prsníka
Excízia tumoru prsníka
Kvadrantektómia

3 mesiace
3 mesiace
3 mesiace
3 mesiace
3 mesiace
3 mesiace
3 mesiace
3 mesiace
3 mesiace
3 mesiace
3 mesiace
3 mesiace
3 mesiace
3 mesiace
3 mesiace
3 mesiace
3 mesiace
2 mesiace
2 mesiace
2 mesiace
3 mesiace
3 mesiace
1 mesiac
1 mesiac
1 mesiac
1 mesiac
1 mesiac
1 mesiac
1 mesiac
1 mesiac
1 mesiac
1 mesiac
1 mesiac
1 mesiac
1 mesiac
1 mesiac
1 mesiac
1 mesiac
1 mesiac
1 mesiac
1 mesiac
1 mesiac
1 mesiac
3 mesiace
3 mesiace
3 mesiace

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Získaná mozgová aneuryzma
Získaná mozgová aneuryzma
Získaná mozgová aneuryzma
Získaná mozgová aneuryzma
Získaná mozgová aneuryzma
Získaná mozgová aneuryzma
Získaná mozgová aneuryzma
Získaná mozgová aneuryzma
Získaná mozgová aneuryzma
Získaná mozgová aneuryzma
Získaná mozgová aneuryzma
Získaná mozgová aneuryzma
Získaná mozgová aneuryzma
Získaná mozgová aneuryzma
Ateroskleróza aorty
Ateroskleróza aorty
Ateroskleróza aorty
Ateroskleróza aorty
Ateroskleróza aorty
Ateroskleróza aorty
Ateroskleróza aorty
Ateroskleróza aorty
Ateroskleróza aorty
Ateroskleróza aorty
Ateroskleróza aorty
Ateroskleróza aorty
Ateroskleróza aorty
Ateroskleróza obličkovej tepny
Ateroskleróza obličkovej tepny
Ateroskleróza obličkovej tepny
Ateroskleróza obličkovej tepny
Ateroskleróza obličkovej tepny
Renovaskulárna artériová hypertenzia, bez hypertenznej krízy
Renovaskulárna artériová hypertenzia, bez hypertenznej krízy
Renovaskulárna artériová hypertenzia, bez hypertenznej krízy
Renovaskulárna artériová hypertenzia, bez hypertenznej krízy
Renovaskulárna artériová hypertenzia, bez hypertenznej krízy

CHIR_5
CHIR_5
CHIR_5
CHIR_5
CHIR_5
CHIR_5
CHIR_5
CHIR_5
CHIR_5
ANG_4
ANG_4
ANG_4
ANG_4
ANG_4
ANG_4
ANG_4
ANG_4
ANG_4
ANG_4
ANG_4
ANG_4
ANG_4
ANG_4
ANG_5
ANG_5
ANG_5
ANG_5
ANG_5
ANG_5
ANG_5
ANG_5
ANG_5
ANG_5
ANG_5
ANG_5
ANG_5
ANG_6
ANG_6
ANG_6
ANG_6
ANG_6
ANG_7
ANG_7
ANG_7
ANG_7
ANG_7

Lumpektómia
Mikroduktektómia prsníka
Operácia gynekomastie
Radikálna extirpácia hemangiómu prsníka
Radikálna mastektómia
Resekcia lokálnej recidívy karcinómu prsníka
Simplexná mastektómia
Subkutánna mastektómia
Subkutánna mastektómia s excíziou mamily
Perkutánna transluminálna intervencia intrakraniálnych ciev, selektívna embolizácia s kovovými špirálami
Artériografia extrakraniálnych ciev a ciev krku
Angiografia niektorej z tepien odstupujúcich z aorty
Perkutánna transluminálna intervencia ciev, 10 kovových špirál
Perkutánna transluminálna intervencia ciev, 13 kovových špirál
Perkutánna transluminálna intervencia ciev, 3 kovové špirály
Perkutánna transluminálna intervencia ciev, 4 kovové špirály
Perkutánna transluminálna intervencia ciev, 5 kovových špirál
Perkutánna transluminálna intervencia ciev, 6 kovových špirál
Perkutánna transluminálna intervencia ciev, 7 kovových špirál
Perkutánna transluminálna intervencia ciev, 8 kovových špirál
Perkutánna transluminálna angioplastika karotickej alebo vertebrálnej artérie, intrakraniálne
Perkutánna embolizácia intrakraniálnej aneuryzmy
Perkutánna balónová angioplastika intrakraniálnych ciev
Artériografia brušných ciev
Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 3 stenty do ostatných ciev
Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 3 stenty do aorty
Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 2 stenty do ostatných ciev
Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 1 stent do ostatných ciev
Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 1 stent do aorty
Perkutánna transluminálna implantácia iného nepokrytého stentu s veľkým lúmenom, 1 stent do aorty
Perkutánna transluminálna implantácia iného nepokrytého stentu s veľkým lúmenom, 2 a viac stentov do aorty
Perkutánna transluminálna implantácia iného pokrytého stentu s veľkým lúmenom, 1 stent do aorty
Perkutánna transluminálna implantácia iného pokrytého stentu s veľkým lúmenom, 2 a viac stentov do aorty
Perkutánna transluminálna angioplastika brušnej aorty
Perkutánna balónová angioplastika iných ciev panvy a trupu
Perkutánna balónová angioplastika aorty
Artériografia brušných ciev
Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 2 stenty do viscerálnych ciev
Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 1 stent do viscerálnych ciev
Perkutánna transluminálna angioplastika renálnej artérie
Perkutánna implantácia stentu do renálnej artérie
Artériografia brušných ciev
Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 2 stenty do viscerálnych ciev
Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 1 stent do viscerálnych ciev
Perkutánna transluminálna angioplastika renálnej artérie
Perkutánna implantácia stentu do renálnej artérie

3 mesiace
3 mesiace
3 mesiace
3 mesiace
3 mesiace
3 mesiace
3 mesiace
3 mesiace
3 mesiace
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolných
ANG_10
končatín, Artériografia
s bolesťou v pokoji
dolnej končatiny
Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolných
ANG_10
končatín, Perkutánna
s bolesťou vtransluminálna
pokoji
implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 1 stent do ciev stehna
Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolných
ANG_10
končatín, Perkutánna
s bolesťou vtransluminálna
pokoji
implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 4 stenty do ciev stehna
Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolných
ANG_10
končatín, Perkutánna
s bolesťou vtransluminálna
pokoji
implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 3 stenty do ostatných ciev
Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolných
ANG_10
končatín, Perkutánna
s bolesťou vtransluminálna
pokoji
implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 1 stent do ciev predkolenia
Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolných
ANG_10
končatín, Perkutánna
s bolesťou vtransluminálna
pokoji
implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 1 stent do ciev stehna
Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolných
ANG_10
končatín, Perkutánna
s bolesťou vtransluminálna
pokoji
implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 1 stent do ciev stehna
Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolných
ANG_10
končatín, Perkutánna
s bolesťou vtransluminálna
pokoji
angioplastika periférnych artérií a artérií panvy
Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolných
ANG_10
končatín, Perkutánna
s bolesťou vtranslúmenová
pokoji
arteriálna intervencia s použitím protektívneho inštrumentária pred periférnou embolizáciou
Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolných
ANG_10
končatín, Perkutánna
s bolesťou vtranslúmenová
pokoji
arteriálna angioplastika s použitím čepieľkového balóna alebo iného špeciálneho balóna
Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolných
ANG_10
končatín, Perkutánna
s bolesťou vmechanická
pokoji
trombektómia cievneho uzáveru
Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolných
ANG_10
končatín, Perkutánna
s bolesťou vrotačná
pokoji trombektómia
Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolných
ANG_10
končatín, Perkutánna
s bolesťou vimplantácia
pokoji
stentu do periférnych artérií končatín a artérií panvy
Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolných
ANG_10
končatín, Perkutánna
s bolesťou vfarmakomechanická
pokoji
trombektómia cievneho uzáveru
Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolných
ANG_10
končatín, Perkutánna
s bolesťou vbalónová
pokoji angioplastika iných ciev panvy a trupu
Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolných
ANG_10
končatín, Perkutánna
s bolesťou vbalónová
pokoji angioplastika ciev predkolenia a nohy
Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolných
ANG_10
končatín, Perkutánna
s bolesťou vbalónová
pokoji angioplastika ciev stehna
Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolných
ANG_10
končatín, Perkutánna
s bolesťou vaspiračná
pokoji trombektómia cievneho uzáveru
Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolných
ANG_10
končatín, Perkutánna
s bolesťou vaterektómia
pokoji
Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolných
ANG_11
končatín, Artériografia
s ulceráciamidolnej končatiny
Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolných
ANG_11
končatín, Perkutánna
s ulceráciamitransluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 1 stent do ciev stehna
Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolných
ANG_11
končatín, Perkutánna
s ulceráciamitransluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 4 stenty do ciev stehna
Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolných
ANG_11
končatín, Perkutánna
s ulceráciamitransluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 3 stenty do ostatných ciev
Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolných
ANG_11
končatín, Perkutánna
s ulceráciamitransluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 1 stent do ciev predkolenia
Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolných
ANG_11
končatín, Perkutánna
s ulceráciamitransluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 1 stent do ciev stehna
Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolných
ANG_11
končatín, Perkutánna
s ulceráciamitransluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 1 stent do ciev stehna
Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolných
ANG_11
končatín, Perkutánna
s ulceráciamitransluminálna angioplastika periférnych artérií a artérií panvy
Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolných
ANG_11
končatín, Perkutánna
s ulceráciamitranslúmenová arteriálna intervencia s použitím protektívneho inštrumentária pred periférnou embolizáciou
Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolných
ANG_11
končatín, Perkutánna
s ulceráciamitranslúmenová arteriálna angioplastika s použitím čepieľkového balóna alebo iného špeciálneho balóna
Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolných
ANG_11
končatín, Perkutánna
s ulceráciamiterapeutická punkcia a aspirácia kostnej drene
Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolných
ANG_11
končatín, Perkutánna
s ulceráciamimechanická trombektómia cievneho uzáveru
Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolných
ANG_11
končatín, Perkutánna
s ulceráciamirotačná trombektómia
Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolných
ANG_11
končatín, Perkutánna
s ulceráciamiimplantácia stentu do periférnych artérií končatín a artérií panvy
Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolných
ANG_11
končatín, Perkutánna
s ulceráciamifarmakomechanická trombektómia cievneho uzáveru
Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolných
ANG_11
končatín, Perkutánna
s ulceráciamibalónová angioplastika iných ciev panvy a trupu
Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolných
ANG_11
končatín, Perkutánna
s ulceráciamibalónová angioplastika ciev predkolenia a nohy
Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolných
ANG_11
končatín, Perkutánna
s ulceráciamibalónová angioplastika ciev stehna
Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolných
ANG_11
končatín, Perkutánna
s ulceráciamiaspiračná trombektómia cievneho uzáveru
Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolných
ANG_11
končatín, Perkutánna
s ulceráciamiaterektómia
Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolných
ANG_11
končatín, Autológna
s ulceráciami
periférna (intraarteriálna alebo intramuskulárna) terapia kmeňovými bunkami
Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolných
ANG_12
končatín, Artériografia
s gangrénou dolnej končatiny
Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolných
ANG_12
končatín, Perkutánna
s gangrénoutransluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 1 stent do ciev stehna
Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolných
ANG_12
končatín, Perkutánna
s gangrénoutransluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 4 stenty do ciev stehna
Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolných
ANG_12
končatín, Perkutánna
s gangrénoutransluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 3 stenty do ostatných ciev
Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolných
ANG_12
končatín, Perkutánna
s gangrénoutransluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 1 stent do ciev predkolenia
Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolných
ANG_12
končatín, Perkutánna
s gangrénoutransluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 1 stent do ciev stehna
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Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolných
ANG_12
končatín, Perkutánna
s gangrénoutransluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 1 stent do ciev stehna
Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolných
ANG_12
končatín, Perkutánna
s gangrénoutransluminálna angioplastika periférnych artérií a artérií panvy
Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolných
ANG_12
končatín, Perkutánna
s gangrénoutranslúmenová arteriálna intervencia s použitím protektívneho inštrumentária pred periférnou embolizáciou
Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolných
ANG_12
končatín, Perkutánna
s gangrénoutranslúmenová arteriálna angioplastika s použitím čepieľkového balóna alebo iného špeciálneho balóna
Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolných
ANG_12
končatín, Perkutánna
s gangrénouterapeutická punkcia a aspirácia kostnej drene
Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolných
ANG_12
končatín, Perkutánna
s gangrénoumechanická trombektómia cievneho uzáveru
Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolných
ANG_12
končatín, Perkutánna
s gangrénourotačná trombektómia
Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolných
ANG_12
končatín, Perkutánna
s gangrénouimplantácia stentu do periférnych artérií končatín a artérií panvy
Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolných
ANG_12
končatín, Perkutánna
s gangrénoufarmakomechanická trombektómia cievneho uzáveru
Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolných
ANG_12
končatín, Perkutánna
s gangrénoubalónová angioplastika iných ciev panvy a trupu
Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolných
ANG_12
končatín, Perkutánna
s gangrénoubalónová angioplastika ciev predkolenia a nohy
Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolných
ANG_12
končatín, Perkutánna
s gangrénoubalónová angioplastika ciev stehna
Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolných
ANG_12
končatín, Perkutánna
s gangrénouaspiračná trombektómia cievneho uzáveru
Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolných
ANG_12
končatín, Perkutánna
s gangrénouaterektómia
Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolných
ANG_12
končatín, Autológna
s gangrénou
periférna (intraarteriálna alebo intramuskulárna) terapia kmeňovými bunkami
Ateroskleróza iných tepien
ANG_14
Perkutánna transluminálna angioplastika celiákalnej alebo mezenterickej artérie
Ateroskleróza iných tepien
ANG_14
Artériografia brušných ciev
Ateroskleróza iných tepien
ANG_14
Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 2 stenty do viscerálnych ciev
Ateroskleróza iných tepien
ANG_14
Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 1 stent do viscerálnych ciev
Ateroskleróza iných tepien
ANG_14
Perkutánna farmakomechanická trombektómia cievneho uzáveru
Aneuryzma hrudníkove aorty, bez prejavov ruptúry
ANG_15
Artériografia hrudníkových ciev
Aneuryzma hrudníkove aorty, bez prejavov ruptúry
ANG_15
Perkutánna transluminálna intervencia kolaterálnych ciev, selektívna embolizácia kovovým oklúzorom
Aneuryzma hrudníkove aorty, bez prejavov ruptúry
ANG_15
Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 3 stenty do aorty
Aneuryzma hrudníkove aorty, bez prejavov ruptúry
ANG_15
Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 1 stent do aorty
Aneuryzma hrudníkove aorty, bez prejavov ruptúry
ANG_15
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 1 stent do aorty
Aneuryzma hrudníkove aorty, bez prejavov ruptúry
ANG_15
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 2 stenty do aorty
Aneuryzma hrudníkove aorty, bez prejavov ruptúry
ANG_15
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 3 stenty do aorty
Aneuryzma hrudníkove aorty, bez prejavov ruptúry
ANG_15
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 4 stenty do aorty
Aneuryzma hrudníkove aorty, bez prejavov ruptúry
ANG_15
Perkutánna transluminálna implantácia iného nepokrytého stentu s veľkým lúmenom, 1 stent do aorty
Aneuryzma hrudníkove aorty, bez prejavov ruptúry
ANG_15
Perkutánna transluminálna implantácia iného nepokrytého stentu s veľkým lúmenom, 2 a viac stentov do aorty
Aneuryzma hrudníkove aorty, bez prejavov ruptúry
ANG_15
Perkutánna transluminálna implantácia iného pokrytého stentu s veľkým lúmenom, 1 stent do aorty
Aneuryzma hrudníkove aorty, bez prejavov ruptúry
ANG_15
Perkutánna transluminálna implantácia iného pokrytého stentu s veľkým lúmenom, 2 a viac stentov do aorty
Aneuryzma hrudníkove aorty, bez prejavov ruptúry
ANG_15
Perkutánna transluminálna angioplastika torakálnej aorty
Aneuryzma hrudníkove aorty, bez prejavov ruptúry
ANG_15
Perkutánna terapia aneuryzmy aorty stentgraftom
Aneuryzma brušnej aorty, bez prejavov ruptúry
ANG_16
Artériografia brušných ciev
Aneuryzma brušnej aorty, bez prejavov ruptúry
ANG_16
Perkutánna transluminálna intervencia kolaterálnych ciev, selektívna embolizácia kovovým oklúzorom
Aneuryzma brušnej aorty, bez prejavov ruptúry
ANG_16
Perkutánna transluminálna intervencia ciev, 10 kovových špirál
Aneuryzma brušnej aorty, bez prejavov ruptúry
ANG_16
Perkutánna transluminálna intervencia ciev, 13 kovových špirál
Aneuryzma brušnej aorty, bez prejavov ruptúry
ANG_16
Perkutánna transluminálna intervencia ciev, 3 kovové špirály
Aneuryzma brušnej aorty, bez prejavov ruptúry
ANG_16
Perkutánna transluminálna intervencia ciev, 4 kovové špirály
Aneuryzma brušnej aorty, bez prejavov ruptúry
ANG_16
Perkutánna transluminálna intervencia ciev, 5 kovových špirál
Aneuryzma brušnej aorty, bez prejavov ruptúry
ANG_16
Perkutánna transluminálna intervencia ciev, 6 kovových špirál
Aneuryzma brušnej aorty, bez prejavov ruptúry
ANG_16
Perkutánna transluminálna intervencia ciev, 7 kovových špirál
Aneuryzma brušnej aorty, bez prejavov ruptúry
ANG_16
Perkutánna transluminálna intervencia ciev, 8 kovových špirál
Aneuryzma brušnej aorty, bez prejavov ruptúry
ANG_16
Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 3 stenty do aorty
Aneuryzma brušnej aorty, bez prejavov ruptúry
ANG_16
Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 1 stent do aorty
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Aneuryzma brušnej aorty, bez prejavov ruptúry
Aneuryzma brušnej aorty, bez prejavov ruptúry
Aneuryzma brušnej aorty, bez prejavov ruptúry
Aneuryzma brušnej aorty, bez prejavov ruptúry
Aneuryzma brušnej aorty, bez prejavov ruptúry
Aneuryzma brušnej aorty, bez prejavov ruptúry
Aneuryzma brušnej aorty, bez prejavov ruptúry
Aneuryzma brušnej aorty, bez prejavov ruptúry
Aneuryzma brušnej aorty, bez prejavov ruptúry
Aneuryzma brušnej aorty, bez prejavov ruptúry
Aneuryzma brušnej aorty, bez prejavov ruptúry
Aneuryzma hrudníkovo-brušnej aorty, bez prejavov ruptúry
Aneuryzma hrudníkovo-brušnej aorty, bez prejavov ruptúry
Aneuryzma hrudníkovo-brušnej aorty, bez prejavov ruptúry
Aneuryzma hrudníkovo-brušnej aorty, bez prejavov ruptúry
Aneuryzma hrudníkovo-brušnej aorty, bez prejavov ruptúry
Aneuryzma hrudníkovo-brušnej aorty, bez prejavov ruptúry
Aneuryzma hrudníkovo-brušnej aorty, bez prejavov ruptúry
Aneuryzma hrudníkovo-brušnej aorty, bez prejavov ruptúry
Aneuryzma hrudníkovo-brušnej aorty, bez prejavov ruptúry
Aneuryzma hrudníkovo-brušnej aorty, bez prejavov ruptúry
Aneuryzma hrudníkovo-brušnej aorty, bez prejavov ruptúry
Aneuryzma hrudníkovo-brušnej aorty, bez prejavov ruptúry
Aneuryzma hrudníkovo-brušnej aorty, bez prejavov ruptúry
Aneuryzma hrudníkovo-brušnej aorty, bez prejavov ruptúry
Aneuryzma a disekcia bedrovej tepny
Aneuryzma a disekcia bedrovej tepny
Aneuryzma a disekcia bedrovej tepny
Aneuryzma a disekcia bedrovej tepny
Aneuryzma a disekcia bedrovej tepny
Aneuryzma a disekcia bedrovej tepny
Aneuryzma a disekcia bedrovej tepny
Aneuryzma a disekcia bedrovej tepny
Aneuryzma a disekcia bedrovej tepny
Aneuryzma a disekcia bedrovej tepny
Aneuryzma a disekcia bedrovej tepny
Aneuryzma a disekcia bedrovej tepny
Aneuryzma iných tepien, bližšie určených
Aneuryzma iných tepien, bližšie určených
Aneuryzma iných tepien, bližšie určených
Aneuryzma iných tepien, bližšie určených
Aneuryzma iných tepien, bližšie určených
Aneuryzma iných tepien, bližšie určených
Aneuryzma iných tepien, bližšie určených
Aneuryzma iných tepien, bližšie určených
Aneuryzma iných tepien, bližšie určených
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Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 1 stent do aorty
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 2 stenty do aorty
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 3 stenty do aorty
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 4 stenty do aorty
Perkutánna transluminálna implantácia iného nepokrytého stentu s veľkým lúmenom, 1 stent do aorty
Perkutánna transluminálna implantácia iného nepokrytého stentu s veľkým lúmenom, 2 a viac stentov do aorty
Perkutánna transluminálna implantácia iného pokrytého stentu s veľkým lúmenom, 1 stent do aorty
Perkutánna transluminálna implantácia iného pokrytého stentu s veľkým lúmenom, 2 a viac stentov do aorty
Perkutánna terapia aneuryzmy aorty stentgraftom
Perkutánna embolizácia v oblasti malej panvy
Perkutánna embolizácia v oblasti abdomenu
Artériografia brušných ciev
Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 3 stenty do aorty
Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 1 stent do aorty
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 1 stent do aorty
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 2 stenty do aorty
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 3 stenty do aorty
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 4 stenty do aorty
Perkutánna transluminálna implantácia iného nepokrytého stentu s veľkým lúmenom, 1 stent do aorty
Perkutánna transluminálna implantácia iného nepokrytého stentu s veľkým lúmenom, 2 a viac stentov do aorty
Perkutánna transluminálna implantácia iného pokrytého stentu s veľkým lúmenom, 1 stent do aorty
Perkutánna transluminálna implantácia iného pokrytého stentu s veľkým lúmenom, 2 a viac stentov do aorty
Perkutánna transluminálna angioplastika torakálnej aorty
Perkutánna terapia aneuryzmy aorty stentgraftom
Perkutánna embolizácia v oblasti abdomenu
Artériografia brušných ciev
Perkutánna transluminálna intervencia kolaterálnych ciev, selektívna embolizácia kovovým oklúzorom
Perkutánna transluminálna intervencia ciev, 10 kovových špirál
Perkutánna transluminálna intervencia ciev, 13 kovových špirál
Perkutánna transluminálna intervencia ciev, 3 kovové špirály
Perkutánna transluminálna intervencia ciev, 4 kovové špirály
Perkutánna transluminálna intervencia ciev, 5 kovových špirál
Perkutánna transluminálna intervencia ciev, 6 kovových špirál
Perkutánna transluminálna intervencia ciev, 7 kovových špirál
Perkutánna transluminálna intervencia ciev, 8 kovových špirál
Perkutánna transluminálna implantácia expandovateľného stentu
Perkutánna embolizácia v oblasti malej panvy
Artériografia brušných ciev
Perkutánna transluminálna intervencia viscerálnych ciev, selektívna embolizácia s kovovými špirálami
Perkutánna transluminálna intervencia kolaterálnych ciev, selektívna embolizácia kovovým oklúzorom
Perkutánna transluminálna intervencia ciev, 10 kovových špirál
Perkutánna transluminálna intervencia ciev, 13 kovových špirál
Perkutánna transluminálna intervencia ciev, 3 kovové špirály
Perkutánna transluminálna intervencia ciev, 4 kovové špirály
Perkutánna transluminálna intervencia ciev, 5 kovových špirál
Perkutánna transluminálna intervencia ciev, 6 kovových špirál
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Aneuryzma iných tepien, bližšie určených
ANG_19
Aneuryzma iných tepien, bližšie určených
ANG_19
Aneuryzma iných tepien, bližšie určených
ANG_19
Aneuryzma iných tepien, bližšie určených
ANG_19
Aneuryzma iných tepien, bližšie určených
ANG_19
Získaná artériovenózna fistula
ANG_20
Trombóza, flebitída a tromboflebitída hlbokých žíl dolných končatín
ANG_21
Trombóza, flebitída a tromboflebitída hlbokých žíl dolných končatín
ANG_21
Trombóza, flebitída a tromboflebitída hlbokých žíl dolných končatín
ANG_21
Trombóza, flebitída a tromboflebitída hlbokých žíl dolných končatín
ANG_21
Trombóza, flebitída a tromboflebitída hlbokých žíl dolných končatín
ANG_21
Trombóza, flebitída a tromboflebitída hlbokých žíl dolných končatín
ANG_21
Posttrombotický syndróm bez ulcerácie
ANG_24
Posttrombotický syndróm bez ulcerácie
ANG_24
Posttrombotický syndróm bez ulcerácie
ANG_24
Posttrombotický syndróm bez ulcerácie
ANG_24
Posttrombotický syndróm bez ulcerácie
ANG_24
Posttrombotický syndróm s ulceráciou
ANG_25
Posttrombotický syndróm s ulceráciou
ANG_25
Posttrombotický syndróm s ulceráciou
ANG_25
Posttrombotický syndróm s ulceráciou
ANG_25
Posttrombotický syndróm s ulceráciou
ANG_25
Koartkácia aorty
ANG_26
Koartkácia aorty
ANG_26
Koartkácia aorty
ANG_26
Koartkácia aorty
ANG_26
Koartkácia aorty
ANG_26
Koartkácia aorty
ANG_26
Koartkácia aorty
ANG_26
Koartkácia aorty
ANG_26
Koartkácia aorty
ANG_26
Koartkácia aorty
ANG_26
Primárny hyperaldosteronizmus
ANG_27
Primárny hyperaldosteronizmus
ANG_27
Primárny hyperaldosteronizmus
ANG_27

Perkutánna transluminálna intervencia ciev, 7 kovových špirál
Perkutánna transluminálna intervencia ciev, 8 kovových špirál
Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 2 stenty do viscerálnych ciev
Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 1 stent do viscerálnych ciev
Perkutánna embolizácia v oblasti abdomenu
Perkutánna transluminálna angioplastika pri stenóze artériovenóznej fistuly
Perkutánna extrakcia kaválneho filtra z vena cava inferior
Flebografia [vénografia] v. Iliacae
Flebografia vena cava inferior
Perkutánna transluminálna implantácia expandovateľného stentu
Perkutánna transluminálna angioplastika do venózneho systému
Otvorená chirurgická balónová angioplastika do vena cava
Flebografia [vénografia] v. Iliacae
Flebografia vena cava inferior
Perkutánna transluminálna implantácia expandovateľného stentu
Perkutánna transluminálna angioplastika do venózneho systému
Otvorená chirurgická balónová angioplastika do vena cava
Flebografia [vénografia] v. Iliacae
Flebografia vena cava inferior
Perkutánna transluminálna implantácia expandovateľného stentu
Perkutánna transluminálna angioplastika do venózneho systému
Otvorená chirurgická balónová angioplastika do vena cava
Perkutánna transluminálna angioplastika aortálneho istmu
Artériografia hrudníkových ciev
Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 1 stent do aorty
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 1 stent do aorty
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 2 stenty do aorty
Perkutánna transluminálna implantácia iného nepokrytého stentu s veľkým lúmenom, 1 stent do aorty
Perkutánna transluminálna implantácia iného nepokrytého stentu s veľkým lúmenom, 2 a viac stentov do aorty
Perkutánna transluminálna implantácia iného pokrytého stentu s veľkým lúmenom, 1 stent do aorty
Perkutánna transluminálna implantácia iného pokrytého stentu s veľkým lúmenom, 2 a viac stentov do aorty
Perkutánna transluminálna angioplastika torakálnej aorty
Vénografia a odber venóznej krvi z nadobličiek alebo obličiek alebo z dolných petróznych sinusov (Sampling)
Flebografia [vénografia] obličky
Flebografia vena cava inferior
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