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* Spravodajská jednotka - právnická alebo fyzická osoba zabezpečí predloženie výkazu za každý odborný útvar, pre ktorý má od Úradu 
   pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pridelený kód poskytovateľa a ktorého činnosť je predmetom tohto štatistického zisťovania.
  

Odoslané dňa: Pečiatka: Podpis vedúceho Výkaz zostavil Telefón (smerové číslo):
spravodajskej jednotky: (meno a priezvisko):

Klapka:
E-mail:

 

Kód obce

Názov okresu

I. r. Rok Mesiac IČO Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Údaje za právnickú alebo fyzickú osobu *

Názov spravodajskej jednotky (SJ) - poskytovate ľ zdrav. star.

Názov zamerania odborného útvaru (OÚ)

Adresa sídla OÚ

Kód okresu

Názov obce

ROČNÝ VÝKAZ
O CHIRURGICKÝCH VÝKONOCH V POSTEĽOVÝCH ODDELENIACH 

za rok 2014

Spravodajská jednotka doručí výkaz 
do 28. februára nasledujúceho roka

P (MZ SR) 2 - 01
MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 385/2014 z 
12.12.2013 

Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej 
štatistike v znení neskorších predpisov.
Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Ministerstvo zdravotníctva 
Slovenskej republiky a Národné centrum zdravotníckych informácií.  

1x  Národnému centru 
zdravotníckych informácií  
Lazaretská 26
811 09 Bratislava

Vážený respondent,
Ministerstvo zdravotníctva SR vykonáva štatistické zisťovania za účelom získania informácií o chirurgických výkonoch v posteľových

oddeleniach. Toto zisťovanie je súčasťou Programu štátnych štatistických zisťovaní schváleného na roky 2012 - 2014. V záujme
zabezpečenia objektívnych výsledkov zisťovania Vás žiadame o úplné a pravdivé vyplnenie štatistického formulára podľa metodických
pokynov a o jeho doručenie v stanovenom termíne organizácii uvedenej na tomto formulári. Spravodajská povinnosť vyplniť štatistický
formulár Vám vyplýva z 18 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Ak Vaša organizácia v sledovanom
období nevykonávala žiadnu činnosť, alebo nevykonávala činnosť, ktorá je predmetom tohto štatistického zisťovania, predložte negatívny
výkaz s písomným uvedením dôvodu. Zároveň nahláste aj prípadnú zmenu prevažujúcej činnosti organizácie. Uvedené dôverné údaje sú
chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby Ministerstva zdravotníctva SR. Ďakujeme Vám za ich včasné poskytnutie a tešíme sa
na ďalšiu spoluprácu.

Spôsob vyp ĺňania záhlavia výkazu:

V riadku 01
IČO - vypĺňa sa identifikačné číslo organizácie; ak je IČO šesťmiestne, doplnia sa na prvých dvoch miestach nuly.
Kód poskytovate ľa zdravotnej starostlivosti - vypĺňa sa kód pridelený Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pre odborný
útvar, ktorého činnosť je sledovaná v predmetnom výkaze (Metodické usmernenie č. 4/2013 ku kódom lekárov a poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti, vydané ÚDZS).

§
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MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVA, LIMBOVÁ 2  

___________________________________________________________________ 

METODICKÉ  POKYNY 
na vyplňovanie formulára 

Ročný výkaz 

 o chirurgických výkonoch v posteľových oddeleniach 

P(MZ SR) 2-01 
rok 2014 

Formulár ročného výkazu bol schválený v rámci Programu štátnych štatistických zisťovaní na 
roky 2012 - 2014, ktorý bol zverejnený vo Vyhláške ŠÚ SR č. 358/2011 Z. z. 

Spravodajská povinnosť vyplniť štatistický formulár vyplýva z §18 zákona č. 540/2001  
Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. 

Všeobecné zásady 

Spravodajská jednotka predloží výkaz do uvedeného termínu jeho vyplnením a uložením v 
elektronickej forme podľa pokynov uvedených v sprievodnom liste NCZI pri oslovení 
k štatistickému zisťovaniu. 

Spravodajská jednotka, ktorá predloží vyplnený formulár výkazu v elektronickej podobe, 
papierový formulár výkazu už nezasiela. 

Spravodajská jednotka zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a včasné doručenie údajov. 

Prípadný komentár k vyplnenému výkazu s doplňujúcimi údajmi, poznámkami, informáciami, 
vysvetleniami a zdôvodneniami je možné zaslať e-mailom príslušnému pracovníkovi NCZI. 

Upozornenie 

Právnická alebo fyzická osoba, ktorá je spravodajskou jednotkou, zabezpečí výkaz za 
každý odborný útvar, pre ktorý má od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 
pridelený kód poskytovateľa a ktorého činnosť je predmetom tohto štatistického zisťovania. 

Spravodajská jednotka, ktorá bola v priebehu roka transformovaná z jedného subjektu 
(predchodcu) na iný subjekt (nasledovníka), predkladá kompletný ročný výkaz, čiže 
vykazuje zodpovedajúce údaje aj za predchodcu. Predchodca tieto údaje už nevykazuje. 

Spôsob vyplňovania formulára 

Formulár je rozdelený na: 

a) Identifika čnú časť: 
- Identifikačné číslo organizácie - IČO. 
- Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (PZS) pridelený Úradom pre dohľad nad 

zdravotnou starostlivosťou (Metodické usmernenie č. 4/2013 ku kódom lekárov 
a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, vydané ÚDZS). 

- Údaje za spravodajskú jednotku (za právnickú alebo fyzickú osobu). 
- Údaje za odborný útvar (OÚ). 
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- Meno a priezvisko a kontaktné údaje zostavovateľa výkazu (telefón vrátane smerového 
čísla a klapky, e-mailová adresa). 

b) Údajovú časť 

Údajová časť pozostáva z modulov, v ktorých sa sledujú skupiny ukazovateľov zoradených 
do riadkov (v ďalšom označenie riadku R) a stĺpcov (v ďalšom označenie stĺpca S). 

Nevyplnené políčka sa nechávajú prázdne, neškrtajú sa, ani sa do nich nevpisujú nuly alebo 
pomlčky. 

Pokyny pre vyplňovanie modulov výkazu 

3602. modul – Chirurgické výkony v ústavnej zdravotnej starostlivosti 

Pre spracovanie údajov je dôležité správne uvedenie kódu príslušnej operácie podľa číselníka 
operácií – Príloha č.1!  
Údaje za príslušný druh operácie sa vykazujú sumárne v rámci jedného riadku (príslušný kód sa 
uvádza len raz).  
Číselník operácií je zostavený z vybraných (sledovaných) druhov. Iné operácie SJ vo výkaze 
neuvádza; v prípade, že nevykonáva žiadny druh operácie v rámci uvedeného číselníka, 
zašle negatívny výkaz. 
Pri elektronickom vypĺňaní výkazu je číselník ( príloha) zapracovaný  priamo vo formulári.  
 
S1 až S4 - Počet pacientov – uvedie sa počet pacientov, ktorým bola vykonaná aspoň jedna 

operácia (podľa číselníka druhov operácií) počas jednej hospitalizácie  

S5, S6  - Celkový počet operácií – zahŕňa viacdobé operácie a reoperácie pre komplikácie, 
ktoré boli vykonané počas jednej hospitalizácie na oddelení. 

Do kategórie 0 -18 ročných patria osoby, ktoré k sledovanému dňu dosiahli vek maximálne 18 
rokov +364 dní (v priestupnom roku 365 dní). 

Do kategórie 19+ ročných patria osoby, ktoré k sledovanému dňu dosiahli vek minimálne 19 rokov 
a viac. 

S1 až S4 - vek pacienta sa počíta ku dňu operácie 
S5 až S6 - vek pacienta sa počíta ku dňu prvej operácie 

3234. modul – Neodkladná chirurgická pomoc pri niektorých chorobách 

R09, R10 - Uvedú sa len akútne pankreatídy,  ktoré sú prijaté ako náhle brušné príhody. 
  Nezapočítavajú sa chronické pankreatídy zistené pooperačne. 

R27až R44 - Uvedú sa embólie a akútne trombózy končatinových tepien, viscerálnych tepien, 
cievne poranenia úrazové a jatrogénne, flebotrombózy hlbokého žilového systému, 
ako aj krvácajúce varixy dolných končatín. Patria sem aj ruptúry tepnových 
aneuryziem. 

  Nepatria sem náhle mozgové príhody na podklade mozgovej ischémie alebo 
krvácanie. Nepatria sem ani pulmonálne embólie.  

R45, R46 - Uvedú sa počty pacientov prijatých s otvoreným alebo zatvoreným poranením 
hrudníka, s poranením srdca, poranením pľúc, počet chorých so spontánnym 
pneumotoraxom ako aj iné náhle príhody orgánov hrudníkovej dutiny. 

R65, R66 - Uvedú sa úrazy, ktoré postihli minimálne dva systémy alebo dve časti tela. 
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R67, R68 - Uvedú sa aj poleptania kyselinami, lúhmi a organofosfámi. 

S7 - Pod počtom pacientov prepustených, preložených na iné oddelenie a zomretých 
spolu sa rozumejú iba tí pacienti, ktorí boli prijatí na niektorú zo sledovaných 
diagnóz. Údaje v tomto stĺpci (podľa jednotlivých ochorení) sa rovnajú súčtu 
operovaných pacientov (S1 + S4) a počtu zomretých pred operáciou v S8, alebo 
budú väčšie v prípade, keď niektorí pacienti boli pred operáciou preložení napr. do 
inej nemocnice alebo prepustení z oddelenia bez operácie. 

S1 až S6 - vek pacienta sa počíta ku dňu operácie 
S7 - vek pacienta sa počíta ku dňu prepustenia, preloženia alebo úmrtia 
S8 - vek pacienta sa počíta ku dňu úmrtia 

Vnútrovýkazové väzby 

3602. modul 
Platí pre každý typ operácie 
S3 ≤ S1 
S4 ≤ S2 
S5 ≥ S1 
S6 ≥ S2 

3234. modul 
Platí pre všetky riadky 
S2 ≤ S1 
S3 ≤ S2 
S5 ≤ S4 
S6 ≤ S5 

S7 ≥ S1 + S4 + S8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

Vypracovalo: Národné centrum zdravotníckych informácií  
Internetová stránka: www.nczisk.sk 
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Príloha č. 1    -    Číselník druhov operácií 

Názov operácie Kód 

nervový 
sýstém 

cievna   
neurochirurgia 

aneuryzmy mozgových ciev  010101 

artério-venózne malformácie  010102 

spontánne intracerebrálne krvácanie 010103 

ostatné 010199 

funkčné ochorenia 

epilepsia 010201 

nestíšiteľná bolesť - centrálna bolesť 010202 

nestíšiteľná bolesť - neuralgie 010203 

nestíšiteľná bolesť - iná 010204 

ostatné  010299 

pohybové poruchy - detská mozgová obrna  010205 

pohybové poruchy - M. Parkinsoni  010206 

pohybové poruchy - ostatné  010207 

operácie chrbtice 

degeneratívne vertebrogénne ochorenia  - cervikálna chrbtica 010301 

degeneratívne vertebrogénne ochorenia  - lumbosakrálna chrbtica - syndróm kaudy  010302 

degeneratívne vertebrogénne ochorenia  - lumbosakrálna chrbtica - iné  010303 

degeneratívne vertebrogénne ochorenia  - ostatné  010304 

nádory chrbtice - extradurálne  010305 

nádory chrbtice - intradurálne extramedurálne  010306 

nádory chrbtice - intramedurálne  010307 

nádory chrbtice - iné 010308 

vrodené a vývojové chyby - dysrafické stavy chrbtice a miechy 010309 

vrodené a vývojové chyby - ostatné  010310 

ostatné 010399 

operácie lebky 
vrodené a vývojové chyby - kraniostenóza 010401 

ostatné 010499 

operácie mozgu 

nádory mozgu - extracerebrálne 010501 

nádory mozgu - gliómy 010502 

nádory mozgu - metastázy 010503 

nádory mozgu - iné  010504 

vrodené a vývojové chyby - hydrocefalus 010505 

vrodené a vývojové chyby - iné  010506 

ostatné   010599 

operácie 
periférnych nervov 

somatických 010601 

vegetatívnych 010602 

ostatné operácie nervového systému  019900 

endokrinný 
systém 

operácie štítnej 
žľazy 

benígne 020101 

malígne 020102 

operácie na iných endokrinných žľazách 029900 

operácie 
oka 

glaukóm 

iridektomia 030101 

filtrujúce operácie  030102 

shuntové operácie  030103 

cyklodeštrukčné operácie  030104 

laserové operácie  030105 

iné 030106 

hypermetropia 

refrakčná chirurgia - excimer laser - PRK 030107 

refrakčná chirurgia - excimer laser - lasik 030108 

refrakčná chirurgia - excimer laser - lasek 030109 

refrakčná chirurgia - excimer laser - epilasik 030110 

nedostatočný efekt - refrakčná chirurgia - excimer laser - PRK 030111 

nedostatočný efekt - refrakčná chirurgia - excimer laser - lasik 030112 

nedostatočný efekt - refrakčná chirurgia - excimer laser - lasek 030113 
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Názov operácie Kód 

operácie 
oka 

hypermetropia 

nedostatočný efekt – refrakčná chirurgia – excimer laser – epilasik 030114 

nedostatočný efekt – refrakčná chirurgia – konduktívna keratoplastika 030115 

refrakčná chirurgia – korekcia implantáciou VOŠ – do prednej komory 030116 

refrakčná chirurgia – korekcia implantáciou VOŠ – fixovaná na dúhovke 030117 

refrakčná chirurgia – korekcia implantáciou VOŠ – do zadnej komory 030118 

katarakta 

primárna – IKEK bez VOŠ 030119 

primárna – IKEK s VOŠ 030120 

primárna – EKEK bez VOŠ 030121 

primárna – EKEK s VOŠ 030122 

primárna – FAKO bez VOŠ 030123 

primárna – FAKO s VOŠ 030124 

sekundárna – irigácia-aspirácia 030125 

sekundárna – kapsulektomia 030126 

sekundárna – discizia 030127 

sekundárna – YAG laser 030128 

sekundárna – iné 030129 

keratoplastika 

keratokonus 030130 

bulózna keratopatia 030131 

dystrofia rohovky 030132 

leukom rohovky 030133 

zlyhanie transplantátu 030134 

keratoplastika „a chaud“ 030135 

iné 030136 

myopia 

refrakčná chirurgia – excimer laser – PRK 030137 

refrakčná chirurgia – excimer laser – lasik 030138 

refrakčná chirurgia – excimer laser – lasek 030139 

refrakčná chirurgia – excimer laser – epilasik 030140 

refrakčná chirurgia – korekcia implantáciou VOŠ – do prednej komory 030141 

refrakčná chirurgia – korekcia implantáciou VOŠ – fixovaná na dúhovke 030142 

refrakčná chirurgia – korekcia implantáciou VOŠ – do zadnej komory 030143 

nedostatočný efekt – refrakčná chirurgia – excimer laser – PRK 030144 

nedostatočný efekt – refrakčná chirurgia – excimer laser – lasik 030145 

nedostatočný efekt – refrakčná chirurgia – excimer laser – lasek 030146 

nedostatočný efekt – refrakčná chirurgia – excimer laser – epilasik 030147 

haze – refrakčná chirurgia – excimer laser – PTK 030148 

haze – refrakčná chirurgia – excimer laser – PRK 030149 

haze – refrakčná chirurgia – excimer laser – lasik 030150 

haze – refrakčná chirurgia – excimer laser – lasek 030151 

haze – refrakčná chirurgia – excimer laser – epilasik 030152 

stabizmus 
dynamický 030153 

paralytický 030154 

vnútroočné    
nádory 

enukleácia 030155 

bloková excízia 030156 

endoresekcia 030157 

brachyterapia 030158 

teleterapia 030159 

transpupilárna termoterapia 030160 

laserová koagulácia 030161 

ostatné 030162 

sekundárna 
implantácia VOŠ 

do prednej komory 030163 

na duhovku 030164 

na púzdro 030165 

transklerálna fixácia 030166 
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Názov operácie Kód 

operácie 
oka 

vitreoretinálna  
chirurgia  

amócia sietnice episklerálne 030167 

amócia sietnice s PPV 030168 

amocia sietnice kombinovane 030169 

PPV diabetická retinopatia 030170 

PPV pre iné cievne choroby 030171 

PPV pri uveitídach 030172 

PPV pri enoftalmitíde 030173 

PPV pri dierach makuly 030174 

PPV pri  VPDM 030175 

PPV pri vnútročnom cudzom teliesku 030176 

PPV pri inom ochorení 030177 

operácie na viečku - plastické operácie mihalníc  030201 

operácie na očnej 
jamke a očnej guli 

enukleácia bulbu  030301 

chirurgia orbity 030302 

operácie na slznom systéme - operácie slzných ciest 030401 

operačná liečba 
oka 

VPDM - TTT 030501 

VPDM - PDT 030502 

VPDM - antirastové faktory intravitreálne 030503 

VPDM - kombinovaná liečba 030504 

operácie ucha 040100 

operácie na nose, ústach a laryngu 050100 

respiračný 
systém 

operácie hrudné 

benígne - choroby pľúc - vrodené chyby 060101 

benígne - choroby pľúc - získané chyby 060102 

benígne - iné 060103 

malígne - choroby pľúc 060104 

malígne - iné 060105 

operácie laryngu a priedušnice 060200 

hrudná stena, pohrudnica a bránica 060300 

kardiovas- 
kulárny 
systém  

(operácie 
ciev)  

aorta -   
aneuryzmy 

rekonš. hrudné - endovaskulárne - akútne 070101 

rekonš. hrudné - endovaskulárne - plánované 070102 

rekonš. hrudné - chirurgicky - akútne 070103 

rekonš. hrudné - chirurgicky - plánované 070104 

aorta  a  perif. 
tepny  

aneuryzmy - rekonš. aortoiliacké - endovaskulárne - akútne 070105 

aneuryzmy - rekonš. aortoiliacké - endovaskulárne - plánované 070106 

aneuryzmy - rekonš. aortoiliacké - chirurgicky - akútne 070107 

aneuryzmy - rekonš. aortoiliacké - chirurgicky - plánované 070108 

aneuryzmy - rekonš. periférne - endovaskulárne - akútne 070109 

aneuryzmy - rekonš. periférne - endovaskulárne - plánované 070110 

aneuryzmy - rekonš. periférne - chirurgicky - akútne 070111 

aneuryzmy - rekonš. periférne - chirurgicky - plánované 070112 

obliterálne ochorenia - by-passy aortálne - chirurgicky - plánované 070113 

obliterálne ochorenia - by-passy pre ALI - chirurgicky - akútne 070114 

obliterálne ochorenia - by-passy pre CLI - chirurgicky - akútne 070115 

obliterálne ochorenia - by-passy pre CLI - chirurgicky - plánované 070116 

obliterálne ochorenia - by-passy, infraing. - chirurgicky - plánované 070117 

obliterálne ochorenia - embolect. trombect. - chirurgicky - akútne 070118 

obliterálne ochorenia - iné - chir., hybridná, endo - plánované 070119 

obliterálne ochorenia - iné - chir., hybridná, endo - akútne 070120 

obliterálne ochorenia - PTA, stenty - chirurgicky,hybridne - akútne 070121 

poranenia - rekonštrukcie - chirurgicky - akútne 070122 

artéria carotis int.  

obliterálne ochorenia - CAS - endovaskulárne - plánované 070123 

obliterálne ochorenia - CAS - endovaskulárne - akútne 070124 
obliterálne ochorenia - CEA - chirurgicky - plánované 070125 
obliterálne ochorenia - CEA - chirurgicky - akútne 070126 
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Názov operácie Kód 

kardiovas- 
kulárny 
systém 

hlboký žilový systém - obliterálne ochorenia - intervencia, trombolýza - intervenčná 070127 

periférne cievy 
ciev.príst. i.a., i.v. - chirurg., intervenčná 070128 

CHRI - cievny prístup  - chirurgicky 070129 

supraaort. Tepny 
– obliterálne 
ochorenia 

PTA, stenty – interv. Ev. hybridná – plánované 070130 

PTA, stenty – interv. Ev. hybridná – akútne 070131 

rekonštrukcie – chirurgicky – plánované 070132 

varixy 
chirurgicky – plánované 070133 

chirurgicky – akútne 070134 

varixy 
a transf.spojky 

endovaskulárne – plánované 070135 

endovaskulárne – akútne 070136 

cievne – iné – rekonš. Periférne – endovaskulárne – plánované 070137 

trombolýza – intervenčná 070138 

iné – perm-cath, komôrka – chirurg., intervenčná 070139 

TOS – resekcia I. rebra – chirurgická 070140 

operácie na 
krvnom a 

lymfatickom 
systéme 

slezina  
elektívne 080101 

úrazové 080102 

ostatné 080199 

tráviaci 
systém 

operácia na 
brušnej stene 

hernia – inguinalna a femoralna  - klasicky  090101 

hernia – inguinalna a femoralna  - laparoskopicky  090102 

hernia – iná  090103 

vrodené defekty brušnej steny 090104 

iné 090105 

operácie 
apendixu 

laparoskopicky 090201 

laparotomicky 090202 

operácie hrubého 
čreva 

benígne – vrodené chyby 090301 

benígne – získané chyby 090302 

malígne – exploratívna laparotómia 090303 

malígne – paliatívne – ileostómia 090304 

malígne – paliatívne – kolostómia 090305 

malígne – paliatívne – iné 090306 

malígne – radikálne – ileostómia 090307 

malígne – radikálne – kolostómia 090308 

malígne – radikálne – iné 090309 

operácie 
konečníka 

benígne – vrodené chyby 090401 

benígne – získané chyby  090402 

malígne – paliatívne – ileostómia  090403 

malígne – paliatívne – kolostómia  090404 

malígne – paliatívne – iné   090405 

malígne – radikálne – kolostómia   090406 

malígne – radikálne – ileostómia   090407 

malígne – radikálne – iné   090408 

malígne – exploratívna laparotómia 090409 

operácie 
pažeráka 

benígne – vrodené chyby 090501 

benígne – získané chyby  090502 

malígne – exploratívna laparotómia 090503 

malígne – paliatívne  090504 

malígne – radikálne 090505 

operácie pečene 

benígne 090601 

malígne – exploratívna laparotómia 090602 

malígne – paliatívne  090603 

malígne – radikálne 090604 
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Názov operácie Kód 

tráviaci 
systém 

operácie slinivky 

benígne – akútne  090701 

benígne – chronické  090702 

malígne – paliatívne  090703 

malígne – radikálne  090704 

operácie tenkého 
čreva 

benígne – vrodené chyby  090801 

benígne – získané chyby  090802 

malígne - exploratívna laparotómia  090803 

malígne - paliatívne  090804 

malígne - radikálne  090805 

operácie žalúdka 

benígne - resekcie  090901 

benígne - iné  090902 

malígne - paliatívne 090903 

malígne - radikálne  090904 

malígne - exploratívna laparotómia  090905 

operácie žlčníka 

benígne - laparoskopicky 091001 

benígne - laparotomicky  091002 

malígne - paliatívne   091003 

malígne - radikálne  091004 

malígne - exploratívna laparotómia  091005 

operácie žlčových 
ciest 

benígne - vrodené chyby  091101 

benígne - získané chyby 091102 

malígne - paliatívne  091103 

malígne - radikálne  091104 

malígne - exploratívna laparotómia  091105 

ostatné operácie tráviaceho systému  099900 

močový 
systém 

cystoskopia 100101 

úplná prostatektómia 100102 

iné 100103 

 ženské 
pohlavné 
orgány 

hysterektómie 

abdominálne  110101 
vaginálne - laparoskopicky (LAVH) 110102 
vaginálne - inak 110103 

na adnexoch - abdominálne  110104 
urogynekologické - abdominálne  110105 

iné 

abdominálne - laparoskopicky 110106 
abdominálne - inak 110107 
vaginálne - hysteroskopicky 110108 
vaginálne - inak 110109 

sterilizácie 110110 

muskuloske- 
letárny 
systém 

amputácie 
končatín 

dolné končatiny - netraumatické - ischemická choroba - diabetické - primárne - veľké 120101 

dolné končatiny - netraumatické - ischemická choroba -  diabetické - primárne - malé 120102 

dolné končatiny - netraumatické - ischemická choroba -  diabetické - sekundárne - veľké 120103 

dolné končatiny - netraumatické - ischemická choroba -  diabetické - sekundárne - malé 120104 

dolné končatiny - netraumatické - ischemická choroba -  nediabetické - primárne - veľké 120105 

dolné končatiny - netraumatické - ischemická choroba -  nediabetické - primárne - malé 120106 

dolné končatiny - netraumatické - ischemická choroba -  nediabetické - sekundárne - veľké 120107 

dolné končatiny - netraumatické - ischemická choroba -  nediabetické - sekundárne - malé 120108 

dolné končatiny - netraumatické - iné ochorenia  120109 

dolné končatiny - traumatické - iné ochorenia 120110 

horné končatiny - netraumatické   120111 

horné končatiny - traumatické  120112 

operácie kĺbov 

aloplastiky   120201 
chirurgia kolena   120202 
traumatické  120203 
výmena bedrového kĺbu  120204 
iné  120205 
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Názov operácie Kód 

muskuloske- 
letárny 
systém 

operácie kostí 
traumatické  120301 

iné  120302 

nádorové choroby 
pohybovej 

sústavy 

benígne  120401 

malígne   120402 

operácie svalov, šliach, väzív   120500 

repozície zlomených kostí končatín zatvorené  120600 

kožné 
operácie 

koža a podkožné 
tkanivo 

kozmetické  130101 

plastické  130102 

operácie prsníka 

benígne  130201 

malígne - lokálna excízia  130202 

malígne - mastektómia  130203 

operácie 
mužských 

pohlavných 
orgánov 

sterilizácie 140101 

iné 140102 

 


