SEZNAM OPERAČNÍCH SKUPIN CZ 2018
Všeobecná ustanovení
Operativní dílčí výkony, jež nemají samostatný charakter a slouží pouze k dosažení cíle zákroku, jsou zahrnuty v rámci následující operační
skupiny zákroku.
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Vysvětlivky:
ACZ-YCZ: skupina orgánů
1-8: operační skupina
01-16: pořadové číslo
A: Zákroky na očích
ACZ 1 01 oční injekční aplikace léků (kromě kosmetických léčebných postupů a anestetik)
ACZ 2 01 operace očního bělma, spojivky a rohovky
ACZ 3 01 operace duhovky (iris)
ACZ 3 02 operace symblepharonu
ACZ 3 03 operace glaukomu bez chirurgického otevření oka
ACZ 3 04 keratotomie
ACZ 3 05 přední vitrektomie, příp. vypuštění/výměna silikonového oleje
ACZ 4 01 operace šilhavosti
ACZ 4 02 laserová koagulace nebo kryokoagulace při onemocnění sítnice, příp. onemocnění makuly jednostranně nebo oboustranně
ACZ 4 03 odstranění čočky, příp. výměna umělé čočky
ACZ 4 04 operace katarakty včetně všech dalších zákroků na oku
ACZ 5 01 odstranění cizího tělesa z přední oční komory
ACZ 5 02 složitá operace glaukomu s chirurgickým otevřením oka
ACZ 5 03 enukleace/eviscerace očního bulbu
ACZ 6 01 transplantace spojivky (amnion, kmenové buňky apod.)
ACZ 7 01 eviscerace orbity při maligních nádorových onemocněních

ACZ 7 02 ablační operace s plombou/cerkláží s kryokoagulací, s drenáží anebo bez drenáže
ACZ 8 01 transplantace rohovky/keratoprotéza
ACZ 8 02 rekonstrukce očního bulbu po ruptuře / odstranění cizího tělesa z oblasti sklivce
ACZ 8 03 pars plana vitrektomie s doplňkovými zákroky jako např. ablační operace, cerkláž, laser, odstranění epiretinálních membrán,
odstranění zkaleného nebo zakrváceného sklivce
B: Zákroky na cévách
BCZ 1 01 implantace port-katétru (do periferních cév) nebo ligatura tepny
BCZ 1 02 incize trombu/tromboflebitidy nebo odstranění varikózního uzlu nebo ligatura perforantní žíly
BCZ 2 01 implantace nebo odstranění port-katétru / permanentního katétru (centrální cévy)
BCZ 2 02 flebektomie metličkových varixů na končetině
BCZ 3 01 chirurgické odstranění malých varixů (stripping nebo krosektomie v. saphena parva a magna; podvázání perforantních žil; VNUS
closure/intravenózní laserová terapie bez krosektomie) na jednu končetinu včetně flebektomie
BCZ 4 01 chirurgické odstranění středně velkých varixů (stripping s krosektomií v. saphena parva a magna, endoskopická ligatura
perforantních žil, metoda VNUS closure / intravenózní laserová terapie s krosektomií) na končetině včetně flebektomie
BCZ 4 02 implantace nebo odstranění kaválního filtru / odstranění cévní endoprotézy (periferní)
BCZ 5 01 chirurgické odstranění velkých varixů (stripping / metoda VNUS closure/endovenózní laserová terapie + ligatura perforantních
žil + krosektomie v. saphena parva nebo magna) na končetině včetně flebektomie
BCZ 5 02 založení shuntu (dialýza, peritoneovenózní, pleurovenózní apod.) nebo revize shuntu či korekce AV píštěle
BCZ 5 03 PTA (perkutánní transluminální angioplastika) s/bez stentů na jedné straně nebo implantace cévní protézy na jedné straně
BCZ 5 04 embolizace extracerebrálních cév a nádorů
BCZ 5 05 postoperační/postintervenční revize (při krvácení, trombóze, infekci) na jedné končetině nebo intratorakálně/ intrabdominálně
včetně možné dilatace
BCZ 5 06 lýza pomocí zavedeného katétru/trombektomie/embolektomie extrakraniálních cév mimo výkon BCZ702
BCZ 5 07 operace periferních žil pomocí žilních náhrad (umělé nebo žilní)
BCZ 6 01 rekonstrukce (endarterektomie/interponát/bypass) včetně končetinových artérií (aa. iliaca a axillaris)
BCZ 6 02 operace aneuryzmatu u končetinových cév a jejich větví (včetně aa. femoralis a axillaris)
BCZ 6 03 lokální intraabdominální nebo intratorakální cévní sutura
BCZ 7 01 operace velkých žil pomocí žilních náhrad (vv. brachiocephalica, subclavia, iliaca, cava, mesenterica)
BCZ 7 02 PTCA (perkutánní transluminální koronární angioplastika) se stentem / bez stentu
BCZ 7 03 aneuryzma/rekonstrukce (endarterektomie, angioplastika, endoprotéza, stenóza, bypass) arterie carotis communis, interna,
externa, a. vertebralis a a. subclavia
BCZ 8 01 aneuryzma / rekonstrukce aorty a jejích větví (včetně truncus brachiocephalicus) všemi metodami
BCZ 8 02 zákroky na mozkových cévách nebo na vývojových anomáliích mozkových cév
BCZ 8 03 koronární bypass
BCZ 8 04 pulmonální trombendarterektomie
C: Zákroky na endokrinních žlázách
CCZ 5 01 autotransplantace příštítného tělíska
CCZ 6 01 thymektomie
CCZ 6 02 částečné nebo úplné odstranění štítné žlázy
CCZ 7 01 operace pro hyperparathyreoidizmus včetně částečného nebo úplného odstranění štítné žlázy
CCZ 7 02 odstranění nadledviny
CCZ 8 01 odstranění štítné žlázy při rakovině včetně odstranění lymfatických uzlin
D: Zákroky na orgánech pohybového aparátu
DCZ 1 01 punkce kloubu, příp. drenáž nebo incize burzitidy (olekranon/ prepatelárně)
DCZ 2 01 artrotomie drobného kloubu nebo osteotomie krátké kosti nebo otevřená tenotomie
DCZ 2 02 odstranění ganglia na šlachové pochvě nebo na prstech ruky a nohy
DCZ 2 03 operace lupavého prstu
DCZ 2 04 odstranění burzy
DCZ 3 01 zavedení drátů, příp. extenze hřebem/drátem po zavřené repozici zlomeniny
DCZ 3 02 odstranění cizího tělesa z kloubu

DCZ 3 03 odstranění nitrodřeňového hřebu, odstranění hřebu z krčku stehenní kosti nebo odstranění endoprotézy / vyčištění ložiska v
kosti (TBC, osteomyelitida) na prstech ruky a nohy
DCZ 3 04 prodloužení/plastika šlachy na prstech ruky a nohy, sutura šlachy extenzoru, tendolýza/tenosynovektomie šlach (jakákoli
lokalizace) nebo tenotomie na velkých kloubech
DCZ 3 05 (částečná) amputace prstu na ruce nebo noze, resekce/ artrodéza/synovektomie/artrolýza drobného kloubu (prsty na ruce,
noze)
DCZ 3 06 korekce kladívkového prstu nebo operace podle Helala (šikmá osteotomie metatarzů)
DCZ 3 07 otevřená repozice krátké kosti / drobného kloubu
DCZ 3 08 odstranění ganglia na velkých kloubech nebo operace Bakerovy cysty
DCZ 3 09 operace Dupuytrenovy kontraktury nebo karpálního tunelu včetně neurolýz a tendolýz
DCZ 3 10 odseknutí exostózy
DCZ 3 11 perkutánní intradiskální nukleotomie nebo redukce objemu (chemonukleolýza, laser, IDET, ozón, apod.) (1 etáž - segment)
DCZ 4 01 odstranění šroubů a dlah z krčku stehenní kosti, výměna hřebu z krčku stehenní kosti nebo nitrodřeňového hřebu nebo
odstranění osteosyntetického materiálu z páteře (pruty, dlahy)
DCZ 4 02 otevření dlátem, příp. drenáž abscesu/osteomyelitidy z dlouhých kostí
DCZ 4 03 sutura šlachy flexoru na ruce nebo chodidle
DCZ 4 04 operace hallux valgus/rigidus včetně možné korekce I. metatarsu varu, příp. osteosyntéza podle jakékoli metody
DCZ 4 05 operace epikondylitidy, příp. vysoké patní kosti podle jakékoli metody
DCZ 4 06 patelektomie (odstranění čéšky)
DCZ 4 07 osteosyntéza nebo osteotomie nebo cerkláž nebo tahová cerkláž krátké kosti k její nápravě, příp. prodloužení/zkrácení/
přestavení
DCZ 4 08 endoprotéza drobného kloubu, implantace
DCZ 4 09 operativní ošetření natrženého svalu nebo svalové hernie
DCZ 4 10 implantace pumpy k intratekální aplikaci léku proti bolesti
DCZ 5 01 sutura postranního vazu včetně možné plastiky (koleno, loket, kotník, palec, prst) nebo laterální release pately
DCZ 5 02 otevřená repozice velké kosti/kloubu (včetně klavikuly a akromioklavikulárního kloubu včetně možné plastiky fascie)
DCZ 5 03 zákroky při artroskopiích: resekce pliky / části vazu / volného tělesa, chrupavková chirurgie, částečná synovektomie, návrty dle
Pridieho, resekce nebo částečná resekce menisku, artrolýza, snesení kostního výrůstku v kloubu, notch-plastika
DCZ 5 04 otevřená operace pseudartrózy včetně možné spongioplastiky
DCZ 5 05 artroskopická operace ramene: subakromiální dekomprese, sutura rotátorové manžety, resekce AC kloubu
DCZ 5 06 operace torticollis, skalenotomie nebo operace vysokého postavení lopatky
DCZ 5 07 klínová resekce zánártí nebo (částečná) amputace (záprstí/ předloktí/paže a zánártí/stehna/bérce)
DCZ 5 08 osteotomie/osteoklazie velké kosti včetně možné osteosyntézy, příp. osteosyntézy krčku stehenní kosti hřebem, drátem
nebo odlehčující návrty krčku stehenní kosti
DCZ 5 09 endoprotéza velkého kloubu: výměna kluzných dvojic (Inlay, hlava) nebo explantace včetně možného vyčistění od cementu
DCZ 5 10 rekonstrukce velké šlachy (Achillova šlacha, ligamentum patellae, šlacha m. rectus femoris) stehem, transpozicí,
prodloužením, zkrácením, příp. transplantací
DCZ 5 11 interspinózní rozpěrka, příp. laminektomie jedné nebo více etáží
DCZ 5 12 artrodéza včetně možné osteosyntézy (karpometakarpální kloub palce, I. metatarzofalangeální kloub, metatarsální klouby)
DCZ 5 13 zákroky ovlivňující růst nebo rekonstrukční zákroky na štěrbinách epifýz
DCZ 5 14 vyjmutí hlavice ramenní kosti, hlavice vřetenní kosti nebo hlavice stehenní kosti (podle Girdlestona)
DCZ 5 15 vertebroplastika, kyfoplastika, sakroplastika jedné etáže popř. jednostranně nebo oboustranně
DCZ 5 16 příp. osteochondrální transplantace v koleni
DCZ 6 01 kompresní osteosyntéza velkých kostí (včetně externího fixatéru) nebo pertrochanterické fraktury, příp. přestavující
osteotomie velkých kostí včetně dlah, šroubů a nitrodřeňových hřebů
DCZ 6 02 operace habituální luxace ramene nebo operace nestabilního kloubu zápěstí
DCZ 6 03 vyčistění ložiska při tumorech (bederní páteř), příp. spinálních abscesů a krvácení extradurálně
DCZ 6 04 rekonstrukce předního nebo zadního zkříženého vazu, všechny metody, včetně všech dalších zákroků na koleni
DCZ 6 05 totální synovektomie a rozsáhlá artrolýza velkých kloubů
DCZ 6 06 operace nestabilní čéšky nebo těžké chondropatie pately včetně všech dalších zákroků na koleni
DCZ 6 07 artrodéza kyčelního kloubu, kolene, lokte, kotníku, příp. zápěstí
DCZ 6 08 makroskopická diskektomie (1 etáž) nebo neinstrumentální dorzální spondylodéza (do 3 obratlů)

DCZ 6 09 operace ploché, abnormálně vyklenuté nebo koňské nohy (všechny metody)
DCZ 6 10 artroskopické operace kyčelního kloubu (včetně chirurgie chrupavky, limbu, synovektomie)
DCZ 6 11 rekonstrukce předního nebo zadního křížového vazu, rekonstrukce rotátorové manžety pomocí transferu sval-šlacha
DCZ 6 12 mikrochirurgická dekomprese při stenózách obratlů (1 etáž) nebo vyčistění ložiska při TBC nebo tumorech krční nebo hrudní
páteře (1 etáž)
DCZ 6 13 artroplastika karpometakarpálního kloubu palce s použitím interpozice
DCZ 6 14 Artroskopická rekonstrukce úponu šlachy bicepsu včetně všech doplňkových zákroků na rameni
DCZ 7 01 repozice a osteosyntéza včetně spongioplastiky acetabula a pánve nebo složená osteosyntéza s odstraněním tumoru a
cementováním kosti
DCZ 7 02 komplexní rekonstrukční operace při poraněních ruky (min. 2 struktury: cévy, nervy, šlachy, kosti) nebo při rekonstrukční
operaci na všech 5 paprscích
DCZ 7 03 hemi- nebo unikompartmentová endoprotéza velkých kloubů
DCZ 7 04 komplexní rekonstrukční operace na všech 5 paprscích chodidla nebo subtalární artrodéza (tripleartrodéza)
DCZ 7 05 mikro- nebo endomikroskopická diskektomie (1 etáž)
DCZ 7 06 operace spina bifida
DCZ 8 01 náhrada těla obratle, příp. diskektomie s náhradou meziobratlové ploténky (1 etáž)
DCZ 8 02 mezitělová, ventrální nebo dorzální stabilizace/fúze/ osteosyntéza páteře (do 2 etáží), všechny metody a indikace
DCZ 8 03 totální endoprotéza jednoho velkého kloubu (kyčel, koleno, loket, kotník, rameno)
DCZ 8 04 operace intradurálního tumoru míchy (mikrochirurgicky)
DCZ 8 05 kompletní operace kyčle a pánve (včetně osteotomie pánve nebo hemipelvektomie)
E: Zákroky v oblasti porodnictví
ECZ 1 01 ošetření trhliny hráze 1.–3. stupně, příp. epiziotomie (nástřih hráze)
ECZ 2 01 amniocentéza, biopsie choriových klků, punkce pupečníkové cévy
ECZ 3 01 cerkláž (podle McDonalda, Shirodkara apod.)
ECZ 5 01 císařský řez
ECZ 6 01 operace ruptury uteru
F: Zákroky na mužských pohlavních orgánech
FCZ 1 01 cirkumcize, příp. operace fimózy nebo frenulotomie
FCZ 3 01 operace hydrokély, příp. varikokély včetně možného uzavření processus vaginalis
FCZ 3 02 orchidopexe jedno- nebo oboustranně; odstranění nadvarlete, příp. varlete na jedné straně
FCZ 4 01 plastická korekce deviace penisu nebo částečná amputace penisu
FCZ 4 02 transuretrální/rektální operace prostaty (např. TURP)
FCZ 5 01 korekce hypo- nebo epispadie
FCZ 5 02 operace kryptorchismu
FCZ 6 01 prostatektomie
FCZ 8 01 radikální prostatektomie včetně lymfadenotomie při rakovině nebo podezření na rakovinu
G: zákroky na ženských pohlavních orgánech
GCZ 1 01 diagnostická kyretáž endometria / proříznutí panenské blány / incize abscesu pochvy
GCZ 2 01 operace abscesu Bartholiniho žlázy (odstranění nebo marsupialisace)
GCZ 2 02 koagulace/kryoterapie léze děložního čípku
GCZ 2 03 pertubace, příp. hysterosalpingografie
GCZ 3 01 konizace/amputace děložního čípku, příp. kyretáž dělohy (včetně možného snesení a koagulace polypů)
GCZ 3 02 operace ovaria nebo vejcovodu jedno- nebo oboustranně
GCZ 3 03 plastika přední, příp. zadní vaginální strany
GCZ 4 01 operace myomu se zachováním dělohy, příp. ablace endometria (včetně kyretáže)
GCZ 4 02 kolpokleiza/kolposuspenze a plastika diafragmy
GCZ 5 01 operace vývojových vad dělohy
GCZ 6 01 operace prolapsu pochvy a dělohy (např. fixace vagíny)
GCZ 6 02 odstranění dělohy s a bez odstranění adnex nebo odstranění poševního pahýlu jakoukoli metodou
GCZ 7 01 operace karcinomu pochvy nebo karcinomu těla dělohy (včetně odstranění lymfatických uzlin)

GCZ 8 01 radikální operace tumoru adnex nebo karcinomu dělohy (včetně odstranění parametria, omenta, lymfatických uzlin)
H: Zákroky na hematopoetickém a lymfatickém cévním systému
HCZ 2 01 odstranění paketů lymfatických uzlin, příp. sentinelové uzliny ze samostatného přístupu
HCZ 4 01 disekce sentinelové lymfatické uzliny při rakovině prsu/ melanomu, příp. axilárních lymfatických uzlin jednostranně
HCZ 5 01 bloková disekce intraabdominálních/intratorakálních/pánevních uzlinových paketů nebo pánevní lymfadenektomie
HCZ 7 01 krční disekce
I: Zákroky na kůži, podkoží a vazivu
ICZ 1 01 odstranění chalazionu, cizího tělesa (pomocí incize), nehtu na prstu ruky nebo nohy
ICZ 1 02 incize/operace panaricia, flegmóny, karbunklu nebo abscesu
ICZ 2 01 odstranění píštěle na kůži/podkoží nebo operace zarůstajícího nehtu včetně resekce nehtu, příp. plastiky nehtového lůžka
ICZ 2 02 fasciotomie/protětí fascie podle oblasti
ICZ 2 03 zákrok ke korekci laloku a protětí stopky
ICZ 3 01 excise/exstirpace nádoru, tumoru, mateřského znaménka; velikost tumoru přes 30 mm
ICZ 3 02 operace pterygia, epikantu, entropia, ektropia, trichiázy, jedno- nebo oboustranně
ICZ 3 03 odstranění sinus pilonidalis, karbunklu, kondylomat (transanalní, intravaginální, intrauretrální)
ICZ 3 04 korekce syndaktylie
ICZ 3 05 operace panaricia s postižením šlach a kostí
ICZ 3 06 lamelární excise při popáleninách
ICZ 3 07 operace V-flegmóny
ICZ 4 01 transplantace kůže dermoepidermálním kožním štěpem, štěpem v plné tloušťce kůže, dermálním štěpem, síťkou (do 400 cm2)
nebo otočná laloková plastika
ICZ 4 02 široká excise kožního tumoru o průměru přes 80 mm
ICZ 5 01 transplantace kůže dermoepidermálním kožním štěpem, štěpem v plné tloušťce kůže, dermálním štěpem, síťkou (do 400 cm2)
nebo otočná laloková plastika přes 20 cm
ICZ 6 01 muskulokutánní nebo axiální laloková plastika nebo mikrochirurgická/mikrovaskulární transplantace kůže nebo kompozitní
laloková plastika
ICZ 6 02 plastická náhrada horního nebo dolního víčka
ICZ 7 01 resekce sakrálního teratomu
J: Zákroky na srdci
JCZ 2 01 výměna baterie kardiostimulátoru/kardioverteru nebo defibrilátoru
JCZ 3 01 implantace/revize kardiostimulátoru/kardioverteru/defibrilátoru nebo záznamníku srdečních příhod
JCZ 5 01 pravo- nebo levostranná srdeční katetrizace včetně biopsie, příp. diagnostického elektrofyziologického vyšetření
JCZ 6 01 uzavření defektu septa síní, defektu komorového septa, Botallovy dučeje (DAB), levého srdečního ouška (LAA), otevřeného
foramen ovale (PFO) okluderem
JCZ 6 02 drenáž perikardu
JCZ 7 01 perkutánní katetrizační ablace Strana 6/8 JCZ 8 01 korekční operace vrozené srdeční nebo chlopenní vývojové vady
JCZ 8 02 valvuloplastika, příp. náhrada srdeční chlopně
JCZ 8 03 implantace umělého srdce
JCZ 8 04 otevřený zákrok na srdci / srdečním septu (rekonstrukce při aneurysmatu, ruptuře apod.), resekce tumoru srdce
JCZ 8 05 transplantace srdce a transplantace srdce a plic
K: Zákroky na čelisti a obličejových lebečních kostech
KCZ 2 01 zygomatikomaxilární nebo kraniomaxilární či frontomaxilární drátová cerkláž
KCZ 3 01 osteotomie včetně osteosyntézy uvnitř kvadrantu alveolárního výběžku nebo intermaxilární fixace jako ošetření zlomeniny
KCZ 4 01 operační ošetření zlomeniny spodiny očnice
KCZ 5 01 otevřená repozice a osteosyntéza fragmentů zlomeniny obličejové lebeční kosti
KCZ 5 02 čelistní kloub: přestavbová osteotomie, příp. operace při luxaci nebo operace k zachování/rekonstrukci discus articularis
KCZ 6 01 fronto-bazální zlomeniny: repozice, včetně možné osteosyntézy nebo revize
L: Zákroky na plicích, průduškách a hrudníku
LCZ 3 01 částečná resekce žeber
LCZ 4 01 terapeutická bronchoskopie (kromě laváže) nebo bronchoskopická redukce plicního objemu

LCZ 4 02 laserové snesení tumorů dýchacích cest
LCZ 4 03 terapeutická mediastinotomie/-skopie nebo torakotomie/-skopie včetně biopsie a možného odstranění žeber
LCZ 5 01 resekce krčního žebra, příp. resekce až 3 žeber včetně torakoplastiky
LCZ 6 01 operace pleurálního hnisavého výpotku / plicního sekvestru (torakoskopie, torakotomie)
LCZ 7 01 pneumonektomie nebo segmentální resekce plic
LCZ 7 02 resekce tumoru mediastina nebo bránice včetně rekonstrukce
LCZ 7 03 rekonstrukce/stabilizace hrudní stěny, příp. částečná resekce sterna s rekonstrukcí
LCZ 8 01 dekortikace plic
LCZ 8 02 operace pectus carinatum nebo pectus excavatum včetně všech osteotomií
LCZ 8 03 resekce/rekonstrukce sterna, příp. operace nestabilního sterna / rozštěpu sterna po srdečním zákroku
LCZ 8 04 transplantace plic
LCZ 8 05 manžetová resekce trachey, příp. bronchu pro karcinoid
M: Zákroky na prsu
MCZ 1 01 stereotaktická punkce/označení prsu
MCZ 4 01 transplantace nebo rekonstrukce bradavky (operačně)
MCZ 4 02 plastika/rekonstrukce prsu po rakovině prsu
MCZ 4 03 částečná resekce prsu nebo výkony zachovávající prs
MCZ 5 01 mastektomie nebo ablace prsu
N: Zákroky v ústní dutině a na obličeji
NCZ 1 01 naříznutí vývodu slinné žlázy včetně možného odstranění konkrementu
NCZ 1 02 proříznutí uzdičky rtů nebo jazyka, příp. odstranění cysty v oblasti dutiny ústní
NCZ 2 01 jednostranná nebo oboustranná adenotomie nebo chirurgické ošetření pooperačního krvácení po tonzilektomii nebo
adenotomii
NCZ 2 02 tonzilotomie nebo tonzilektomie, jedno- nebo oboustranně
NCZ 2 03 radiofrekvenční terapie patra
NCZ 3 01 kombinovaná adenotomie a tonzilektomie nebo absces- tonzilektomie, jedno- nebo oboustranně
NCZ 3 02 exstirpace slzného vaku
NCZ 4 01 exstirpace preaurikulární fistule/cysty nebo uzávěr oroantrální píštěle
NCZ 4 02 exstirpace podjazykové žlázy, ranuly nebo částečná resekce jazyka
NCZ 4 03 incize a drenáž flegmóny v oblasti hlavy, krku nebo obličeje (včetně spodiny dutiny ústní a retrofaryngeální oblasti)
NCZ 4 04 uzavření rozštěpu rtu s intaktní spodinou nosu / bez intaktní spodiny nosu
NCZ 5 01 parotidektomie nebo enukleace tumoru příušní žlázy (včetně možné preparace n. facialis)
NCZ 5 02 odstranění submandibulární žlázy
NCZ 5 03 retrográdní rekonstrukce slzných cest nebo dakryocystorhinostomie
NCZ 5 04 operace mediální nebo laterální krční fistule nebo cysty
NCZ 6 01 uzavření rozštěpu tvrdého patra
NCZ 7 01 kanalikulocystorhinostomie nebo konjunktivocystorhinostomie (s protézou slzných cest)
O: Zákroky na nose a vedlejších nosních dutinách
OCZ 1 01 leptání nosních skořep (laser, leptání) nebo protětí synechií nebo punkce čelistní dutiny s výplachem/instilací/trvalou drenáží
OCZ 2 01 snesení nosních polypů, konchotomie (totální) nebo odstranění bulózní konchy
OCZ 3 01 přední turbinoplastika s laterální pozicí dolní nosní skořepy (plastika nosní skořepy)
OCZ 4 02 repozice a ošetření otevřené zlomeniny nosní kosti
OCZ 4 03 operace čichové kosti
OCZ 4 04 operace čelní dutiny
OCZ 4 05 operace čelistní dutiny (např. podle Caldwell-Luca, Denkera, endoskopicky-transnazálně)
OCZ 4 06 infundibulotomie
OCZ 4 07 exstirpace nosní píštěle/cysty nebo operace rhinophymy
OCZ 5 02 infundibulotomie s vyčistěním čichové kosti
OCZ 5 03 operace choanální nebo nosní atrézie
OCZ 6 01 transseptální nebo transetmoidální/transnazální operace pro patologii klínové dutiny

OCZ 7 01 plastika/rekonstrukce nosu pomocí protézy
P: Zákroky na nervovém systému a mozkové části lebky
PCZ 1 01 blokáda ganglion stellatum
PCZ 3 01 sutura nervu nebo operace Mortonova neurinomu
PCZ 3 02 odstranění periferních větví mozkových nervů
PCZ 4 01 termokoagulace nebo blokáda nervus trigeminus nebo injekce do Gasserova ganglionu
PCZ 4 02 implantace elektrod ke stimulaci zadních míšních provazců, příp. implantace trvalého stimulátoru ke stimulaci zadních míšních
provazců
PCZ 4 03 antrotomie resp. trepanace procesus mastoideus, mastoidektomie
PCZ 5 01 mikrochirurgická neurolýza, příp. transpozice/transplantace nervu
PCZ 5 02 resekce truncus sympaticus
PCZ 6 01 preparace a uvolnění n. facialis a jeho větví (kromě výkonu v rámci operace příušní žlázy)
PCZ 6 02 plastika/otevření lebeční klenby, příp. vypuštění subdurálního hematomu nebo intrakraniálního abscesu přes trepanační otvory
PCZ 6 03 exstirpace tumoru periferních nervů s plastikou nebo bez plastiky či odstranění extradurálního tumoru míchy
PCZ 6 04 zevní drenáž mozkových komor včetně možné implantace pumpy k intratekální komorové aplikaci léku
PCZ 7 01 vypuštění epidurálního hematomu pomocí kraniotomie
PCZ 7 02 shuntové operace nebo ventrikulocisternostomie pro hydrocefalus nebo implantace elektrod k hluboké mozkové stimulaci
nebo ke stimulaci thalamu
PCZ 7 03 operační ošetření likvorové píštěle (včetně plastiky dury mater)
PCZ 7 04 stereotaktické zákroky na mozku (kromě radioterapeutických zákroků a ozařování)
PCZ 7 05 mikrochirurgická neurolýza nervového plexu nebo rekonstrukce nervového plexu (jakákoli metoda)
PCZ 7 06 intrakraniání dekomprese n. facialis nebo n. opticus
PCZ 7 07 zákroky spojené s otevřením dury mater a lebky bez zákroku na mozku
PCZ 8 01 otevřená operace na mozku včetně otevření dury mater a lebky
Q: Zákroky na uších
QCZ 1 01 paracentéza/punkce středního ucha, příp. odstranění ventilačních trubiček z bubínku
QCZ 1 02 odstranění ušního polypu
QCZ 2 01 paracentéza s odsátím tekutiny, příp. zavedení ventilační trubičky do bubínku
QCZ 3 01 ošetření traumatické perforace bubínku (včetně rozvinutí, adaptace, lepení nebo překrytí)
QCZ 3 02 tympanotomie
QCZ 4 01 částečná resekce nebo amputace ušního boltce
QCZ 4 02 radikální operace středního ucha s plastikou zvukovodu, příp. zmenšení dutiny po mastoidektomii
QCZ 5 01 rekonstrukce ušního boltce
QCZ 6 01 plastika zvukovodu při vývojové vadě nebo snesení kostních výrůstku ve zvukovodu
QCZ 6 02 plastika bubínku (myringoplastika)
QCZ 7 01 plastika třmínku (včetně možných doplňkových zákroků) nebo implantace kochleárního implantátu
QCZ 8 01 tympanoplastika včetně všech možných doplňkových zákroků
R: Zákroky na hltanu, hrtanu a průdušnici
RCZ 2 01 radiofrekvenční terapie báze jazyka nebo laserová uvuloplastika (LAUP)
RCZ 3 01 tracheotomie/tracheostomie nebo uzavření tracheostomie
RCZ 4 01 uvulo-palato-faryngoplastika (UPPP) s tonzilektomií nebo bez ní, jedno- nebo oboustranně
RCZ 4 02 částečná resekce báze jazyka
RCZ 4 03 vytvoření tracheo-ezofageálního shuntu, příp. založení hlasové protézy
RCZ 4 04 mikrochirurgická operace laryngu, hypofaryngu nebo trachey (kromě biopsií)
RCZ 5 01 velofaryngoplastika
RCZ 7 01 totální laryngektomie nebo částečná resekce laryngu
RCZ 8 01 resekce karcinomu jazyka, spodiny ústní dutiny nebo hrtanu (včetně krční disekce)
RCZ 8 02 laryngektomie s krční disekcí nebo příčná resekce trachey
S: Zákroky na močových orgánech
SCZ 1 01 meatoplastika, příp. meatotomie/uretrotomie

SCZ 2 01 snesení uretrálních polypů, příp. nádorů močové trubice
SCZ 3 01 perkutánní punkční nefrostomie
SCZ 3 02 endoskopické odstranění močových kamenů včetně možných probatorních excizí/biopsií urogenitálního traktu
SCZ 3 03 intravezikální infiltrace, antirefluxní opich nebo probatorní excize z močového měchýře
SCZ 3 04 operace prolapsu uretry nebo parauretrální cysty
SCZ 4 01 implantace TVT pásky (tension free vaginal tape)
SCZ 4 02 transuretrální koagulace malých tumorů s probatorní excizí
SCZ 4 03 litotrypse (rozdrcení kamenů) v urogenitálním traktu
SCZ 5 01 odstranění kamenů otevřenou metodou včetně možné probatorní excize v urogenitálním traktu
SCZ 5 02 plastika uretry
SCZ 6 01 transuretrální resekce tumorů močového měchýře nebo resekce obstruovaného hrdla močového měchýře (kromě kamenů)
SCZ 6 02 nefrektomie nebo resekce ledvinové cysty
SCZ 6 03 částečná resekce močového měchýře
SCZ 6 04 trvalá supravezikální derivace moči (kromě suprapubického trvalého katétru, suprapubická punkční cystostomie a perkutánní
punkční nefrostomie)
SCZ 7 01 uretero-ureterostomie nebo antirefluxní plastika nebo implantace ureteru do močového měchýře
SCZ 7 02 částečná resekce ledviny nebo plastika ledvinové pánvičky
SCZ 7 03 operace vezikovaginální/vezikointestinální píštěle nebo augmentace močového měchýře nebo plastika sfinkteru močového
měchýře
SCZ 7 04 operativní ošetření ruptury ledviny, močového měchýře, močové trubice
SCZ 8 01 operace s náhradou močovodu nebo močového měchýře
SCZ 8 02 radikální nefrektomie nebo nefroureterektomie s ureterovezikální junkcí (s/bez odstranění lymfatických uzlin)
SCZ 8 03 radikální cystektomie s lymfadenektomií (včetně prostaty a varlat, včetně dělohy a adnex)
SCZ 8 04 transplantace ledvin
T: Zákroky na trávicím traktu a břiše
TCZ 1 01 malá operace hemoroidů (ligace pomocí gumiček, sklerotizace, laseru, koagulace infračerveným světlem; metoda HAL)
TCZ 1 02 incize periproktálního abscesu
TCZ 2 01 fisurektomie nebo sfinkterotomie
TCZ 3 01 incize, laváž, příp. drenáž abscesu (ischiorektálně, Douglasův prostor) nebo flegmóny dna pánve
TCZ 3 02 adheziolýza, příp. omentektomie
TCZ 3 03 perkutánní terapeutická drenáž žlučovodů
TCZ 3 04 transanální snesení rektálních polypů nebo resekce mukózy (pokaždé neendoskopicky)
TCZ 4 01 operace zevní hernie (pupeční, v jizvě, tříselné, stehenní, epigastrické apod.)
TCZ 4 02 embolizace tumorů vnitřních orgánů
TCZ 4 03 opakovaná laparotomie (pro krvácení nebo za účelem laváže, drenáže)
TCZ 4 04 pyloroplastika (jakákoli metoda), příp. sešití nebo excize vředu žaludku nebo duodena
TCZ 4 05 snesení Meckelova divertiklu nebo sešití perforace střeva
TCZ 4 06 apendektomie včetně možného snesení Meckelova divertiklu
TCZ 4 07 gastrointestinální stomie nebo její korekce (prolaps, hernie, stenóza)
TCZ 4 08 velká operace hemoroidů
TCZ 5 01 operace vnitřní hernie nebo diafragmatické hernie (kromě fundoplikace)
TCZ 5 02 operace ileu včetně možné anastomózy
TCZ 5 03 enteroanastomóza včetně uzavření gastrointestinální stomie nebo gastroenterostomie (jako samostatný výkon)
TCZ 5 04 gastropexe nebo fundoplikace
TCZ 5 05 operace prolapsu rekta, příp. rekonstrukce sfinkteru nebo uzavření anální píštěle pomocí posuvného slizničního laloku
TCZ 5 06 abdominální plastika s plastikou břišní stěny (pro diastázu přímých břišních svalů)
TCZ 5 07 operace Zenkerova divertiklu
TCZ 5 08 duodenotomie pro papilární konkrement včetně papilotomie
TCZ 5 09 operace intraabdominálního abscesu (např. subfrenicky, subhepaticky)
TCZ 5 10 implantace systému pro sakrální nervovou stimulaci (SNS- systém)
TCZ 6 01 amputace rekta nebo resekce perineální recidivy po exstirpaci rekta

TCZ 6 02 resekce tenkého střeva nebo ileocekální resekce, včetně případných lymfatických uzlin, stomie nebo anastomóz
TCZ 6 03 kolostomie podle Hartmanna nebo rekonstrukce podle Hartmanna, pokaždé se stomií a s resekce sigmoidea nebo bez
resekce, a taktéž větně možné adheziolýzy
TCZ 6 04 cholecystektomie, příp. splenektomie
TCZ 6 05 fundoplikace s korekcí hiátové hernie
TCZ 6 06 částečná resekce tlustého střeva nebo hemikolektomie včetně případných lymfatických uzlin, stomie nebo anastomóz
TCZ 6 07 segmentální resekce jater, příp. ošetření ruptury jater
TCZ 6 08 odstranění abdominálních nebo retroperitoneálních tumorů (sarkomu, Wilmsova tumoru, lymfomů)
TCZ 7 01 subtotální nebo totální resekce tlustého střeva nebo proktokolektomie, včetně případných lymfatických uzlin, stomie nebo
anastomóz
TCZ 7 02 distální nebo proximální resekce žaludku včetně anastomóz a odstranění lymfatických uzlin, splenektomie
TCZ 7 03 uzavření píštěle (intestinovezikální, rektovaginální, cystovaginální)
TCZ 7 04 resekce konečníku včetně případných lymfatických uzlin a stomie
TCZ 7 05 sešití perforace jícnu, příp. odstranění intramurálního ezofageálního tumoru
TCZ 7 06 levostranná resekce pankreatu (odstranění ocasu pankreatu, sleziny a lymfatických uzlin)
TCZ 7 07 hemihepatektomie
TCZ 7 08 revize nebo biliodigestivní anastomóza choledochu, s cholecystektomií nebo bez ní
TCZ 7 09 resekce anastomózy po resekci tlustého střeva (stenóza, recidiva) TCZ 7 10 operace převráceného žaludku (upside-down
stomach)
TCZ 8 01 totální hepatektomie, příp. transplantace jater
TCZ 8 02 částečná nebo totální duodenopankreatektomie (včetně možné cholecystektomie, splenektomie, resekce žaludku,
lymfatických uzlin a anastomóz)
TCZ 8 03 gastrektomie včetně anastomóz, odstranění lymfatických uzlin, splenektomie
TCZ 8 04 rekonstrukce jícnu pomocí transplantátu tenkého střeva, příp. otevřená resekce ezofagu
V: Zákroky zaměřené na léčbu bolesti
VCZ 2 01 epidurální nebo intratekální jednorázová aplikace léku
VCZ 3 01 permanentní ireverzibilní fazetová denervace podle jakékoli metody
VCZ 3 02 neurolýza sakrálních kořenů nebo neurolytická blokáda truncus sympaticus
X: Všeobecné zákroky
XCZ 1 01 excise/exstirpace nádoru, tumoru, mateřského znaménka; velikost tumoru do 10 mm
XCZ 1 02 punkce/incize seromu, hematomu, povrchové cysty, abscesu, lymfokély
XCZ 1 03 operační odstranění extenze nebo drátů za použití incise a sešití
XCZ 2 01 hluboké odstranění cizího tělesa za použití incise a sešití
XCZ 2 02 odstranění šroubů, dlah, příp. cerkláže za použití incise a sešití
XCZ 2 03 excise/exstirpace nádoru, tumoru, mateřského znaménka; velikost tumoru do 30 mm
XCZ 2 04 drenáž abscesu (kromě punkce a incize)
XCZ 2 05 biopsie pod kontrolou ultrazvuku, rentgenu nebo MR
XCZ 3 01 výplachová/odsávací drenáž, příp. drenáž velkých tělesných dutin pod kontrolou CT
XCZ 3 02 otevření krátké kosti dlátem pro osteomyelitidu nebo kostní punkce za pomocí zobrazovací metody (RTG, CT, MR)
XCZ 3 06 implantace antibiotického kuličkového řetězu
XCZ 3 07 odstranění píštěle zasahující do svalu
XCZ 4 01 výměna dlahy nebo exstirpace krátké kosti
XCZ 4 02 vyčistění ložiska při benigních tumorech/TBC (kromě prstů na rukách a nohách a páteře)
XCZ 5 01 sekvestrotomie pro osteomyelitidu
XCZ 6 01 resekce maligního tumoru kosti
XCZ 6 02 perkutánní ablace tumoru vnitřních orgánů, příp. spinálních ložisek pod ultrazvukovou/CT/MR kontrolou
XCZ 7 01 radikální operace maligních tumorů nosu, dutiny ústní, hltanu nebo nosohltanu
XCZ 8 01 operace neurinomu akustiku, glomus tumoru spánkové kosti nebo cholesteatomu skalní kosti
Y: Endoskopické zákroky
YCZ 2 01 endoskopické odstranění jednoho nebo více polypů (jakoukoli metodou) jícnu, žaludku, dvanáctníku, ilea, tlustého střeva,
sigmoidea, rekta včetně možného stavění krvácení

YCZ 3 01 instrumentální dilatace/rozštěpení nebo dilatace bužií zúženého místa anastomózy/stenózy
YCZ 3 02 endoskopická resekce mukózy jícnu, žaludku, dvanáctníku, ilea, tlustého střeva, sigmoidea, rekta
YCZ 3 03 endoskopické odstranění cizího tělesa z jícnu, žaludku, dvanáctníku, ilea, tlustého střeva, sigmoidea, rekta, tracheobronchiálního systému
YCZ 3 04 endoskopické stavění krvácení pro akutní krvácení z jícnu, žaludku, dvanáctníku, ilea, tlustého střeva, sigmoidea, rekta, tracheobronchiálního systému
YCZ 4 01 radiologická/endoskopická implantace endoprotézy (např. stentu) včetně možné dilatace (ev. pomocí bužie) jícnu, žaludku,
dvanáctníku, ilea, tlustého střeva, esovité kličky, konečníku
YCZ 4 02 endoskopická léčba ezofageálních varixů včetně možného stavění krvácení
YCZ 4 03 endoskopická dezobliterace tumorů (argonovým plazmatem/ laserem/termicky) – jícen, žaludek, duodenum, kolon
YCZ 4 04 litotrypse (biliární, pankreatická)
YCZ 5 02 terapeutická ERCP včetně možné papilotomie, drenáže žlučových cest, příp. odstranění kamenů
YCZ 6 01 endoskopická antirefluxní terapie (EndoCinch, systém Stretta, systém Gatekeeper)
YCZ 6 02 perkutánní transhepatální cholangioskopie s intervencí (např. odstranění kamenů atd.)
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