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UVOD 

 
 
Avstralska klasifikacija zdravstvenih posegov (ACHI) 

 
ACHI je Avstralska klasifikacija zdravstvenih posegov. Šesta izdaja ACHI je nadomestila peto izdajo iz leta 

2006. To klasifikacijo je razvil Nacionalni center za klasifikacijo v zdravstvu (NCCH) iz Avstralije.  

NCCH so pri razvoju svetovali člani svetovalnega odbora za standarde kodiranja ter skupine za klinično 

klasifikacijo in kodiranje, ki vključujejo strokovne klinične razvijalce kod in klinične strokovnjake, ki jih 

imenuje nacionalna komisija za skupine primerljivih primerov (Clinical Casemix Committee).  

 

Nacionalni center za klasifikacijo v zdravstvu (NCCH) je bil ustanovljen 1. januarja 1997 ter je rezultat združitve 

nekdanjega Nacionalnega centra za kodiranje (National Coding Centre-NCC) in nekdanjega Nacionalnega 

referenčnega centra za klasifikacijo v zdravstvu (National Reference Centre for Classification in Health-

NRCCH). NCCH sestavlja: 

 

NCCH (Sydney), ki ima sedež na Sydneyjski univerzi in ga financira Program za razvoj skupin primerljivih 

primerov Urada Commonwealtha za zdravje in staranje; 

 

NCCH (Brisbane), ki ima sedež na Univerzi za tehnologijo v Queenslandu, financirajo pa ga Program za 

razvoj skupin primerljivih primerov Urada Commonwealtha za zdravje in staranje, Avstralski inštitut za 

zdravje in socialno skrbstvo, Avstralski statistični urad in Univerza za tehnologijo v Queenslandu. 

 

 

 
Na 10. konferenci o mednarodni klasifikaciji bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene 

so vodje centrov za sodelovanje Mednarodne zdravstvene organizacije (WHO) predlagali, da se zaradi hitrega 

napredka na področju postopkov ne izvede revizije Mednarodne klasifikacije postopkov v medicini 

(International Classification of Procedures in Medicine-ICPM) v povezavi z deseto izdajo ICD. Zato klasifikaciji 

bolezni WHO ICD-10 ni priložena klasifikacija posegov WHO. Leta 2006 je WHO – Mreža družine klasifikacij 

(WHO – Family of Classifications Network-WHO FIC) ponovno izpostavila potrebo po klasifikaciji posegov in 

uvedla delovni program za razvoj Mednarodne klasifikacije zdravstvenih posegov (International Classification of 

Health Interventions-ICHI). 

 

Junija 1994 je nekdanji Avstralski nacionalni center za kodiranje (NCC) pripravil tematski dokument za 

razpravo o prihodnji uporabi ICD-9-CM v avstralskih bolnišnicah. V tem dokumentu je bilo predlagano sprejetje  

ICD-10 Mednarodne zdravstvene organizacije in s tem povezane klasifikacije postopkov v Avstraliji. 

 

Decembra 1994 je NCC izvedel oceno možne klasifikacije postopkov. Obravnavane so bile štiri klasifikacije: 

 

kodirni sistem postopkov zdravstvenih informacijskih sistemov 3M (3M Health Information 

Systems Procedure Coding System) – ZDA 

klasifikacija kirurških posegov in postopkov, četrta revizija (Classification of Surgical 

Operations and Procedures, Fourth Revision-OPCS4) – Združeno kraljestvo 

trenutna zdravniška terminologija postopkov, četrta izdaja (Physicians' Current Procedural 

Terminology, Fourth Version-CPT '94) – ZDA 

Medicarov seznam storitev (Medicare Benefits Schedule for Fees-MBS) – Avstralija 

 

Avstralski odbor za izvajanje projekta skupin primerljivih primerov (Australian Casemix Implementation Project 

Board) je preučil vse možnosti in predlagal tedanjemu Uradu Commonwealtha za storitve za ljudi in zdravje, da 

bi nova klasifikacija postopkov ACHI  temeljila na Commonwealthovem programu Medicarovega seznama 

storitev (Medicare Benefits Schedule-MBS) in bi bila uvedena julija 1998 z avstralsko modifikacijo ICD-10 

(ICD-10-AM) za kodiranje obolevnosti. 
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Kasneje je nadzorni svet avstralskih zdravstvenih ministrov s 1. julijem 1998 odobril uvedbo ICD-10 za 

kodiranje obolevnosti skupaj z novo klasifikacijo postopkov. Odgovornost za razvoj, uvedbo in vzdrževanje 

avstralske modifikacije desete revizije Mednarodne klasifikacije bolezni in sorodnih zdravstvenih težav za 

statistične namene (ICD-10-AM) je bila zaupana NCC (kasneje Nacionalni center za klasifikacijo v zdravstvu 

[NCCH], Sydney). Tedanji Urad Commonwealtha za zdravstvene in družinske storitve je NCCH naročil tudi 

razvoj nove avstralske klasifikacije kliničnih postopkov na podlagi MBS. Ta nova klasifikacija postopkov je bila 

imenovana MBS-Extended (zvezka 3 in 4 ICD-10-AM). S tretjo revizijo ICD-10-AM je bila klasifikacija 

postopkov preimenovana v Avstralsko klasifikacijo zdravstvenih posegov (ACHI). ACHI je avstralski nacionalni 

standard za kodiranje postopkov in posegov v avstralskih bolnišnicah. 

 

 

 

Klasifikacija postopkov zajema postopke in posege, ki se izvajajo v javnih in zasebnih bolnišnicah, zdravstvenih 

domovih in ambulantah. Vključeni so povezani zdravstveni posegi, dentalne storitve in postopki, ki se izvajajo 

izven operacijskih sob.  

 

Klasifikacija postopkov temelji na Commonwealthovem programu Medicarovega seznama storitev (Medicare 

Benefits Schedule - MBS). Vsaki številki MBS je bila dodana dvomestna številčna oznaka razširitve, ki označuje 

posamezne postopkovne pojme (npr. 36564-00). Drugim postopkom in posegom iz ACHI, ki niso vključeni v 

MBS, je dodeljena številčna oznaka iz serije  90000. Opomba: kode  97000 so rezervirane za dentalne storitve. 

 

Struktura klasifikacije postopkov temelji na anatomiji in ne na kirurgiji. Poglavja strogo sledijo naslovom 

poglavij WHO ICD-10, da se ohrani analogija s klasifikacijo bolezni. 

 

Kjer je to izvedljivo, so nekirurški postopki navedeni ločeno od kirurških postopkov. 

 

 

Razširitve, razlage, spremembe, dopolnitve ali popravki ACHI, razen tistih, ki jih odobri NCCH, se ne štejejo za 

uradne in se ne smejo uporabljati. ACHI predstavljata najnovejša dognanja kliničnih strokovnjakov, patologov, 

epidemiologov in statistikov tako iz javnega kot zasebnega sektorja, vse prihodnje spremembe pa bodo 

obravnavane z obširnim posvetovanjem in zastopstvom ustreznih uporabnikov. 

 

 

Klasifikacija terapevtskih in diagnostičnih postopkov (KTDP) 
 
Klasifikacija terapevtskih in diagnostičnih postopkov (KTDP), verzija 2, je v Sloveniji v uporabi od leta 2004 

dalje. KTDP 2 je obsegal le seznam v slovenščino prevedenih nazivov kod, verzija 6 obsega slovenski prevod 

tabelaričnega seznama postopkov, razlago in drobno besedilo. Klasifikacijo terapevstkih in diagnostičnih 

postopkov, verzije 6, (KTDP6) v Sloveniji vpeljujemo s 1. januarjem 2013, uporaba je bila določena z Odredbo 

o določitvi enotnih metodoloških načel, enotnih standardov in standardnih postopkov za zagotovitev enotnosti 

sistema vodenja zbirk podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 4/2012).  Verzija 6 uvaja 

nekatere nove terapevtske in diagnostične postopke. 
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KONVENCIJE V UPORABI V TABELARIČNEM SEZNAMU POSEGOV  
 

Format 

 Prva raven – os anatomskega mesta 

Avstralske klasifikacije zdravstvenih posegov (ACHI) so strukturirane okoli glavne osi anatomskega 

mesta. V vsakem poglavju je anatomsko mesto strukturirano s pristopom od »nadrejenega« do 

»podrejenega« (od glave do pete).  
 

 Druga raven – os vrste posega 

Druga os je odvisna od vrste posega, ki se začne z najmanj invazivnim posegom in konča z najbolj 

invazivnim. Standardizirane osi vrst posegov so: 
  Pregled 

  Dodajanje, vstavitev, odstranitev 

  Incizija 

  Destrukcija 

  Ekscizija 

  Repozicija (uporablja se samo v mišično-skeletnem poglavju) 

  Reparacija 

  Rekonstrukcija 

  Revizija 

  Reoperacija 

  Drugi posegi  

 

 Tretja raven – os blokov 

MBS je seznam storitev, ki je strukturiran glede na specializacijo. Ker postopki ACHI temeljijo na 

kodah storitev v MBS in so razvrščeni na anatomski podlagi, se  kode pojavijo vedno v številčnem 

zaporedju v tabelaričnem seznamu. Zato je bila uvedena os na tretji ravni, ki se imenuje blok. Bloki so 

v tabelaričnem seznamu zaporedno oštevilčeni in so v oporo zdravnikom, odgovornim za kodiranje, pri 

iskanju posameznih kod . 
 

Obstajajo določena poglavja, ki so izjema v splošnem formatu: 

 

 • Zobozdravstveni posegi 

 To poglavje temelji na Avstralskem razporedu zobozdravstvenih posegov in slovarju, 8. verzija, ki 

ga je izdalo Avstralsko zobozdravstveno združenje (ADA). Kopije publikacije so na voljo pri 

ADA, 75 Lithgow Street, St. Leonards NSW 2065 Avstralija. Poglavje o zobozdravstvenih posegih 

je zasnovano na podlagi posegov, kot so: diagnostični posegi, preventivni posegi, parodontoza, 

ustna kirurgija itd. Sekundarna os se v večini primerov nanaša na vrsto posega. 
 

 • Obporodni posegi 

 Poglavje vsebuje glavno os, ki se nanaša na nosečnost, na primer, predporodni posegi, posegi med 

porodom, porod itd. Sekundarna os se nanaša na vrsto posega. 

 

 • Radiološki onkološki posegi 

 Poglavje vsebuje primarno os, ki se nanaša na radiološko-onkološke posege. Sekundarna os v 

okviru radiološkega in onkološkega dela se nanaša na vrsto radiacije, na primer kemoterapija, 

brahiradioterapija, računalniško načrtovanje itn. 

 

 • Neinvazivni, kognitivni in drugi posegi, ki niso drugje klasificirani 

 Poglavje vsebuje primarno os, ki se nanaša na namen posega, ki je lahko diagnostične, terapevtske 

ali podporne vrste. Sekundarna os se nanaša na vrsto posega ali na telesni sistem. Na glavni osi 

diagnostični poseg, na primer, so sekundarne osi ocenjevanje, posvetovanje, pogovor, pregled, 

vrednotenje ali diagnostični testi, meritve ali preiskave – Oko in adneksi. Na primarni ravni 

terapevtski posegi sekundarne osi vključujejo svetovanje, izobraževanje, izobraževalne ali 

prehrambno-podporne postopke ali terapevtske postopke – kardiovaskularni sistem. 
 

 • Slikovni posegi 
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 Primarna raven v poglavju se nanaša na opravljena slikanja, na primer ultrazvok, tomografija, 

radiografija itn. Sekundarna raven ni navedena v poglavju. 

 

Kratice 

NUD "ki ni uvrščen drugje" Izraz »ki ni uvrščen drugje« se uporablja kot opozorilo uporabnikom, da 

se nekatere natančneje opredeljene različice navedenih posegov lahko pojavijo v drugih delih 

klasifikacije. Kode,  ki vključujejo NUD v opisu, se lahko vpišejo samo,  kadar uporabnik nima 

potrebnih informacij, da bi vpisal postopek ali poseg z bolj specifično kodo. 
 

BDO "brez dodatne opredelitve", "ni opredeljen" Okrajšava je enaka izrazu »neopredeljen«. 
 

 

In/ali v nazivih kod 

»In« v nazivu  kode pomeni »in«. »Ali« v kodi pomeni »ali«.  
 

Na primer: 

48224-00 [1435] Kostni presadek za koželjnico ali podlahtnico 

47519-00 [1479] Osteosinteza stegnenice zaradi zloma vratu ali pertrohanternega masiva 

46339-00 [1446] Sinovektomija tetive fleksorja ali ekstenzorja roke 

47384-00 [1429] Odprta naravnava zloma diafize koželjnice 

47384-01 [1430] Odprta naravnava zloma diafize podlahtnice 

47393-00 [1431] Odprta naravnava zloma diafize koželjnice in podlahtnice  

 

Ločila 

[ ] Oglati oklepaji se uporabljajo za navajanje sopomenk, drugačnih izrazov ali obrazložitev. 

 

( ) Okrogli oklepaji se uporabljajo za navajanje dodatnih besed, ki so lahko prisotne ali odsotne v 

opisu posega, toda ne vplivajo na kodno oznako,  ki je določena posegu. 

 

: Dvopičje v tabelaričnem seznamu sledi nepopolnemu izrazu, ki potrebuje enega ali več določil ali 

dopolnil, da bi ga lahko uvrstili v določeno kategorijo. 

 

}  Zaviti oklepaji se uporabljajo za navajanje serije izrazov, ki so spremenjene z opisom, ki sledi 

zavitemu oklepaju. 

 

 

 

Izrazi za vključitev 

Vključitveni pogoji so pogoji posega, ki so neposredno navedeni pod naslovom bloka ali opisom kode. 

Njihov namen je navesti primere pogojev, ki so določeni kodi ali bloku. Na primer: 
 

90064-01 [173] Refraktivna keratoplastika 

 Keratomileuza 

 Termokeratoplastika 

 

Vključitveni pogoji niso izčrpni in uporabniki nikoli ne smejo neposredno kodirati s tabelaričnega 

seznama. Najprej se je treba sklicevati na  indeks, saj vsebuje veliko več izrazov za posege kot 

tabelarični seznam. 
 

Opombe 

Opombe so na določenih mestih v tabelaričnem seznamu: 

 

Poglavje      Opombe se nanašajo na kode, ki so 

klasificirane v poglavju. 
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Prva raven  – Os na anatomski ravni Opombe se nanašajo na kode, ki so 

klasificirane na tej ravni. 
 

Druga raven  – Os vrste posegov               Opombe se nanašajo na kode, kjer so 

klasificirane vrste. 
 

Tretja raven  – Os blokov  Opombe se nanašajo na kode, ki so 

združene pod naslovom bloka 
 

Četrta raven  – Koda   Opombe se nanašajo na kodo. 
 

Opombe sledijo naslednji hierarhiji: 

 Vključuje 

 Opomba 

 Koda tudi pri izvajanju (Dodatna koda) (Prva koda) 

 Izključuje 

 

Vključuje:  

Vključitvena opomba se uporablja, da bi dodatno opredelila vsebino poglavja, mesta, vrsto posega, 

bloka ali kode. V nekaterih primerih se vključitvena opomba nanaša na komponente posega ali 

uporabljeno opremo, ki je del opisa kode ali naslova bloka. Na primer: 
 

36503-00 [1058] Transplantacija ledvic 

 Vključuje: vaskularna anastomoza 

 

V drugih primerih vključitvena opomba opredeljuje mesto. Na primer: 
 

30394-00 [987] Drenaža intraabdominalnega abscesa, hematoma ali ciste 

 Vključuje: apendikcijski } 
  črevična jama } 

  intraperitonalni } absces, hematom ali cista 

  pelvični  } 

  pod jetrni } 

  pod diafragemski}  

  peritonitis } 

 

Opomba:  

Opomba se uporablja kot obrazložitev, ki pojasnjuje uporabo kode ali kod. V veliko primerih opomba 

navede primer diagnostičnega izraza, zaradi katerega se določen poseg lahko opravi (tj. opomba ni 

izčrpna). Na primer: 
 

39806-00 [11] Preščipnjenje napajalne arterije znotrajlobanjske anevrizme proksimalno  

 Opomba: opravljeno za anevrizmo ali arteriovenske malformacije 

 

Opomba se tudi uporablja, da dodatno opredeli določene izraze, ki se uporabljajo v opisih kod v 

blokih. Na primer: 
 

[1651]  Lokalni kožni reženj, enostaven in majhen, 1. faza  

  

Opomba: Reženj odstranjeno tkivo iz darovalskega mesta in preneseno na mesto prejema 

skupaj s prejemnikovim tkivom  
   Oskrba s krvjo (pecelj) 

   Vrsta režnja vsebuje: 

   • napredovanje (npr. V–Y, bipedikel) 

   • fasciokutanski 

   • rotacija 

   • transpozicija (npr. Z-plastika, romboid) 
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 Lokalno               reženj se vzame z mesta blizu okvari 

 Enostavno navadne oblike, dvodimenzionalen 

 Majhen                sorazmeren na obliko na prejemnikovi strani 

 

Dodatna koda/koda, ko se opravlja: 

To navodilo se uporablja v vsem tabelaričnem seznamu kot priporočilo uporabniku, da uporabi 

dodatno kodo za nekatere opravljene posege, ki se navezujejo na prejšnje posege, ali ko se uporablja 

določena oprema. Na primer: 
 

41548-00 [323]  Obliteracja mastoidne votline 

 

 Koda tudi pri izvajanju: 

 • metoplastika (41512-00 [305]) 

  

Prva koda: 

Navodila za prvo kodo so opora zdravnikom, odgovornim za kodiranje, pri zapisu pravilnega 

zaporedja kod. Navodilo se pojavi pod kodami, ki se nikoli ne zapišejo same. 
 

Izključuje: 

Pogoji, ki sledijo besedi »Izključuje«, se morajo kodirati drugje, kot je navedeno v vsakem primeru.  
 

Kode v opombi »Izključuje« niso navedene v številčnem redu, ampak so v zaporedju s številko osi 

bloka. Na primer: 
 

Izključuje: kožni reženj nosu (45206-01 [1651], 45203 [1652], 45221, 45224 [1653], 45230 [1653] in 

[1654], 45227, 45233, 45236 [1654]) 
 

Kode so lahko navedene v opombah "Izključuje" s 6. in 7. mestom ali brez njih (glejte zgornji primer, 

45230 [1653] in [1654]). Kadar  6. in 7. mesto nista navedena, se opomba "Izključuje" nanaša na vse 

različice 6. in 7. mesta te kode. V zgornjem primeru obstajata dve različici 6. in 7. mesta kode 45230: 
 

45230-00 [1653] Delay direktnega vezanega kožnega režnja 

45230-01 [1654] Delay indirektnega vezanega kožnega režnja 

 

 

 

Črna besedilna polja 

 

Črna besedilna polja se uporabljajo za prikaz kod in nazivov blokov. To niso veljavne kode posegov in se ne 

smejo dodeliti pri kodiranju. Na primer: 

 

 1340 Carski rez 

 1541 

Vključuje:  porajanje glavice s kleščami 

šivanje poškodb maternice/razpok, nastalih med carskim rezom 

16520-00 Načrtovan klasični carski rez 

16520-01 Nujni klasični carski rez 

16520-02 Načrtovan istmični carski rez 

16520-03 Nujni istmični carski rez 
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Slog pisave 

 

Krepko   Krepki slog pisave je uporabljen za nazive blokov v tabelaričnem seznamu  

  postopkov. 

 

Krepko,  Poševno Krepki in poševni slog pisave se uporablja za vsa navodila, razen za " Koda  

  tudi pri izvajanju" in " Kodirajte tudi" 

 

Poševno   Poševni slog pisave je uporabljen za navodili " Koda tudi pri izvajanju" in  

  "Kodirajte tudi" 

 

 

 

Simboli in barve 

 

Ta simbol označuje, da za določeno kodo ali skupino kod (poglavje ali blok) obstaja kodirni standard, ki ga 

je potrebno preveriti, preden je koda dodeljena. Ustrezna oznaka standarda je prikazana pod ali poleg 

simbola. 

 
rdeča koda in naziv posega  nova koda v KTDP6 

zeleni naziv posega   sprememba v nazivu kode 

modre kode posegov in blokov   hiperpovezave v eBook 
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NAVODILA ZA UPORABO KTDP 

 
Pretvorba opisov bolezni, poškodb, stanj in postopkov v kodo je kompleksna dejavnost. Za pravilno kodiranje 

sta bistvenega pomena praktično poznavanje medicinske terminologije ter razumevanje značilnosti, 

terminologije in konvencij MKB-10-AM in KTDP. 

 

Zdravstveni podatki  zagotavljajo podlago za epidemiološke študije in raziskave kakovosti zdravstvenega 

varstva.  Podatki, ki so bili prvotno zasnovani za zagotavljanje dostopa do informacij, vsebovanih v zdravniških 

evidencah, za raziskave, izobraževanje in administracijo, se uporabljajo tudi za lažje plačevanje zdravstvenih 

storitev, določitev vzorcev uporabe in oceno primernosti stroškov zdravstvenega varstva.  

 

Ker se kodiranje uporablja na številnih področjih, je bistvenega pomena, da se izvaja pravilno in dosledno, da se 

pridobijo smiselni statistični podatki, ki so v pomoč pri načrtovanju potreb zdravstvenega varstva države. 

 

Pri kodiranju bolezni ali posegov obstaja več faz in v nadaljevanju so navedena preprosta navodila za pomoč 

občasnim uporabnikom MKB-10-AM in KTDP. 

 

 1. Opredelite področje  kodiranja in poiščite ustrezno poglavje v indeksu. 

 

 2. Določite izhodišči izraz. Pri boleznih in poškodbah je to običajno samostalnik za bolezensko stanje. 

Pri postopkih je to običajno samostalnik, ki določa vrsto izvedenega postopka. Vendar pa so v indeksu 

kot izhodiščni izrazi vključena tudi nekatera stanja, ki so opisana s pridevniki ali eponimi. 

 

 3. Preberite in upoštevajte morebitne opombe, ki so navedene pod izhodiščnim izrazom.  

 

 4. Preberite izraze v oklepajih za izhodiščnim izrazom (ti nebistveni modifiktorji ne vplivajo na številčno 

oznako kode) in izraze v zamaknjeni vrstici pod izhodiščnim izrazom (ti bistveni modifikatorji lahko 

vplivajo na številčno oznako kode), dokler niso razložene vse besede v kliničnem izrazu. 

 

 5. Pozorno sledite navzkrižnim sklicem ('glej' in 'glej tudi') v indeksu. 

 

 6. V tabelaričnem seznamu preverite ustreznost izbrane številčne oznake kode. Pri klasifikaciji bolezni 

upoštevajte, da trimestna koda v indeksu s pomišljajem na 4. ali 5. mestu pomeni, da je treba 4. ali 5. 

znak poiskati v tabelaričnem seznamu. Nadaljnje podrazdelitve za uporabo na mestu dodatnega znaka 

niso navedene v indeksu in jih je treba poiskati v tabelaričnem seznamu. 

 

 7. Upoštevajte morebitne opombe o vključitvi oziroma izključitvi pod izbrano kodo ali pod naslovom 

poglavja, bloka ali kategorije. 

 

 8. Dodelite kodo. 

 

 

Vprašanja v zvezi z uporabo in razlago MKB-10-AM in KTDP lahko naslovite na: 

 

Inštitut za varovanje zdravja RS 

Zdravstveno podatkovni center 

Trubarjeva 2 

1000 Ljubljana 

 

ali 

 

mkb@ivz-rs.si 

 

mailto:mkb@ivz-rs.si
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SEZNAM BLOKOV 
  

1 Pregled lobanje, možganskih ovojnic ali možganov 

2 Kranialna punkcija ali drenaža 

3 Vstavitev likvorskih drenažnih sistemov 

4 Odstranitev likvorskega drenažnega sistema 

5 Izpiranje, vstavitev ali odstranitev notranje ventrikularne drenaže 

6 Drugo dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na lobanji, možganskih ovojnicah ali možganih 

7 Pregled možganskih ovojnic ali možganov z  incizijo 

8 Drenaže znotrajlobanjskih prostorov 

9 Znotrajlobanjska dekompresija 

10 Ponovna kraniotomija oz. kraniektomija po operaciji 

11 Destruktivni posegi pri intrakranialni anevrizmi ali drugih žilnih tvorbah iz obtoka 

12 Biopsija možganov ali možganskih ovojnic 

13 Ekscizije lezije lobanjske kosti 

14 Odstranitev intrakranialnega hematoma ali abscesa 

15 Odstranitev znotrajlobanjske lezije 

16 Druge znotrajlobanjske ekscizije 

17 Operacija lezije lobanjskega dna 

19 Ventrikulostomija 

20 Reparacija defektov v duri 

21 Zunajlobanjsko-znotrajlobanjski arterijski obvodi 

22 Druge reparacije na možganskih ovojnicah ali možganih 

23 Kranioplastika 

24 Revizija notranjih likvorskih drenažnih sistemov 

25 Kirurški posegi pri lobanjskih zlomih 

27 Funkcionalna intrakranialna stereotaksija 

28 Drugi posegi na lobanji, možganskih ovojnicah in možganih 

29 Pregled spinalnega kanala in hrbtnega mozga 

30 Lumbalna punkcija 

31 Dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na vretencih ali medvretenčni ploščici 

32 Injiciranje v epiduralni prostor 

33 Infuzija v epiduralni prostor 

34 Injiciranje v predel kavde ekvine 

35 Infuzija v predel kavde ekvine 

36 Injiciranje v spinalni kanal 

37 Infuzija v spinalni kanal 

38 Injiciranje krvi v spinalni kanal 

39 Vstavitev spinalnega katetra, infuzijske naprave ali črpalke 

40 Odstranitev spinalnega katetra, infuzijske naprave ali črpalke 

41 Vstavitev ali odstranitev spinalnega likvorskega drena 

42 Vstavitev ali odstranitev spinalnega likvorskega obvoda (šanta) 

43 Vstavitev, zamenjava ali odstranitev elektrod v epiduralni prostor 

45 Mielotomija ali kordotomija    

46 Dekompresija vratne hrbtenjače   

47 Dekompresija prsne in prsno-ledvene hrbtenjače 
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48 Dekompresija ledvenega spinalnega kanala 

49 Druge incizije na hrbteničnem kanalu ali hrbtnem mozgu 

50 Biopsija hrbtnega mozga ali njegovih ovojnic 

51 Odstranitev medvretenčne ploščice zaradi njene ponovne okvare 

52 Druge odstranitve medvretenčne ploščice 

53 Odstranitev intraspinalnih lezij 

54 Druge ekscizije v hrbteničnem kanalu 

55 
Reparacija menigokele, mielomeningokele in drugih razvojnih nepravilnosti spinalnega kanala in 
hrbtenjače 

56 Revizije v hrbteničnem kanalu ali na hrbtenjači 

58 Funkcionalni stereotaktični posegi na hrbtenjači 

59 Drugi posegi v hrbteničnem kanalu ali na hrbtnem mozgu 

60 Blokada možganskega živca z lokalnim anestetikom 

61 Injiciranje nevrolitika v možganski živec 

62 Blokada primarnih zadajšnjih razvejkov spinalnega živca 

63 Blokada drugega perifernega živca  z lokalnim anestetikom 

64 Injiciranje nevrolitika v drug periferni živec 

65 Blokada simpatičnega živčnega sistema z lokalnim anestetikom 

66 Injiciranje nevrolitika v simpatični živčni sistem 

67 Vstavitev, zamenjava ali odstranitev elektrod na perifernih živcih 

68 Eksploracija brahialnega pleteža 

69 Incizija meningealnih ovojnic vidnega živca 

70 Gangliotomija trigeminalnega živca 

71 Perkutana nevrotomija zadajšnje veje spinalnega živca 

72 Perkutana nevrotomija  drugega perifernega živca 

73 Transekcija intrakranialnega živca 

74 Transekcija perifernega živca 

75 Dekompresija intrakranialnega živca 

76 Sprostitev živcev v karpalnem in tarzalnem tunelu 

77 Druga nevroliza perifernega živca in živčnega debla 

78 Destruktivni posegi na perifernem živčevju 

79 Biopsija živca 

80 Odstranitev lezije živca   

81 Kirurška simpatektomija 

82 Druga periferna nevrektomija 

83 Reparacija perifernega živca ali živčnega debla 

84 Sekundarna reparacija perifernega živca ali živčnega debla 

85 Reoperacija po predhodni simpatektomiji 

86 Drugi posegi na živcih 

110 Dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na ščitnici in obščitnici  

111 Incizije na ščitnici 

112 Biopsija obščitnice ali ščitnice 

113 Paratiroidektomija 

114 Subtotalna tiroidektomija 

115 Popolna tiroidektomija 

116 Druge ekscizije na ščitnici ali obščitnici 

117 Drugi posegi na ščitnici ali obščitnici 
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118 Biopsija nadledvične žleze 

119 Adrenalektomija 

121 Drugi posegi na nadledvični žlezi 

122 Ekscizije na češariki 

123 Drugi posegi na češariki 

124 Biopsija hipofize 

125 Druge ekscizije na hipofizi 

126 Drugi posegi na hipofizi 

127 Biopsija timusa 

128 Odstranitev timusa 

129 Drugi posegi na timusu 

160 Pregledi zrkla 

161 Ekscizije (dela) zrkla 

162 Reparacija perforativne poškodbe očesa 

163 Druge reparacije na očesu 

164 Sekundarni posegi po odstranitvi očesa 

165 Drugi posegi na očesu 

166 Dodajanje, vstavljanje ali odstranitev  na roženici 

167 Incizije na roženici 

168 Destruktivni posegi na roženici 

169 Biopsija roženice 

170 Keratektomija 

171 Ekscizije limbalne lezije 

172 Druge ekscizije na roženici 

173 Keratoplastika 

174 Druge reparacije na roženici 

175 Reoperacije na roženici 

176 Drugi posegi na roženici 

177 Dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na beločnici 

178 Incizije beločnice 

179 Destruktivni posegi na beločnici 

180 Biopsija beločnice 

181 Druge ekscizije beločnice 

182 Reparacije na beločnici 

183 Revizije beločnice 

184 Drugi posegi na beločnici 

185 Dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na šarenici, ciliarniku ali sprednjem prekatu 

186 Sinehioliza 

187 Druge incizije šarenice, ciliarnika ali sprednjega prekata 

188 Destruktivni posegi na šarenici, ciliarniku ali v sprednjem prekatu 

189 Ekscizije na šarenici, ciliarniku ali na sprednjem prekatu 

190 Reparacije šarenice, ciliarnika ali sprednjega prekata 

191 Glavkomske operacije 

192 Drugi posegi na šarenici, ciliarniku in sprednjem prekatu 

193 Vstavitev umetne intraokularne leče 

194 Zamenjava ali odstranitev umetne leče 
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195 Intrakapsularna odstranitev očesne leče 

196 Ekstrakapsularna odstranitev očesne leče z aspiracijo 

197 Ekstrakapsularna odstranitev očesne leče s fakoemulzifikacijo 

198 Ekstrakapsularna odstranitev očesne leče z mehanično fakofragmentacijo 

199 Druga ekstrakapsularna odstranitev očesne leče 

200 Druga odstranitev očesne leče 

201 Odstranitev sekundarne katarakte 

202 Drugo dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na leči 

203 Drugi posegi na leči 

204 Aspiracija prekatne vodke ali steklovine 

205 Dodajanje, vstavljanje ali odstranitev v prekatni vodki ali steklovini  

206 Destruktivni posegi v prekatni vodki ali steklovini 

207 Vitrektomija 

208 Drugi posegi na steklovini 

209 Dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na mrežnici, žilnici ali zadnjem prekatu 

210 Incizije na mrežnici, žilnici ali zadnjem prekatu 

211 Destruktivni posegi na mrežnici, žilnici ali zadnjem prekatu 

212 Reparacija odstopa mrežnice 

213 Revizije na mrežnici, žilnici in zadajšnjem prekatu 

214 Drugi posegi na mrežnici, žilnici ali zadajšnjem prekatu 

215 Ekscizije dela zunanje očesne mišice 

216 Reparacija strabizma 

217 Druga reparacija zunanjih očesnih mišic 

218 Revizije na zunanjih očesnih mišicah 

219 Reoperacije na zunanjih očesnih mišicah 

220 Drugi posegi na zunanji očesni mišici ali kiti 

221 Dodajanje, vstavljanje ali odstranitev v orbiti 

222 Orbitotomija 

223 Druge incizije orbite 

224 Orbitotomija z biopsijo ali ekscizijo 

225 Eksenteracija orbite 

226 Druge ekscizije orbite 

227 Orbitotomija z odstranitvijo in zamenjavo kosti 

228 Druge reparacije v orbiti 

229 Drugi posegi v orbiti 

230 Dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na veki 

231 Incizije veke 

232 Biopsija veke 

233 Druge ekscizije veke 

234 Presadek na veke 

235 Kantoplastika 

236 Druge reparacije na veki 

237 Rekonstrukcije veke 

238 Posegi za korekcijo trihiaze 

239 Posegi zaradi ektropija ali entropija  

240 Drugi posegi na veki 
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241 Sondiranje solznih izvodil 

242 Vstavitev, zamenjava ali odstranitev nazolakrimalne cevke 

243 Drugo dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na lakrimalnem aparatu 

244 Incizije na solznem aparatu 

245 Destruktivni posegi na lakrimalnem aparatu 

246 Ekscizije na lakrimalnem aparatu 

247 Reparacije na lakrimalnem aparatu 

248 Reoperacije na solznih izvodilih 

249 Posegi za vzpostavitev prehodnosti solznih izvodil 

250 Drugi posegi na lakrimalnem aparatu 

251 Dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na veznici 

252 Incizije veznice 

253 Destruktivni posegi na veznici 

254 Ekscizije veznice 

255 Reparacije na veznici 

256 Drugi posegi na veznici 

300 Pregledi zunanjega ušesa 

301 Dodajanje, vstavljanje ali odstranitev v zunanjem ušesu  

302 Incizije  v zunanjem sluhovodu 

303 Ekscizije v zunanjem ušesu 

304 Reparacije zunanjega ušesa 

305 Rekonstrukcije v zunanjem ušesu 

306 Drugi posegi v zunanjem ušesu 

307 Pregledi bobniča ali srednjega ušesa 

308 Dodajanje,  vstavljanje ali odstranitev na bobniču ali v srednjem ušesu 

309 Miringotomija 

310 Druge incizije na bobniču ali v srednjem ušesu 

311 Destruktivni posegi na bobniču ali srednjem ušesu 

312 Ekscizije na bobniču ali srednjem ušesu 

313 Miringoplastika 

314 Druge reparacije na bobniču ali srednjem ušesu 

315 Rekonstrukcije na bobniču ali srednjem ušesu 

316 Drugi posegi na bobniču ali srednjem ušesu 

317 Ekscizije na koščicah srednjega ušesa 

318 Reparacije na koščicah srednjega ušesa 

319 Rekonstrukcije na koščicah srednjega ušesa 

320 Drugi posegi na koščicah srednjega ušesa 

321 Dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na mastoidu ali temporalni kosti 

322 Incizije na mastoidu ali temporalni kosti 

323 Mastoidektomija 

324 Druge ekscizije na mastoidu ali temporalni kosti 

325 Reparacije na mastoidu ali temporalni kosti 

326 Rekonstrukcije na mastoidu ali temporalni kosti 

327 Revizije na mastoidu ali temporalni kosti 

328 Drugi posegi na mastoidu ali temporalni kosti 

329 Dodajanje, vstavljanje ali odstranitev v notranjem ušesu 
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330 Incizije na notranjem ušesu 

331 Ekscizije na notranjem ušesu 

332 Reparacije na notranjem ušesu 

333 Drugi posegi v notranjem ušesu 

370 Pregledi v nosu 

371 Dodajanje, vstavljanje ali odstranitev v nosu 

372 Incizij v nosu 

373 Zaustavitev krvavitve v nosu 

374 Drugi destruktivni posegi v nosu 

375 Biopsija nosne votline 

376 Ekscizije nosnih školjkah 

377 Odstranitev lezije v nosu 

378 Druge ekscizije v nosu 

379 Reparacija nosnega pretina 

380 Druge reparacije v nosu 

381 Drugi posegi v nosu 

382 Dodajanje, vstavljanje ali  odstranitev v obnosnih votlinah 

383 Incizije v obnosnih votlinah 

384 Biopsija obnosnih votlin 

385 Transnazalna odstranitev polipa iz obnosnih votlin skozi nos 

386 Druge ekscizije v obnosnih votlinah 

387 Meatotomija 

388 Druge reparacije v obnosnih votlinah 

389 Drugi posegi v obnosnih votlinah 

390 Incizije na jeziku 

391 Destruktivni posegi na jeziku 

392 Ekscizije na jeziku 

393 Reparacije na jeziku 

394 Drugi posegi na jeziku 

395 Incizije  na žlezi slinavki ali njenem izvodilu 

396 Destruktivni posegi na žlezah slinavkah ali njenih izvodilih 

397 Ekscizije na žlezi slinavki ali njenemu izvodilu 

398 Reparacije na žlezi slinavki ali njenem izvodilu 

399 Drugi posegi na žlezi slinavki ali njenem izvodilu 

400 Dodajanje, vstavljanje ali odstranitev v ustih, na nebu ali jezičku (uvuli) 

401 Incizije  v ustih, na nebu ali jezičku (uvuli) 

402 Biopsija v ustni votlini ali na mehkem nebu 

403 Ekscizije sprememb v ustni votlini ali na nebu 

404 Druge ekscizije v ustni votlini, na nebu ali jezičku (uvuli) 

405 Uvulopalatofaringoplastika 

406 Druge reparacije v ustih, na nebu ali jezičku 

407 Revizije v ustih, na nebu ali jezičku 

408 Drugi posegi na ustih, nebu ali jezičku 

409 Incizije v področju mandljev ali žrelnice 

410 Destruktivni posegi na mandljih ali žrelnici 

411 Biopsija mandljev ali žrelnice 
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412 Tonzilektomija ali adenoidektomija 

413 Druge ekscizije na mandljih ali žrelnici 

414 Druge reparacije na mandljih in žrelnici 

415 Drugi posegi na mandljih ali žrelnici 

416 Pregledi v žrelu 

417 Dodajanje, vstavljanje ali odstranitev v žrelu 

418 Incizije v žrelu 

419 Destruktivni posegi v žrelu 

420 Faringektomija 

421 Druge ekscizije v žrelu 

422 Drugi posegi v žrelu 

450 Pregled zobovja 

451 Oralni rentgenološki pregled in analiza posnetka 

452 Drugi zobozdravniški diagnostični postopki 

453 Zobna preventiva in beljenje zob   

454 Topikalna aplikacija remineralizacijskih snovi 

455 Drugi oralno preventivni ukrepi 

456 Parodontalna intervencija 

457 Nekirurška odstranitev zoba 

458 Kirurška odstranitev zoba 

459 Kirurški posegi pred snemnoprotetično rehabilitacijo 

460 Generalni kirurški zobozdravniški posegi 

461 Drugi oralno kirurški posegi 

462 Zdravljenje zobne pulpe 

463 Podaljšanje klinične krone zoba - parodontoplastika 

464 Drugi endodontski posegi 

465 Amalgamska (kovinska) plomba 

466 Plomba v barvi zoba 

469 Drugi restavrativni zobozdravstveni posegi 

470 Prevleka 

471 Mostiček 

472 Drugi zobozdravniški posegi na prevleki, mostičku 

473 Zobni implantati 

474 Proteza ali deli proteze 

475 Vzdrževalni postopki pri protezah 

476 Reparacije protez 

477 Drugi postopki na protezah 

479 Snemni ortodontski aparat 

480 Nesnemni ortodontski aparat 

481 Ekstraoralni ortodontski aparat 

482 Nosilec 

483 Druge ortodontske usluge 

484 Nujna zobozdravstvena prva pomoč 

485 Zobozdravstveno zdravljenje z zdravili 

489 Okluzijska oskrba 

490 Razne zobozdravstvene usluge 
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520 Pregledi grla 

521 Dodajanje, vstavljanje ali odstranitev v grlu 

522 Incizije v grlu 

523 Laringoskopija z ekscizijo 

524 Laringektomija 

525 Druge ekscizije v grlu 

526 Laringoplastika 

527 Laringofisura 

528 Druge reparacije v grlu 

529 Rekonstrukcije v grlu 

530 Ponovitvena operacija v grlu 

531 Drugi posegi v grlu 

532 Pregledi sapnika 

533 Dodajanje, vstavljanje ali odstranitev v sapniku 

534 Ekscizije v sapniku 

535 Krikotirostomija 

536 Traheostomija 

537 Resekcija endotrahealne lezije z reparacijo 

538 Resekcija endotrahealne strikture z reparacijo 

539 Druge reparacije v sapniku 

540 Rekonstrukcije v sapniku 

541 Revizije v sapniku 

542 Drugi posegi v sapniku 

543 Pregledi bronhusov 

544 Bronhoskopija z biopsijo ali odstranitvijo tujka 

545 Druge ekscizije v bronhusu 

546 Reparacije na bronhusu 

547 Drugi posegi na bronhusu 

548 Dodajanje, vstavljanje ali odstranitev iz pljuč ali plevre 

549 Incizije na pljučih ali plevri 

550 Biopsija pljuč ali plevre 

551 Delna resekcija pljuč 

552 Odstranitev pljučnega režnja 

553 Odstranitev pljučnega krila 

554 Druge ekscizije na pljučih ali plevri 

555 Transplantacija pljuč 

556 Druge reparacije na pljučih ali plevri 

557 Revizije na pljučih ali plevri 

558 Drugi posegi na pljučih ali plevri 

559 Pregledi prsnega koša, mediastinuma ali prepone 

560 Dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na prsnem košu, mediastinumu ali preponi 

561 Incizije prsnega koša, mediastinuma ali prepone 

562 Destruktivni posegi prsnega koša, v mediastinumu ali na preponi 

563 Ekscizije na torakalni steni prsnega koša, v mediastinumu ali na preponi 

564 Reparacija kurjih (izbočenih) prsi ali lijakastega prsnega koša 

565 Torakoplastika 
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566 Druge reparacije na prsnem košu, v mediastinumu ali  na preponi 

567 Drugi posegi na prsnem košu, mediastinumu in preponi 

568 Oskrba dihalnih poti 

569 Podpora dihanju (umetna ventilacija) 

570 Neinvazivna podpora dihanju 

600 Incizije na preddvoru 

601 Destruktivni posegi na preddvoru 

602 Ekscizije na preddvoru 

603 Reparacije na preddvoru 

604 Rekonstrukcije na preddvoru 

605 Revizije na preddvoru 

606 Drugi posegi na preddvoru 

607 Pregledi na prekatih 

608 Dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na prekatih 

609 Destruktivni posegi na prekatu 

610 Ekscizija srčne mišice prekata 

611 Ekscizija anevrizme prekata 

612 Druge ekscizije prekata 

613 Posegi z uporabo pregrad ali kanalov 

614 Druge reparacije na prekatu 

615 Drugi posegi na prekatu 

616 Ekscizije na pretinu 

617 Zapiranje defekta v preddvornem pretinu 

618 Zapiranje defekta v prekatnem pretinu 

619 Druge reparacije na pretinu 

620 Drugi posegi na pretinu 

621 Incizije aortne zaklopke 

622 Reparacija aortne zaklopke 

623 Zamenjava aortne zaklopke 

624 Drugi posegi na aortni zaklopki 

625 Incizije na mitralni zaklopki 

626 Reparacija mitralne zaklopke 

627 Anuloplastika mitralne zaklopke 

628 Zamenjava mitralne zaklopke 

629 Rekonstrukcije mitralne zaklopke 

630 Drugi posegi na mitralni zaklopki 

631 Incizije na trikuspidalni zaklopki 

632 Reparacija trikuspidalne zaklopke 

633 Anuloplastika trikuspidalne zaklopke 

634 Zamenjava trikuspidalne zaklopke 

635 Drugi posegi na trikuspidalni zaklopki 

636 Incizije pljučne zaklopke 

637 Reparacija ali zamenjava pljučne zaklopke 

638 Drugi posegi na pljučni zaklopki 

639 Incizije na srčni mišici 

640 Ekscizije na srčni mišici 
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641 Reparacije srčne mišice 

642 Zaščita srčne mišice 

643 Drenaža srca 

644 Druge incizije na osrčniku 

645 Biopsija osrčnika 

646 Druge ekscizije na osrčniku 

647 Vstavitev začasne transvenske elektrode za srčni spodbujevalnik ali defibrilator 

648 Vstavitev trajne transvenske elektrode za srčni spodbujevalnik ali defibrilator 

649 Vstavitev druge vrste elektrode ali krpice za srčni spodbujevalnik ali defibrilator 

650 Vstavitev generatorja za srčni spodbujevalnik 

653 Vstavitev generatorja za srčni defibrilator 

654 Prilagoditev, zamenjava ali odstranitev elektrod za srčni spodbujevalnik ali defibrilator 

655 Prilagoditev, zamenjava ali odstranitev generatorja za srčni spodbujevalnik 

656 Prilagoditev, zamenjava ali odstranitev generatorja za srčni defibrilator 

657 Drugo dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na drugih delih srca 

659 Odvzem dajalčevega srca ali pljuč 

660 Presaditev srca ali pljuč 

661 Druge reparacije na drugih predelih srca 

662 Rekonstrukcije na drugih predelih srca 

663 Revizije drugih predelov srca 

664 Reoperacije na drugih predelih srca 

665 Elektrofiziološke preiskave (EPS) 

666 Drugi posegi na drugih predelih srca 

667 Kateterizacija srca 

668 Koronarna angiografija 

669 Ekscizije na koronarnih arterijah 

670 Transluminalna koronarna angioplastika 

671 Transluminalna koronarna angioplastika s stentiranjem 

672 Premostitev koronarne arterije – venski most 

673 Premostitev koronarne arterije – drug venski most 

674 Premostitev koronarne arterije z levo notranjo prsno arterijo (LIMA) 

675 Premostitev koronarne arterije z desno notranjo prsno arterijo (RIMA) 

676 Premostitev koronarne arterije – most iz radialne arterije 

677 Premostitev koronarne arterije z mostom izepigastrične arterije 

678 Premostitev koronarne arterije – drug arterijski most 

679 Premostitev koronarne arterije – most iz druge snovi 

680 Reoperacije na koronarnih arterijah 

681 Drugi posegi na koronarnih arterijah 

682 Dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na aorti 

684 Reparacija ascendentne prsne aorte 

685 Reparacija aortnega loka in ascendentne prsne aorte 

686 Reparacija descendentne prsne aorte 

687 Zamenjava ascendentne prsne aorte 

688 Zamenjava aortnega loka in ascendentne prsne aorte 

689 Zamenjava descendentne prsne aorte 

690 Zaprtje odprtega arterioznega duktusa 
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691 Zaprtje srčne kolateralne žile 

693 Reparacije na aorti 

694 Arterijska kateterizacija 

695 Eksploracija arterije 

696 Druge incizije na arteriji 

697 Prekinitev arterije 

698 Drugi destruktivni posegi na arteriji 

699 Biopsija periferne arterije 

700 Endarteriektomija 

701 Endarteriektomija kot priprava za anastomozo 

702 Embolektomija ali trombektomija arterije 

703 Embolektomija ali trombektomija arterijskega mostu 

704 Arterijska aterektomija 

705 Resekcija lezije karotidne arterije 

706 Resekcija recidivne lezije karotidne arterije 

707 Zakrpanje arterije 

708 Direktni šiv arterije 

709 Reparacija arterije z anastomozo 

710 Reparacija arterije z interpozicijo vsadka 

711 Obvod arterije iz vene 

712 Arterijski obvod iz umetnega materiala 

713 Sestavljen, sekvenčni ali navzkrižni arterijski most 

714 Reparacija anevrizme na vratu, v trebuhu ali na udih 

715 Zamenjava anevrizme z vsadkom 

716 Reparacija aortoenterične fistule 

717 Reparacije na pljučni arteriji zaradi prirojene srčne  bolezni 

718 Druge reparacije na arterijah 

719 Intraoperativna arteriografija 

720 Drugi posegi na arterijah 

721 Namestitev  zunanje venske opornice (stenta) 

722 Injiciranje v krčnie žile 

723 Drugo dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na venah 

724 Eksploracija vene 

725 Druge incizije na venah 

726 Prekinitev vene 

727 Prekinitev safenofemoralnega ali safenopoplitealnega ustja krčnih žil 

728 Drugi destruktivni posegi na venah 

729 Venska trombektomija 

730 Odvzem vene 

731 Zakrpanje vene 

732 Direktni šiv vene 

733 Reparacija vene z anastomozo 

734 Reparacija vene z  interpozicijo vsadka 

735 Venski most iz vene ali umetnega materiala 

736 Druge reparacije na venah 

737 Reoperacije ven 
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738 Venska kateterizacija 

739 Drugi posegi na venah 

740 Pregledi na drugih žilnih mestih 

741 Kirurška kateterizacija periferne arterije ali vene 

742 Drugo dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na drugih žilnih predelih 

743 Destruktivni posegi pri žilni leziji 

744 Laserska fotokoagulacija kožne žilne lezije 

745 Prekinitev prehranjevalne žile arteriovenske fistule 

746 Drugi destruktivni posegi na žilnih področjih 

747 Biopsija krvne žile 

748 Ekscizija žilne anomalije 

750 Ekscizija arteriovenske fistule vratu 

751 Ekscizija arteriovenske fistule uda 

752 Ekscizija arteriovenske fistule trebuha 

753 Druge ekscizije žilnih predelov 

754 Transluminalna balonska angioplastika 

758 Periferna laserska angioplastika 

759 Reparacija arteriovenske fistule vratu 

760 Reparacija arteriovenske fistule uda 

761 Reparacija arteriovenske fistule trebuha 

762 Druge reparacije žilnih predelov 

763 Reoperacije na drugih žilnih predelih 

764 Posegi za zunanji arteriovenski spoj (šant) 

765 Posegi za kirurško napravljeno arteriovensko fistulo 

766 Naprava za žilni pristop 

768 Transkateterska embolizacija krvnih žil 

777 Drugi posegi na arterijah in venah 

800 Biopsija kostnega mozga 

801 Druge  ekscizije kostnega mozga 

802 Presaditev matičnih krvnih celic (iz kostnega mozga, iz venske krvi) 

803 Drugi postopki s kostnim mozgom 

804 Incizije limfatilčnega tkiva 

805 Biopsija limfatičnega tkiva 

806 Ekscizije  na vratni bezgavki 

807 Ekscizija bezgavke ob notranji prsni arteriji 

808 Ekscizije na pazdušni bezgavki 

809 Ekscizije na dimeljski bezgavki 

810 Ekscizije na bezgavkah pri novotvorbah rodil 

811 Ekscizije na bezgavkah na drugih mestih 

812 Drugi posegi na limfatičnem tkivu 

813 Incizije vranice 

814 Biopsija vranice 

815 Druge ekscizije vranice 

816 Reparacija vranice 

817 Drugi posegi na vranici 

850 Ezofagoskopija 
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851 Endoskopska aplikacija snovi v lezijo požiralnika 

852 Odstranitev tujka iz požiralnika 

853 Drugo dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na požiralniku  

854 Ezofagogastrična miotomija 

855 Druge incizije na požiralniku 

856 Destruktivni posegi na požiralniku 

857 Resekcija požiralnika pri otroku 

858 Resekcija požiralnika z abdominalno in torakalno mobilizacijo organov 

859 Resekcija požiralnika z abdominalno in cervikalno mobilizacijo požiralnika   

860 Resekcija požiralnika z abdominalno in transtorakalno mobilizacijo organov 

861 Druge resekcije požiralnika 

862 Dilatacija požiralnika 

863 Laparoskopska ezofagogastrična miotomija 

864 Ezofagogastrična miotomija z laparotomijo 

865 Transtorakalna ezofagogastrična miotomija   

866 Reparacija atrezije požiralnika 

867 Druge reparacije požiralnika 

868 Rekonstrukcije na požiralniku 

869 Drugi posegi na požiralniku 

870 Dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na želodcu in dvanajstniku  

871 Gastrotomija 

872 Vagotomija 

873 Ostale incizije na želodcu 

874 Destruktivni posegi v želodcu 

875 Delna (subtotalna, parcialna) gastrektomija 

876 Delna resekcija želodca po predhodnih posegih zaradi peptičnega ulkusa 

877 Selektivna vagotomija z delno gastrektomijo 

878 Selektivna vagotomija z delno gastrektomijo po predhodnih posegih zaradi peptičnega ulkusa   

879 Druge vrste gastrektomij   

880 Druge ekscizije na želodcu  

881 Gastrostoma ali gastroenteroanastomoza 

882 Endoskopska dilatacija strikture želodca 

883 Piloroplastika 

884 Druge vagotomije z reparacijo  

886 Fundoplikacija 

887 Druge reparacije na želodcu 

888 Rekonstrukcije na želodcu 

889 Posegi zaradi patološke čezmerne telesne teže 

890 Ostali posegi na želodcu 

891 Eksploracija tankega črevesa 

892 Dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na tankem črevesu 

893 Enterotomija 

894 Druge incizije na tankem črevesu 

895 Resekcija tankega črevesa 

896 Druge ekscizije na tankem črevesu  

897 Stoma tankega črevesa 
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898 Redukcijski posegi na tankem črevesu 

899 Zapora stome tankega črevesa 

900 Reparacija tankega črevesa 

901 Druge reparacije na tankem črevesu 

902 Revizija stome in rezervoar ileostome 

903 Drugi posegi na tankem črevesu 

904 Rigidna sigmoidoskopija 

905 Fiberoptična kolonoskopija 

906 Dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na debelem črevesu  

907 Incizije na debelem črevesu 

908 Destruktivni posegi na debelem črevesu 

909 Biopsija kolona 

910 Rigidna sigmoidoskopija z ekscizijo 

911 Kolonoskopija z ekscizijo 

913 Kolektomija    

914 Druge ekscizije na debelem črevesu  

915 Druge stome debelega črevesa 

916 Repozicijski posegi na debelem črevesu 

917 Druge reparacije debelega črevesa 

918 Revizije na debelem črevesu 

924 Poprava gastroshize 

925 Drugi posegi na debelem črevesu 

926 Apendektomija 

927 Drugi posegi na slepiču 

928 Pregledi rektuma ali anusa 

929 Dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na rektumu ali anusu 

930 Incizije na rektumu ali anusu 

931 Destruktivni posegi na rektumu ali anusu 

932 Biopsija rektuma ali anusa 

933 Ekscizija lezije ali tkiva rektuma ali anusa 

934 Rektosigmoidektomija ali proktektomija   

935 Sprednja resekcija rektuma   

936 Totalna proktokolektomija 

937 Druge ekscizije na rektumu ali anusu 

938 Anoplastika ali anorektoplastika 

939 Reparacija ekstrofije 

940 Druge reparacije na rektumu ali anusu 

941 Postopki za hemoroide 

942 Drugi postopki na rektumu ali anusu 

951 Dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na jetrih 

952 Incizije na jetrih 

953 Ekscizije na jetrih 

954 Reparacije na jetrih 

955 Operacijski posegi pri hidatidozi jeter 

956 Drugi posegi na jetrih 

957 Pregled žolčnika ali žolčnih vodov 
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958 Vstavitev drenažne cevke v žolčevod 

959 Endoskopska ali perkutana odstranitev kamna 

960 Odstranitev in zamenjava biliarnega stenta 

961 Drugo dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na žolčniku ali žolčnih vodih  

962 Destruktivni posegi na žolčnih vodih in žolčniku 

963 Incizija žolčnika, žolčnih vodov ali Oddijevega sfinktra 

964 Biopsija žolčnika, žolčnih vodov ali Oddijevega sfinktra 

965 Holecistektomija 

966 Resekcija hepatičnega voda ali porte hepatis 

967 Resekcija ciste žolčevoda 

968 Druge ekscizije na žolčniku, žolčnih vodih ali Oddijevem sfinktru 

969 Stoma žolčnika ali žolčevoda 

970 Obvodnica po Rouxu 

971 Druge reparacije Oddijevega sfinktra, žolčnika ali žolčevoda 

972 Posegi pri portalni hipertenziji 

973 Drugi posegi na žolčniku ali žolčevodih 

974 Pregled trebušne slinavke 

975 Dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na trebušni slinavki  

976 Incizije trebušne slinavke 

977 Biopsija trebušne slinavke 

978 Pankreatektomija 

979 Druge ekscizije na trebušni slinavki ali pankreatičnih vodih 

980 Anastomoza trebušne slinavke 

981 Druge reparacije na trebušni slinavki 

982 Drugi postopki na trebušni slinavki 

983 Dodajanje, vstavljanje ali odstranitev v trebuhu, peritoneju ali omentumu  

984 Laparoskopija 

985 Laparotomija 

986 Razrešitev adhezij v trebuhu 

987 Druge incizije v abdomnu, peritoneju ali omentumu 

988 Biopsija abdomna, peritoneja ali omentuma 

989 Druge ekscizije v abdomnu, peritoneju ali omentumu 

990 Reparacija ingvinalne kile 

991 Reparacija femoralne kile 

992 Reparacija popkovne, epigastrične kile ali kile v linei albi 

993 Reparacija incizijske kile 

994 Reparacija parastomalne kile 

996 Reparacija druge kile trebušne stene 

997 Reparacija vkleščene, strangulirane kile 

998 Reparacija preponske kile 

1000 Druge reparacije v abdomnu, peritoneju ali omentumu 

1001 Revizije abdomna, peritoneja, omentuma 

1002 Posegi na ehinokokni cisti v abdomnu 

1003 Posegi pri gastroshizi 

1004 Drugi posegi v abdomnu, peritoneju ali omentumu 

1005 Panendoskopija 
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1006 Panendoskopija z odstranitvijo tujka 

1007 Panendoskopija z destrukcijo 

1008 Panendoskopija z ekscizijo 

1009 Reparacije na drugih delih prebavil 

1011 Drugi postopki na prebavilih 

1040 Pregledi ledvic 

1041 Manipulacija ali odstranitev ledvičnega kamna 

1042 Drugo dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na ledvicah 

1043 Perkutana nefroskopija 

1044 Nefrolitotomija z odstranitvijo kamna 

1045 Druge incizije ledvice 

1046 Destruktivni posegi na ledvici 

1047 Biopsija ledvice 

1048 Delna nefrektomijia 

1049 Popolna nefrektomija 

1050 Popolna nefrektomija pri transplantaciji 

1051 Popolna nefrektomija za odstranitev transplantirane ledvice 

1052 Popolna nefrektomija zaradi zapleta po operaciji na isti ledvici 

1053 Radikalna nefrektomija 

1054 Nefroureterketomija 

1055 Druge ekscizije na ledvici 

1056 Nefrostomija ali pielostomija 

1057 Pieloplastika 

1058 Transplantacija ledvice 

1059 Druge reparacije na ledvici 

1060 Hemodializa   

1061 Peritonealna dializa  

1062 Postopki za vzpostavitev ali vzdrževanje peritonealne dialize 

1063 Ostali interventni posegi za ledvično dializo 

1064 Drugi postopki na ledvici 

1065 Pregledi sečevoda 

1066 Endoskopska kateterizacija sečevoda 

1067 Endoskopska vstavitev, zamenjava ali odstranitev  stenta sečevoda 

1068 Endoskopska manipulacija ali odstranitev kamna sečevoda 

1069 Drugo dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na sečevodu 

1070 Eksploracija sečevoda 

1071 Ureteroliza 

1072 Ureterolitotomija 

1073 Druge incizije sečevoda 

1074 Destruktivni posegi na sečevodu 

1075 Biopsija sečevoda 

1076 Odstranitev sečevoda 

1077 Druge ekscizije sečevoda 

1078 Ureteroliza z repozicijo sečevoda 

1079 Reparacija prekinjenega sečevoda 

1080 Izpeljava sečevoda na kožo   
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1081 Izpeljava enega sečevoda v drugi sečevod 

1082 Izpeljava sečevoda v črevo 

1084 Reimplantacija sečevoda v mehur 

1085 Reimplantacija sečevoda v mehur z reparacijo 

1086 Druge reparacije na sečevodu 

1087 Revizije na sečevodu 

1088 Drugi posegi na sečevodu 

1089 Pregledi mehurja 

1090 Urinarna kateterizacija   

1091 Implantacija ali odstranitev elektronskega stimulatorja mehurja 

1092 Drugo dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na mehurju 

1093 Cistotomija 

1094 Cistolitotomija 

1095 Ostale incizije na mehurju 

1096 Destruktivni posegi na mehurju   

1097 Endoskopska destrukcija lezije ali tkiva mehurja   

1098 Biopsija mehurja 

1099 Odstranitev tujka iz mehurja 

1100 Endoskopska resekcija lezije ali tkiva mehurja 

1101 Endoskopska resekcija vratu mehurja 

1102 Cistektomija 

1103 Druge ekscizije  na mehurju 

1104 Reparacija rupture mehurja 

1105 Zaprtje fistule mehurja 

1106 Reparacija mehurja pri ekstrofiji 

1107 Povečanje mehurja 

1108 Druge reparacije na mehurju 

1109 Postopki zaradi moške stresne inkontinence   

1110 Postopki zaradi ženske stresne inkontinence 

1111 Drugi postopki na mehurju 

1112 Pregledi sečnice 

1113 Vstavitev, zamenjava ali odstranitev umetne zapiralke sečnice 

1114 Drugo dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na sečnici 

1115 Incizije sečnice 

1116 Destruktivni posegi na sečnici 

1117 Biopsija sečnice 

1118 Druge ekscizije sečnice 

1119 Zaprtje fistule sečnice 

1120 Reparacija raztrganine sečnice 

1121 Plastika sečnice 

1122 Druge reparacije na sečnici 

1123 Rekonstrukcije na sečnici 

1124 Revizije na sečnici 

1125 Drugi postopki na sečnici 

1126 Destruktivni posegi na drugih delih sečil 

1127 Incizije na drugih delih sečil   
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1128 Ekscizije na drugih delih sečil 

1129 Drugi postopki na sečilih   

1160 Dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na prostati ali semenskih mešičkih 

1161 Incizije prostate ali semenskih mešičkov 

1162   Destrukcija prostatičnega tkiva 

1163 Zaprta biopsija prostate ali semenskih mešičkov 

1164 Odprta biopsija prostate ali semenskih mešičkov 

1165 Transuretralna prostatektomija 

1166 Druga zaprta prostatektomija 

1167 Odprta prostatektomija 

1168 Druge ekscizije na prostati in semenskih mešičkih 

1169 Reparacije na prostati ali semenskih mešičkih 

1170 Drugi posegi na prostati ali semenskih mešičkih 

1171 Dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na skrotumu ali tuniki vaginalis testisa 

1172 Eksploracija skrotuma 

1173 Eksploracija vsebine skrotuma z biopsijo 

1174 Druge ekscizije na skrotumu ali tuniki vaginalis testisa 

1175 Reparacije na skrotumu ali tuniki vaginalis 

1176 Drugi posegi na skrotumu ali tuniki vaginalis testisa 

1177 Dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na testisu, semenovodu, obmodku ali semenskem  povesmu 

1178 Incizije testisa, semenovoda, obmodka ali semenskega povesma 

1179 Destruktivni posegi na testisu, semenovodu, obmodku ali semenskem povesmu 

1180 Biopsija testisa,semenovoda, obmodka ali semenskega  povesma 

1181 Ekscizija spremembe na testisu, obmodku ali semenskem povesmu 

1182 Ekscizija semenskega povesma 

1183 Vazektomija in epididimektomija 

1184 Orhidektomija 

1185 Vazovazostomija in vazoepididimostomija 

1186 Orhidopeksija nespuščenega testisa 

1187 Druge reparacije na testisu, semenovodu, obmodku ali semenskem povesmu 

1188 Revizije testisa, semenovoda, obmodka ali semenskega povesma 

1189 Drugi posegi na testisu, semenovodu, obmodku ali semenskemu povesmu 

1190 Pregledi na penisu 

1191 Vstavitev ali odstranitev penis proteze 

1192 Drugo dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na penisu 

1193 Dekompresija priapizma 

1194 Druge incizije na penisu 

1195 Destruktivni posegi na penisu 

1196 Ekscizije na penisu 

1197 Korekcija penilnega vezivnega tračka 

1198 Reparacija hipospadij 

1199 Reparacija epispadije 

1200 Druge reparacije na penisu 

1201 Revizija proteze penisa 

1202 Drugi posegi na penisu 

1203 Drugi posegi na moških spolovilih 
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1240 Dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na jajčniku 

1241 Incizije na jajčniku 

1242 Biopsija jajčnika 

1243 Ovariektomia   

1244 Druge ekscizije jajčnika 

1245 Transpozicija jajčnika 

1246 Druge reparacije na jajčniku 

1247 Drugi posegi na jajčniku 

1248 Dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na jajcevodu 

1249 Incizije na jajcevodu 

1250 Biopsija jajcevoda 

1251 Salpingektomija 

1252 Salpingo-ovariektomija (adneksektomija) 

1253 Salpingoplastika 

1254 Anastomoza jajcevoda 

1255 Druge reparacije na jajcevodu 

1256 Poseg pri zunajmaternični nosečnosti (ZN) 

1257 Posegi sterilizacije pri ženski 

1258 Drugi posegi na jajcevodu 

1259 Pregledi na maternici 

1260 Vstavitev ali odstranitev materničnega vložka 

1261 Drugo dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na maternici 

1262 Incizije na maternici 

1263 Destruktivni posegi na maternici 

1264 Biopsija endometrija 

1265 Kiretaža in evakuacija maternice 

1266 Ekscizija lezije maternice 

1268 Abdominalna histerektomija 

1269 Vaginalna histerektomija 

1270 Druge ekscizije na maretnici 

1271 Posegi za suspenzijo maternice 

1272 Rekonstrukcije na maternici in podpornih strukturah 

1273 Drugi posegi na maternici 

1274 Dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na cerviksu (materničnem vratu) 

1275 Destruktivni posegi na materničnem vratu 

1276 Ekscizije na materničnem vratu 

1277 Reparacije na materničnem vratu 

1278 Drugi posegi na materničnem vratu 

1279 Pregledi na vagini 

1280 Incizije na vagini 

1281 Destruktivni posegi na vagini 

1282 Ekscizije na vagini 

1283 Reparacija prolapsa maternice, medeničnega dna ali enterokele   

1284 Reparacija vaginalne fistule 

1285 Posegi za vaginalno suspenzijo 

1286 Druge reparacije na vagini 
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1287 Rekonstrukcije na vagini 

1288 Drugi posegi na vagini 

1289 Destruktivni posegi na vulvi ali perineju 

1290 Incizije na vulvi ali perineju 

1291 Biopsija vulve ali perineja 

1292 Vulvektomija 

1293 Druge ekscizije na vulvi, perineju ali klitorisu 

1294 Reparacije na vulvi ali perineju 

1295 Drugi posegi na vulvi ali perineju 

1296 Pregledi na drugih ginekoloških mestih 

1297 Posegi v reproduktivni medicini 

1298 Posegi pri anomalijah spolovil 

1299 Drugi posegi na ženskih spolovilih 

1330 Dodajanje, vstavljanje ali odstranitev v nosečnosti 

1331 Incizije pri plodu 

1332 Reparacije pri plodu 

1333 Analgezija in anestezija med porodom 

1334 Sprožitev poroda z zdravili ali operativno  

1335 Pospešitev poroda z zdravili ali operativno  

1336 Spontani porod v glavični vstavi 

1337 Kleščni porod 

1338 Vakumska ekstrakcija 

1339 Porod v medenični vstavi z ekstrakcijo 

1340 Carski rez 

1341 Nadzor plodu 

1342 Obrat plodu (sprememba lege in vstave) 

1343 Drugi posegi, povezani s porodom 

1344 Šivanje po porodu 

1345 Čiščenje maternice po porodu 

1346 Repozicija obrnjene maternice 

1347 Drugi posegi po porodu 

1360 Dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na glavi 

1361 Zunanja utrditev spodnje čeljustnice 

1362 Preiskava čeljustnega sklepa 

1363 Druge incizije na zgornji čeljustnici ali spodnji čeljustnici 

1364 Ekscizije na zgornji čeljustnici, spodnji čeljustnici ali čeljustnem sklepu 

1365 Naravnava zloma nosne kosti 

1366 Naravnava zloma spodnje ali zgornje čeljustnice 

1367 Naravnava zloma alveolarnega grebena zgornje ali spodnje čeljustnice 

1368 Naravnava zloma zigomatične kosti 

1369 Naravnava čeljustnega sklepa 

1370 Naravnava zloma ali dislokacije  drugih obraznih kosti 

1371 Reparacije na spodnji ali zgornji čeljustnici ali temporomandibularnem sklepu 

1373 Dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na vratu ali trupu 

1374 Incizije na vratu ali trupu 

1375 Osteotomija rebra 
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1376 Druge ekscizije na vratu ali trupu 

1377 Naravnava zloma/dislokacije vratu ali trupa 

1378 Reparacije vratu ali trupa 

1379 Ponovni poseg na vartu ali trupu 

1381 Imobilizacija zloma ali izpaha hrbtenice 

1382 Biopsija medvretenčne ploščice in vretenca 

1383 Ekscizije vretenc 

1384 Odstranitev (resekcija) lezije mehkega tkiva, ki zajema križnico ali hrbtenico 

1385 Druge ekscizije hrbtenice 

1386 Manipulacija hrbtenice 

1387 Zaprta repozicija luksacijskega zloma hrbtenice 

1388 Odprta repozicija luksacijskega zloma hrbtenice 

1389 Spinalna fuzija 

1390 Osteosinteza hrbtenice   

1393 Drugi postopki na hrbtenici    

1394 Dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na rami 

1395 Incizije na rami 

1396 Biopsija rame 

1397 Sinovektomija ali izpiranje rame 

1398 Ostektomija ključnice ali lopatice 

1399 Amputacija v rami 

1400 Druge ekscizije v rami 

1401 Naravnava zloma ključnice ali rame 

1402 Naravnava izpaha ključnice, lopatice ali rame 

1403 Artrodeza rame 

1404 Druge reparacije na rami 

1405 Rekonstrukcije rame 

1406 Revizije na rami 

1408 Imobilizacija zloma nadlahtnice 

1409 Drugo dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na nadlahtnici ali komolcu 

1410 Incizije na nadlaktu ali komolcu 

1411 Biopsija komolca 

1412 Druge ekscizije na nadlahtnici ali komolcu 

1413 Zaprta naravnava zloma nadlahtnice ali komolca 

1414 Odprta naravnava zloma nadlahtnice ali komolca 

1415 Zaprta naravnava premika nadlahtnice ali komolca 

1416 Odprta naravnava izpaha nadlahtnice ali komolca 

1417 Prenos kosti na nadlahtnico 

1418 Druge reparacije na nadlahtnici ali komolcu 

1419 Revizije na nadlahtnici in komolcu 

1421 Imobilizacija zloma diafize in distalnega dela koželjnice ali podlahtnice 

1423 Incizija fascije podlakta 

1424 Incizija koželjnice ali podlahtnice 

1425 Druge incizije na podlaktu 

1426 Ekscizije na podlaktu 

1427 Zaprta naravnava zloma koželjnice 
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1428 Zaprta naravnava zloma podlahtnice ali olekranona 

1429 Odprta naravnava zloma koželjnice 

1430 Odprta naravnava zloma podlahtnice ali olekranona 

1431 Naravnava zloma diafize koželjnice in podlahtnice 

1432 Odprta naravnava luksacijskega zloma diafize koželjnice ali podlahtnice 

1433 Naravnava izpaha koželjnice ali podlahtnice 

1434 Naravnava epifiziolize koželjnice ali podlahtnice 

1435 Kostni presadek za podlaket 

1436 Druge reparacije na podlaktu 

1438 Drugi posegi na podlaktu 

1439 Drugi posegi na roki ali zapestju 

1440 Incizijski postopki na mišici, tetivi ali ovojnici roke 

1441 Incizijski postopki na kosti roke 

1442 Incizije na sklepih prstov roke 

1443 Incizije v zapestju 

1444 Biopsija zapestja 

1445 Sinovektomija sklepa roke 

1446 Sinovektomija  tetive  roke ali zapestja 

1447 Fasciektomija Dupytrenove kontrakture 

1448 Amputacija  zapestja, roke ali prsta 

1449 Druge ekscizije kosti roke 

1450 Druge ekscizije roke 

1451 Druge ekscizije zapestja 

1452 Zaprta repozicija zloma zapestja 

1453 Zaprta repozicija zloma dlančnice 

1454 Zaprta repozicija členkov na prstu roke 

1455 Odprta repozicija zloma v zapestju 

1456 Odprta repozicija zloma dlančnice 

1457 Odprta repozicija členkov na prstu roke 

1458 Zaprta repozicija izpaha sklepa roke 

1459 Odprta repozicija izpaha sklepa roke 

1460 Artrodeza zapestja 

1461 Kostni presadek za zapestje, dlan ali prst na roki 

1462 Artroplastika interfalangealnega sklepa roke 

1463 Artroplastika metakarpofalangealnega sklepa 

1464 Druga artroplastika interfalangealnih sklepov roke 

1465 Reparacija vezi ali sklepne ovojnice interfalangealnih sklepov roke 

1466 Reparacija tetive roke 

1467 Druge reparacije roke 

1468 Druge reparacije zapestja 

1469 Rekonstrukcije na roki 

1470 Rekonstrukcije v zapestju 

1471 Revizije na roki ali prstu 

1472 Revizije na zapestju 

1473 Posegi pri kladivastem prstu 

1474 Postopki na gangliju roke ali zapestja 
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1476 Imobilizacija ali trakcija zaradi zloma ali dislokacije medenice ali kolčnega sklepa 

1478 Osteotomija medenice, kolčnega sklepa ali stegnenice 

1479 Stabilizacija zloma medenice ali stegnenice 

1480 Sprostitev kolčne kontrakture 

1481 Druga incizija na kolčnem sklepu 

1482 Biopsija kolčnega sklepa 

1483 Ostektomija stegnenice ali medenice 

1484 Amputacija medenice ali kolčnega sklepa 

1485 Druge ekscizije na medenici ali kolčnem sklepu 

1486 Repozicija zloma medenice ali stegnenice 

1487 Repozicija izpaha kolčnega sklepa 

1488 Kostni presadek za medenico ali stegnenico 

1489 Artroplastika kolčnega sklepa 

1490 Transplantacija in/ali prenos tetive ali mišice medenice ali kolka 

1491 Druge reparacije na medenici ali kolčnem sklepu 

1492 Revizijska artroplastika kolčnega sklepa 

1493 Postopki zaradi drseče velike femoralne epifize 

1495 Imobilizacija zloma mečnice, pogačice ali golenice 

1496 Različni posegi na stegnu ali kolenu 

1497 Sprostitvena fasciotomija na goleni 

1498 Sprostitev kontrakture na kolenu 

1499 Osteotomija distalnega dela stegnenice, pogačice, golenice ali mečnice 

1500 Osteosinteza zloma stegneničnega kondila 

1501 Druge incizije na kolenu 

1502 Biopsija kolena    

1503 Artroskopska ekscizija v kolenu 

1504 Ekscizija kosti na kolenu ali stegnu 

1505 Druge ekscizije na kolenu ali stegnu 

1506 Repozicija izpaha kolena ali pogačice 

1507 Zaprta repozicija zloma golenice 

1508 Odprta repozicija zloma platoja golenice 

1509 Zaprta repozicija zloma diafize golenice 

1510 Odprta repozicija zloma diafize golenice   

1511 Odstranitev prostega telesa v kolenu z reparacijo 

1512 Kolenska artrodeza 

1513 Kostni presadek v golenico 

1514 Lateralna sprostitev kolena z reparacijo 

1515 Resekcija distalnega dela golenice in proksimalnega dela stegnenice z reparacijo 

1516 Prenos tetive, ligamenta ali kosti kolena ali noge 

1517 Artroskopska meniskektomija z reparacijo 

1518 Kolenska artroplastika 

1519 Kolenska artroplastika s kostnim presadkom v stegnenico ali golenico 

1520 Druge reparacije na kolenu ali stegnu   

1521 Osteosinteza zloma stegnenice ali golenice z rekonstrukcijo 

1522 Rekonstrukcije na kolenu 

1523 Revizija popolne kolenske proteze s kostnim presadkom v stegnenico ali golenico 
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1524 Druge revizije na kolenu 

1526 Imobilizacija gležnja ali stopala 

1528 Osteotomija gležnja ali stopala 

1529 Druge incizije na gležnju 

1530 Druge incizije na stopalu 

1531 Artroskopska ekscizija gležnja 

1532 Ekscizija kosti na stopalu 

1533 Amputacija gležnja ali stopala 

1534 Druge ekscizije na gležnju ali stopalu 

1536 Zaprta repozicija zloma petnice, skočnice ali stopalnice 

1537 Zaprta repozicija zloma gležnja ali na prstu noge 

1538 Odprta repozicija zloma petnice,skočnice ali stopalnice 

1539 Odprta repozicija zloma gležnja ali prsta 

1540 Zaprta repozicija izpaha gležnja ali izpaha v stopalu 

1541 Odprta repozicija izpaha gležnja ali izpaha v stopalu 

1542 Reparacija kite ali vezi v gležnju ali stopalu 

1543 Artrodeza gležnja, prsta noge ali stopala 

1544 Druge reparacije na gležnju ali stopalu 

1545 Rekonstrukcije na gležnju ali stopalu 

1546 Postopki na ekvinovarusu 

1547 Postopki na halux valgusu ali halus rigidusu 

1548 Postopki zaradi drugih napak palca 

1550 Uporaba zunanjega fiksatorja na drugih mestih skeletnega mišičja 

1552 Apliciranje snovi na drugih mestih skeletnega mišičja 

1553 Aspiracija drugih mest skeletnega mišičja 

1554 Drugo dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na drugih mestih skeletnega mišičja 

1555 Operacija na sklepu ali drugih mestih  skeletnega mišičja 

1556 Operacije na kosti ali drugih mestih skeletnega mišičja 

1557 Incizija  na tetivi ali tetivni ovojnici na drugih mestih skeletnega mišičja 

1558 Incizija fascije na drugih mestih skeletnega mišičja 

1559 Operacije na drugih mestih skeletnega mišičja 

1560 Biopsija drugih mest skeletnega mišičja 

1561 Eksicizije sklepa ali drugih mest skeletnega mišičja 

1562 Odstranitev (resekcija) lezije mehkih tkiv, ki prizadane dolge kosti 

1563 Druge ekscizije kosti na drugih mestih skeletnega mišičja 

1564 Ekscizije kite na drugih delih skeletnega mišičja 

1565 Ekscizije mišice na drugih mestih skeletnega mišičja 

1566 Ekscizije na drugih mestih skeletnega mišičja 

1567 Naravnava na drugih mestih skeletnega mišičja 

1568 Šiv  drugih mest skeletnega mišičja 

1569 Presadek na drugih mestih skeletnega mišičja 

1570 Odstranitev (resekcija) lezije kosti z reparacijo drugih mišično skeletnih mest 

1571 Druge reparacije na kosti drugih mest skeletnega mišičja 

1572 Druge reparacije na tetivah drugih skeletno mišičnih mest 

1573 Druge reparacije na mišici na drugih mestih skeletnega mišičja 

1574 Druge reparacije na drugih mestih skeletnega mišičja 
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1575 Odstranitev (resekcija) lezije mehkih tkiv , ki prizadane dolge kosti , z rekonstrukcijo 

1576 Druge rekonstrukcije na drugih mestih skeletnega mišičja 

1578 Rekonstrukcija uda 

1579 Drugi posegi na drugih mestih skeletnega mišičja 

1600 Preveza opekline 

1601 Preveza druge rane 

1602 Apliciranje snovi v kožo in podkožno tkivo 

1603 Odstranitev tujka iz kože in podkožnega tkiva 

1604 Drugo dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na koži in podkožnem tkivu 

1605 Odstanitev tujka iz kože in podkožnega tkiva z incizijo 

1606 Incizija in drenaža kože in podkožnega tkiva 

1607 Sprostitev – incizija kože in podkožnega tkiva 

1608 Drugi incizijski posegi na koži in podkožnem tkivu 

1609 Psolareni in ultravijolično A (PUVA) svetlobno zdravljenje kože 

1610 Zdravljenje kože z ultravijolično svetlobo B (UVB) 

1611 Druga fototerapija kože 

1612 Destrukcija lezije kože ali hrustanca 

1615 Laserska obnovitev kože 

1616 Abrazija kože 

1617 Drugi destruktivni posegi na koži in podkožnem tkivu 

1618 Biopsija kože in podkožnega tkiva 

1619 Odstranitev bradavice ali molluscum contagiosum   

1620 Ekscizija lezij(e) kože in podkožnega tkiva 

1626 Mikroskopsko nadzorovana ekscizija kožne lezije 

1627 Nekrektomija opekline 

1628 Druga odstranitev mrtvine kože in podkožnega tkiva 

1629 Odstranitev kožnega presadka 

1630 Ekscizija razjede ali sinusa kože in podkožnega tkiva 

1631 Ekscizija na nohtu prsta roke 

1632 Ekscizija na nohtu prsta noge 

1633 Ekscizija znojnic 

1634 Druge ekscizije kože in podkožnega tkiva 

1635 Reparacija rane na koži in podkožnem tkivu 

1636 Reparacija nohta 

1640 Homologni, heterologni ali sintetični kožni presadki 

1641 Prekrivanje granulacijske opekline s tanjšim kožnim presadkom 

1642 Drugi kožni presadek za prekrivanje granulacijskih ran 

1643 Tanjši kožni presadek delne debeline za prekrivanje opekline na določenih predelih 

1644 Tanjši kožni presadek delne debeline za prekrivanje opekline na drugih mestih 

1645 Drugi tanjši kožni presadki delne debeline, majhni 

1646 Drugi tanjši kožni presadek delne debeline, velik 

1647 Tanjši kožni presadek , vložen 

1648 Kožni presadek celotne debeline za prekrivanje opekline 

1649 Drugi kožni presadek celotne debeline 

1650 Dermalni presadek 

1651 Lokalni kožni reženj, enostaven in majhen, 1 faza 



38 

 

1652 Lokalni kožni reženj, velik ali zapleten, 1 faza 

1653 Oddaljeni kožni reženj, direkten 

1654 Oddaljeni kožni reženj, indirektni 

1655 Druge reparacije na koži in podkožnem tkivu 

1656 Revizija opeklinske brazgotine ali kontrakture 

1657 Revizija druge brazgotine kože 

1658 Revizija kožnega režnja 

1659 Posegi na pilonidalnem sinusu ali cisti 

1660 Drugi posegi na koži in podkožnem tkivu 

1661 Vstavitev, odstranitev ali prilagoditev tkivnega ekspanderja ali implantata 

1662 Ekscizija, veka 

1663 Ekscizija, uhelj 

1664 Ekscizija, ustnica 

1665 Ekscizija, jezik 

1666 Liposukcija in lipektomija 

1667 Ekscizija limfoedematoznega tkiva 

1668 Kožno maščobni ali maščobni presadek 

1669 Sestavljeni presadek 

1670 Presadek fascije 

1671 Mišično -kožni reženj 

1672 Mišični reženj 

1673 Otočni reženj 

1674 Prosti reženj 

1675 Facelift in dvig obrvi 

1676 Presadek zaradi simblefarona 

1677 Reparacija blefaroptoze 

1678 Reparacija na uhlju 

1679 Rinoplastika 

1680 Druga reparacija nosu 

1681 Reparacija žrela 

1682 Rekonstrukcija oblike 

1683 Poprava oblike 

1684 Rekonstrukcija veke in ušesa 

1685 Rekonstrukcija ustnice ali ust 

1686 Revizija prostega režnja in pridruženi postopki 

1687 Revizija drugih posegov plastične kirurgije na mehkem tkiviu 

1688 Reoperacija za reparacijo prejšnjega posega za ptozo veke 

1689 Posegi pri razcepu ustnice 

1690 Posegi zaradi razcepa neba 

1691 Posegi zaradi razcepa ustnice in sprednjega dela neba 

1692 Posegi zaradi pareze obraznega živca 

1693 Ekscizija na arteriovenski malformaciji 

1694 Mikrokiruška reparacija za rekonstrukcijo žile na distalnem delu uda ali prstu 

1695 Mikrokiruška anastomoza krvne žile 

1696 Mikrokirurški presadek krvne žile 

1697 Fiksacija transkutanega zatiča oseointegracija 
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1698 Implantacija titanijevega zatiča (oseointegracija) 

1699 Resekcija spodnje čeljusti 

1700 Resekcija zgornje čeljusti 

1701 Resekcija drugih obraznih kosti 

1702 Genioplastika 

1703 Osteotomija ali ostektomija lične kosti 

1704 Osteotomija ali ostektomija lične kosti z osteosintezo 

1705 Osteotomija ali ostektomija spodnje ali zgornje čeljusti 

1706 Osteotomija ali ostektomija spodnje ali zgornje čeljusti z osteosintezo 

1707 Osteotomija ali ostektomija spodnje ali zgornje čeljusti, združeni posegi 

1708 Osteotomija ali ostektomija spodnje ali zgornje čeljusti, z osteosintezo, združeni posegi 

1709 Osteotomije na srednjem delu obraza 

1710 Pomik čelne kosti 

1711 Poprava deformacije lobanje 

1712 Druge reparacije na lobanji ali obraznih kosteh 

1713 Rekonstrukcija spodnje čeljusti 

1714 Rekonstrukcija zgornje čeljusti 

1715 Rekonstrukcija lične kosti 

1716 Rekonstrukcija očesne votline 

1717 Rekonstrukcija drugih lobanjskih in obraznih kosti 

1718 Drugi posegi zaradi kraniostenoze 

1740 Pregledi dojke 

1741 Dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na dojki 

1742 Incizije na dojki 

1743 Biopsija dojke   

1744 Ekscizija lezije dojke 

1747 Podkožna mastektomija 

1748 Enostavna mastektomija 

1752 Druge ekscizije na dojki 

1753 Povečanje dojke 

1754 Zmanjšanje dojke 

1755 Druge reparacije na dojki 

1756 Rekonstrukcije na dojki 

1757 Rekonstrukcije na bradavici in kolobarju 

1758 Posegi, ki vključujejo odstranitev ali prilagoditev vsadka ali tkivnega ekspanderja dojke 

1759 Drugi posegi na dojki 

1786 Površinsko obsevanje (50150 kV) 

1787 Ortovoltno obsevanje (150300 kV) 

1788 Megavoltno obsevanje 

1789 Drugo megavoltno obsevanje 

1790 Brahiterapija, intrakavitarna, ginekološka 

1791 Brahiterapija, druge intrakavitarna mesta 

1792 Brahiterapija, druga 

1793 Odstranitev zaprtih virov sevanja 

1794 Brahiterapija, površinski aplikatorji 

1795 Aplikacija terapevtske doze odprtega vira sevanja 
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1796 Radioaktivni odlitki 

1797 Izdelava in namestitev imobilizacijskega pripomočka ali terapevtskih dodatkov za radioterapijo 

1798 Določitev obsevalnega polja 

1799 Dozimetrija v radioterapiji 

1820 Fiziološka ocena 

1821 Preoperativna anesteziološka ocena 

1822 Ocenjevanje osebne nege in drugih aktivnosti za samostojno življenje 

1823 Duševna, vedenjska ali psihosocialna ocena 

1824 Druge ocene , konzultacija, intervju, pregled ali evalvacija 

1825 Elektroencefalografija 

1826 Nevromišična elektrodiagnostika 

1827 Preiskava evociranih odzivov živčnega sistema 

1828 Proučevanje spanja 

1830 Drugi nevrološki diagnostični testi, meritve ali pregledi 

1831 Merjenje/proučevanje vidne funkcije 

1832 Perimetrija 

1833 Merjenje akomodacije ali refrakcije 

1835 Drugi diagnostični očesni testi, meritve in preiskave 

1836 Slušni funkcijski testi 

1837 Govorna avdiometrija 

1838 Govorna avdiometrija  vključno z centralnimi slušnimi testi 

1839 Avditorni evocirani potenciali 

1840 Elektrokohleografija 

1841 Impedančna avdiometrija 

1842 Psihoakustični testi 

1843 Druge avdiometrije 

1844 Otoakustična emisija 

1845 Testi vestibularne funkcije 

1846 Drugi diagnostični testi, meritve ali pregledi ušesa, nosa, ust ali žrela 

1847 Meritev moči dihalnih mišic 

1848 Obremenilno testiranje za določanje respiratornega statusa 

1849 Druge meritve pljučne funkcije 

1850 Monitoriranje krvnega tlaka 

1851 Beleženje in pregled krivulj krvnega tlaka v intrakranialni arterijski cirkulaciji 

1852 Beleženje in pregled krivulj krvnega tlaka v perifernih žilah 

1853 Ambulantna kontinuirana elektrokardiografija (EKG) 

1854 Ambulantno kontinuirana elektrokardiografija,  EKG, aktivira bolnik 

1855 Druge elektrokardiografije(EKG) 

1856 Test srčnega spodbujevalnika ali defibrilatorja 

1857 Drugi kardiovaskularni diagnostični testi, meritve ali preiskave 

1858 Diagnostični testi, meritve ali preiskave, krvi in krvotvornih organov 

1859 Testi, meritve in pregledi prbavil 

1860 Cistometrografija 

1861 Profilometrija uretaralnega pristiska 

1862 Druge genitourinarni diagnostični testi, meritve ali preiskave 

1863 Nuklearna medicina ( ne slikovna) 
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1864 Test kožne alergijske odzivnosti 

1865 Epikutano testiranje alergične reakcije 

1866 Drugi diagnostični testi, meritve ali preiskave 

1867 Svetovanje in poučevanje osebne nege in drugih dnevnih aktivnosti potrebnih za samostojno življenje 

1868 Psihosocialno svetovanje 

1869 Drugo svetovanje ali vzgoja 

1870 Posredovanje, ki vključuje pomožni ali prilagojen pripomoček, pomoč ali napravo 

1871 Prehrambena podpora 

1872 Rehabilitacija in detoksifikacija pri alkoholu ali drogah 

1873 Psihološke/psihosocialne terapije 

1874 Trening veščin za glas, govor in komunikacijo 

1875 Trening veščin učenja, znanja in spoznanja 

1876 Trening veščin gibanja 

1877 Trening veščine pri funkcijah telesa 

1878 Urjenje spretnosti in postopkov za samostojno življenje 

1879 Drugi treningi veščin 

1880 Terapije, ki niso razvrščene drugje 

1881 Profilaktično cepljenje proti nekaterim bakterijskim boleznim 

1882 Profilaktično cepljenje ali inokulacija proti virusnim boleznim 

1883 Druga cepljenja 

1884 Imunizacija 

1886 Perfuzija 

1887 Terapevtski poseg na očesu, ušesu, nosu, ustih in žrelu 

1888 Hiperbarična terapija s kisikom 

1889 Drugi terapevtski posegi na respiratornem sistemu 

1890 Terapevtski posegi na kardiovaskularnem  sistemu 

1891 Terapevtski odvzem  in obdelava krvnega/kostnega  mozga 

1892 Afereza 

1893 Aplikacija krvi in krvnih izdelkov 

1894 Neincizijski  vstavitveni ali dilatacijski posegi na prebavnem sistemu 

1895 Neincizijsko spiranje, čiščenje in lokalno vlivanje, prebavni sistem 

1896 Neincizijska  zamenjava ali odstranitev  terapevtskega pripomočka, prebavni sistem 

1897 Neincizijska odstranitev tujka ali kamenčka iz prebavnega trakta 

1898 Zmanjšanje tekočine ali plinov 

1899 Drugi terapevtski posegi na prebavnem tarktu 

1900 Neincizijsko vstavljanje, zamenjava ali odstranitev terapevtskega pripomočka, genitalni trakt 

1901 Neincizijsko spiranje, čiščenje in lokalno vlivanje, genitourinarni trakt 

1902 Neincizijska odstranitev terapevtskega pripomočka iz urinarnega trakta 

1903 Neincizijska odstranitev tujka iz genitourinarnega trakta 

1904 Drugi terapevtski postopki na genitourinarnem traktu 

1905 Terapevtski posegi na mišično skeletnem sistemu 

1906 Vsaditev hormona ali živega tkiva 

1907 Elektrokonvulzivna terapija 

1908 Drugi terapevtski postopki 

1909 Prevodna anestezija   

1910 Možganska anestezija 
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1912 Po-postopkovna analgezija 

1914 Podporni posegi 

1915 Drugi posegi za podporo bolnika 

1916 Generalizirani sorodni postopki 

1920 Aplikacija farmakoterapije   

1922 Drugi postopki povezani s farmakoterapijo 

1940 Ultrazvok glave in vratu 

1941 Ultrazvok dojke 

1942 Ultrazvok srca 

1943 Ultrazvok trebuha in male medenice 

1944 Doplerska preiskava žil glave, karotid ali vertebralk 

1945 Doplerska preiskava žil v prsni votlini in trebuhu 

1946 Doplerska preiskava žil noge in roke  

1947 Dopleerska preiskava kavernoznih teles penisa (erektilna disfunkcija) 

1948 Doplerska preiskava drugih žil 

1949 Intraoperativni ultrazvok 

1950 Ultrazvok na drugih mestih 

1951 Tomografija 

1952 Računalniška tomografija (CT)  glave (možganov) 

1953 Računalniška tomografija (CT) hipofize (in možganov) 

1954 Računalniška tomografija (CT) orbit in možganov 

1955 Računalniška tomografija (CT) srednjega ušesa in temporalne kosti  (in možganov) 

1956 Računalniška tomografija (CT) obraznih kosti in/ali obnosnih votlin (in možganov) 

1957 Računalniška tomografija (CT) možganocv, pljuč in trebuha 

1958 Računalniška tomografija (CT) vratu 

1959 Računalniška tomografija (CT) hrbtenice 

1960 Računalniška tomografija (CT) prsnega koša (pljuč) 

1961 Računalniška tomografija (CT) prsnega koša, trebuha in medenice 

1962 Računalniška tomografija (CT) trebuha 

1963 Računalniška tomografija (CT) trebuha in medenice  

1964 Računalniška tomografija (CT) medenice 

1965 Računalniška tomografija (CT) okončin 

1966 Druge računalniško tomografske (CT) preiskave 

1967 Rtg glave in vratu 

1968 Rtg hrbtenice 

1969 Rtg hrbtenice > več kot dve regiji 

1970 Rtg rame 

1971 Rtg zgornje ekstremitete 

1972 Rtg prsnice in reber 

1973 Mamografija 

1974 Ostali rentgenogrami prsnih organov 

1975 Rtg  pregled prebavnega trakta 

1976 Rtg pregled žolčnih izvodil 

1977 Rtg trebuha ali peritoneja 

1978 Intravenska urografija (pielografija) 

1979 Retrogradne preiskave sečil 
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1980 Druge radiografske preiskave sečil 

1981 Rtg medenice 

1982 Radiografske preiskave rodil 

1983 Rtg spodnje ekstremitete 

1984 Študije kosti 

1985 Artrografija 

1986 Rtg celotnega skeleta 

1987 Lokalizacija tujka 

1988 Ostala Rtg slikanja 

1989 Arteriografija 

1990 Ostala angiografija 

1991 MR angiografija 

1992 Digitalna subtrakcijska angiografija glave ali vratu 

1993 Digitalna subtrakcijska angiografija prsnega koša     

1994 Digitalna subtrakcijska angiografija trebuha  

1995 Digitalna subtrakcijska angiografija zgornje okončine 

1996 Digitalna subtrakcijska angiografija spodnje okončine 

1997 Digitalna subtrakcijska angiografija spodnje okončine 

1998 Digitalna subtrakcijska angiografija drugih področij 

1999 Diaskopija 

2000 Slikovni prikazi možganov v nuklearni medicini 

2001 Slikovni prikazi solznih izvodil in žlez slinavk v nuklearni medicini 

2002 Ravnovesna radioizotopska ventrikulogafija 

2003 Perfuzijska scintigrafija miokarda 

2004 Perfuzijska scintigrafija miokarda, SPECT 

2005 Drugi slikovni prikazi cirkulatornega sistema v nuklearni medicini 

2006 Perfuzijska ali ventilacijska scintigrafija pljuč 

2007 Slikovni prikazi gastrointestinalnega trakta v nuklearni medicini   

2008 Slikovni prikazi ledvic v nuklearni medicini 

2009 Slikovni prikazi kosti v nuklearni medicini 

2010 Slikovni prikazi sklepov v nuklearni medicini 

2011 Slikovni prikazi celotnega skeleta v nuklearni medicini 

2012 Slikovni prikazi celotnega telesa v nuklearni medicini 

2013 Lokalizirani slikovni prikazi v nuklearni medicini 

2014 Drugi slikovni prikazi v nuklearni medicini 

2015 Magnetna resonanca (MRI) 

2016 Druge slikovne metode 

 



 

44 

 

POGLAVJE 1 

KLINIČNI POSEGI NA NEVROLOŠKEM SISTEMU 
(BLOKI 1–86) 

LOBANJA, MOŽGANSKE OVOJNICE IN MOŽGANI 

PREGLED 

1 Pregled lobanje, možganskih ovojnic ali možganov 

40903-00 Nevroendoskopija 
Intraventrikularna nevroendoskopija 

Koda tudi pri izvajanju: 

• vstavitve drenaže (40003-00, 40003-01, 40003-02, 40003-03 [5]) 

• ventrikulostomije v tretjem prekatu (40012-00, 40012-01 [19]) 

Izključuje: intraventrikularne nevroendoskopije z biopsijo (40903-01 [12]) 

40803-00 Stereotaktična intrakranialna lokalizacija 

0629, 0632  Stereotaktična lokalizacija za: 

• intrakranialno kirurgijo 

• radiokirurgijo 

Vključuje: angiografijo 
uporabo okvirja za glavo 

računalniško podprto določitev koordinat 

računalniško tomografijo [CT] 

lokalizacijo 

magnetnoresonančno slikanje [MRI] 

določitev cilja 

ventrikulografijo 

Koda tudi pri izvajanju: 

• radiokirurgije (15600-00, 15600-01 [1789], 90764 [1791]) 

Kodirajte tudi: 

• opravljen(e) kirurški(-e) poseg(e) 

Izključuje: funkcionalnega stereotaktičnega posega (40801-00 [27]) 
stereotaktične: 

• cingulotomije (40801-00 [27]) 

• palidotomije (40801-00 [27]) 

• talamotomije (40801-00 [27]) 

DODAJANJE, VSTAVITEV, ODSTRANITEV 

2 Kranialna punkcija ali drenaža 

39009-00 Punkcija subduralne krvavitve 
Punkcija skozi mečavo 

Izključuje: drenaže skozi luknjičasto trepanacijo (39600-00 [8]) 

39003-00 Punkcija subarahnoidalnega prostora (cisterne) 

39006-00 Punkcija možganskega ventrikla 
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Punkcija možganskega ventrikla skozi predhodno vstavljen kateter 

39703-03 Aspiracija možganske ciste 

Izključuje: drenaže okužene ciste (39900-00 [8]) 

90000-00 Druge intrakranialne punkcije 
Aspiracija: 

• subarahnoidnega prostora 

• subduralnega prostora, BDO 

Lobanjska aspiracija, BDO 

3 Vstavitev likvorskih drenažnih sistemov 

Zamenjava notranjih likvorskih pripomočkov 

Revizija notranjih likvorskih pripomočkov 

39015-00 Vstavitev zunanje ventrikularne drenaže 

 0634 

Izključuje: vstavitve ventrikularne notranje likvorske drenaže (40003-00, 40003-01, 40003-02 [5]) 

39015-01 Vstavitev ventrikularnega rezervoarja 
Vstavitev rezervoarja: 

• Ommaya 

• Rickhamov 

39015-02 Vstavitev merilca intrakranialnega tlaka in monitoring 

4 Odstranitev likvorskega drenažnega sistema 

Izključuje: odstranitve z zamenjavo (39015 [3]) 

90001-00 Odstranitev zunanje ventrikularne drenaže 

 0634 

90001-01 Odstranitev ventrikularnega rezervoarja 
Odstranitev rezervoarja: 

• Ommaya 

• Rickhamov 

90001-02 Odstranitev merilca intrakranialnega tlaka in monitoring 

5 Izpiranje, vstavitev ali odstranitev notranje ventrikularne drenaže 

Koda tudi pri izvajanju: 

• nevroendoskopije (40903-00 [1]) 

Izključuje: vstavitve zunanje ventrikularne drenaže (39015-00 [3]) 
revizije notranje likvorske drenaže (40009-00, 40009-01 [24]) 

90002-00 Izpiranje notranje likvorske drenaže 

40003-00 Vstavitev ventrikulo-atrialne drenaže 

 0634 

40003-01 Vstavitev ventrikuloplevralne drenaže 

 0634 

40003-02 Vstavitev ventrikuloperitonealne drenaže 

 0634 

Ventrikuloperitoneostomija 

40003-03 Vstavitev ventrikularne drenaže do drugih zunajlobanjskih lokacij 

 0634 
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40003-04 Vstavitev notranje drenaže cisterne 
Vstavitev drenaže: 

• atrialna drenaža cisterne 

• peritonealna drenaža cisterne 

• plevralna drenaža cisterne 

40009-03 Odstranitev ventrikularne drenaže 

 0634 

Izključuje: odstranitve z zamenjavo (40009-00 [24]) 

40009-04 Odstranitev notranje drenaže cisterne 

Izključuje: odstranitve z zamenjavo (40009-01 [24]) 

6 Drugo dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na lobanji, možganskih ovojnicah ali 
možganih  

47705-00 Vstavitev lobanjskega kaliperja 
Vstavitev lobanjskih jezičkov 

Izključuje: vstavitve lobanjskega kaliperja pri spinalnih zlomih ali izpahih (47684-00, 47687-00 [1381], 

47690-00, 47693-00 [1387]) 

40709-00 Vstavitev intrakranialne elektrode skozi luknjičasto trepanacijo  
Vsaditev intrakranialne elektrode 

Opomba: Izvaja se pri: 
• epilepsiji 

• multipli sklerozi 

• nadzoru bolečine 

• Parkinsonovi bolezni 

Koda tudi pri izvajanju: 

• stereotaktičnega intrakranialnega posega (40803-00 [1]) 

• subkutane vsaditve živčnega stimulatorja (39134-01 [1604]) 

40712-00 Vstavitev intrakranialne elektrode skozi kraniotomijo 

Opomba: Izvaja se pri epilepsiji 

40709-02 Vstavitev intrakranialne elektrode skozi luknjičasto trepanacijo 
Revizija intrakranialne elektrode skozi luknjičasto trepanacijo 

40709-03 Zamenjava intrakranialne elektrode skozi luknjičasto trepanacijo 

40712-02 Vstavitev intrakranialne elektrode skozi kraniotomijo 
Revizija intrakranialne elektrode skozi kraniotomijo 

40712-03 Zamenjava intrakranialne elektrode skozi kraniotomijo 

40709-01 Odstranitev intrakranialne elektrode skozi luknjičasto trepanacijo  

Izključuje: odstranitve z zamenjavo (40709-03 [6]) 

40712-01 Odstranitev intrakranialne elektrode skozi kraniotomijo 

Izključuje: odstranitve z zamenjavo (40712-03 [6]) 

INCIZIJA 

7 Pregled možganskih ovojnic ali možganov z  incizijo 

39012-00 Luknjičasta trepanacija 
Luknjičasta trepanacija za: 

• brahiterapijo 

• preglede 



 

47 

 

Intrakranialni pregled 

Izključuje: luknjičaste trepanacije kot operativnega pristopa pri kirurgiji - izpustite kodo 

8 Drenaže znotrajlobanjskih prostorov 

Vključuje: drenažo skozi luknjičasto trepanacijo 

Izključuje: notranje likvorske drenaže (40003 [5], 40000-00, 40012 [19]) 

39900-00 Drenaža intrakranialne okužbe 
Drenaža: 

• okužene možganske ciste 

• intrakranialnega abscesa 

Izključuje: ponovne kraniotomije oz. kraniektomije po operaciji (39721-00 [10]) 

39600-00 Drenaža intrakranialne krvavitve 
Drenaža krvavitve: 

• ekstraduralne 

• intracerebralne 

• subduralne 

Izključuje: pooperativnega ponovnega odprtja mesta izvedbe kraniotomije ali kraniektomije (39721-00 [10]) 
odstranitve intrakranialnega hematoma: 

• skozi osteoplastično kraniotomijo (39603-00 [14]) 

• s kraniektomijo (39603-01 [14]) 

punkcije pri subduralni krvavitvi skozi mečavo (39009-00 [2]) 

39703-01 Drenaža intrakranialne lezije ali ciste 
Intrakranialna drenaža, BDO 

Izključuje: drenaže pri okuženi cisti (39900-00 [8]) 

9 Znotrajlobanjska dekompresija 

40015-00 Subtemporalna dekompresija 

39706-01 Dekompresija intrakranialnega tumorja skozi osteoplastično kraniotomijo 

Vključuje: osteoplastični reženj 

40106-00 Dekompresija pri malformaciji Arnold-Chiari 
Dekompresija: 

• pri malformaciji Arnold-Chiari 

• pri malformaciji Chiari 

Vključuje: duraplastiko 

40106-01 Dekompresija zadnje (zadajšnje) lobanjske kotanje 
Dekompresija zaradi siringomielije 

Vključuje: duraplastiko 

10 Ponovna kraniotomija oz. kraniektomija po operaciji 

39721-00 Ponovna kraniotomija oz. kraniektomija po operaciji  

0039, 0612 

Dekompresija edema }  
Drenaža: 

• krvavitve  }  
• okužbe  }  po operaciji 
Odstranitev: 

• abscesa  }  
• hematoma  }  

Vključuje: odstranitev kostnega režnja 
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preko osteroplastičnega režnja 

DESTRUKCIJA 

11 Destruktivni posegi pri intrakranialni anevrizmi ali drugih žilnih tvorbah iz obtoka 

90033-00 Endovaskularna oskrba možganske anevrizme ali druge žilne malformacije 
Transkatetrska embolizacija možganske anevrizme ali druge žilne malformacije 

Vključuje: uporabo: 
• tuljav 

• intrakranialnih: 

 • balonov 

 • stentov 

kateterizacijo 

Koda tudi pri izvajanju: 

• intraoperativne angiografije: 

 • arterije (35200-00 [719]) 

 • vene (35200-01 [739]) 

39812-00 Podvezanje vratne arterije zaradi znotrajlobanjske anevrizme 

39806-00 Preščipnjenje napajalne arterije znotrajlobanjske anevrizme proksimalno 

Opomba: Izvaja se pri anevrizmi ali drugi žilni malformaciji 

39800-00 Preščipnjenje vrata znotrajlobanjske anevrizme 

39815-00 Obliteracija (zaprtje) karotidno-kavernozne fistule 

Vključuje: združen vratni in znotrajlobanjski poseg 

EKSCIZIJA 

12 Biopsija možganov ali možganskih ovojnic 

39703-00 Biopsija možganov skozi luknjičasto trepanacijo 
Zaprta biopsija možganov 

Izključuje: biopsije z nevroednoskopijo (40903-01 [12]) 

40903-01 Biopsija možganov skozi nevroendoskopijo 
Intraventrikularna nevroendoskopija z biopsijo 

Vključuje: luknjičaste trepanacije 

39706-00 Biopsija možganov skozi osteoplastično kraniotomijo 
Odprta biopsija možganov 

Vključuje: osteoplastični reženj 

39703-02 Biopsija možganskih ovojnic skozi luknjičasto trepanacijo 
Zaprta biopsija možganskih ovojnic 

39706-02 Biopsija možganskih ovojnic skozi osteoplastično kraniotomijo 
Odprta biopsija možganskih ovojnic 

Vključuje: osteoplastični reženj 

13 Ekscizije lezije lobanjske kosti 

Vključuje: ekscizijo zaradi okužbe 

39700-00 Ekscizija lezije lobanjske kosti 

Koda tudi pri izvajanju: 
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• kranioplastike (40600 [23]) 

39906-00 Kraniektomija zaradi okužbe lobanje 
Kraniektomija zaradi osteomielitisa 

Nekrektomija lobanje zaradi okužbe 

Odstranitev okuženega kostnega režnja 

Sekvestrektomija lobanje 

14 Odstranitev intrakranialnega hematoma ali abscesa 

Izključuje: drenaže skozi luknjičasto trepanacijo (39600, 39900 [8]) 
ponovne kraniotomije oz. kraniektomije po operaciji (39721-00 [10]) 

39603-00 Odstranitev intrakranialnega hematoma skozi osteoplastično kraniotomijo 
Odstranitev intrakranialnega hematoma skozi osteoplastični reženj 

39603-01 Odstranitev intrakranialnega hematoma skozi kraniektomijo 

39903-00 Odstranitev intrakranialnega abscesa 

15 Odstranitev znotrajlobanjske lezije 

Izključuje: odstranitve lezije možganskih ovojnic z operacijo baze lobanje (39640, 39642, 39646, 39650, 

39653, 39658, 39660, 39662, 90032-00 [17]) 

39712-00 Odstranitev lezije možganskih ovojnic 

39709-00 Odstranitev lezije v velikih možganih 
Delna lobektomija možganov zaradi tumorja 

39712-03 Odstranitev lezije znotraj možganskih prekatov 

39709-01 Odstranitev lezije v možganskem deblu 

39709-02 Odstranitev lezije v malih možganih 

41575-00 Odstranitev lezije iz pontocerebelarnega kota 
Odstranitev akustičnega nevroma 

Vključuje: odstranitev lezije preko kraniotomije 

39712-04 Odstranitev drugih intrakranialnih lezij 
Odstranitev intrakranialnega tumorja, BDO 

Izključuje: kraniofaringioma (39712-02 [125]) 
intrakranialnega nevroblastoma (43987-02 [80]) 

odstranitev z infratemporalno kotanjo (41581-00 [17]) 

odstranitev na češariki (39712-01 [122]) 

16 Druge znotrajlobanjske ekscizije 

Izključuje: ekscizije z operacijo baze lobanje (39640, 39642, 39646, 39650, 39653 39658, 39660, 39662, 

90032-00 [17]) 

39718-00 Odstranitev možganske ciste 
Marsupializacija možganske ciste 

Odstranitev arahnoidalne ciste 

39803-00 Ekscizija intrakranialne arteriovenske malformacije 

40703-00 Kortikotomija 
Kortikalni izrez možganov 

Izključuje: topektomije (40703-01 [16]) 

40703-02 Delna lobektomija 
Hipokampektomija amygdale 
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Hipokampektomija 

Izključuje:  delne lobektomije zaradi tumorja (39709-00 [15]) 

40700-00 Sprednja kalozotomija  
Kalozotomija korpusa 

Transekcija korpus kalosuma 

40703-01 Topektomija 

40706-00 Hemisferektomija  

17 Operacija lezije lobanjskega dna 

0612 

Vključuje:  vse povezane korekturne ali rekonstrukcijske operacije 
  operacije lobnjske baze zaradi žilne lezije 

39640-00 Odstranitev lezije v sprednji lobanjski kotanji 

Vključuje: kraniotomijo 
duralno operativno oskrbo 

radiakalno ekscizijo baze lobanje 

39642-00 Odstranitev lezije v sprednji lobanjski kotanji in obnosnih votlinah 

Vključuje: duralno operativno oskrbo 
frontalno kraniotomijo 

laterarno rinotomijo 

radikalno ekscizijo baze lobanje 

39646-00 Odstranitev lezije v sprednji lobanjski kotanji z radikalno odstranitvijo lezije iz obnosnih votlin in 
orbit 

Vključuje: dekompresijo optičnega živca 
duralno operativno oskrbo 

frontalno kraniotomijo 

laterarno rinotomijo 

radikalno ekscizijo baze lobanje 

41581-00 Ekscizija lezije v področju infratemporalne kotanje 

39650-00 Odstranitev lezije srednje lobanjske kotanje in infratemporalne kotanje 

Vključuje: transekcijo in rekonstrukcijo zigomatičnega loka 

90032-00 Ekscizija lezije iz zadnje kotanje 

Vključuje: preko: 
• translabirintnega     } 

• transmastoidnega    } pristopa 

• transoralnega          } 

39653-00 Odstranitev petroklivijske in klivijske lezije 

Vključuje: preko: 
• infratentorialnega  }  
• supratentorialnega  } pristopa  

39658-00 Ekscizija klivijske lezije 

Vključuje: preko: 
• transmaksilarnega  }   
• transoralnega           } pristopa 

39660-02 Ekscizija lezije v kavernoznem sinusu 

Vključuje: z izpostavljenostjo intrakranialne karotidne arterije 
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39662-02 Ekscizija lezije iz velike zatilnične line 

Vključuje: preko: 
• skrajno lateralnega subokcipitalnega }  
• transkondilarnega                              } pristopa 

REPARACIJA 

19 Ventrikulostomija 

0634 

Izključuje: notranje likvorske drenaže (40003 [5]) 
     vstavitve zunanje ventrikularne drenaže (39015-00 [3]) 

40000-00 Ventrikulocisternostomija 
Torkildsenova operacija 

40012-00 Endoskopska ventrikulostomija v tretjem prekatu 

Vključuje: septosomijo 

40012-01 Ventrikulostomija v tretjem prekatu 

Vključuje: septosomijo 

20 Reparacija defektov v duri 

Duralni presadek 

Duraplastika 

Operativna oskrba možganskih ovojnic 

Izključuje: rekonstrukcije dure z/s: 
• intrakranialno dekompresijo (40106-00, 40106-01 [9]) 

• zamašitvijo centralnega kanala (40339-00 [22]) 

• zmanjšanjem zloma lobanje (39612 [25]) 

• operacijo baze lobanje zaradi lezije v sprednji lobanjski kotanji (39640-00, 39642-00, 39646-00 

[17]) 

39615-00 Kraniotomija zaradi rekonstrukcije dure 
Zakasnela rekonstrukcija dure po zlomu lobanje preko kraniotomije 

Izključuje: kraniotomije s kranioplastiko (39615-01 [20]) 

39615-01 Kraniotomija zaradi kranioplastike in rekonstrukcije dure 
Zakasnela rekonstrukcija dure po zlomu lobanje preko kranioplastike 

21 Zunajlobanjsko-znotrajlobanjski arterijski obvodi 

39818-00 Ekstrakranialni-intrakranialni obvod s presadkom superficialne temporalne arterije 

90006-00 Ekstrakranialni-intrakranialni obvod s presadkom radialne arterije 

39821-00 Ekstrakranialni-intrakranialni obvod s presadkom safenske vene 

22 Druge reparacije na možganskih ovojnicah ali možganih 

39800-01 Okrepitev stene možganske anevrizme 

40109-00 Operativna oskrba encefalokele 
Ekscizija in zaprtje encefalokele 

Operativna oskrba: 

• možganske meningokele 

• meningoencefalokele 

40339-00 Zamašitev centralnega kanala 
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Vključuje: duraplastiko 

REKONSTRUKCIJA 

23 Kranioplastika 

Rekonstrukcijska kranioplastika 

Vključuje: odvzem maščobnega presadka 

Koda tudi pri izvajanju: 

• ekscizije lobanjske lezije (39700-00 [13]) 

Izključuje: kranioplastike pri zlomu lobanje (39606, 39609-01, 39609-02, 39612 [25]) 
     kranioplastike z intrakranialnim posegom - izpustite kodo kranioplastike 

40600-00 Kranioplastika z vstavitvijo nadomestka lobanjske kosti 
Zamenjava lobanjske kosti 

40600-01 Kranioplastika s kostnim presadkom 
Kostni presadek na lobanjo 

40600-02 Kranioplastika s kostnim režnjem 
Rekonstrukcija lobanje s kostnim režnjem 

Zamenjava kostnega režnja 

Revizija kostnega režnja 

40600-03 Druga kranioplastika 
Lobanjska osteoplastika, BDO 

Kranioplastika, BDO 

Rekonstrukcija lobanje, BDO 

REVIZIJA 

24 Revizija notranjih likvorskih drenažnih sistemov 

0634 

Vključuje: odstranitev in ponovno vstavitev notranje likvorske drenaže 
zamenjavo notranje likvorske drenaže 

Izključuje: revizije na distalnem mestu: 
• atrialne (90200-00 [605]) 

• peritonealne (90330-00 [1001]) 

• plevralne (90174-00 [557]) 

40009-00 Revizija ventrikularne drenaže 

40009-01 Revizija notranje drenaže cisterne 

DRUGI POSEGI 

25 Kirurški posegi pri lobanjskih zlomih 

Kranioplastika zaradi lobanjskega zloma 

39606-00 Dvig kosti pri zaprtem lobanjskem zlomu 
Redukcija zaprtega stisnjenega lobanjskega zloma 

39606-01 Redukcija zaprtega lobanjskega zloma 
Rekonstrukcija pri zaprtem zdrobljenem lobanjskem zlomu 

Vključuje: interno pritrditev 

39609-00 Nekrektomija pri večkratnem zlomu lobanjskih kosti 

39609-01 Dvig kosti pri večkratnem zlomu lobanjskih kosti 
Redukcija večkratnega stisnjenega lobanjskega zloma 
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39612-00 Dvig kosti pri večkratnem zlomu lobanjskih kosti z oskrbo poškodovane dure in možganovine 
Redukcija večkratnega zloma lobanjskih kosti z oskrbo poškodovane dure in možganovine 

Izključuje: zakasnele rekonstrukcije dure po zlomu lobanje (39615 [20]) 

39609-02 Redukcija večkratnega zloma lobanjskih kosti z oskrbo poškodovane dure in možganovine 
Rekonstrukcija večkratnega zdrobljenega lobanjskega zloma 

Vključuje: interno pritrditev 

39612-01 Redukcija večkratnega zloma lobanjskih kosti z oskrbo poškodovane dure in možganovine 
Rekonstrukcija večkratnega zdrobljenega lobanjskega zloma, dure in možganovine 

Vključuje: interno pritrditev 

Izključuje: zakasnele rekonstrukcije dure po zlomu lobanje (39615 [20]) 

27 Funkcionalna intrakranialna stereotaksija 

 0633 

40801-00 Funkcionalna intrakranialna stereotaksija 
Stereotaktična: 

• cingulotomija 

• palidotomija 

• halamotomija 

Vključuje: angiografijo 
uporabo okvirja za glavo 

računalniško podprto določitev koordinat 

računalniško tomografijo [CT] 

uničenje lezije 

magnetnoresonančno slikanje [MRI] 

fiziološko lokalizacijo 

produkcijo lezije 

določitev cilja 

ventrikulografijo 

28 Drugi posegi na lobanji, možganskih ovojnicah in možganih 

90007-00 Drugi diagnostični posegi na lobanji, možganskih ovojnicah in možganih 

Opomba: Za nekirurške diagnostične posege glej poglavje 19 

Izključuje: biopsije lobanje (50200-00 [1560]) 

90007-01 Drugi posegi na lobanjskih kosteh 
Kraniektomija, BDO 

Incizija in drenaža kranialnega sinusa 

Odstranitev lobanjske kosti 

Izključuje: odstranitve tujka iz lobanje (90569-00 [1556]) 

90007-02 Drugi posegi na možganih ali možganskih ovojnicah 
Ekscizija žilnega pleksusa 

Kiretaža možganovine ali možganskih ovojnic 

Nekrektomija možganovine ali možganskih ovojnic 

Dekortikacija možganskih ovojnic 

Ekscizija: 

• možganovine ali možganskih ovojnic, BDO 

• možganske lezije, BDO 

Incizija možganovine, BDO 

Lobotomija 

Openska adhezioliza 

Rekonstrukcija možganovine, BDO 

Traktotomija možganovine 
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SPINALNI KANAL IN HRBTNI MOZEG  

PREGLED 

29 Pregled spinalnega kanala in hrbtnega mozga 

 0629 

90011-05 Spinalna stereotaktična lokalizacija 
Stereotaktična lokalizacija za spinalno kirurgijo 

Vključuje: angiografijo 
uporabo okvirja za glavo 

računalniško podprto določitev koordinat 

računalniško tomografijo [CT] 

magnetnoresonančno slikanje [MRI] 

fiziološko lokalizacijo 

določitev cilja 

Kodirajte tudi: 

• opravljen(e) kirurški(-e) poseg(e) 

Izključuje: funkcionalnega stereotaktičnega posega (39121-00 [58]) 
     stereotaktične: 

• kordotomije (39121 [58]) 

• traktotomije (39121 [58]) 

DODAJANJE, VSTAVITEV, ODSTRANITEV 

30 Lumbalna punkcija 

39000-00 Lumbalna punkcija 
Spinalna punkcija 

31 Dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na vretencih ali medvretenčni ploščici 

39013-00 Injiciranje v zigo-apofizni (fasetni) sklep 
Injiciranje v zigo-apofizni (fasetni) sklep: 

• kortikosteroidi 

• lokalna anestezija 

39013-01 Injiciranje v kostotransverzalni sklep 
Injiciranje v kostotransverzalni sklep: 

• kortikosteroidi 

• lokalna anestezija 

40336-00 Injiciranje kemonukleolitika v intervertebralni disk 
Injiciranje kimopapaina v medvretenčni prostor 

90027-00 Terapija medvretenčne ploščice 
Medvretenčna elektrotermalna terapija [IDET] 

Medvretenčna terapija (perkutana) z: 

• elektrotermalnim katetrom 

• radiofrekvenco (termokoagulacijo) 

32 Injiciranje v epiduralni prostor 

 0031 

Vključuje: spinalno kateterizacijo 

Opomba: Izvaja se za nadzor bolečine 

Izključuje: epiduralne infuzije (glej blok [33]) 
     epiduralne injekcije med popadki in porodom (glej blok [1333]) 

     epiduralne injekcije za anestezijo pri operaciji (92508 [1909]) 
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18216-27 Injiciranje epiduralne blokade 

18216-28 Injiciranje opioida epiduralno 

90028-00 Injiciranje kortikosteroida epiduralno 

90018-00 Injiciranje drugega zdravila v epiduralni prostor 

18230-00 Injiciranje nevrolitika v epiduralni prostor 

39140-00 Injiciranje epiduralno zaradi adheziolize  

Vključuje: epidurogram 

Opomba: Opravljeno pod nadzorom s slikanjem 

33 Infuzija v epiduralni prostor 

 0031 

Vključuje: spinalno kateterizacijo 

Opomba: Izvaja se za nadzor bolečine 

Izključuje: injiciranja v epiduralni prostor (glej blok [32]) 
    epiduralne infuzije med popadki in porodom (glej blok [1333]) 

    epiduralne infuzije  za anestezijo pri operaciji (92508 [1909]) 

18216-00 Infuzija lokalnega anestetika v epiduralni prostor 

18216-03 Infuzija opioida v epiduralni prostor 

90028-01 Epiduralna infuzija kortikosteroidov 

18216-06 Infuzija drugega zdravila v epiduralni prostor 

34 Injiciranje v predel kavde ekvine 

 0031 

Vključuje: spinalno kateterizacijo 

Opomba: Izvaja se za nadzor bolečine 

Izključuje: infuzije v predel kavde ekvine (glej blok [35]) 
     injekcije v predel kavde ekvine med popadki in porodom (glej blok [1333]) 

     v predel kavde ekvine za anestezijo pri operaciji (92508 [1909]) 

18216-29 Injiciranje anestetika v predelu kavde ekvine 

18216-30 Injiciranje opioida v predelu kavde ekvine 

90028-02 Injiciranje steroidov v predel kavde ekvine 

90019-00 Injiciranje drugega zdravila v predel kavde ekvine 

35 Infuzija v predel kavde ekvine 

 0031 

Vključuje: spinalno kateterizacijo 

Opomba: Izvaja se za nadzor bolečine 

Izključuje: injiciranja v predel kavde ekvine (glej blok [34]) 
     infuzije v predel kavde ekvine med popadki in porodom (glej blok [1333]) 

     infuzije v predel kavde ekvine za anestezijo pri operaciji (92508 [1909]) 

18216-09 Infuzija lokalnega anestetika v predel kavde ekvine 
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18216-12 Infuzija opioida v predel kavde ekvine 

90028-03 Infuzija steroidov v predel kavde ekvine 

18216-15 Infuzija drugega zdravila v epiduralni prostor 

36 Injiciranje v spinalni kanal 

 0031 

Injiciranje v: 

• intratekalni prostor 

• spinalni subarahnoidni prostor 

Vključuje: spinalno kateterizacijo 

Opomba: Izvaja se za nadzor bolečine 

Izključuje: v predelu kavde ekvine: 
• infuzije (glej blok [35]) 

• injiciranja (glej blok [34]) 

infuzije v spinalni kanal (glej blok [37]) 

injiciranja v spinalni kanal med popadki in porodom (glej blok [1333]) 

injiciranja v spinalni kanal za anestezijo pri operaciji (92508 [1909]) 

18216-31 Injiciranje lokalnega anestetika v spinalni kanal 

Vključuje: intratekalno testiranje 

18216-32 Injiciranje opioida v spinalni kanal 

Vključuje: intratekalno testiranje 

90028-04 Injiciranje steroidov v spinalni kanal 

Vključuje: intratekalno testiranje 

90020-00 Injiciranje drugega zdravila v spinalni kanal 

Vključuje: intratekalno testiranje 

18230-01 Injiciranje nevrolitika v spinalni kanal 

37 Infuzija v spinalni kanal 

 0031 

Infuzija v: 

• intratekalni prostor 

• spinalni subarahnoidni prostor 

Vključuje: intratekalno testiranje 
spinalno kateterizacijo 

Opomba: Izvaja se za nadzor bolečine 

Izključuje: v predelu kavde ekvine: 
• infuzije (glej blok [35]) 

• injiciranja (glej blok [34]) 

injiciranja v spinalni kanal (glej blok [36]) 

infuzije v spinalni kanal med popadki in porodom (glej blok [1333]) 

infuzije v spinalni kanal za anestezijo pri operaciji (92508 [1909]) 

18216-18 Infuzija lokalnega anestetika v spinalni kanal 

18216-21 Infuzija opioida v spinalni kanal 

90028-05 Infuzija steoidov v spinalni kanal 

18216-24 Infuzija drugega zdravila v spinalni kanal 
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38 Injiciranje krvi v spinalni kanal 

18233-00 Injiciranje krvi v spinalni kanal 
Epiduralno injiciranje krvi 

39 Vstavitev spinalnega katetra, infuzijske naprave ali črpalke 

Opomba: Izvaja se pri nadziranju: 
• kronične spastičnosti 

• bolečine 

39125-00 Vstavitev katetra v spinalni kanal ali njegova zamenjava 
Vstavitev katetra ali njegova zamenjava: 

• predel kavde ekvine 

• epiduralno 

• intratekalno 

• subarahnoidno 

Izključuje: vstavitve katetra z: 
• infuzijo zdravila (glej kazalo: Infuzija, spinalni prostor) 
• injiciranjem zdravila (glej kazalo: Injiciranje, spinalni prostor) 
• vstavitvijo implanta za infuzijo v spinalni kanal (39127-00 [39]) 

39127-00 Vstavitev implanta za infuzijo v spinalni kanal 

Vključuje: povezavo črpalke na kateter 
polnjenje rezervoarja 

programiranje črpalke 

spinalno kateterizacijo 

Izključuje: vstavitve z zamenjavo (39126-00 [56]) 

40 Odstranitev spinalnega katetra, infuzijske naprave ali črpalke 

39133-01 Odstranitev katetra iz spinalnega kanala 

Izključuje: odstranitve, povezane z implantom za infuzijo v spinalni kanal (39133-02 [40]) 
odstranitve z zamenjavo (39125-00 [39]) 

39133-02 Odstranitev implanta za infuzijo iz spinalnega kanala 

Vključuje: odstranitev katetra 

Izključuje: odstranitve z zamenjavo (39126-00 [56]) 

41 Vstavitev ali odstranitev spinalnega likvorskega drena 

 0634 

Izključuje: notranje likvorske drenaže (40006-00, 40009-05 [42], 40009-02 [56]) 

40018-00 Vstavitev lumbalnega likvorskega drena 
Vstavitev zunanjega lumbalnega drena 

Zamenjava zunanjega lumbalnega drena 

Revizija zunanjega lumbalnega drena 

90008-00 Odstranitev lumbalnega likvorskega drena 

Izključuje: odstranitve z zamenjavo (40018-00 [41]) 

42 Vstavitev ali odstranitev spinalnega likvorskega obvoda (šanta) 

Izključuje: lumbalnega likvorskega drena (40018-00, 90008-00 [41]) 
revizije intraspinalnega obvoda (šanta) (40009-02 [56]) 

40006-00 Vstavitev likvorskega obvoda (šanta) v spinalni kanal 
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Vstavitev lumboperitonealnega obvoda 

Izključuje: vstavitve z laminektomijo (40342-00 [42]) 

40342-00 Laminektomija zaradi vstavitve notranje likvorske drenaže (šanta) 
Poseg, izveden zaradi sigringomielije in hidromielije 

Vključuje: siringoperitonealni obvod (šant) 
siringoplevralni obvod (šant) 

40009-05 Odstranitev likvorskega obvoda (šanta) iz spinalnega kanala 

 0634 

Odstranitev lumboperitonealnega obvoda 

Izključuje: odstranitve z zamenjavo (40009-02 [56]) 

43 Vstavitev, zamenjava ali odstranitev elektrod v epiduralni prostor 

Opomba: Izvaja se za blaženje bolečine 

39130-00 Vstavitev elektrod v epiduralni prostor perkutano 
Perkutano: 

• vstavljanje  }  
• napeljevanje  } epiduralnih elektrod 
• tuneliranje  }  

Vključuje: intraoperativno testno simulacijo 

39139-00 Vstavitev elektrod v epiduralni prostor z laminektomijo 
Zamenjava elektrod v epiduralnem prostoru z odprtim pristopom 

Revizija elektrod v epiduralnem prostoru z odprtim pristopom 

Vključuje: intraoperativno testno simulacijo 

39131-00 Vstavitev epiduralnih elektrod 
Revizija epiduralnih elektrod 

39137-00 Zamenjava epiduralnih elektrod 

Vključuje: intraoperativno testno simulacijo 

Izključuje: zamenjave epiduralnih elektrod z laminektomijo (39139-00 [43]) 

39136-01 Odstranitev epiduralnih elektrod 

Izključuje:  odstranitve z zamenjavo: 
• z laminektomijo (39139-00 [43]) 

• odstranitve, BDO (39137-00 [43]) 

INCIZIJA 

45 Mielotomija ali kordotomija    

Izključuje: perkutane kordotomije spinalnega kanala (39121-00 [58]) 

39124-00 Kordotomija 
Traktotomija spinalnega kanala 

Vključuje: laminektomijo 

39124-01 Mielotomija 

Vključuje: laminektomijo 

39124-02 Poseg na vstopišču zadajšnjih korenin živcev [DREZ] 
Poseg zaradi lezije DREZ 

Vključuje: laminektomijo 
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46 Dekompresija vratne hrbtenjače   

Dekompresija laminektomije za spinalni kanal 

Vključuje: odstranitev medvretenčne ploščice s sprednjim pristopom 
dekompresijo zaradi spinalne stenoze 

Koda tudi pri izvajanju: 

• sprostitve korenin (40330-00 [49], 40330-01 [54]) 

40331-00 Dekompresija vratne hrbtenjače, na eni višini 

40332-00 Dekompresija vratne hrbtenjače s sprednjo spojitvijo, na eni višini 

Vključuje: kostni presadek 
odvzem presadka skozi enak vrez 

Koda tudi pri izvajanju: 

• interne pritrditve (48678-00, 48681-00, 48684-00 [1390]) 

• odvzema presadka skozi ločen vrez (47726-00 [1563]) 

40334-00 Dekompresija vratne hrbtenjače, na dveh ali več višinah 

40335-00 Dekompresija vratne hrbtenjače s sprednjo spojitvijo, na dveh ali več višinah 

Vključuje: kostni presadek 
odvzem presadka skozi enak vrez 

Koda tudi pri izvajanju: 

• interne pritrditve (48678-00, 48681-00, 48687-00, 48690-00 [1390]) 

• odvzema presadka skozi ločen vrez (47726-00 [1563]) 

47 Dekompresija prsne in prsno-ledvene hrbtenjače 

Vključuje: dekompresijo zaradi spinalne stenoze 

Koda tudi pri izvajanju: 

• sprostitve korenin (40330-00 [49], 40330-01 [54]) 

• spinalne fuzije (48642-00, 48645-00, 48648-00, 48651-00, 48660-00, 48669-00 [1389]) 

40345-00 Dekompresija prsne hrbtenjače skozi kostotransverzektomijo 

Vključuje: odstranitev rebra 
torakalno odstranitev 

40348-00 Dekompresija prsne hrbtenjače skozi torakotomijo 

Vključuje: odstranitev rebra 
torakalno: 

• odstranitev 

• vertebrektomijo 

40351-00 Dekompresija prsno-ledvene hrbtenjače s sprednjim pristopom 
Dekompresija visoke ledvene hrbtenjače s sprednjim pristopom 

Vključuje: odstranitev: 
• lumbalno 

• torakalno 

48 Dekompresija ledvenega spinalnega kanala 

Vključuje: dekompresijo: 
• anteriorno 

• posteriorno 

odstranitev 

laminektomijo 

dekompresijo zaradi spinalne stenoze 
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Koda tudi pri izvajanju: 

• sprostitve korenin (40330-00 [49], 40330-01 [54]) 

Izključuje: dekompresije prsno-ledvene hrbtenjače s sprednjim pristopom (40351-00 [47]) 

90024-00 Dekompresija ledvenega dela spinalnega kanala v eni višini 

90024-01 Dekompresija ledvenega dela spinalnega kanala v dveh ali več višinah 

49 Druge incizije na hrbteničnem kanalu ali hrbtnem mozgu 

90031-00 Incizija in drenaža spinalnega kanala ali hrbtenjače 
Drenaža hematoma hrbtenjače: 

• epiduralna 

• ovojnice 

• subduralna 

40330-00 Sprostitev korenine spinalnega živca 
Dekompresija korenine spinalnih živcev 

Spinalna: 

• foramenotomija 

• rizotomija 

Vključuje: izpostavljenost korenine spinalnih živcev na eni ali več višinah 

Izključuje: sprostitve z laminektomijo (40330-01 [54]) 

40112-00 Sprostitev prirojene prikrajšave hrbtenjače 

Opomba: Izvaja se pri: 
• diastematomieliji 

• lipomeningokeli 

90009-00 Ponovna laminotomija ali laminektomija po operaciji 

 0039 

Opomba: Izvaja se pri: 
• krvavitvi 

• okužbi 

EKSCIZIJA 

50 Biopsija hrbtnega mozga ali njegovih ovojnic 

90010-00 Odvzem vzorca hrbtnega mozga ali njegovih ovojnic 
Odvzem vzorca spinalne lezije: 

• ekstraduralno 

• intraduralno 

51 Odstranitev medvretenčne ploščice zaradi njene ponovne okvare 

Odstranitev preko: 

• laminektomije        }  
• laminotomije        }  pri ponovni okvari medvretenčne ploščice 
Ekscizija medvretenčne ploščice  }  

Izključuje: odstranitve medvretenčne ploščice z medvretenčno diskalno protezo (glej blok [59]) 

40303-00 Odstranitev medvretenčne ploščice zaradi njene ponovne okvare, na eni višini 

40303-01 Odstranitev medvretenčne ploščice zaradi njene ponovne okvare, na dveh ali več višinah 

52 Druge odstranitve medvretenčne ploščice 

Ekscizija medvretenčne ploščice 

Izključuje: odstranitve medvretenčne ploščice zaradi njene ponovne okvare (40303 [51]) 
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laminektomije z vstavitvijo notranje likvorske drenaže (40342-00 [42]) 

ekcizije z medvretenčno diskalno protezo (glej blok [59]) 

48636-00 Odstranitev lumbalne ploščice perkutano 

40333-00 Odstranitev medvretenčne ploščice s sprednjim pristopom, na eni višini 

Izključuje: odstranitve z dekompresijo vratne hrbtenjače (40331-00, 40332-00 [46]) 

40333-01 Odstranitev medvretenčne ploščice s sprednjim pristopom, na dveh ali več višinah 

Izključuje: odstranitve z dekompresijo vratne hrbtenjače (40334-00, 40335-00 [46]) 

40300-00 Odstranitev medvretenčne ploščice, na eni višini 
Odstranitev medvretenčne ploščice, na eni višini, preko: 

• laminektomije 

• laminotomije 

Izključuje: odstranitve lumbalne ploščice perkutano (48636-00 [52]) 
odstranitve vratnega medvretenčnega diska (40333-00 [52]) 

odstranitve z dekompresijo: 

• ledvenega dela hrbtenjače (90024-00 [48]) 

• prsnega ali prsno-ledvenega dela hrbtenjače (40345-00, 40348-00, 40351-00 [47]) 

40300-01 Odstranitev medvretenčne ploščice, na dveh ali več višinah 
Odstranitev medvretenčne ploščice, na dveh ali več višinah, preko: 

• laminektomije 

• laminotomije 

Izključuje: odstranitve lumbalne ploščice perkutano (48636-00 [52]) 
odstranitve vratnih medvretenčnih diskov (40333-01 [52]) 

 odstranitve z dekompresijo: 

• ledvenega dela hrbtenjače (90024-01 [48]) 

• prsnega ali prsno-ledvenega dela hrbtenjače (40345-00, 40348-00, 40351-00 [47]) 

 

53 Odstranitev intraspinalnih lezij 

Vključuje: odstranitev z laminektomijo 

40309-00 Ekscizija intraspinalne ekstraduralne lezije 
Ekscizija spinalnega ekstraduralnega: 

• abscesa 

• tumorja 

40318-00 Ekscizija intraspinalne arteriovenske malformacije 
Preščipnenje intraspinalne arteriovenske malformacije 

40318-01 Ekscizija intramedularne lezije 
Ekscizija intramedularnega tumorja 

40312-00 Ekscizija intraspinalne intraduralne lezije 
Odstranitev spinalnega: 

• intraduralnega ekstramedularnega tumorja 

• meningioma 

Izključuje: ekscizije: 
• arteriovenozne malformacije (40318-00 [53]) 

• intramedularne lezije (40318-01 [53]) 

• lezije kraniocervikalnega predela (40315-00 [59]) 

54 Druge ekscizije v hrbteničnem kanalu 

40330-01 Sprostitev korenin spinalnega živca z laminektomijo 
Dekompresija korenine spinalnih živcev z laminektomijo 

Spinalna rizotomija z laminektomijo 
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Vključuje: izpostavljenost korenine spinalnih živcev na eni ali več višinah 

REPARACIJA 

55 Reparacija menigokele, mielomeningokele in drugih razvojnih nepravilnosti spinalnega 
kanala in hrbtenjače 

40100-00 Operacija meningokele 
Ekscizija in zaprtje meningokele 

40103-00 Operacija mielomeningokele 
Ekscizija in zaprtje mielomeningokele 

Vključuje: kožni reženj 
Z-plastiko 

90011-02 Operacije drugih razvojnih nepravilnosti spinalnega kanala in hrbtenjače 
Operativna oskrba: 

• hrbtenjače, BDO 

• ovojnic hrbtnega mozga, BDO 

REVIZIJA 

56 Revizije v hrbteničnem kanalu ali na hrbtenjači 

39125-01 Revizija intraspinalnega katetra 

39126-00 Revizija spinalnega implanta 
Zamenjava spinalnega implanta za infuzijo 

40009-02 Revizija intraspinalnega obvoda (šanta) 
Zamenjava intraspinalnega obvoda (šanta) 

Revizija lumboperitonealnega obvoda (šanta) 

Izključuje: revizije distalnega peritonealnega mesta (90330-00 [1001]) 

DRUGI POSEGI 

58 Funkcionalni stereotaktični posegi na hrbtenjači 

 0633 

39121-00 Funkcionalni stereotaktični poseg na hrbtenjači 
Perkutana spinalna: 

• kordotomija 

• traktotomija 

Vključuje: angiografijo 
uporabo okvirja 

računalniško podprto določitev koordinat 

računalniško tomografijo [CT] 

lumbalno punkcijo 

magnetnoresonančno slikanje [MRI] 

fiziološko lokalizacijo 

produkcijo lezije 

stimulacijo hrbtenjače 

določitev cilja 

59 Drugi posegi v hrbteničnem kanalu ali na hrbtnem mozgu 

40315-00 Posegi zaradi okvar kraniocervikalnega predela, pristop skozi usta 
Drenaža abscesa kraniocervikalnega predela 

Ekscizija drugega vratnega vretenca ali odontoidni poseg zaradi lezije kraniocervikalnega predela 

Odstranitev tumorja kraniocervikalnega predela 
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Koda tudi pri izvajanju: 

• stabilizacije drugega vratnega vretenca (40316-00 [1390]) 

96192-00 Vstavitev medvretenčne diskalne proteze na eni višini 
Vstavitev umetnega medvretenčnega diska na eni višini 

Vključuje: odstranitev 
interno pritrditev 

Koda tudi pri izvajanju: 

• dekompresije hrbtenjače (40331-00, 40334-00 [46], 40351-00 [47], 90024 [48]) 

96192-01 Vstavitev medvretenčne diskalne proteze na dveh ali več višinah 
Vstavitev umetnega medvretenčnega diska na dveh ali več višinah 

Vključuje: odstranitev 
interno pritrditev 

Koda tudi pri izvajanju: 

• dekompresije hrbtenjače (40331-00, 40334-00 [46], 40351-00 [47], 90024 [48]) 

96192-02 Revizija medvretenčne diskalne proteze na eni višini 
Zamenjava umetnega medvretenčnega diska na eni višini 

Vključuje: odstranitev 
interno pritrditev 

Koda tudi pri izvajanju: 

• dekompresije hrbtenjače (40331-00, 40334-00 [46], 40351-00 [47], 90024 [48]) 

96192-03 Revizija medvretenčne diskalne proteze na dveh ali več višinah 
Zamenjava umetnega medvretenčnega diska na dveh ali več višinah 

Vključuje: odstranitev 
interno pritrditev 

Koda tudi pri izvajanju: 

• dekompresije hrbtenjače (40331-00, 40334-00 [46], 40351-00 [47], 90024 [48]) 

96192-04 Odstranitev medvretenčne diskalne proteze na eni višini 
Odstranitev umetnega medvretenčnega diska na eni višini 

96192-05 Odstranitev medvretenčne diskalne proteze na dveh ali več višinah 
Odstranitev umetnega medvretenčnega diska na dveh ali več višinah 

90011-00 Drugi diagnostični posegi v hrbteničnem kanalu ali na hrbtnem mozgu 

Opomba: Za nekirurške diagnostične posege glej poglavje 19 

90011-01 Drugi posegi v spinalnem kanalu in na hrbtenjači 
Kuretaža hrbtnega mozga ali njegovih ovojnic 

Nekrektomija hrbtnega mozga ali njegovih ovojnic 

Preiskava: 

• spinalnega kanala, BDO 

• korenine spinalnega živca, BDO 

Odstranitev tujka iz spinalnega kanala 

 

PERIFERNI ŽIVČNI SISTEM 

Vključuje: periferne (kranialne) (spinalne) živce 
simpatične živce 
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DODAJANJE, VSTAVITEV, ODSTRANITEV 

60 Blokada možganskega živca z lokalnim anestetikom 

Blokada kranialnega živca z anestezijo 

Opomba: Izvaja se za nadzor bolečine 

Izključuje: blokade za anestezijo pri operaciji (glej blok [1909]) 

18234-00 Blokada korenine trigeminalnega živca z lokalnim anestetikom 

18236-00 Blokada periferne veje trigeminalnega živca z lokalnim anestetikom 

18238-00 Blokada obraznega živca z lokalnim anestetikom 

Izključuje: peribulbarnega injiciranja (18240-00 [60]) 
     retrobulbarnega injiciranja (18240-00 [60]) 

18240-00 Retrobulbarno ali peribulbarno injiciranje anestetika 

18244-00 Blokada vagusa z lokalnim anestetikom 

18246-00 Blokada glosofaringealnega živca z lokalnim anestetikom 

18250-00 Blokada spinalnega akcesornega živca z lokalnim anestetikom 

90023-00 Blokada drugih kranialnih živcev 

61 Injiciranje nevrolitika v možganski živec 

Blokada kranialnega živca z nevrolitikom 

Opomba: Izvaja se za nadzor bolečine 

39100-00 Injiciranje nevrolitika v primarno vejo trigeminalnega živca 
Injiciranje: 

• alkohola 

• fenola 

18290-00 Blokada drugih kranialnih živcev z nevrolitikom 

62 Blokada primarnih zadajšnjih razvejkov spinalnega živca 

Opomba: Izvaja se za nadzor bolečine 

39013-02 Blokada dorzalne veje spinalnega živca z lokalnim anestetikom 
Blokada dorzalne veje spinalnega živca z lokalnim anestetikom 

Izključuje: blokade za anestezijo pri operaciji (glej blok [1909]) 

39013-03 Blokada dorzalne veje spinalnega živca z nevrolitikom 

63 Blokada drugega perifernega živca  z lokalnim anestetikom 

Blokada drugih perifernih živcev z anestezijo 

Vključuje: blokado okoli spinalnih živcev: 
• veje 

• pleksusa 

• korenine 

Opomba: Izvaja se za nadzor bolečine 

Izključuje: blokade: 
• za anestezijo pri operaciji (glej blok [1909]) 

• v: 

 • kranialni živec (glej blok [60], 18282-00 [65]) 
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 • dorzalno vejo spinalnega živca (39013-02 [62]) 

 • simpatični živec (18280, 18284, 18286, 18288 [65]) 

18242-00 Blokada velikega okcipitalnega živca z lokalnim anestetikom 
Blokada subokcipitalnega živca z lokalnim anestetikom 

18252-00 Blokada cervikalnega pleteža z lokalnim anestetikom 

18248-00 Blokada freničnega živca z lokalnim anestetikom 

18254-00 Blokada brahialnega pleteža z lokalnim anestetikom 

18266-00 Blokada ulnarnega živca z lokalnim anestetikom 

18266-01 Blokada radialnega živca z lokalnim anestetikom 

18266-02 Blokada medianega živca z lokalnim anestetikom 

18256-00 Blokada supraskapularnega živca z lokalnim anestetikom 

18258-00 Blokada posameznega interkostalnega živca z lokalnim anestetikom 

18260-00 Blokada več interkostalnih živcev z lokalnim anestetikom 

18262-00 Blokada iliohipogastričnega živca z lokalnim anestetikom 

18262-01 Blokada ilioingvinalnega živca z lokalnim anestetikom 

18262-02 Blokada gentitofemoralnega živca z lokalnim anestetikom 

18268-00 Blokada obturatornega živca z lokalnim anestetikom 

18270-00 Blokada femoralnega živca z lokalnim anestetikom 

18272-00 Blokada safenskega živca z lokalnim anestetikom 

18278-00 Blokada ishiadičnega živca z lokalnim anestetikom 

18272-01 Blokada posteriornega tibialnega živca z lokalnim anestetikom 

18272-02 Blokada poplitealnega živca z lokalnim anestetikom 

18272-03 Blokada suralnega živca z lokalnim anestetikom 

18264-00 Blokada pudendalnega živca z lokalnim anestetikom 

18274-00 Blokada cervikalnega spinalnega živca z lokalnim anestetikom 
Injiciranje anestetika v: 

• ganglij dorzalne korenine 

• medvretenčna zatilična lina 

Koda tudi pri izvajanju: 

• intraoperativne računalniške tomografije (57341-00 [1966]) 

Izključuje: blokade na več višinah (18276-00 [63]) 

18274-01 Blokada torakalnega spinalnega živca z lokalnim anestetikom 
Injiciranje anestetika v: 

• ganglij dorzalne korenine 

• medvretenčna zatilična lina 

Koda tudi pri izvajanju: 

• intraoperativne računalniške tomografije (57341-00 [1966]) 

Izključuje: blokade na več višinah (18276-00 [63]) 

18274-02 Blokada lumbalnega spinalnega živca z lokalnim anestetikom 
Injiciranje anestetika v: 

• ganglij dorzalne korenine 
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• medvretenčno zatilično lino 

Koda tudi pri izvajanju: 

• intraoperativne računalniške tomografije (57341-00 [1966]) 

Izključuje: blokade na več višinah (18276-00 [63]) 

18274-03 Blokada sakralnega spinalnega živca z lokalnim anestetikom 
Injiciranje anestetika v: 

• ganglij dorzalne korenine 

• medvretenčno zatilično lino 

Koda tudi pri izvajanju: 

• intraoperativne računalniške tomografije (57341-00 [1966]) 

Izključuje: blokade na več višinah (18276-00 [63]) 

18274-04 Blokada kokcigealnega spinalnega živca z lokalnim anestetikom 
Injiciranje anestetika v: 

• ganglij dorzalne korenine 

• medvretenčno zatilično lino 

Koda tudi pri izvajanju: 

• intraoperativne računalniške tomografije (57341-00 [1966]) 

Izključuje: blokade na več višinah (18276-00 [63]) 

18276-00 Blokada spinalnih živcev, več višin 
Injiciranje anestetika v: 

• ganglij dorzalne korenine 

• medvretenčno zatilično lino 

Koda tudi pri izvajanju: 

• intraoperativne računalniške tomografije (57341-00 [1966]) 

90022-00 Blokada drugih perifernih živcev z lokalnim anestetikom 

64 Injiciranje nevrolitika v drug periferni živec 

Blokada drugih živcev z nevrolitikom 

Vključuje: injiciranje v spinalne živce: 
• vejo 

• pleksus 

• korenino 

Izključuje: blokade v: 
• kranialni živec (glej blok [61]) 

• dorzalno vejo spinalnega živca (39013-03 [62]) 

• simpatični živec (glej blok [66]) 

18292-00 Blokada drugih perifernih živcev z nevrolitikom 
Injiciranje nevrolitika v: 

• ganglij dorzalne korenine 

• medvretenčno zatilično lino 

Koda tudi pri izvajanju: 

• intraoperativne računalniške tomografije (57341-00 [1966]) 

65 Blokada simpatičnega živčnega sistema z lokalnim anestetikom 

Kemična ablacija verige simpatičnih živcev  } 
Kemična simpatektomija  }  z anestetikom ali simpatolitikom 
Blokada simpatičnega živčnega sistema  }  

18280-00 Blokada sfenopalatinalnega ganglija z lokalnim anestetikom 

18282-00 Blokada živca karotidnega sinusa z lokalnim anestetikom 
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Izključuje: blokade s kirurškim posegom - izpustite kodo 

18288-00 Blokada celiakalnega pleteža z lokalnim anestetikom 

18288-01 Blokada splanhničnega živca z lokalnim anestetikom 

18284-00 Blokada cervikalnega dela simpatičnega živčnega sistema z lokalnim anestetikom 
Blokada ganglija stelatuma z lokalnim anestetikom 

18286-00 Blokada torakalnega dela simpatičnega živčnega sistema z lokalnim anestetikom 

18286-01 Blokada lumbalnega dela simpatičnega živčnega sistema z lokalnim anestetikom 

18286-02 Blokada drugega simpatičnega živca z lokalnim anestetikom 

90029-00 Injiciranje simpatolitičnega agenta  
Injiciranje (intraarterijsko) (intravenozno): 

• gvanetidina 

• fentolamina 

66 Injiciranje nevrolitika v simpatični živčni sistem 

Kemična ablacija verige simpatičnih živcev  }  
Kemična simpatektomija  }  z nevrolitikom 
Blokada simpatičnega živčnega sistema  }  

18292-01 Blokada sfenopalatinalnega ganglija z nevrolitikom 

18294-00 Blokada celiakalnega pleteža z nevrolitikom 

18294-01 Blokada splanhničnega živca z nevrolitikom 

18298-00 Blokada cervikalnega dela simpatika z nevrolitikom 
Blokada ganglija stelatuma z nevrolitikom 

18298-01 Blokada torakalnega dela simpatika z nevrolitikom 

18296-00 Blokada lumbalnega dela simpatika z nevrolitikom 

18292-02 Blokada drugih simpatičnih živcev z nevrolitikom 

67 Vstavitev, zamenjava ali odstranitev elektrod na perifernih živcih 

39138-00 Vstavitev elektrode v periferni živec 

Vključuje:  intraoperativno testno simulacijo 

Izključuje: vstavitve z zamenjavo (39137-01 [67]) 

39131-01 Vstavitev elektrode v periferni živec 
Revizija elektrod v perifernem živcu 

39137-01 Zamenjava elektrode v perifernem živcu 

Vključuje: intraoperativno testno simulacijo 

39136-02 Odstranitev elektrod v perifernem živcu 

Izključuje: odstranitve z zamenjavo (39137-01 [67]) 

INCIZIJA 

68 Eksploracija brahialnega pleteža 

39333-00 Eksploracija brahialnega pleteža 

Izključuje: eksploracije s katerimkoli drugim posegom na brahialnem pletežu - izpustite kodo 
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69 Incizija meningealnih ovojnic vidnega živca 

42548-00 Incizija meningealnih ovojnic vidnega živca 
Incizija ovojnice optičnega živca 

Izključuje: incizije pri operaciji baze lobanje (39646-00 [17]) 

70 Gangliotomija trigeminalnega živca 

Ekstrakranialna trigeminalna nevrotomija 

39109-00 Radiofrekvenčna gangliotomija trigeminalnega živca 
Radiofrekvenčna ablacija 

39109-01 Gangliotomija trigeminalnega živca z balonsko kompresijo 

39109-02 Gangliotomija trigeminalnega živca z injiciranjem 
Injiciranje z: 

• alkoholom 

• glicerolom 

71 Perkutana nevrotomija zadajšnje veje spinalnega živca 

39115-00 Perkutana nevrotomija zadajšnje veje spinalnega živca 

Vključuje: morebitne povezane spinalne, epiduralne ali lokalne živčne blokade 

72 Perkutana nevrotomija  drugega perifernega živca 

Izključuje: nevrotomije: 
• dorzalne veje spinalnega živca (39115-00 [71]) 

• trigeminalnega živca (ganglij) (39109 [70]) 

39118-00 Denervacija fasetnega sklepa s perkutano radiofrekvenčno nevrotomijo 

Vključuje: radiofrekvenčno: 
• ablacijo 

• sondo 

39323-00 Druga perkutana radiofrekvenčna nevrotomija 

Vključuje: radiofrekvenčno: 
• ablacijo 

• generator lezije 

termokoagulacijo 

39118-01 Denervacija fasetnega sklepa s perkutano krionevrotomijo 

Vključuje: krioablacijo 
krionevrotomijo 

39323-01 Druga perkutana krionevrotomija 

Vključuje: krioablacijo 
krionevrotomijo 

73 Transekcija intrakranialnega živca 

39106-00 Transekcija intrakranialnega trigeminalnega živca 
Trigeminalni ganglij 

Intrakranialna: 

• nevrektomija zaradi trigeminalne nevralgije 

• trigeminalna nevrotomija 

Transekcija intrakranialnega trigeminalnega živca 

39500-00 Intrakranialna sekcija vestibularnega živca 
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Intrakranialna transekcija vestibularnega živca 

Vključuje: sekcijo preko zadnje lobanjske kotanje 

Izključuje: sekcije preko: 
• retrolabirintnega pristopa (41596-00, 41596-02 [331]) 

• translabirintnega pristopa (41593-00 [331]) 

90021-00 Transekcija drugega intrakranialnega živca 

74 Transekcija perifernega živca 

Izključuje: transekcije ovojnic optičnega živca (42548-00 [69]) 

39324-01 Operativna nevrotomija povrhnjega perifernega živca 

39327-01 Operativna nevrotomija globokega perifernega živca 
Operativna nevrotomija: 

• ekstrakranialnega živca 

• zadajšnje veje spinalnega živca 

Izključuje: transekcije simpatičnega živca (35000, 35003, 35012, 90014-00 [81]) 

75 Dekompresija intrakranialnega živca 

41569-00 Intrakranialna dekompresija obraznega živca 

Izključuje: dekompresije z delno ponovno sekcijo temporalne kosti (41584-01 [324]) 

39112-00 Intrakranialna dekompresija drugega kranialnega živca 
Intrakranialna dekompresija trigeminalnega živca 

76 Sprostitev živcev v karpalnem in tarzalnem tunelu 

Nevroliza zaradi sindroma karpalnega in tarzalnega tunela 

39331-00 Endoskopska sprostitev medianega živca v karpalnem tunelu 
Endoskopska: 

• dekompresija medianega živca 

• transekcija prečnega karpalnega ligamenta 

39331-01 Sprostitev medianega živca v karpalnem kanalu 
Operativna: 

• dekompresija medianega živca 

• transekcija prečnega karpalnega ligamenta 

39330-01 Sprostitev tibialnega živca v tarzalnem tunelu 

77 Druga nevroliza perifernega živca in živčnega debla 

39312-00 Operativna nevroliza interfascikularnega dela perifernega živčnega debla 

39330-00 Druga operativna nevroliza perifernega živca (ki ni uvrščena drugje) 
Dekompresija perifernega živca, BDO 

Izključuje: nevrolize s transpozicijo živca (39321-00 [83]) 

DESTRUKCIJA 

78 Destruktivni posegi na perifernem živčevju 

52824-00 Krioterapija perifernih razvejkov trigeminalnega živca 

Opomba: Izvaja se za blaženje bolečine 

EKSCIZIJA 
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79 Biopsija živca 

90013-00 Biopsija živca 

80 Odstranitev lezije živca   

39324-02 Mikokirurška odstranitev tumorja povrhnjega perifernega živca 
Ekscizija perifernega nevroma iz povrhnjega perifernega živca 

Izključuje: intrakranialnega nevroblastoma (43987-02 [80]) 
Mortonovega nevroma (49866-00 [1534]) 

39327-02 Mikrokirurška odstranitev tumorja globokega perifernega živca 
Ekscizija perifernega nevroma iz globokega perifernega živca 

Odstranitev tumorja iz kranialnega živca 

Izključuje: intrakranialnega nevroblastoma (43987-02 [80]) 
Mortonovega nevroma (49866-00 [1534]) 

odstranitve tumorja pontocerebralnega kota (41575-00 [15]) 

43987-02 Ekscizija nevroblastoma (ki ni uvrščena drugje) 

Izključuje: intraabdominalnega nevroblastoma (43987-01 [989]) 
intratorakalnega nevroblastoma (43987-00 [563]) 

81 Kirurška simpatektomija 

Transekcija simpatičnega živca 

Nevrektomija simpatičnega živca 

Izključuje: ponovne operacije zaradi predhodne kirurške simpatektomije (35006-00, 35009-00, 90015-00 

[85]) 

35003-00 Cervikalna kirurška simpatektomija 

35003-01 Torakalna kirurška simpatektomija 

35000-00 Lumbalna kirurška simpatektomija 

35012-00 Sakralna kirurška simpatektomija 
Predsakralna kirurška simpatektomija 

90014-00 Druga kirurška simpatektomija  
Periarterialna kirurška simpatektomija 

Kirurška ganglionektomija: 

• sfenopalatin 

• simpatična, BDO 

82 Druga periferna nevrektomija 

39324-00 Nevrektomija povrhnjega perifernega živca 

39327-00 Nevrektomija globokega perifernega živca 

Izključuje: intrakranialne nevrektomije zaradi trigeminalne nevralgije (39106-00 [73]) 

REPARACIJA 

83 Reparacija perifernega živca ali živčnega debla 

Izključuje: sekundarnega šiva (39303, 39309 [84]) 

39300-00 Primarni šiv perifernega živca 
Anastomoza živca 

Šivanje živca 
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Izključuje: anastomoze: 
• med facialnim in akcesornim živcem (39503-01 [83]) 

• med facialnim in hipoglosnim živcem (39503-00 [83]) 

39306-00 Primarni šiv perifernega živčnega debla 
Anastomoza živčnega debla 

Šivanje živčnega debla 

39503-00 Anastomoza med facialnim in hipoglosnim živcem 

39503-01 Anastomoza med facialnim in akcesornim živcem 

39318-00 Presadek živca 

Vključuje: odvzem živca za presadek 

39315-00 Premostitev defekta perifernega živca z uporabo avtolognih presadkov 
Kabelski presadek do perifernega živčnega debla 

Vključuje: odvzem živca za presadek 

39321-00 Transpozicija perifernega živca 

Vključuje: nevrolizo 

REVIZIJA 

84 Sekundarna reparacija perifernega živca ali živčnega debla 

Sekundarni šiv živca ali živčnega debla z: 

• anastomozo 

• presadkom 

• šivom 

39303-00 Sekundarni šiv perifernega živca 

39309-00 Sekundarni šiv živčnega debla 

PONOVITVENA OPERACIJA 

85 Reoperacija po predhodni simpatektomiji 

Vključuje: reoperacijo po predhodni kemični simpatektomiji 
reoperacijo zaradi predhodne nedokončane kirurške simpatektomije 

35006-00 Cervikalna kirurška simpatektomija, reoperacija 

35006-01 Torakalna kirurška simpatektomija, reoperacija 

35009-00 Lumbalna kirurška simpatektomija, reoperacija 

35009-01 Sakralna kirurška simpatektomija, reoperacija 
Predsakralna kirurška simpatektomija, reoperacija 

90015-00 Druga kirurška simpatektomija, reoperacija 
Periarterialna kirurška simpatektomija  }  
Sfenopalatinska kirurška ganglionektomija  }  reoperacija 
Simpatična kirurška ganglionektomija  } 

DRUGI POSEGI 

86 Drugi posegi na živcih 

90016-00 Drugi diagnostični posegi na živcih 

Opomba: Za nekirurške diagnostične posege glej poglavje 19 
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90016-01 Drugi posegi na živcih 
Nevrektaza (kirurško raztezanje živca ali živčnega debla) 
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POGLAVJE 2 

KLINIČNI POSEGI NA ENDOKRINOLOŠKEM SISTEMU 
(BLOKI 110–129) 

ŠČITNICA IN OBŠČITNICA 

DODAJANJE, VSTAVITEV, ODSTRANITEV 

110 Dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na ščitnici in obščitnici  

90047-00 Aspiracija ščitnice 
Perkutana [igelna] drenaža ščitnice 

Izključuje: aspiracijske biopsije ščitnice (30094-10 [112]) 
drenaže z incizijo (90047-01 [111]) 

pooperativne aspiracije ščitnice (90047-02 [111]) 

INCIZIJA 

111 Incizije na ščitnici 

90047-01 Incizija ščitnice 
Drenaža hematoma z incizijo 

Preiskava ščitnice z incizijo 

Odstranitev tujka 

Tiroidektomija, BDO 

Izključuje: pooperativne preiskave (90047-02 [111]) 
odstranitve hematoma z aspiracijo (90047-00 [110]) 

90047-02 Ponovno odprtje rane na ščitnici 

0039 Ponovno odprtje rane na ščitnici zaradi: 

• pregleda (pooperativne) krvavitve 

• pregleda 

• preiskave 

• odstranitve hematoma 

EKSCIZIJA 

112 Biopsija obščitnice ali ščitnice 

30094-01 Perkutana igelna biopsija obščitnic 

30075-02 Biopsija obščitnic 

30094-10 Perkutana igelna biopsija ščitnice 

30075-03 Biopsija ščitnice 

113 Paratiroidektomija 

Paratiroidektomija za hiperobčutljivost ščitnice 

30315-00 Subtotalna paratiroidektomija 
Delna paratiroidektomija 
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30315-01 Popolna paratiroidektomija 

114 Subtotalna tiroidektomija 

30310-00 Subtotalna tiroidektomija, enostranska 
Ekscizija lezije ščitnice, BDO 

Delna tiroidektomija, enostranska 

Izključuje: tiroidektomije po predhodni operaciji ščitnice (30297-01 [114]) 
tiroidektomije zaradi tirotoksikoze (30309-00 [114]) 

30308-00 Subtotalna tiroidektomija, obojestranska 
Delna tiroidektomija, obojestranska 

Izključuje: tiroidektomije po predhodni operaciji ščitnice (30297-01 [114]) 
tiroidektomije zaradi tirotoksikoze (30309-00 [114]) 

30309-00 Subtotalna tiroidektomija pri tirotoksikozi (hipertiroidizmu) 
Delna tiroidektomija pri tirotoksikozi 

Izključuje: tiroidektomije po predhodni operaciji ščitnice (30297-01 [114]) 

30297-01 Subtotalna tiroidektomija po predhodni operaciji ščitnice 
Delna tiroidektomija po predhodni operaciji ščitnice 

90046-00 Subtotalna tiroidektomija, substernalna 

115 Popolna tiroidektomija 

30306-00 Popolna tiroidektomija, enostranska 
Hemitiroidektomija 

Izključuje: tiroidektomije po predhodni operaciji ščitnice (30297-00 [115]) 

30296-00 Popolna tiroidektomija 
Tiroidektomija, obojestranska 

Izključuje: tiroidektomije po predhodni operaciji ščitnice (30297-00 [115]) 

30297-00 Popolna tiroidektomija po predhodni operaciji ščitnice 
Tiroidektomija, obojestranska, po predhodni operaciji ščitnice 

90046-01 Popolna tiroidektomija, substernalna 

116 Druge ekscizije na ščitnici ali obščitnici 

30313-00 Ekscizija tiroglosne ciste 
Sistrunkova operacija 

30314-00 Radikalna ekscizija tiroglosne ciste ali fistule 

Vključuje: ekscizijo: 
• jezične kosti 

• tiroglosnega voda 

DRUGI POSEGI 

117 Drugi posegi na ščitnici ali obščitnici 

90040-00 Drugi posegi na obščitnici 

90041-00 Drugi posegi na ščitnici 

NADLEDVIČNA ŽLEZA 
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EKSCIZIJA 

118 Biopsija nadledvične žleze 

30094-02 Perkutana (igelna) biopsija nadledvične žleze 

30075-04 Biopsija nadledvične žleze 

119 Adrenalektomija 

Vključuje: adrenalektomijo zaradi lezije nadledvične žleze 

36500-00 Delna adrenalektomija 

36500-01 Popolna adrenalektomija, enostranska 
Adrenalektomija, BDO 

36500-02 Popolna adrenalektomija, obojestranska 

DRUGI POSEGI 

121 Drugi posegi na nadledvični žlezi 

90042-00 Drugi posegi na nadledvični žlezi 
Preiskava nadledvičnega polja 

ČEŠARIKA 

EKSCIZIJA 

122 Ekscizije na češariki 

30094-11 Perkutana (igelna) biopsija češarike 

30075-08 Biopsija češarike 

39712-01 Odstranitev tumorja češarike 
Odstranitev pinealoma 

DRUGI POSEGI 

123 Drugi posegi na češariki 

90043-00 Drugi posegi na češariki 
Preiskava polja češarike 

HIPOFIZA 

EKSCIZIJA 

124 Biopsija hipofize 

30075-05 Biopsija hipofize, transfrontalna 

30075-06 Biopsija hipofize, transfenoidalna 

Vključuje: transetmoidalni pristop 
transnazalni pristop 
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125 Druge ekscizije na hipofizi 

39712-02 Odstranitev kraniofaringeoma 

39715-00 Delna odstranitev tumorja hipofize, transkranialni pristop 
Odstranitev tumorja hipofize preko transkranialnega pristopa 

Izključuje: kraniofaringeoma (39712-02 [125]) 

39715-01 Delna odstranitev tumorja hipofize, transfenoidalni pristop 
Odstranitev tumorja hipofize preko tranfenoidalnega pristopa 

Vključuje: transetmoidalni pristop 
transnazalni pristop 

Izključuje: odstranitve zaradi odstranitve kraniofaringeoma (39712-02 [125]) 

39715-02 Popolna odstranitev tumorja hipofize, transkranialni pristop 

Izključuje: odstranitve zaradi odstranitve kraniofaringeoma (39712-02 [125]) 

39715-03 Popolna odstranitev tumorja hipofize, transfenoidalni pristop 

Izključuje: odstranitve zaradi odstranitve kraniofaringeoma (39712-02 [125]) 

DRUGI POSEGI 

126 Drugi posegi na hipofizi 

90044-00 Drugi posegi na hipofizi 
Preiskave hipofize 

TIMUS 

EKSCIZIJA 

127 Biopsija timusa 

30094-12 Perkutana igelna biopsija timusa 

30075-07 Biopsija timusa 

128 Odstranitev timusa 

Odstranitev timoma 

Timektomija 

90049-00 Mediastinoskopska timektomija 

38446-00 Odstranitev timusa s torakotomijo 

38446-01 Odstranitev timusa s sternotomijo 
Odstranitev timusa, BDO 

30320-01 Odstranitev timusa z mediastinotomijo 

38448-02 Odstranitev timusa skozi incizijo na vratu 

DRUGI POSEGI 

129 Drugi posegi na timusu 

90045-00 Drugi posegi na timusu 
Preiskava polja timusa 
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POGLAVJE 3 

KLINIČNI POSEGI NA OČEH 
(BLOKI 160–256) 

ZRKLO 

PREGLED 

160 Pregledi zrkla 

42503-00 Očesni pregled v splošni anesteziji 

Vključuje: svetilke z režo (biomikroskop) 

Izključuje: pregleda: 
• očesa z impresijsko citologijo roženice (11235-00 [1835]) 

• očesnega ozadja (11212-00 [1835]) 

pregleda s katerimkoli drugim posegom na očesu - izpustite kodo 

EKSCIZIJA 

161 Ekscizije (dela) zrkla 

42512-00 Evisceracija zrkla brez vsadka 
Evisceracija zrkla, BDO 

42515-00 Evisceracija zrkla z vsaditvijo intraskleralne kroglice ali hrustančnega vsadka 

42506-00 Enukleacija zrkla brez vsadka 
Enukleacija zrkla, BDO 

42506-01 Enukleacija zrkla s kroglastim vsadkom 

42509-00 Enukleacija zrkla z integriranim vsadkom 
Enukleacija zrkla z integriranim vsadkom v Tenonovo kapsulo s pritrditvijo mišic 

42510-00 Enukleacija zrkla s hidroksiapatitnim vsadkom 
Enukleacija zrkla s hidroksiapatitnim vsadkom v Tenonovo kapsulo s pritrditvijo mišic 

REPARACIJA 

162 Reparacija perforativne poškodbe očesa 

42551-00 Oskrba perforativne poškodbe očesa s šivanjem laceracije roženice 

Izključuje: oskrbe perforirane poškodbe očesa z intraokularnimi strukturami (42554-00, 42557-00 [162]) 

42551-01 Oskrba perforativne poškodbe očesa s šivanjem laceracije beločnice 

Izključuje: oskrbe perforirane poškodbe očesa z intraokularnimi strukturami (42554-00, 42557-00 [162]) 

42551-02 Oskrba perforativne poškodbe očesa s šivanjem laceracije roženice in beločnice 

Izključuje: oskrbe perforirane poškodbe očesa z intraokularnimi strukturami (42554-00, 42557-00 [162]) 

42554-00 Oskrba perforativne poškodbe očesa s poškodbo uvee 
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Vključuje: ekscizije ali rekonstrukcije intraokularnih vsebin 

42557-00 Oskrba perforativne poškodbe očesa s poškodbo leče ali steklovine 

Vključuje: ekscizijo ali rekonstrukcijo intraokularnih vsebin 

163 Druge reparacije na očesu 

42857-00 Ponovno zašitje operativne rane po predhodnem intraokularnem posegu 

Vključuje: ponovno zašitje ene/enega ali več: 
• roženic 

• limbusov 

• beločnic 

42857-01 Ponovno zašitje operativne rane po predhodnem intraokularnem posegu z odstranitvijo izpadle 
šarenice 

Vključuje: ponovno zašitje ene/enega ali več: 
• roženic 

• limbusov 

• beločnic 

90060-00 Druga oskrba očesa 

DRUGI POSEGI 

164 Sekundarni posegi po odstranitvi očesa 

Vključuje: posege na anoftalmični orbiti ali očesni vrečki 

Izključuje: posegov z: 
• enukleacijo zrkla (42506-01, 42509-00, 42510-00 [161]) 

• evisceracijo zrkla (42515-00 [161]) 

42518-00 Vstavitev hrustančnega vsadka v orbito brez očesa 

42518-01 Vstavitev umetnega vsadka v orbito brez očesa 

Izključuje: integriranega vsadka (42521-01 [164]) 
oseointegriranega vsadka (45794-02 [1698], 45797-02 [1697]) 

42521-00 Vstavitev konformerja v anoftalmično očesno vrečko 

42521-01 Vstavitev umetnega integralnega vsadka v anoftalmično očesno vrečko 

Izključuje: oseointegriranega vsadka (45794-02 [1698], 45797-02 [1697]) 

42518-02 Vstavitev držala umetnega očesa v obstoječi orbitalni vsadek 

42518-03 Odstranitev orbitalnega vsadka 

42521-02 Reparacija anoftalmične očesne vrečke s kožno-maščobnim presadkom 

42524-00 Kožni presadek v anoftalmično orbito, sekundarni poseg 

Izključuje: sluzničnega presadka (42527-00 [164]) 

42527-00 Revizija anoftalmične očesne vrečke 
Priprava skrčene očesne vrečke 

Rekonstrukcija skrčene očesne vrečke 

Vključuje: vstavitev: 
• kalupa 

• stenta 

služnični presadek 

Koda tudi pri izvajanju: 
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• vstavitve v anoftalmično očesno vrečko: 

 • umetnega vsadka (42518-01, 42521-01 [164]) 

 • konformerja (42521-00 [164]) 

165 Drugi posegi na očesu 

90061-00 Drugi posegi na očesu 

ROŽENICA 

DODAJANJE, VSTAVITEV, ODSTRANITEV 

166 Dodajanje, vstavljanje ali odstranitev  na roženici 

42668-00 Odstranitev roženičnih šivov 

30061-02 Odstranitev tujka iz povrhnjih plasti roženice 

42644-01 Odstranitev globokega tujka iz roženice z magnetom 

INCIZIJA 

167 Incizije na roženici 

42644-00 Incizija roženice 

42672-00 Incizija roženice, nepenetrantna za korekcijo kirurško povzročenega astigmatizma 

42672-01 Incizija roženice, nepenetrantna s kompresijskimi šivi za korekcijo kirurško povzročenega 
astigmatizma 

42644-04 Odstranitev globokega tujka iz roženice 

Izključuje: odstranitve tujka brez incizije (30061-02, 42644-01 [166]) 

90062-00 Radialna keratotomija 

DESTRUKCIJA 

168 Destruktivni posegi na roženici 

42797-01 Laserska koagulacija žil roženice 

42677-01 Termokavterizacija roženice 

42680-01 Krioterapija roženice 

42797-02 Uničenje roženičnih lezij z laserjem 
Uničenje roženičnih lezij z laserjem 

EKSCIZIJA 

169 Biopsija roženice 

42692-01 Biopsija roženice 

170 Keratektomija 

42647-00 Delna keratektomija 
Ekscizija: 

• roženice, BDO 

• roženične lezije 
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Izključuje: karatektomije pri leziji limbusa (42692-00, 42695-00 [171]) 
karatektomije z odstranitvijo pterigija (42686-00 [172]) 

42810-00 Fototerapevtska keratektomija [PTK] 

Izključuje: uničenja roženičnih lezij z laserjem (42797-02 [168]) 

171 Ekscizije limbalne lezije 

Izključuje: ekscizije pterigija (42686-00 [172]) 

42692-00 Ekscizija limbalne lezije 

42695-00 Ekscizija limbalne lezije s keratektomijo 

Koda tudi pri izvajanju: 

• lamelarnega vsadka (42659-00 [173], 42665-00 [182]) 

42695-01 Ekscizija limbalne lezije s sklerektomijo 

Koda tudi pri izvajanju: 

• lamelarnega vsadka (42659-00 [173], 42665-00 [182]) 

172 Druge ekscizije na roženici 

42650-00 Odstranitev epitelija roženice 
Kemokauterizacija epitelija roženice 

Odstranitev epitelija roženice 

Strganje madežev ali plaka z roženice 

Opomba: Izvaja se pri razjedah roženice, eroziji roženice ali band keratopatiji 

42686-00 Ekscizija pterigija 

Vključuje: lasersko 

Koda tudi pri izvajanju: 

• vezničnega prekritja (42641-01 [255]) 

REPARACIJA 

173 Keratoplastika 

Izključuje: keratoplastike, kjer je bila izvedena predhodna keratoplastika (42656-00, 42656-01 [175]) 

42659-00 Povrhnja keratoplastika 
Lamelarna keratoplastika 

42653-00 Penetrantna keratoplastika 
Keratoplastika: 

• po celotni debelini 

• penetrantna 

• perforacijska 

90064-01 Refraktivna keratoplastika 
Keratomileusis 

Termokeratoplastika 

Izključuje: laserskega in situ keratomileusisa (90064-02 [173]) 
fotorefraktivne keratoplastike [PRK] (90063-00 [173]) 

90064-02 Refraktivna laserska keratoplastika 
Keratomileusis   } 
Termokeratoplastika                    } lasersko  
Laserski in situ keratomileusis [LASIK]   

Izključuje: fotorefraktivne keratoplastike [PRK] (90063-00 [173]) 
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90063-00 Fotorefraktivna keratoplastika [PRK] 

90064-00 Druga keratoplastika 
Keratoplastika, BDO 

174 Druge reparacije na roženici 

90120-00 Vstavitev keratoproteze 
Vstavitev osteoodontokeratoproteze (OOK) 

90120-01 Odstranitev keratoproteze 
Odstranitev osteoodontokeratoproteze (OOK) 

42632-00 Reparacija raztrganine roženice z vezničnim prekritjem 

42635-00 Reparacija perforacije roženice z lepljenjem 
Zatesnitev perforacije roženice z lepilom za tkivo 

42667-00 Manipulacija tekočega roženičnega šiva 

42638-00 Prekritje roženice z veznico 
Gundersonova veznica 

90065-00 Presaditev limbalnih celic 

90066-00 Druga reparacija na roženici 

Izključuje: reoperativne keratoplastike (42656-00, 42656-01 [175]) 

PONOVITVENA OPERACIJA 

175 Reoperacije na roženici 

Koda tudi pri izvajanju: 

• vstavitve keratoproteze (90120-00 [174]) 

• odstranitve keratoproteze (90120-01 [174]) 

42656-01 Reoperacija keratoplastika, 2. poseg 

42656-00 Reoperacija keratoplastika, 3. poseg ali naslednji posegi 

DRUGI POSEGI 

176 Drugi posegi na roženici 

90067-00 Drugi posegi na roženici 

BELOČNICA 

Izključuje: posegov, povezanih s fistulizacijo beločnice (42746-00, 42746-01, 42746-02, 42746-03, 42746-05, 42749-00 

[191]) 
 

DODAJANJE, VSTAVITEV, ODSTRANITEV 

177 Dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na beločnici 

30061-03 Odstranitev tujka s površine beločnice 

42805-00 Vstavitev tantal skleralnih oznak 

Kodirajte tudi: 

• opravljeno onkološko obsevanje 
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INCIZIJA 

178 Incizije beločnice 

42644-05 Incizija beločnice 

42644-02 Odstranitev tujka iz beločnice 

DESTRUKCIJA 

179 Destruktivni posegi na beločnici 

42797-00 Laserska koagulacija žil beločnice 

90068-00 Uničenje lezije beločnice 

Vključuje: lasersko 

EKSCIZIJA 

180 Biopsija beločnice 

90069-00 Biopsija beločnice 

181 Druge ekscizije beločnice 

90070-00 Ekscizija lezije beločnice 

Izključuje: ekscizije z uničenjem (90068-00 [179]) 

42689-00 Ekscizija pingvekule 

Vključuje: lasersko  

REPARACIJA 

182 Reparacije na beločnici 

42665-00 Površinska presaditev beločnice 
Krpica beločnice: 

• lamelarna 

• površinska 

Vključuje: zbiranje materiala dajalcev 

42662-00 Presaditev beločnice po vsej debelini 
Krpica beločnice po vseh debelini 

Vključuje: zbiranje materiala dajalcev 

REVIZIJA 

183 Revizije beločnice 

90071-00 Revizija operativne rane sprednjega segmenta, ki ni opredeljena drugje 

Izključuje: pooperativne revizije skleralne fistulizacije (42749-00 [191]) 
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DRUGI POSEGI 

184 Drugi posegi na beločnici 

90072-00 Drugi posegi na beločnici 

ŠARENICA, CILIARNIK ALI SPREDNJI PREKAT 

DODAJANJE, VSTAVITEV, ODSTRANITEV 

185 Dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na šarenici, ciliarniku ali sprednjem prekatu 

42743-00 Irigacija sprednjega prekata 

42740-02 Injekcija zdravila v sprednji prekat 

Vključuje: injekcijo s paracentezo 

Izključuje: injekcije z izpiranjem (42743-00 [185]) 
lokalnih zdravil - izpustite kodo 

42560-00 Odstranitev intraokularnega očesnega tujka z magnetom iz sprednjega segmenta 

Izključuje: odstranitve z incizijo (42563-00 [187]) 
odstranitve iz beločnice (30061-03 [177], 42644-02 [178]) 

INCIZIJA 

186 Sinehioliza 

Adhezioliza: 

• med roženico in steklovino 

• šarenice 

Sinehioliza 

42761-00 Razdvajanje sprednjih sinehij 

90073-00 Razdvajanje sprednjih sinehij z laserjem 

42761-01 Razdvajanje zadajšnjih sinehij 

90073-01 Razdvajanje zadajšnjih sinehij z laserjem 

42761-02 Razdvajanje adhezij med roženico in steklovino 

90073-02 Razdvajanje adherzij med roženico in steklovino z laserjem 

187 Druge incizije šarenice, ciliarnika ali sprednjega prekata 

42764-00 Iridotomija 
Discizija šarenice 

Iridotomija s transfiksijo 

Izključuje: iridotomije z laserjem (42785-00 [188]) 

42563-00 Nemagnetna odstranitev intraokularnega tujka iz sprednjega segmenta 

Vključuje: odstranitev z incizijo 

Izključuje: odtranitve iz beločnice (30061-03 [177], 42644-02 [178]) 

42764-02 Sfinkterotomija irisa 
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DESTRUKCIJA 

188 Destruktivni posegi na šarenici, ciliarniku ali v sprednjem prekatu 

42806-00 Lasersko uničenje lezij na šarenici 
Lasersko uničenje lezij ciliarnika 

42818-01 Krioterapija ciliarnika z zunanjo sondo 
Uničenje lezij ciliarnika s krioterapijo 

42785-00 Laserska iridotomija 
Discizija šarenice z laserjem 

Laserska iridektomija 

EKSCIZIJA 

189 Ekscizije na šarenici, ciliarniku ali na sprednjem prekatu 

42764-01 Biopsija šarenice 

42764-04 Iridektomija 
Korektomija 

Ekscizija lezije šarenice, BDO 

Izključuje: uničenja lezij šarenice z laserjem (42806-00 [188]) 
ekscizije ciliarnika in šarenice (42767-00 [189]) 

laserske iridektomije (42785-00 [188]) 

iridektomije s: 

• fistulizacijo beločnice (42746-05 [191]) 

• ponovnim zašitjem operativne rane po predhodnem intraokularnem posegu (42857-01 [163]) 

• termokavterizacijo beločnice (42746-03 [191]) 

• trefinacijo beločnice (42746-02 [191]) 

42767-00 Ekscizija lezije ciliarnika 
Ekscizija lezije ciliarnika in šarenice 

Izključuje: uničenja s/z: 
• krioterapijo (42818-01 [188]) 

• laserjem (42806-00 [188]) 

90074-00 Ekscizija ostalih lezij sprednjega prekata 
Ekscizija lezije sprednjega prekata, BDO 

REPARACIJA 

190 Reparacije šarenice, ciliarnika ali sprednjega prekata 

42764-03 Iridoplastika 
Koreoplastika 

Pupiloplastika 

42785-01 Laserska iridoplastika 
Laserska koreoplastika 

Laserska pupiloplastika 

42807-00 Laserska fotomidriaza 

42808-00 Laserska fotoiridosinereza 

DRUGI POSEGI 

191 Glavkomske operacije 

Koda tudi pri izvajanju: 
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• subkonjunktivalnega injiciranja 5-FU [fluorouracil] (42824-01 [251]) 

42752-00 Vstavitev glavkomske valvule 
Vstavitev drenažnega nastavka, kot je ploščica Molteno 

42755-00 Odstranitev glavkomske valvule 
Odstranitev drenažnega nastavka, kot je ploščica Molteno 

42746-00 Zdravljenje pooperativne hipotonije/fistule s pripomočki za tamponado 
Simmondova operacija 

42770-00 Uničenje ciliarnika 
Ciklokrioterapija 

Ciklodializa 

Ciklodiatermija 

Ciklofotokoagulacija 

Izključuje: ciklokrioterapije z zunanjo sondo (42818-01 [188]) 

42758-00 Goniotomija 

42794-00 Prekinitev skleralnih šivov z laserjem po trabekuloplastiki 
Razkroj skleralnih šivov z laserjem po trabekuloplastiki 

42746-01 Iridenkleiza 

42746-02 Trepanacija beločnice z iridektomijo 

42746-03 Termokavterizacija sklere z iridektomijo 

42746-04 Trabekulektomija 

 0740 

42782-00 Laserska trabekuloplastika 

42749-00 Revizija fistulizacije beločnice 
Postopek brisanja igle 

Revizija filtrirnega mehurčka 

42746-05 Drugi filtracijski posegi pri glavkomu, ki niso uvrščeni drugje 
Fistulizacija beločnice pri glavkomu 

Vključuje: iridektomijo 

Izključuje: revizije skleralne fistulizacije (42749-00 [191]) 
s trabekulektomijo (42746-04 [191]) 

90075-00 Drugi posegi pri glavkomu 

192 Drugi posegi na šarenici, ciliarniku in sprednjem prekatu 

90076-00 Drugi posegi na šarenici 

90076-01 Drugi posegi na ciliarniku 

90076-02 Drugi posegi na sprednjem prekatu 

LEČA 

DODAJANJE, VSTAVITEV, ODSTRANITEV 

193 Vstavitev umetne intraokularne leče 

Izključuje: vstavitve z odstranitvijo: 
• po sivi mreni (42731-00 [201]) 

• očesne leče z izjemo otroške sive mrene (glej bloke [195] do [200]) 
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42703-00 Vstavitev umetne leče v zadnji prekat na šarenico in beločnico 

Izključuje: vstavitve z odstranitvijo (42710-00 [194]) 

42701-00 Vstavitev upogljive umetne leče 
Vstavitev upogljive proteze intraokularne leče 

Izključuje: vstavitve z odstranitvijo (42707-00, 42710-00 [194]) 

42701-01 Vstavitev druge umetne leče 
Vstavitev toge proteze intraokularne leče 

Izključuje: vstavitve z odstranitvijo (42707-00, 42710-00 [194]) 

194 Zamenjava ali odstranitev umetne leče 

42707-00 Zamenjava umetne leče 

42710-00 Zamenjava umetne leče z všitjem nove v zadnji prekat na šarenico in beločnico 

42704-00 Odstranitev umetne leče 

Izključuje: odstranitve z zamenjavo (42707-00, 42710-00 [194]) 

195 Intrakapsularna odstranitev očesne leče 

Intrakapsularna odstranitev sive mrene 

Izključuje: odstranitve otroške sive mrene (42716-00 [202]) 

42698-00 Intrakapsularna odstranitev očesne leče 

42702-00 Intrakapsularna odstranitev očesne leče z vstavitvijo upogljive umetne leče 

42702-01 Intrakapsularna odstranitev očesne leče z vstavitvijo druge umetne leče 
Intrakapsularna odstranitev očesne leče z vstavitvijo toge umetne leče 

196 Ekstrakapsularna odstranitev očesne leče z aspiracijo 

Ekstrakapsularna odstranitev sive mrene samo z aspiracijo 

Izključuje: odstranitve otroške sive mrene (42716-00 [202]) 

42698-01 Ekstrakapsularna odstranitev očesne leče z aspiracijo in irigacijo  

42702-02 Ekstrakapsularna odstranitev očesne leče z aspiracijo in irigacijo z vstavitvijo upogljive umetne 
leče 

42702-03 Ekstrakapsularna odstranitev očesne leče s aspiracijo in irigacijo z vstavitvijo druge umetne 
leče 
Ekstrakapsularna odstranitev očesne leče z aspiracijo in irigacijo z vstavitvijo toge umetne leče 

197 Ekstrakapsularna odstranitev očesne leče s fakoemulzifikacijo 

Ekstrakapsularna odstranitev sive mrene s fakoemulzifikacijo 

Izključuje: odstranitve otroške sive mrene (42716-00 [202]) 

42698-02 Ekstrakapsularna odstranitev očesne leče s fakoemulzifikacijo in aspiracijo katarakte  

42702-04 Ekstrakapsularna odstranitev očesne leče s fakoemulzifikacijo in aspiracijo katarakte z 
vstavitvijo upogljive umetne leče 

42702-05 Ekstrakapsularna odstranitev očesne leče s fakoemulzifikacijo in aspiracijo katarakte z 
vstavitvijo druge umetne leče 
Ekstrakapsularna odstranitev očesne leče s fakoemulzifikacijo in aspiracijo katarakte z vstavitvijo toge umetne 

leče 
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198 Ekstrakapsularna odstranitev očesne leče z mehanično fakofragmentacijo 

Ekstrakapsularna odstranitev sive mrene s fakofragmentacijo 

Izključuje: odstranitve otroške sive mrene (42716-00 [202]) 

42698-03 Ekstrakapsularna odstranitev očesne leče z mehanično fakofragmentacijo in aspiracijo 
katarakte 

42702-06 Ekstrakapsularna odstranitev očesne leče z mehanično fakofragmentacijo in aspiracijo 
katarakte z vstavitvijo upogljive umetne leče 

42702-07 Ekstrakapsularna odstranitev očesne leče z mehanično fakofragmentacijo in aspiracijo 
katarakte z vstavitvijo druge umetne leče 
Ekstrakapsularna odstranitev očesne leče z mehanično fakofragmentacijo in aspiracijo katarakte z vstavitvijo 

toge umetne leče 

199 Druga ekstrakapsularna odstranitev očesne leče 

Ekstrakapsularna odstranitev sive mrene, BDO 

Izključuje: odstranitve otroške sive mrene (42716-00 [202]) 

42698-04 Druga ekstrakapsularna odstranitev očesne leče 

42702-08 Druga ekstrakapsularna odstranitev očesne leče z vstavitvijo upogljive umetne leče 

42702-09 Druga ekstrakapsularna odstranitev očesne leče z vstavitvijo upogljive umetne leče 
Druga ekstrakapsularna odstranitev očesne leče z vstavitvijo toge umetne leče 

200 Druga odstranitev očesne leče 

Izključuje: odstranitve otroške sive mrene (42716-00 [202]) 

42731-01 Odstranitev očesne leče s posteriorno sklerotomijo z odstranitvijo steklovine 

Vključuje: razslojitev tračkov steklovine 
vstavitev umetne leče (upogljive) (toge) 

odstranitev preretinalnih membran 

42698-05 Druga odstranitev očesne leče 
Odstranitev sive mrene, BDO 

42702-10 Druga odstranitev očesne leče z vstavitvijo upogljive umetne leče 
Odstranitev sive mrene z vstavitvijo upogljive umetne leče, BDO 

42702-11 Druga odstranitev očesne leče z vstavitvijo druge umetne leče 
Odstranitev sive mrene z vstavitvijo toge umetne leče, BDO 

201 Odstranitev sekundarne katarakte 

42737-00 Nabodenje posteriorne kapsule leče 

42734-00 Kapsulotomija leče z laserjem 
Discizija leče 

42788-00 Kapsulotomija leče z laserjem 
Discizija leče z laserjem 

42791-02 Kortikoliza lečnih delcev z laserjem 

42719-00 Kapsulektomija leče 

 

42722-00 Kapsulektomija leče s posteriorno sklerotomijo 

42731-00 Kapsulektomija leče s posteriorno sklerotomijo z odstranitvijo steklovine 
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Vključuje: razslojitev tračkov steklovine 
vstavitev umetne leče (upogljive) (toge) 

odstranitev preretinalnih membran 

42719-02 Mehanična fragmentacija sekundarne membrane 

202 Drugo dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na leči 

42716-00 Odstranitev otroške sive mrene 
Odstranitev otroške sive mrene z: 

• aspiracijo 

• ekscizijo 

DRUGI POSEGI 

203 Drugi posegi na leči 

42704-01 Repozicija umetne leče 

Izključuje: repozicije z vstavitvijo (42701-01 [193]) 

42713-00 Repozicija umetne leče z všitjem leče 

Izključuje: repozicije z vstavitvijo (42701-01 [193]) 

90077-00 Drugi posegi na leči 

PREKATNA VODKA, STEKLOVINA 

DODAJANJE, VSTAVITEV, ODSTRANITEV 

204 Aspiracija prekatne vodke ali steklovine 

Vključuje: aspiracijo s paracentezo 

42740-00 Diagnostična aspiracija prekatne vodke 

42740-01 Diagnostična aspiracija steklovine 

42740-04 Terapevtska aspiracija prekatne vodke 

42740-05 Terapevtska aspiracija steklovine 

205 Dodajanje, vstavljanje ali odstranitev v prekatni vodki ali steklovini  

42815-00 Odstranitev silikonskega olja 

DESTRUKCIJA 

206 Destruktivni posegi v prekatni vodki ali steklovini 

42791-00 Laserska fotodisrupcija steklovine v sprednjem prekatu 
Laserska vitreoliza 

42791-01 Laserska fotodisrupcija fibrina v sprednjem prekatu 
Laserska fibrinoliza 
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EKSCIZIJA 

207 Vitrektomija 

42719-01 Odstranitev steklovine, sprednji pristop 
Vitrektomija, BDO 

42722-01 Popolna odstranitev steklovine z razslojitvijo tračkov steklovine 
Vitrektomija s sklerotomijo zadajšnjega prekata (pristop pars plana) 

Vključuje: zamenjavo steklovinske tekočine 

Izključuje: odstranitve s/z: 
• kapsulektomijo (42731-00 [201]) 

• odstranitvijo očesne leče (42731-01 [200]) 

• odstranitvijo preretinalne membrane (42725-00 [207]) 

42725-00 Popolna odstranitev steklovine z razslojitvijo tračkov steklovine z odstranitvijo preretinalne 
membrane 
Vitrektomija s sklerotomijo zadajšnjega prekata (pristop pars plana) z lupljenjem preretinalne membrane 

Vključuje: krioterapijo na mrežnici z notranjo sondo 
zamenjavo steklovinske tekočine 

Izključuje: odstranitve s/z: 
• kapsulektomijo (42731-00 [201]) 

• odstranitvijo očesne leče (42731-01 [200]) 

DRUGI POSEGI 

208 Drugi posegi na steklovini 

90078-00 Drugi posegi na steklovini 

ZADNJI OČESNI SEGMENT - MREŽNICA, ŽILNICA, ZADNJI PREKAT  

DODAJANJE, VSTAVITEV, ODSTRANITEV 

209 Dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na mrežnici, žilnici ali zadnjem prekatu 

42740-03 Injekcija terapevtskih substanc v zadnji prekat 

Vključuje:  injekcijo s paracentezo 

42566-00 Odstranitev intraokularnega tujka iz zadnjega segmenta z magnetom 

Izključuje: odstranitve z incizijo (42569-00 [210]) 

42812-00 Odstranitev kirurških vsadkov iz zadnjega očesnega segmenta 
Odstranitev: 

• obkrožajočega silikonskega: 

 • traku 

 • cevke 

• vsadka: 

 • zadnjega očesnega segmenta 

 • mrežničnega 

 • skleralne (plombe) 
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INCIZIJA 

210 Incizije na mrežnici, žilnici ali zadnjem prekatu 

42569-00 Nemagnetna odstranitev intraokularnega tujka iz zadnjega segmenta 

Vključuje: odstranitev z incizijo 

90096-00 Posteriorna sklerotomija 

DESTRUKCIJA 

211 Destruktivni posegi na mrežnici, žilnici ali zadnjem prekatu 

42809-00 Uničenje mrežnice s fotokoagulacijo 
Uničenje korioretinalne lezije s fotokoagulacijo 

42811-00 Transpupilarna termoterapija 

42818-00 Krioterapija mrežnice z zunanjo sondo 
Krioterapija korioretinalne lezije z zunanjo sondo 

Izključuje: krioterapije pri zdravljenju odstopa mrežnice (42773-01 [212]) 

90094-00 Uničenje mrežničnih lezij z diatermijo 

REPARACIJA 

212 Reparacija odstopa mrežnice 

Zdravljenje pretrga mrežnice 

Izključuje: revizije predhodnega posega zaradi odstopa mrežnice (42779-00 [213]) 

42773-00 Zdravljenje odstopa mrežnice z diatermijo 

Izključuje: zdravljenja s skleralno plombo (42776-00 [212]) 

42773-01 Zdravljenje odstopa mrežnice s krioterapijo 
Pnevmatska retinopeksija 

Izključuje: zdravljenja s/z: 
• skleralno plombo (42776-00 [212]) 

• vitrektomijo (42725-00 [207]) 

42776-00 Zdravljenje odstopa mrežnice s skleralno plombo 

Vključuje: zračno temponado 
krioterapijo 

diatermijo 

izmenjavo tekočin/plina 

vsadek 

vitrektomijo 

42809-01 Fotokoagulacija pri odstopu mrežnice 

90079-00 Drugo zdravljenje odstopa mrežnice 
Zdravljenje odstopa mrežnice, ki ni opredeljeno drugje 

REVIZIJA 

213 Revizije na mrežnici, žilnici in zadajšnjem prekatu 

42779-00 Revizija predhodne operacije odstopa mrežice 
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DRUGI POSEGI 

214 Drugi posegi na mrežnici, žilnici ali zadajšnjem prekatu 

90080-02 Translokacija makule 
Makularna: 

• repozicija 

• rotacija 

Vključuje: translokacijo s/z: 
• korioskleralnim skrajšanjem 

• retinotomijo 

Koda tudi pri izvajanju: 

• vitrektomije (glej blok [207]) 

90080-00 Drugi posegi na mrežnici ali žilnici 

90080-01 Drugi posegi na zadajšnjem prekatu 

ZUNANJE OČESNE MIŠICE 

 

EKSCIZIJA 

215 Ekscizije dela zunanje očesne mišice 

30075-36 Biopsija zunanje očesne mišice ali kite 

REPARACIJA 

216 Reparacija strabizma 

Operativna oskrba strabizma z: 

• vstavljanjem 

• podaljševanjem 

• recesijo 

• resekcijo 

• skrajšanjem 

18366-00 Terapija strabizma z botulinom 

Vključuje: elektromiografijo 

42848-00 Transplantacija mišic pri strabizmu 
Hummelsheimova operacija 

Transpozicija ekstraokularne mišice 

42833-00 Operacija strabizma, ki zajema eno mišico ali dve mišici, eno oko 

42833-01 Operacija strabizma, ki zajema eno mišico ali dve mišici, obe očesi 

42839-00 Operacija strabizma, ki zajema 3 ali več mišic, eno oko 

42839-01 Operacija strabizma, ki zajema 3 ali več mišic, obe očesi 

217 Druga reparacija zunanjih očesnih mišic 

42854-00 Rekonstrukcija raztrgane ekstraokularne mišice 
Osvoboditev ujete ekstraokularne mišice 

Adhezioliza ekstraokularne mišice 

Rekonstrukcija laceracije: 

• ekstraokularne mišice ali kite 
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• Tenonove kapsule 

REVIZIJA 

218 Revizije na zunanjih očesnih mišicah 

42845-00 Ponovno fiksiranje varovalnih šivov po predhodni operaciji za korekcijo strabizma, eno oko 

42845-01 Ponovno fiksiranje varovalnih šivov po predhodni operaciji za korekcijo strabizma, obe očesi 

PONOVITVENA OPERACIJA 

219 Reoperacije na zunanjih očesnih mišicah 

42848-01 Reoperacija transplantacije mišic pri strabizmu, druga operacija 
Druga Hummelsheimova operacija 

42851-00 Reoperacija transplantacije mišic pri strabizmu, tretja ali kasnejša operacija 
Tretja ali kasnejša Hummelsheimova operacija 

42833-02 Reoperacija strabizma, ki zajema eno mišico ali dve mišici, eno oko, druga operacija 

42833-03 Reoperacija strabizma, ki zajema eno mišico ali dve mišici, obe očesi, druga operacija 

42839-02 Reoperacija strabizma, ki zajema tri ali več mišic, eno oko, druga operacija 

42839-03 Reoperacija strabizma, ki zajema tri ali več mišic, obe očesi, druga operacija 

42836-00 Reoperacija strabizma, ki zajema eno ali dve mišici, eno oko, tretja ali kasnejša operacija 

42836-01 Reoperacija strabizma, ki zajema eno ali dve mišici, obe očesi, tretja ali kasnejša operacija 

42842-00 Reoperacija strabizma, ki zajema tri ali več mišic, eno oko, tretja ali kasnejša operacija 

42842-01 Reoperacija strabizma, ki zajema tri ali več mišic, obe očesi, tretja ali kasnejša operacija 

DRUGI POSEGI 

220 Drugi posegi na zunanji očesni mišici ali kiti 

90081-00 Drugi posegi na zunanji očesni mišici ali kiti 

ORBITA 

DODAJANJE, VSTAVITEV, ODSTRANITEV 

221 Dodajanje, vstavljanje ali odstranitev v orbiti 

42824-00 Retrobulbarno injiciranje alkohola ali drugega zdravila 

INCIZIJA 

222 Orbitotomija 

42533-00 Eksplorativna orbitotomija 
Orbitotomija, BDO 

Vključuje: drenažo 

Izključuje: orbitotomije z: 
• biopsijo (42533-01 [224]) 

• ekscizijo lezije (42542-00 [224]) 
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• odstranitvijo tujka (42542-01 [224]) 

223 Druge incizije orbite 

42572-00 Drenaža orbitalnega abscesa 

Izključuje: drenaže z orbitotomijo (42533-00 [222]) 

42572-01 Drenaža orbitalne ciste 

Izključuje: drenaže z orbitotomijo (42533-00 [222]) 

EKSCIZIJA 

224 Orbitotomija z biopsijo ali ekscizijo 

Izključuje: orbitotomije z odstranitvijo in zamenjavo kosti (glej blok [227]) 

42542-00 Eksplorativna orbitotomija, sprednji pristop, z ekscizijo lezije 

42543-00 Eksplorativna orbitotomija, retrobulbarni pristop, z ekscizijo lezije 

42542-01 Eksplorativna orbitotomija, sprednji pristop, z odstranitvijo tujka 
Odstranitev orbitalnega tujka, sprednji pristop, z incizijo 

42543-01 Eksplorativna orbitotomija, retrobulbarni pristop, z odstranitvijo tujka 
Odstranitev orbitalnega tujka, retrobulbarni pristop, z incizijo 

42545-01 Orbitotomija zaradi dekompresije orbite z odstranitvijo intraorbitalnega 
(peribulbarnega)(retrobulbarnega) maščevja 

Opomba: Izvaja se pri distiroidni bolezni očesa 

42533-01 Eksplorativna orbitotomija z biopsijo 

225 Eksenteracija orbite 

Evisceracija orbite 

42536-00 Eksenteracija orbite 

42536-01 Eksenteracija orbite s kožnim presadkom 

Izključuje: eksenteracije s transplantacijo temporalne mišice (42536-03 [225]) 

42536-02 Eksenteracija orbite z režnjem temporalne mišice 

Izključuje: eksenteracije s kožnim presadkom (42536-03 [225]) 

42536-03 Eksenteracija orbite s kožnim presadkom in z režnjem temporalne mišice 

42536-04 Eksenteracija orbite z odstranitvijo sosednjega tkiva 

42536-05 Eksenteracija orbite s terapevtsko odstranitvijo kosti orbite 

226 Druge ekscizije orbite 

42573-00 Ekscizija orbitalnega dermoida, pred orbitalnim septumom 

42574-00 Ekscizija orbitalnega dermoida, za orbitalnim septumom 

REPARACIJA 

227 Orbitotomija z odstranitvijo in zamenjavo kosti 

Dekompresija orbitotomije z odstranitvijo in zamenjavo kosti 
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42530-00 Eksplorativna orbitotomija z odstranitvijo in zamenjavo kosti 

42530-01 Eksplorativna orbitotomija z biopsijo, z odstranitvijo in zamenjavo kosti 

42539-00 Eksplorativna orbitotomija z ekscizijo lezije, z odstranitvijo in zamenjavo kosti 

42539-01 Eksplorativna orbitotomija z odstranitvijo tujka, z odstranitvijo in zamenjavo kosti 

42545-00 Orbitotomija zaradi dekompresije orbite s fenestracijo dveh ali več sten 

Vključuje: odstranitev in zamenjavo kosti 

Opomba: Izvaja se pri distiroidni bolezni očesa 

228 Druge reparacije v orbiti 

42530-02 Reparacija rane orbite 

90082-00 Druga reparacija orbite 

DRUGI POSEGI 

229 Drugi posegi v orbiti 

42821-00 Očesna transiluminacija  
Retrobulbarna transiluminacija 

90083-00 Drugi posegi v orbiti    

VEKA 

DODAJANJE, VSTAVITEV, ODSTRANITEV 

230 Dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na veki 

42869-00 Vstavitev vsadka v veko 
Korekcija zaprtja vek pri paralizi facialnega živca 

18370-00 Injiciranje botulina v veke 
Injiciranje botulina v orbikularno mišico zaradi blefarospazma 

Izključuje: pri strabizmu (18366-00 [216]) 

INCIZIJA 

231 Incizije veke 

90084-00 Incizija veke 
Incizija roba veke 

90090-00 Ločitev blefarorafije 

90091-00 Kantotomija 
Povečanje palpebralne fisure 

EKSCIZIJA 

Izključuje: ekscizije roba veke po celotni debelini (45665-01 [1662]) 
    redukcije veke (45617-00, 45620-00 [1662]) 

232 Biopsija veke 

30071-02 Biopsija veke 
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233 Druge ekscizije veke 

42575-00 Ekscizija ciste tarzalne plošče 
Ekscizija halazija 

Ekstirpacija tarzalne ciste 

42578-00 Ekscizija hrustanca tarzalne plošče 
Revizija brazgotine tarzalne plošče 

Tarsektomija 

Izključuje: redukcije veke (45617-00, 45620-00 [1662]) 

REPARACIJA 

234 Presadek na veke 

Goretex presadek na veko, z recesijo retraktorjev veke 

Skleralni presadek na veko, z recesijo retraktorjev veke 

42860-00 Presadek zgornje veke z recesijo retraktorjev, eno oko 

42860-01 Presadek zgornje veke z recesijo retraktorjev, obe očesi 

42860-02 Presadek spodnje veke z recesijo retraktorjev, eno oko 

42860-03 Presadek spodnje veke z recesijo retraktorjev, obe očesi 

235 Kantoplastika 

42590-00 Lateralna kantoplastika   
Kantoplastika, BDO 

42590-01 Medialna kantoplastika 

236 Druge reparacije na veki 

42584-00 Tarzorafija 
Blefarorafija 

Kantorafija 

42854-01 Reparacija medialnega palpebralnega ligamenta 

30052-01 Reparacija rane veke 
Reparacija laceracije veke 

42863-00 Recesija veke 
Recesija veke zaradi: 

• anoftalmije 

• retrakcije veke 

Izključuje: recesije s presadkom na veko (42860 [234]) 

42872-00 Elevacija obrvi zaradi pareze 

90085-00 Druga reparacija veke 

REKONSTRUKCIJA 

237 Rekonstrukcije veke 

90095-00 Rekonstrukcija veke s presadkom lasnih mešičkov 

DRUGI POSEGI 
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238 Posegi za korekcijo trihiaze 

42587-00 Korekcija trihiaze s krioterapijo, eno oko 

42587-01 Korekcija trihiaze s krioterapijo, obe očesi 

42587-02 Korekcija trihiaze z laserjem, eno oko 

42587-03 Korekcija trihiaze z laserjem, obe očesi 

42587-04 Korekcija trihiaze z elektrolizo, eno oko 

42587-05 Korekcija trihiaze z elektrolizo, obe očesi 

239 Posegi zaradi ektropija ali entropija  

 0741 

Koda tudi pri izvajanju: 

• rekonstrukcije veke (45614-00, 45671-01, 45674-01 [1684]) 

42581-00 Kavterizacija ektropija 

42581-01 Kavterizacija entropija 

42866-00 Reparacija ektropija ali entropija z zategnitvijo ali skrajšanjem spodnjih retrakorjev 
Repozicija zadnje lamele veke z zategnitvijo ali skrajšanjem spodnjih retrakorjev 

42866-01 Reparacija ektropija ali entropija z drugimi posegi na spodnjih retrakorjih 
Repozicija zadnje lamele veke z drugo reparacijo spodnjih retrakorjev 

45626-00 Korekcija ektropija ali entropija s šivom 
Repozicija sprednje lamele veke 

45626-01 Korekcija ektropija ali entropija s klinasto resekcijo 
Tarzokonjunktivalna diamantna reparacija ektropija 

240 Drugi posegi na veki 

90086-00 Drugi posegi na veki 

LAKRIMALNI APARAT  

DODAJANJE, VSTAVITEV, ODSTRANITEV 

241 Sondiranje solznih izvodil 

Solzni kanalček 

Solzni punktum 

Nazolakrimalni vod 

Vključuje: odstranitev kalkulusa 
sondiranje z dilatacijo in čiščenjem 

42614-01 Sondiranje solznih izvodil v lokalni anesteziji, enostransko 

42615-01 Sondiranje solznih izvodil v lokalni anesteziji, obojestransko 

242 Vstavitev, zamenjava ali odstranitev nazolakrimalne cevke 

42608-01 Vstavitev pyrex steklene nazolakrimalne intubacije v solzno vrečko 
Vstavitev cevke Lester Jones (Jones) 

Koda tudi pri izvajanju: 

• konjunktivodakriocistorinostomije (42629-00 [247]) 

• dakriocistorinostomije (42623-00 [247]) 
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Izključuje: zamenjave cevke (42614-00, 42615-00 [242]) 

42608-00 Vstavitev nazolakrimalne cevke/stenta v solzni/veznični mešiček 
Vstavitev cevke Crawford 

Vstavitev cevke Monoka 

Vstavitev silikonske cevke 

Koda tudi pri izvajanju: 

• konjunktivodakriocistorinostomije (42629-00 [247]) 

• dakriocistori 90000-001 tomije (42623-00 [247]) 

Izključuje: zamenjave cevke (42614-00, 42615-00 [242]) 

42614-00 Zamenjava nazolakrimalne cevke v lokalni anesteziji, enostranska 

42615-00 Zamenjava nazolakrimalne cevke v lokalni anesteziji, obojestranska 

42614-02 Odstranitev nazolakrimalne cevke v lokalni anesteziji, enostranska 

42615-02 Odstranitev nazolakrimalne cevke v lokalni anesteziji, obojestranska 

243 Drugo dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na lakrimalnem aparatu 

42620-00 Okluzija solznega punktuma s čepkom 
Zaprtje solznega punktuma s čepkom 

90087-00 Odstranitev čepka iz solznega punktuma 

INCIZIJA 

244 Incizije na solznem aparatu 

42593-01 Incizija solzne žleze 

Vključuje: odstranitev kalkulusa 

42617-00 Incizija solznega punktuma 
Poseg pristriženja punktuma 

Vključuje: odstranitev kalkulusa 

42596-00 Incizija solznega mešička 
Odstranitev tujka iz solznega mešička 

Vključuje: odstranitev kalkulusa 

42596-03 Druge incizije solznih izvodil 
Incizija nazolakrimalnega voda 

DESTRUKCIJA 

245 Destruktivni posegi na lakrimalnem aparatu 

42622-00 Okluzija solznega punktuma s kavterizacijo 

Vključuje: diatermijo 

EKSCIZIJA 

246 Ekscizije na lakrimalnem aparatu 

30075-35 Biopsija solzne žleze 

                                                 

 



 

98 

 

42593-00 Ekscizija solzne žleze 
Dakrioadenektomija 

Ekscizija lezije solzne žleze 

Vključuje: incizijo palpebralne mečice 

42596-01 Ekscizija solznega mešička 
Biopsija solznega mešička 

Ekscizija lezije solznega mešička 

42605-01 Ekscizija solznih izvodil 

Vključuje: solzne kanalčke 
solzni punktum 

nazolakrimalni vod 

REPARACIJA 

247 Reparacije na lakrimalnem aparatu 

42605-00 Reparacija solznega kanalčka 

42623-00 Dakriocistorinostomija [DCR] 
Fistulizacija solznega mešička na nosno votlino 

Koda tudi pri izvajanju: 

• vzpostavitve prehodnosti solznega kanalčka (42599, 42602 [249]) 

• vstavitve nazolakrimalne cevke/stenta (42608 [242]) 

Izključuje: reoperacije, drugih ali naslednjih posegov (42626-00 [248]) 
dakriocistorinostomije z vezničnim prekritjem (42629-00 [247]) 

42629-00 Konjunktivodakriocistorinostomija [CDCR] 
Dakriocistorinostomija z vezničnim prekritjem 

Koda tudi pri izvajanju: 

• vzpostavitve prehodnosti solznega kanalčka (42599-00, 42599-01, 42602-00, 42602-01 [249]) 

• vstavitve nazolakrimalne cevke/stenta (42608-00, 42608-01 [242]) 

90092-00 Reparacija solznega punktuma, ki ni uvrščen drugje 

PONOVITVENA OPERACIJA 

248 Reoperacije na solznih izvodilih 

42626-00 Reoperacija dakriocistorinostomije, drugi ali naslednji posegi 

Koda tudi pri izvajanju: 

• vzpostavitve prehodnosti solznega kanalčka (42599-00, 42599-01, 42602-00, 42602-01 [249]) 

• vstavitve nazolakrimalne cevke/stenta (42608-00, 42608-01 [242]) 

DRUGI POSEGI 

249 Posegi za vzpostavitev prehodnosti solznih izvodil 

Vključuje: vstavitev drenažne cevke/stenta (steklo) ( silikon) 

42599-00 Zaprti poseg za vzpostavitev prehodnosti solznega kanalčka, eno oko 

42599-01 Zaprti poseg za vzpostavitev prehodnosti solznega kanalčka, obe očesi 

42602-00 Odprti poseg za vzpostavitev prehodnosti solznega kanalčka, eno oko 

42602-01 Odprti poseg za vzpostavitev prehodnosti solznega kanalčka, obe očesi 
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250 Drugi posegi na lakrimalnem aparatu 

90088-00 Drugi posegi na lakrimalnem aparatu 

VEZNICA 

DODAJANJE, VSTAVITEV, ODSTRANITEV 

251 Dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na veznici 

42824-01 Subkonjunktivalna injekcija 

Vključuje: injiciranje 5-FU [fluorouracil] 

Izključuje: lokalnih zdravil - izpustite kodo 

30061-04 Odstranitev površinskega tujka veznice 

INCIZIJA 

252 Incizije veznice 

42644-03 Odstranitev tujka iz veznice 

42632-01 Incizija veznice 
Konjunktivalna peritomija 

DESTRUKCIJA 

253 Destruktivni posegi na veznici 

Izključuje: destrukcije z ekscizijo (42683-00 [254]) 

42677-00 Kavterizacija veznice 
Kavterizacija lezije na veznici 

42680-00 Krioterapija veznice 
Krioterapija lezije na veznici 

EKSCIZIJA 

254 Ekscizije veznice 

42676-00 Biopsija veznice 

42683-00 Ekscizija lezije ali tkiva veznice 
Ekscizija ciste na veznici 

REPARACIJA 

255 Reparacije na veznici 

42632-02 Reparacija raztrganine veznice 

Izključuje: reparacije beločnice (42551-01, 42551-02 [162]) 

42641-00 Sluznični presadek na veznico 

90093-00 Konjunktivoplastika 

42641-01 Avtologni presadek veznice 
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DRUGI POSEGI NA VEZNICI 

256 Drugi posegi na veznici 

90089-00 Drugi posegi na veznici 
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POGLAVJE 4 

KLINIČNI POSEGI NA UŠESIH IN MASTOIDNI KOSTI 
(BLOKI 300–333) 

ZUNANJE UHO 

Vključuje: uhelj 
 zunanji sluhovod 

PREGLED 

300 Pregledi zunanjega ušesa 

90119-00 Otoskopija 

DODAJANJE, VSTAVITEV, ODSTRANITEV 

301 Dodajanje, vstavljanje ali odstranitev v zunanjem ušesu  

41500-00 Odstranitev tujka iz zunanjega sluhovoda brez incizije 

Izključuje: odstranitve timpanostomske cevke (41644-00 [312]) 

INCIZIJA 

302 Incizije  v zunanjem sluhovodu 

41503-00 Odstranitev tujka iz zunanjega sluhovoda z incizijo 

Izključuje: odstranitve timpanostomske cevke (41644-00 [312]) 

EKSCIZIJA 

303 Ekscizije v zunanjem ušesu 

Izključuje: ekscizije roba ušesa po celotni debelini (45665-01 [1663]) 

30075-28 Biopsija zunanjega ušesa 

30104-00 Ekscizija preavrikularne fistule 
Radikalna ekscizija preavrikularne fistule ali ciste 

41506-00 Odstranitev polipa zunanjega ušesa 

41509-00 Odstranitev holesteatoma zunanjega sluhovoda 

41518-00 Odstranitev eksostoz zunanjega sluhovoda 

REPARACIJA 

304 Reparacije zunanjega ušesa 

30052-00 Oskrba rane zunanjega ušesa 
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41521-00 Korekcija stenoze zunanjega sluhovoda 

Vključuje: meatoplastiko 

41521-01 Korekcija stenoze zunanjega sluhovoda s kožnim režnjem 

Vključuje: meatoplastiko 

90110-00 Drugi obnovitveni posegi zunanjega ušesa 
Reparacija: 

• uhlja, BDO 

• zunanjega sluhovoda, BDO 

REKONSTRUKCIJA 

305 Rekonstrukcije v zunanjem ušesu 

41512-00 Rekonstrukcija zunanjega sluhovoda 
Meatoplastika 

Vključuje: odstranitev: 
• kosti 

• hrustanca 

Koda tudi pri izvajanju: 

• radikalne (modificirane) mastoidektomije (41557 [323], 41560 [325], 41563 [326]) 

Izključuje: rekonstrukcije zaradi korekcije stenoze sluhovoda (41521-02 [304]) 

45662-00 Rekonstrukcija zunanjega sluhovoda pri kongenitalni atreziji 

Izključuje: rekonstrukcije zaradi korekcije stenoze sluhovoda (41521-00, 41521-01 [304]) 

DRUGI POSEGI 

306 Drugi posegi v zunanjem ušesu 

Vključuje: uhelj 
zunanji sluhovod 

90111-00 Drugi posegi v zunanjem ušesu, ki niso uvrščeni drugje 
Incizija zunanjega ušesa 

BOBNIČ IN SREDNJE UHO 

PREGLED 

307 Pregledi bobniča ali srednjega ušesa 

41650-00 Enostranska otomikroskopija 
Pregled mastoidne votline, enostransko 

Izključuje: otomikroskopije s: 
• katerimkoli posegom na ušesu – izpustite kodo 

• toaleto ušesa (41647-00 [308]) 

41650-01 Obojestranska otomikroskopija 
Pregled mastoidne votline, obojestransko 

Izključuje: otomikroskopije s: 
• katerimkoli posegom na ušesu – izpustite kodo 

• toaleto ušesa (41647-01 [308]) 

41629-00 Timpanoskopija 
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Vključuje: odstranitev tujka iz srednjega ušesa 

Izključuje: preiskave zaradi operacije srednjega ušesa - izpustite kodo 

DODAJANJE, VSTAVITEV, ODSTRANITEV 

308 Dodajanje,  vstavljanje ali odstranitev na bobniču ali v srednjem ušesu 

41755-00 Katetrizacija Evstahijeve tube (ušesne troblje) 

41647-00 Toaleta ušesa, enostranska 
Odstranitev masla (cerumena) iz ušesa, enostransko 

41647-01 Toaleta ušesa, obojestranska 
Odstranitev masla (cerumena) iz ušesa, obojestransko 

INCIZIJA 

309 Miringotomija 

Miringotomija z: 

• aspiracijo srednjega ušesa 

• drenažo abscesa 

41626-00 Miringotomija, enostranska 

41626-01 Miringotomija, obojestranska 

41632-00 Miringotomija z vstavitvijo cevke, enostranska 

41632-01 Miringotomija z vstavitvijo cevke, obojestranska 

310 Druge incizije na bobniču ali v srednjem ušesu 

41533-00 Atikotomija 

Izključuje: atikotomije z: 
• mastoidektomijo (41551-00 [325], 41554-00 [326]) 

• miringoplastiko (41533-01 [313], 41536-01 [315]) 

• rekonstrukcijo kostnih defektov (41536 [315]) 

41599-00 Pregled notranjega sluhovoda z razbremenitvijo kranialnega živca 

41533-02 Druga incizija v srednjem ušesu 
Transekcija: 

• adhezije srednjega ušesa 

• bobniča 

DESTRUKCIJA 

311 Destruktivni posegi na bobniču ali srednjem ušesu 

41641-00 Kavterizacija perforiranega bobniča 
Diatermija perforiranega bobniča 

Izključuje: ekscizije perforiranega bobniča (41644-00 [312]) 

EKSCIZIJA 

312 Ekscizije na bobniču ali srednjem ušesu 

30075-29 Biopsija srednjega ušesa 

41635-00 Ekscizija lezije srednjega ušesa 
Odstranitev: 
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• kolesteatoma  }  
• granuloma  }  srednjega ušesa 
• polipa  }  

Izključuje: odstranitve lezije glomusa (41620-00, 41623-00 [312]) 
ekscizije z: 

• miringoplastiko (41635-01 [313], 41638-01 [315]) 

• rekonstrukcijo slušne kostne verige (41638-00, 41638-01 [315]) 

41644-00 Ekscizija roba perforiranega bobniča 

Vključuje: odstranitev timpanostomske cevke 

Izključuje: kavterizacije perforiranega bobniča (41641-00 [311]) 
ekcizije z miringoplastiko - izpustite kodo 

41620-00 Odstranitev glomusnega tumorja, transtimpanični pristop 

41623-00 Odstranitev glomusnega tumorja, transmastoidni pristop z mastoidektomijo 

41644-01 Druga ekscizija v srednjem ušesu 

REPARACIJA 

313 Miringoplastika 

41635-01 Ekscizija lezije srednjega ušesa z miringoplastiko 
Odstranitev: 

• kolesteatoma  }  
• granuloma  }  srednjega ušesa z miringoplastiko 
• polipa  }  

Izključuje: odstranitve lezije glomusa (41620-00, 41623-00 [312]) 
ekscizije z rekonstrukcijo slušne kostne verige (41638-01 [315]) 

41527-00 Miringoplastika, transmeatalno 

Vključuje: miringoplastiko z incizijo Rosen 

Izključuje: miringoplastike z rekonstrukcijo slušne kostne verige (41542-00 [315]) 

41530-00 Miringoplastika, retroavrikularni ali endavralni pristop 
Timpanoplastika, tip I 

Vključuje: pregled mastoida 

Koda tudi pri izvajanju: 

• meatoplastike (41512-00 [305]) 

Izključuje: miringoplastike z rekonstrukcijo slušne kostne verige (41542-00 [315]) 

41533-01 Miringoplastika z atikotomijo 

Izključuje: miringoplastiek z rekonstrukcijo kostnih defektov (41536-01 [315]) 

314 Druge reparacije na bobniču ali srednjem ušesu 

Vključuje: notranji sluhovod 
bobnič 

90112-00 Drugi obnovitveni posegi na bobniču ali srednjem ušesu 

REKONSTRUKCIJA 

315 Rekonstrukcije na bobniču ali srednjem ušesu 

41542-00 Miringoplastika z rekonstrukcijo slušne kostne verige 
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Timpanoplastika, tipi II, III, IV in V 

Vključuje: presadek 
protezo 

Izključuje: miringoplastike z: 
• ekscizijo lezije, srednje uho (41638-01 [315]) 

• mastoidektomijo (41554-00, 41563 [326]) 

41536-00 Atikotomija z rekonstrukcijo kostnega defekta 

41536-01 Atikotomija z rekonstrukcijo kostnega defekta in miringoplastiko 

41638-00 Ekscizija lezije srednjega ušesa z rekonstrukcijo slušne kostne verige 
Odstranitev: 

• kolesteatoma  }  
• granuloma  }  srednjega ušesa z rekonstrukcijo slušne kostne verige 
• polipa  }  

Vključuje: presadek 
protezo 

Izključuje: odstranitve lezije glomusa (41620-00, 41623-00 [312]) 
ekscizije z miringoplastiko (41638-01 [315]) 

41638-01 Ekscizija lezije srednjega ušesa z miringoplastiko in rekonstrukcijo slušne kostne verige 
Odstranitev: 

• kolesteatoma  }  
• granuloma  }  srednjega ušesa z miringoplastiko in rekonstrukcijo slušne kostne verige 
• polipa  }  

Vključuje: presadek 
protezo 

Izključuje: odstranitve lezije glomusa (41620-00, 41623-00 [312]) 

DRUGI POSEGI 

316 Drugi posegi na bobniču ali srednjem ušesu 

Vključuje: notranji sluhovod 
bobnič 

90113-00 Drugi posegi na Evstahijevi tubi 

90114-00 Drugi posegi na bobniču ali srednjem ušesu 

KOŠČICE SREDNJEGA UŠESA 

Vključuje: nakovalce 
 kladivce 

 stremence  

EKSCIZIJA 

317 Ekscizije na koščicah srednjega ušesa 

41608-00 Stapedektomija 

Vključuje: protezo 

REPARACIJA 

318 Reparacije na koščicah srednjega ušesa 
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41611-00 Mobilizacija koščic 

41608-01 Stapedotomija 

Vključuje: fenestracijo z: 
• laserjem 

• mikrosvedrom 

protezo 

REKONSTRUKCIJA 

319 Rekonstrukcije na koščicah srednjega ušesa 

41539-00 Rekonstrukcija slušne kostne verige 
Osikuloplastika 

Vključuje: presadek 
protezo 

Izključuje: rekonstrukcije z: 
• ekscizijo lezije srednjega ušesa (41638 [315]) 

• mastoidektomijo: 

 • z ohranjeno steno sluhovoda (41554-00 [326]) 

 • modificirano radikalno (41563-00 [326]) 

 • radikalno (41563-01 [326]) 

• miringoplastiko (41542-00, 41638-01 [315]) 

DRUGI POSEGI 

320 Drugi posegi na koščicah srednjega ušesa 

90115-00 Drugi posegi na koščicah srednjega ušesa 

 

MASTOID IN TEMPORALNA KOST  

DODAJANJE, VSTAVITEV, ODSTRANITEV 

321 Dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na mastoidu ali temporalni kosti 

41557-02 Implantacija elektromagnetnega slušnega pripomočka 
Slušni pripomoček za kostno prevodnost 

Izključuje: kohlearnega implanta (41617-00 [329]) 

INCIZIJA 

322 Incizije na mastoidu ali temporalni kosti 

41557-03 Trepanacija mastoida 

EKSCIZIJA 

323 Mastoidektomija 

Izključuje: mastoidektomije z: 
• dekompresijo endolimfatičnega mešička (41590 [330]) 

• vstavitvijo kohlearnega implanta (41617-00 [329]) 

• miringoplastiko (41551-00, 41560 [325], 41554-00, 41563 [326]) 

• rekonstrukcijo slušne kostne verige (41554-00, 41563 [326]) 

• delno ponovno sekcijo temporalne kosti (41584 [324]) 
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• odstranitvijo lezije glomusa (41623-00 [312]) 

41545-00 Mastoidektomija 
Kortikalna mastoidektomija 

41557-00 Modificirana radikalna mastoidektomija 

41557-01 Radikalna mastoidektomija 

41548-00 Obliteracija mastoidne votline 

Koda tudi pri izvajanju: 

• meatoplastike (41512-00 [305]) 

41564-00 Modificirana radikalna mastoidektomija z obliteracijo mastoidne votline, Evstahijeve tube in 
zaprtje zunanjega sluhovoda 

41564-01 Radikalna mastoidektomija z obliteracijo mastoidne votline, Evstahijeve tube in zaprtje 
zunanjega sluhovoda 

324 Druge ekscizije na mastoidu ali temporalni kosti 

30244-00 Odstranitev stiloidnega nastavka temporalne kosti 

41584-00 Delna resekcija temporalne kosti z mastoidektomijo 

41584-01 Delna resekcija temporalne kosti z mastoidektomijo in dekompresijo obraznega živca 

41587-00 Totalna resekcija temporalne kosti 

REPARACIJA 

325 Reparacije na mastoidu ali temporalni kosti 

Koda tudi pri izvajanju: 

• meatoplastike (41512-00 [305]) 

Izključuje: revizije mastoidektomije (41566-01, 41566-02 [327]) 
revizije z: 

• vstavitvijo kohlearnega implanta (41617-00 [329]) 

• rekonstrukcijo slušne kostne verige (41554-00, 41563 [326]) 

• delno ponovno sekcijo temporalne kosti (41584 [324]) 

• odstranitvijo lezije glomusa (41623-00 [312]) 

41551-00 Mastoidektomija z ohranjeno steno sluhovoda in miringoplastika 

Vključuje: mastoidektomijo z atikotomijo 

41560-00 Modificirana radikalna mastoidektomija z miringoplastiko 

41560-01 Radikalna mastoidektomija z miringoplastiko 

REKONSTRUKCIJA 

326 Rekonstrukcije na mastoidu ali temporalni kosti 

Timpanoplastika, tipi II, III, IV in V z mastoidektomijo 

Vključuje: presadek 
protezo 

Izključuje: rekonstrukcije pri reviziji (41566 [327]) 

41554-00 Mastoidektomija z ohranjeno steno sluhovoda, miringoplastika in rekonstrukcija slušne kostne 
verige 

Vključuje: atikotomijo 
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41563-00 Modificirana radikalna mastoidektomija, miringoplastika in rekonstrukcija slušne kostne verige 

41563-01 Radikalna mastoidektomija z miringoplastiko in rekonstrukcija slušne kostne verige 

REVIZIJA 

327 Revizije na mastoidu ali temporalni kosti 

Vključuje: miringoplastiko 

41566-00 Revizija mastoidektomije z ohranjeno steno sluhovoda 

41566-01 Revizija modificirane radikalne mastoidektomije 

41566-02 Revizija radikalne mastoidektomije 

DRUGI POSEGI 

328 Drugi posegi na mastoidu ali temporalni kosti 

90116-00 Drugi posegi na mastoidu ali temporalni kosti 

NOTRANJE UHO 

DODAJANJE, VSTAVITEV, ODSTRANITEV 

329 Dodajanje, vstavljanje ali odstranitev v notranjem ušesu 

41617-00 Vstavitev kohlearnega implanta 

Vključuje: mastoidektomijo 

41617-01 Odstranitev kohlearnega implanta 

INCIZIJA 

330 Incizije na notranjem ušesu 

41572-00 Labirintotomija 
Uničenje labirinta 

Incizija notranjega ušesa 

41590-00 Dekompresija endolimfatičnega mešička 

Vključuje: mastoidektomijo 

41590-01 Dekompresija endolimfatičnega mešička z obvodom 

Vključuje: mastoidektomijo 

EKSCIZIJA 

331 Ekscizije na notranjem ušesu 

30075-30 Biopsija notranjega ušesa 

41593-00 Prekinitev vestibularnega živca, translabirintni pristop 

41596-00 Prekinitev vestibularnega živca, retrolabirintni pristop 

Izključuje: prekinitve kohlearnega živca (41596-02 [331]) 
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41596-01 Prekinitev kohlearnega živca, retrolabirintni pristop 

Izključuje:  prekinitve vestibularnega živca (41596-02 [331]) 

41596-02 Prekinitev vestibularnega in kohlearnega živca, retrolabirintni pristop 

REPARACIJA 

332 Reparacije na notranjem ušesu 

41614-00 Zapora fistule okroglega okenca 

41614-01 Zapora fistule ovalnega okenca 
Zapora perilimfne fistule 

41614-02 Reparacija okroglega okenca 

Izključuje: reparacije pri zapori fistule okroglega okenca (41614-00 [332]) 

41615-00 Reparacija ovalnega okenca 

Izključuje: reparacije pri zapori fistule ovalnega okenca (41614-01 [332]) 
reparacije s katerimkoli drugim posegom na ušesu - izpustite kodo 

90117-00 Druga reparacija notranjega ušesa 
Fenestracija notranjega ušesa (vključno s kožnim presadkom) 

Reparacija: 

• kohlearna, BDO 

• labirintna, BDO 

Venski most na votlino fenestracije 

DRUGI POSEGI 

333 Drugi posegi v notranjem ušesu 

Vključuje: kohlearno 
notranji sluhovod 

labirint 

90118-00 Drugi posegi v notranjem ušesu 
Injekcija v notranje uho 
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POGLAVJE 5 

KLINIČNI POSEGI NA NOSU, USTIH IN ŽRELU 
(BLOKI 370–422) 

NOS 

PREGLED 

370 Pregledi v nosu 

41653-00 Pregled nosne votline in zgornjega žrela 
Drenaža hematoma v nosni votlini 

Izključuje: pregleda s katerimkoli drugim posegom na nosu, ustih in žrelu - izpustite kodo 
pregleda z biopsijo (41761-00 [375]) 

41764-00 Endoskopija nosu 
Rinoskopija 

Koda tudi pri izvajanju: 

• biopsije nazofarinksa (41761-00 [375]) 

41764-01 Sinusoskopija 

 0807 

41653-01 Drugi diagnostični postopki v nosu 

Opomba: Za nekirurške diagnostične posege glej poglavje 19 

DODAJANJE, VSTAVITEV, ODSTRANITEV 

371 Dodajanje, vstavljanje ali odstranitev v nosu 

41907-00 Vstavitev septalnega gumba 

INCIZIJA 

372 Incizij v nosu 

41659-00 Odstranitev tujka iz nosu 

41683-00 Razrešitev nosnih zarastlin 

41683-01 Razrešitev nosnih zarastlin z vstavitvijo vložka (stenta) 

DESTRUKCIJA 

373 Zaustavitev krvavitve v nosu 

Izključuje:  zaustavitve krvavitve s podvezovanjem: 
• etmoidne arterije (41725-00 [697]) 

• maksilarne arterije (41707-00 [697]) 

41677-00 Zaustavitev krvavitve v sprednjem delu nosu s tamponado in/ali kavterizacijo 
Zaustavitev krvavitve v nosu: 
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• Littlovo območje 

• BDO 

Vključuje: diatermijo 
vstavitev balona 

41656-00 Zaustavitev krvavitve v zadnjem delu nosu s tamponado in/ali kavterizacijo 

Vključuje: diatermijo 
vstavitev balona 

41680-00 Zaustavitev krvavitve v nosu s krioterapijo 

374 Drugi destruktivni posegi v nosu 

41695-00 Turbinektomija s krioterapijo 

41674-00 Kavterizacija ali diatermija nosnih školjk 

Izključuje: kavterizacije za zaustavitev krvavitve v nosu (glej blok [373]) 

41674-01 Kavterizacija ali diatermija nosnega pretina 
Kavterizacija ali diatermija Littlovega območja 

Izključuje: kavterizacije za zaustavitev krvavitve v nosu (glej blok [373]) 

90130-00 Lokalno uničenje lezije v nosu 

EKSCIZIJA 

375 Biopsija nosne votline 

41761-00 Pregled nosne votline in/ali zgornjega žrela z biopsijo 
Biopsija: 

• tkiva nosne votline 

• nazofarinksa 

• zgornjega žrela 

Koda tudi pri izvajanju: 

• pregleda žrela z upogljivim optičnim instrumentom (41764-02 [416]) 

376 Ekscizije nosnih školjkah 

41689-00 Delna turbinektomija, enostranska 

41689-01 Delna  turbinektomija, obojestranska 

41689-02 Popolna  turbinektomija, enostranska 

41689-03 Popolna  turbinektomija, obojestranska 

41692-00 Submukozna resekcija nosne školjke, enostranska 

41692-01 Submukozna resekcija nosne školjke, obojestranska 

377 Odstranitev lezije v nosu 

Izključuje: odstranitve zaradi lezije v nosnicah ali na nazofarinksu (31400-00 [421]) 

41668-00 Odstranitev nosnega polipa 

41729-00 Ekscizija nosne dermoidne ciste z intranazalno razširitvijo 

41728-00 Lateralna rinotomija z odstranitvijo lezije v nosu 

90131-00 Lokalna ekscizija druge lezije v nosu 
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378 Druge ekscizije v nosu 

41671-00 Submukozna resekcija nosnega pretina 

Izključuje: submukozne resekcije s septoplastiko (41671-03 [379]) 

REPARACIJA 

379 Reparacija nosnega pretina 

41671-01 Zapora perforacije nosnega pretina 

41671-02 Septoplastika 

Vključuje: turbinektomijo 

Koda tudi pri izvajanju: 

• rinoplastike (glej blok [1679]) 

41671-03 Septoplastika s submukozno resekcijo nosnega pretina 

Vključuje: turbinektomijo 

Koda tudi pri izvajanju: 

• rinoplastike (glej blok [1679]) 

380 Druge reparacije v nosu 

30052-03 Reparacija rane nosu 

90132-00 Druga reparacija nosu 
Ponovna pritrditev amputiranega nosu, BDO 

Izključuje: ponovne pritrditve amputiranega nosu s presadkom (45451-01 [1649], 45656-00 [1669]) 

DRUGI POSEGI 

381 Drugi posegi v nosu 

41686-00 Kirurška fraktura nosnih školjk, enostranska 
Dislokacija nosne školjke, enostranska 

41686-01 Kirurška fraktura nosnih školjk, obojestranska 
Dislokacija nosne školjke, obojestranska 

41672-00 Rekonstrukcija nosnega pretina 

90133-00 Drugi posegi v nosu 

OBNOSNE VOTLINE 

DODAJANJE, VSTAVITEV, ODSTRANITEV 

382 Dodajanje, vstavljanje ali  odstranitev v obnosnih votlinah 

41704-00 Aspiracija in lavaža obnosnih votlin skozi ustje 

41701-00 Aspiracija in lavaža obnosnih votlin s punkcijo 

41740-00 Katetrizacija frontalnega sinusa 
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INCIZIJA 

383 Incizije v obnosnih votlinah 

41719-00 Drenaža maksilarnega sinusa skozi zobno jamico 
Drenaža nosnega sinusa skozi zobno jamico 

41716-00 Intranazalna odstranitev tujka iz maksilarnega sinusa 

 0807 

Vključuje: incizijo sluznice 

41752-02 Sfenoidotomija 

41737-04 Etmoidotomija 

41743-00 Trepanacija frontalnega sinusa 
Sinusotomija frontalnega sinusa 

EKSCIZIJA 

384 Biopsija obnosnih votlin 

 0807 

41716-05 Biopsija maksilarnega sinusa 

41752-04 Biopsija sfenoidnega sinusa 

41737-07 Biopsija frontalnega sinusa 

41737-08 Biopsija etmoidnega sinusa 

385 Transnazalna odstranitev polipa iz obnosnih votlin skozi nos 

41716-03 Intranazalna odstranitev polipa iz maksilarnega sinusa 

41752-03 Intranazalna odstranitev polipa iz sfenoidnega sinusa 

41737-05 Intranazalna odstranitev polipa iz frontalnega sinusa 

41737-06 Intranazalna odstranitev polipa iz etmoidnega sinusa 

386 Druge ekscizije v obnosnih votlinah 

Izključuje: intranazalne odstranitve polipa iz nosnega sinusa: 
• maksilarnega (41716-03 [385]) 

• etmoidnega (41737-06 [385]) 

• frontalnega (41737-05 [385]) 

• sfenoidnega (41752-03 [385]) 

radikalne etmoidektomije (41734-00 [388]) 

41716-06 Ekscizija lezije v maksilarnem sinusu 
Zunanja maksilarna antrektomija 

Vključuje: ekscizijo s Caldwell-Lucovo operacijo 

Izključuje: ekscizije polipa (41716-03 [385]) 
maksilarne antrektomije: 

• transnazalne (41716 [387]) 

• radikalne (41710, 41713 [387]) 

• enostavne (41716 [387]) 

41752-01 Sfenoidektomija 

 0807 
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Ekscizija lezije v sfenoidnem sinusu 

Izključuje: sfenoidektomije s etmoidektomijo (41731-01 [386]) 

41737-02 Etmoidektomija, enostranska 

 0807 

41737-03 Etmoidektomija, obojestranska 

 0807 

41731-00 Etmoidektomija, zunanji (frontonazalni) pristop 

 0807 

41731-01 Etmoidektomija s sfenoidektomijo, zunanji (frontonazalni) pristop 

 0807 

41737-09 Frontalna sinusektomija 

 0807 

Ekscizija lezije v frontalnem sinusu 

41746-00 Radikalna obliteracija frontalnega sinusa 

 0807 

REPARACIJA 

387 Meatotomija 

41716-01 Meatotomija maksilarnega sinusa skozi nos, enostranska 

 0807 

Sredinska meatotomija, enostranska 

41716-02 Meatotomija maksilarnega sinusa skozi nos, obojestranska 

 0807 

Sredinska meatotomija, obojestranska 

41710-00 Radikalna operacija maksilarnega sinusa, enostranska 
Meatotomija Caldwell-Luc, enostranska 

Radikalna antrektomija maksilarnega sinusa, enostranska 

Izključuje: radikalne operacije z nevrektomijo: 
• etmoidektomije (41713-00 [387]) 

• živca kanala (41713-01 [387]) 

41710-01 Radikalna operacija maksilarnega sinusa, obojestranska 
Meatotomija Caldwell-Luc, obojestranska 

Radikalna antrektomija maksilarnega sinusa, obojestranska 

Izključuje: radikalne operacije z nevrektomijo: 
• etmoidektomijo (41713-00 [387]) 

• živca kanala (41713-01 [387]) 

41713-00 Radikalna operacija maksilarnega sinusa z etmoidektomijo 
Meatotomija Caldwell-Luc z etmoidektomijo 

Radikalna antrektomija maksilarnega sinusa z etmoidektomijo 

41713-01 Radikalna operacija maksilarnega sinusa z nevrektomijo živca kanala 
Meatotomija Caldwell-Luc z nevrektomijo živca kanala  

Radikalna antrektomija maksilarnega sinusa z nevrektomijo živca kanala 

388 Druge reparacije v obnosnih votlinah 

41722-00 Zapora oroantralne fistule 
Plastična zapora oroantralne fistule 

45849-00 Kostni presadek v maksilarni sinus 
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Poseg za dvig sinusa 

41734-00 Radikalna etmoidektomija z osteoplastičnim režnjem 

DRUGI POSEGI 

389 Drugi posegi v obnosnih votlinah 

41716-04 Drugi intranazalni posegi na maksilarnem sinusu 

41752-00 Drugi intranazalni posegi na sfenoidnem sinusu 

41737-00 Drugi intranazalni posegi na frontalnem sinusu 

41737-01 Drugi intranazalni posegi na etmoidnem sinusu 

41749-00 Posegi na etmoidnem sinusu z zunanjim pristopom 

JEZIK 

INCIZIJA 

390 Incizije na jeziku 

30278-01 Razrešitev zarastlin jezika 

30278-02 Frenulektomija jezika 

Izključuje: frenulektomije ustnice (30281-00 [401]) 

DESTRUKCIJA 

391 Destruktivni posegi na jeziku 

90134-00 Uničenje spremembe na jeziku 

EKSCIZIJA 

392 Ekscizije na jeziku 

30075-19 Biopsija jezika 

90135-00 Ekscizija spremembe na jeziku 

30272-00 Ekscizija dela jezika 
Delna glosektomija 

Izključuje: ekcizije za zmanjšanje velikosti (45675-01 [1665]) 
ekscizije z delno faringektomijo (41785-00 [420]) 

41779-01 Ekscizija celotnega jezika 
Popolna glosektomija 

Izključuje: ekscizije z delno faringektomijo (41785-01 [420]) 

30278-00 Frenulektomija jezika 

Vključuje: reparacijo 

Izključuje: frenulektomije ustnice (30281-01 [404]) 
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REPARACIJA 

393 Reparacije na jeziku 

90136-00 Druga reparacija jezika 

DRUGI POSEGI 

394 Drugi posegi na jeziku 

90137-00 Drugi posegi na jeziku 

ŽLEZA SLINAVKA IN NJENO IZVODILO 

INCIZIJA 

395 Incizije  na žlezi slinavki ali njenem izvodilu 

30266-00 Incizija žleze slinavke ali njenega izvodila 
Meatotomija žleze slinavke ali njenega izvodila 

Izključuje: incizije pri odstranitvi kalkulusa (30266-02 [395]) 

30266-01 Marsupializacija ciste žleze slinavke ali njenega izvodila 

30266-02 Odstranitev salivarnega kalkulusa žleze slinavke ali njenega izvodila 
Odstranitev kalkulusa z/s: 

• incizijo 

• sondiranjem 

DESTRUKCIJA 

396 Destruktivni posegi na žlezah slinavkah ali njenih izvodilih 

30262-01 Diatermija žleze slinavke ali njenega izvodila 
Uničenje spremembe na žlezi slinavki ali njenem izvodilu z diatermijo 

EKSCIZIJA 

397 Ekscizije na žlezi slinavki ali njenemu izvodilu 

30094-09 Perkutana igelna biopsija žleze slinavke ali njenega izvodila 

30075-22 Biopsija žleze slinavke ali njenega izvodila 

90138-00 Ekscizija spremembe na žlezi slinavki 

30259-00 Popolna ekstirpacija podjezične žleze slinavke 

30256-00 Popolna ekstirpacija podčeljustne žleze slinavke 

30253-00 Delna ekstirpacija obušesne žleze slinavke (suprafacialna ekstirpacija) 
Delna parotidektomija 

Vključuje: izpostavljenost obraznega živca 

30247-00 Popolna ekstirpacija obušesne žleze slinavke 
Popolna parotidektomija 

30250-00 Popolna ekstirpacija obušesne žleze slinavke z ohranitvijo obraznega živca 
Popolna parotidektomija z ohranitvijo obraznega živca 
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30255-00 Ekstirpacija izvodil podčeljustne žleze slinavke 
Diverzija izvodil podčeljustne žleze slinavke 

Relokacija izvodil podčeljustne žleze slinavke 

Opomba: Izvaja se pri nadziranju slinjenja 

REPARACIJA 

398 Reparacije na žlezi slinavki ali njenem izvodilu 

30262-00 Dilatacija žleze slinavke ali njenega izvodila 

Vključuje: sondiranje 

Izključuje: dilatacije pri odstranitvi kalkulusa (30266-02 [395]) 

30269-00 Zapora fistule žleze slinavke ali njenega izvodila 
Salivarna fistulektomija 

41910-00 Transpozicija izvodila velike žleze slinavke 

Vključuje:  obušesno  }  
podjezično  }  žlezo slinavko 
podčeljustno  }  

52148-00 Mikrokirurška reparacija izvodila obušesne žleze slinavke 

90139-00 Drugi obnovitveni posegi na žlezi slinavki ali njenem izvodilu 

DRUGI POSEGI 

399 Drugi posegi na žlezi slinavki ali njenem izvodilu 

90140-00 Drugi posegi na žlezah slinavkah ali njihovih izvodilih 

USTIA, NEBO IN JEZIČEK (UVULA)  

DODAJANJE, VSTAVITEV, ODSTRANITEV 

400 Dodajanje, vstavljanje ali odstranitev v ustih, na nebu ali jezičku (uvuli) 

 0809 

45845-00 I. faza vstavitve intraoralnega zobnega vsadka 
Prva od dveh faz vstavitve biološko združljivega vsadka v kost zgornje ali spodnje čeljusti 

Enostopenjska vstavitev biološko združljivega vsadka v kost zgornje ali spodnje čeljusti 

Fiksacija titanijevega zatiča 

45847-00 II. faza vstavitve intraoralnega zobnega vsadka 
Druga od dveh faz vstavitve vsadka v kost zgornje ali spodnje čeljusti 

Fiksacija transkutanega zatiča 

INCIZIJA 

401 Incizije  v ustih, na nebu ali jezičku (uvuli) 

41810-00 Uvulotomija 

30281-00 Frenulotomija (plikotomija) ustnice 
Razrešitev frenulotomije (plikotomije) ustnice 

Izključuje: frenulotomije (plikotomije) jezika (30278-02 [390]) 
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96215-00 Incizija in drenaža vnetne spremembe v ustni votlini 
Drenaža: 

• abscesa  } 
• ciste  } v ustni votlini 

EKSCIZIJA 

Izključuje: ekscizije kožnega, subkutanega in mehkega tkiva ustnice (glej blok [1664]) 

402 Biopsija v ustni votlini ali na mehkem nebu 

30075-23 Biopsija v ustni votlini 
Biopsija: 

• koščenega neba 

• ustnice 

• ust 

Izključuje: biopsije na: 
• mehkem nebu (30075-24 [402]) 

• uvuli (30075-24 [402]) 

30075-24 Biopsija na mehkem nebu 
Biopsija uvule 

45799-00 Punkcija ciste v čeljusti 

403 Ekscizije sprememb v ustni votlini ali na nebu 

90141-00 Lokalna ekscizija ali uničenje spremembe koščenega neba 
Lokalna ekscizija ali uničenje tkiva koščenega neba 

Izključuje: odstranitve papilarne hiperplazije (45831-00 [403]) 

45831-00 Odstranitev papilarne hiperplazije trdega neba 

30283-00 Ekstirpacija ciste v ustih 
Ekstirpacija: 

• mukokele 

• ranule 

30275-00 Radikalna ekscizija spremembe v ustni votlini 

Vključuje: resekcijo: 
• limfnega vozlišča/vozlišč 

• spodnje čeljusti 

90141-01 Ekscizija druge spremembe v ustni votlini 

Izključuje: ekscizije spremembe v zgornjem aerodigestivnem traktu (31400-00 [421]) 

404 Druge ekscizije v ustni votlini, na nebu ali jezičku (uvuli) 

41810-01 Uvulektomija 
Ekscizija spremembe na uvuli, BDO 

Izključuje: revizije uvulektomije (41787-02 [407]) 

41787-00 Uvulopalatoplastika 

Vključuje: lasersko incizijo trdega neba 

41787-01 Uvulopalatoplastika in tonzilektomija 

Vključuje: lasersko incizijo trdega neba 

30281-01 Frenulektomija ustnice 
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Izključuje: razrešitve frenuluma ustnice (30281-00 [401]) 

45825-00 Odstranitev kostne spremembe trdega neba 

Vključuje: odstranitev torus palatinusa 

REPARACIJA 

405 Uvulopalatofaringoplastika 

41786-00 Uvulopalatofaringoplastika 

41786-01 Uvulopalatofaringoplastika s tonzilektomijo 

406 Druge reparacije v ustih, na nebu ali jezičku 

30052-02 Oskrba rane na ustnici 

Izključuje: oskrbe rane na ustih: 
• ki vključuje mehko tkivo (30035-00 [1635]) 

• površinske (30032-00 [1635]) 

30052-04 Zapora ustne fistule 

Izključuje: zapore fistule: 
• nazolabialne (45714-01 [1680]) 

• oroantralne (41722-00 [388]) 

• oronazalne (45714-00 [1680]) 

45676-00 Druga reparacija v ustih 

45837-00 Submukozna vestibuloplastika 
Submukozno spuščanje ustnega dna s tehniko Obwegeser 

Vključuje: ekscizijo mišice 
presadek sluznice 

kožni presadek 

45837-01 Odprta vestibuloplastika 
Spuščanje ustnega dna s tehniko Obwegeser 

Vključuje: ekscizijo mišice 
presadek sluznice 

kožni presadek 

90142-01 Druga reparacija neba 

90142-02 Druga reparacija jezička (uvule) 

REVIZIJA 

407 Revizije v ustih, na nebu ali jezičku 

41787-02 Ponovna uvulektomija 

DRUGI POSEGI 

408 Drugi posegi na ustih, nebu ali jezičku 

90143-00 Drugi posegi na ustih 

90143-01 Drugi posegi na nebu 

90143-02 Drugi posegi na jezičku 
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MANDLJI IN ŽRELNICA 

INCIZIJA 

409 Incizije v področju mandljev ali žrelnice 

41807-00 Incizija in drenaža peritonzilarnega abscesa 

DESTRUKCIJA 

410 Destruktivni posegi na mandljih ali žrelnici 

41797-00 Zaustavitev krvavitve po tonzilektomiji ali adenoidektomiji 

EKSCIZIJA 

411 Biopsija mandljev ali žrelnice 

30075-25 Biopsija mandljev ali žrelnice 

412 Tonzilektomija ali adenoidektomija 

41789-00 Tonzilektomija brez adenoidektomije 
Ekscizija mandljev 

Izključuje: odstranitve jezične tonzile (41804-00 [412]) 
tonzilektomije z: 

• uvulektomijo (41787-01 [404]) 

• uvulopalatofaringoplastiko (41786-01 [405]) 

41801-00 Adenoidektomija brez tonzilektomije 

41789-01 Tonzilektomija z adenoidektomijo 

41804-00 Odstranitev jezične tonzile 

413 Druge ekscizije na mandljih ali žrelnici 

90144-00 Ekscizija spremembe na mandljih ali žrelnici 

REPARACIJA 

414 Druge reparacije na mandljih in žrelnici 

90145-00 Drugi obnovitveni posegi mandljev ali žrelnice 

DRUGI POSEGI 

415 Drugi posegi na mandljih ali žrelnici 

90146-00 Drugi posegi na mandljih ali žrelnici 

ŽRELO 

PREGLED 

416 Pregledi v žrelu 

41764-02 Pregled žrela z upogljivim optičnim instrumentom 
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Faringoskopija z upogljivim optičnim instrumentom 

Vključuje: nazofarinks 

Koda tudi pri izvajanju: 

• biopsije prostora v nosu (41761-00 [375]) 

DODAJANJE, VSTAVITEV, ODSTRANITEV 

417 Dodajanje, vstavljanje ali odstranitev v žrelu 

30061-01 Odstranitev tujka iz žrela brez incizije 

INCIZIJA 

418 Incizije v žrelu 

41758-00 Razrešitev žrelnih zarastlin 

41776-00 Krikofaringealna miotomija 

41776-01 Krikofaringealna miotomija z inverzijo žrelnega divertikla 

41770-01 Krikofaringealna miotomija z odstranitvijo žrelnega divertikla 

41779-00 Faringotomija 

DESTRUKCIJA 

419 Destruktivni posegi v žrelu 

41674-02 Kavterizacija ali diatermija žrela 

Vključuje: nazofarinks 

Izključuje: kavterizacije za zaustavitev krvavitve v nosu (glej blok [373]) 

52035-00 Endoskopsko lasersko zdravljenje v zgornjem aerodigestivnem traktu 

Opomba: Na splošno se izvaja pri neoplaziji, benignih žilnih tumorjih ali strukturah v nosnici, nazofarinksu, 

ustni votlini, orofarinsku, laringofarinksu in grlu 

EKSCIZIJA 

420 Faringektomija 

Vključuje: pristop s faringotomijo 

41782-00 Delna faringektomija 

41785-00 Delna faringektomija z delno glosektomijo 

41785-01 Delna faringektomija z glosektomijo 

421 Druge ekscizije v žrelu 

30075-26 Biopsija žrela 
Biopsija supraglotičnega tumorja 

30286-00 Ekstirpacija branhiogene ciste 

30289-00 Ekstirpacija branhiogene fistule 

31400-00 Ekscizija spremembe v zgornjem aerodigestivnem traktu 
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Opomba: Običajno se izvaja pri raku skvamoznih celiv, ki vključuje prekrivanje lokacij nosnice, nazofarinksa, 

ustne votline, orofarinksa, laringofarinksa ali grla (kjer je tumor omejen na eno od teh specifičnih 

mest, je treba namesto tega dodeliti kodo ustreznega mesta) 

Koda tudi pri izvajanju: 

• traheostomije (41880-00, 41881 [536]) 

Izključuje: radikalne ekscizije intraoralne lezije z resekcijo spodnje čeljusti in limfnih vozlišč vratu (30275-00 

[403]) 

31409-00 Ekstirpacija parafaringealnega tumorja z zunanjim pristopom 

31412-00 Ekscizija ponovnega ali persistentnega parafaringealnega tumorja z zunanjim pristopom 

41767-00 Odstranitev angiofibroma iz nosnega dela žrela skozi nebo 

41770-00 Odstranitev žrelnega divertikla 
Žrelna divertikulektomija 

Izključuje: odstranitve z endoskopijo (41773-00 [421]) 
odstranitve s krikofaringotomijo (41770-01 [418]) 

41773-00 Endoskopska resekcija žrelnega divertikla 
Dohlmanova operacija 

41804-01 Odstranitev nebnih lokov 

41813-01 Odstranitev žrelne ciste 

90149-00 Ekscizija druge spremembe žrela 

DRUGI POSEGI 

422 Drugi posegi v žrelu 

90147-00 Drugi posegi v žrelu 
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POGLAVJE 6  

DENTALNI POSEGI 
(BLOKI 450–490)  

 

Opomba: Poglavje o dentalnih storitvah po avstralski klasifikaciji zdravstvenih posegov (ACHI) temelji na publikaciji 

Dentalnega združenja Avstralije (ADA) »The Australian Schedule of Dental Services and Glossary, 8th Edition« 

(Avstralski načrt dentalnih storitev in glosar, 8. izdaja). 
 

 Tretji, četrti in peti znak dentalnih kod (97011-00 do 97986-00) avstralske klasifikacije zdravstvenih posegov se 

 nanaša neposredno na števično oznako v  ADA. Na primer:  

 

97171-00  Odontoplastika, po zobu 
 

171  Odontoplastika  – po zobu 

 

 Samostojen poseg za modificiranje oblike zobne krone ali anatomije fisure zoba za izboljšano obliko.  

 

 Nekateri opisi kod se nekoliko razlikujejo od opisov števičnih oznak v ADA. Kjer so potrebni dodatni opisi 

 opredelitve kod, se je treba sklicevati na ADA. Publikacija vsebuje tudi diagrame, ki so lahko v pomoč, 

 predvsem glede opredelitve terminologije, ki jo uporabljajo zobozdravniki. Primer odstopanje v opisu kode je 

 navedeno v nadaljevanju. 

 

97774-00  Izdelava obturatorja 

 

774  Obturator 
 

Nekatere storitve iz ADA niso bile vključene v avstralsko klasifikacijo zdravstvenih posegov iz naslednjih razlogov: 

 

 

 1.  Podvojitev storitve, uvrščene v seznam zdravstvenega zavarovanja Medicare. 
 Določene posege, ki jih sicer izvajajo oralni in maksilofacialni kirurgi ter kirurgi plastične in rekonstrukcijske 

 kirurgije, lahko izvajajo tudi zobozdravniki. Primer so posegi, ki se nanašajo na oseointegracijo (glej poglavje 5 

 Nos, usta in grlo, blok [400]). Kjer je prišlo do podvojitve, je bila številčna oznaka ADA združena z ustrezno kodo 

 po avstralski klasifikaciji zdravstvenih posegov.  
 

 2.  Druge številčne oznake v ADA, ki niso vključene v avstralsko klasifikacijo zdravstvenih 

posegov. 
 Določene številčne oznake v ADA, ki združujejo več dentalnih storitev v eni postavki in zato niso vključene v 

 avstralsko klasifikacijo zdravstvenih posegov.  

 Na primer: 281 Potek nekirurškega periodontalnega zdravljenja. 
 

ZOBOZDRAVNIŠKI DIAGNOSTIČNI POSTOPKI 

450 Pregled zobovja 

97011-00 Podroben oralni pregled 

97012-00 Ponovni kontrolni oralni pregled 

97013-00 Oralni pregled, kratek 

97014-00 Zobozdravniški posvet 

97015-00 Zobozdravniški posvet, razširjen 

97018-00 Pisni izvid zobozdravnika 
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97019-00 Napotnica 

451 Oralni rentgenološki pregled in analiza posnetka 

97022-00 Intraoralni perapikalni rentgenski posnetek ali posnetek z griznimi krilci, oboje po filmu 

97025-00 Intraoralni okluzalni rentgenski posnetek, po filmu 

Vključuje: prikaz spodnje čeljusti 
prikaz zgornje čeljusti 

97039-00 Tomografija lobanje ali delov lobanje 

452 Drugi zobozdravniški diagnostični postopki 

97041-00 Oralna bakteriološka preiskava 

97042-00 Preiskava zobnega plaka in bakteriološka analiza 

Koda tudi pri izvajanju: 

• antibiograma (97043-00 [452]) 

97043-00 Določitev antibiograma 

Koda tudi pri izvajanju: 

• preiskave zobnega plaka in bakteriološke analize (97042-00 [452]) 

97044-00 Neinvazivni odvzem vzorca za razpoznavo patologije 

Izključuje: biopsije tkiva (30075-01, 50200-00 [1560], 30071-00 [1618]) 

97046-00 Presejalni test za parodontalno bolezen 

97047-00 Presejalni test za karies 

Vključuje: zbiranje vzorcev sline 

97048-00 Test za ugotavljanje možnosti za nastanek kariesa 

97052-00 Oralna histopatološka preiskava 

97053-00 Oralna citološka preiskava 

97055-00 Odvzem krvi za razpoznavo ustne patologije 

97056-00 Krvna preiskava 

97061-00 Test vitalitete zobne pulpe 

97071-00 Odtis za in izdelava študijskega modela 

Vključuje: voskanje 

Izključuje: odtisa za: 
• ščitnike za zobe (97151-00 [455]) 

• storitve zobne protetike (glej bloke [474] do [477]) 

• žlice (97926-00 [485]) 

97072-00 Intraoralno fotografiranje 

97073-00 Ekstraoralno fotografiranje 

97081-00 Kefalometrična analiza in interpretacija 

Koda tudi pri izvajanju: 

• cefalometrične radiologije (57930-00 [1967]) 

97082-00 Analiza napovedi velikosti zob v čeljusti 



 

125 

 

97086-00 Elektromiografska analiza 

PREVENTIVNI ZOBOZDRAVNIŠKI POSTOPKI 

453 Zobna preventiva in beljenje zob   

97111-00 Odstranitev zobnega plaka in zabarvanj  

Izključuje: odstranitve zobnega plaka z: 
• odstranitvijo trdih oblog: 

 • subgingivalno (97114-00 [453]) 

 • supragingivalno (97114-00 [453]) 

• glajenjem koreninske površine (97222-00 [456]) 

97113-00 Preoblikovanje prisotnih plomb in prevlek 

97114-00 Odstranitev trdih oblog z zobnih površin 

Izključuje: odstranitve zobnih oblog z glajenjem koreninske površine (97222-00 [456]) 

97116-00 Mikroabrazija sklenine, po zobu 

97117-00 Beljenje zob, notranje, po zobu 

97118-00 Beljenje zob, zunanje, po zobu 

97119-00 Beljenje zob , doma, po zobu  

Koda tudi pri izvajanju: 

• izdelave: 

 • zdravil (97927-00 [485]) 

 • žlice (97926-00 [485]) 

 

454 Topikalna aplikacija remineralizacijskih snovi 

Topikalna aplikacija fluorida 

Koda tudi pri izvajanju: 

• odstranitve plaka (97111-00 [453]) 

97121-01 Topikalna aplikacija sredstva za remineralizacijo, 1 obravnava 

Vključuje: aktivacijo sredstva z laserjem ali drugo intenzivno svetlobo in viri toplote 

97123-01 Aplikacija koncentriranega sredstva za remineralizacijo, po zobu 

455 Drugi oralno preventivni ukrepi 

97131-00 Svetovanje o produktivni prehrani 

97141-00 Navodilo za izvajanje in vzdrževanje ustne higiene 

97151-00 Izdelava ščitnikov za zobe po individualni metodi 

97153-00 Izdelava ščitnikov za oba zobna loka po individualni metodi 

97161-00 Zalivanje fisur, po zobu 

Vključuje: pripravo votlin ali fisur 

97165-01 Desenzibilizacija zob, po zobu 
Postopek za zmanjšanje ali uničenje občutljivosti in neudobja na izpostavljeni zobovini 

Aplikacija sredstva za desenzibilizacijo na zobovino 

97171-00 Odontoplastika, po zobu 
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PARODONTALNA INTERVENCIJA 

456 Parodontalna intervencija 

97213-00 Zdravljenje akutnih parodontalnih stanj 

Vključuje: drenaža abscesa z incizijo 
levažo 

predpisovanje antibiotikov 

odstranitev ostankov in oblog z dlesni in gingivalnega roba 

97221-00 Klinična parodontološka preiskava in zapis stanja 

97222-00 Glajenje koreninske površine s subgingivalno kiretažo, 8 zob ali manj 

Vključuje: odstranitev: 
• trdih oblog 

• plaka 

97222-01 Glajenje koreninske površine s subgingivalno kiretažo, več kot 8 zob 

Vključuje: odstranitev: 
• trdih oblog 

• plaka 

97225-00 Nekirurško parodontalno zdravljenje, ki ni opredeljeno drugje 

Vključuje: aplikacijo zdravil 
nekretomijo 

levažo 

Izključuje: odstranitve gingivalnih trdih oblog in plaka (97114-00 [453]) 
zdravljenja s katerimkoli drugim paradontalnim postopkom - izpustite kodo 

97231-00 Gingivektomija, 8 zob ali manj 

Vključuje: glajenje korenine 
odstranitev trdih oblog 

97231-01 Gingivektomija, več kot 8 zob 

Vključuje: glajenje korenine 
odstranitev trdih oblog 

97232-00 Parodontalna reženjska operacija, 8 zob ali manj 
Incizija in dviganje režnja gingivalnega tkiva, osem zob ali manj 

Vključuje: glajenje korenine 
odstranitev trdih oblog 

Izključuje: operacije: 
• za podaljšanje krone (97238-00 [456]) 

• s preoblikovanjem kostnega defekta ali deformiranosti (97233-00 [456]) 

97232-01 Parodontalna reženjska operacija, več kot 8 zob 
Incizija in dviganje režnja gingivalnega tkiva, devet ali več zob 

Vključuje: glajenje korenine 
odstranitev trdih oblog 

Izključuje: operacije: 
• za podaljšanje krone (97238-00 [456]) 

• s preoblikovanjem kostnega defekta ali deformiranosti (97233-01 [456]) 

97238-00 Parodontalna reženjska operacija za podaljšanje klinične krone po zobu 

Vključuje: preoblikovanje alveolarne kosti 

97233-00 Parodontalno kirurški poseg na alveolarni kosti, 8 zob ali manj 
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Vključuje: incizijo in odstranitev gingivalnega režnja 
glajenje korenine 

odstranitev trdih oblog 

preoblikovanje kostnega defekta ali deformiranosti 

Izključuje: oralnega kostnega transplantata (97234-00 [456]) 
posega za podaljšanje krone (97238-00 [456]) 

97233-01 Parodontalno kirurški poseg na alveolarni kosti, več kot 8 zob 

Vključuje: incizijo in odstranitev gingivalnega režnja 
glajenje korenine 

odstranitev trdih oblog 

preoblikovanje kostnega defekta ali deformiranosti 

Izključuje: oralnega kostnega transplantata (97234-00 [456]) 
posega za podaljšanje krone (97238-00 [456]) 

97234-00 Alveolarni kostni transplantat, po zobu ali implantatu 

Vključuje: glajenje korenine 
odstranitev trdih oblog 

reparacijo  }  
zamenjavo  } alveolarne kosti 

97235-00 Gingivalni transplantat po zobu ali implantatu 

97236-00 Vodena tkivna regeneracija po zobu ali implantatu 

97237-00 Vodena tkivna regeneracija, odstranitev membrane 

97241-00 Resekcija zobne korenine, po zobu 
Amputacija dentalne korenine 

Vključuje: resekcijo dela krone 

97245-00 Parodontalni kirurški poseg, ki ni opredeljen drugje, po zobu ali implantatu 
Kavterizacija endodontnega dostopa 

Gingivoplastika 

Pericizija 

ORALNA KIRURGIJA 

457 Nekirurška odstranitev zoba 

Odstranitev zoba brez incizije sluznice 

Nekirurška odstranitev zoba: 

• mlečnega 

• fragmentiranega 

• stalnega 

Izključuje: odstranitve, ki je del kirurške ekstrakcije vseh zob 
• spodnjih (97322-10 [458]) 

• BDO (97322-01 [458]) 

• zgornjih (97322-09 [458]) 

97311-01 Ekstrakcija zoba ali delov zoba  

97311-02 Ekstrakcija 2 zob ali delov  2 zob 

97311-03 Ekstrakcija 3 zob ali delov  3 zob 

97311-04 Ekstrakcija 4 zob ali delov  4 zob 

97311-05 Ekstrakcija 5–9 zob ali delov  5–9 zob 

97311-06 Ekstrakcija 10–14 zob ali delov 10–14 zob 

97311-07 Ekstrakcija 15 ali več zob ali delov  15 ali več zob 
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97311-08 Ekstrakcija neopredeljenega števila zob ali delov neopredeljenega števila zob  

97314-01 Ekstrakcija s separacijo enega zoba 

Vključuje: odstranitev kosti 

97314-02 Ekstrakcija s separacijo dveh zob 

Vključuje: odstranitev kosti 

97314-03 Ekstrakcija s separacijo treh zob 

Vključuje: odstranitev kosti 

97314-04 Ekstrakcija s separacijo štirih zob 

Vključuje: odstranitev kosti 

97314-05 Ekstrakcija s separacijo 5–9 zob 

Vključuje: odstranitev kosti 

97314-06 Ekstrakcija s separacijo 10–14 zob 

Vključuje: odstranitev kosti 

97314-07 Ekstrakcija s separacijo 15 ali več zob 

Vključuje: odstranitev kosti 

97314-08 Ekstrakcija s separacijo neopredeljenega števila zob 

Vključuje: odstranitev kosti 

458 Kirurška odstranitev zoba 

Incizija sluznice in dvig mukoperiostealnega režnja za odstranitev zoba, čemur sledi šivanje rane 

Kirurška ekstrakcija zoba ali njegovega dela 

97322-00 Kirurška odstranitev neizraslega ali delno izraslega zoba brez odstranitve kosti ali separacije 
zoba 

Izključuje: odstranitve, ki je del kirurške ekstrakcije vseh zob 
• spodnjih (97322-10 [458]) 

• BDO (97322-01 [458]) 

• zgornjih (97322-09 [458]) 

97322-02 Kirurška ekstrakcija 2 zob brez odstranitve kosti  

Izključuje: ekstrakcije, ki je del kirurške ekstrakcije vseh zob 
• spodnjih (97322-10 [458]) 

• BDO (97322-01 [458]) 

• zgornjih (97322-09 [458]) 

97322-03 Kirurška ekstrakcija 3 zob brez odstranitve kosti  

Izključuje: ekstrakcije, ki je del kirurške ekstrakcije vseh zob 
• spodnjih (97322-10 [458]) 

• BDO (97322-01 [458]) 

• zgornjih (97322-09 [458]) 

97322-04 Kirurška ekstrakcija 4 zob brez odstranitve kosti  

Izključuje: ekstrakcije, ki je del kirurške ekstrakcije vseh zob 
• spodnjih (97322-10 [458]) 

• BDO (97322-01 [458]) 

• zgornjih (97322-09 [458]) 

97322-05 Kirurška ekstrakcija 5–9 zob brez odstranitve kosti  
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Izključuje: ekstrakcije, ki je del kirurške ekstrakcije vseh zob 
• spodnjih (97322-10 [458]) 

• BDO (97322-01 [458]) 

• zgornjih (97322-09 [458]) 

97322-06 Kirurška ekstrakcija 10–14 zob brez odstranitve kosti  

Izključuje: ekstrakcije, ki je del kirurške ekstrakcije vseh zob 
• spodnjih (97322-10 [458]) 

• BDO (97322-01 [458]) 

• zgornjih (97322-09 [458]) 

97322-07 Kirurška ekstrakcija 15 ali več zob brez odstranitve kosti  

Izključuje: ekstrakcije, ki je del kirurške ekstrakcije vseh zob 
• spodnjih (97322-10 [458]) 

• BDO (97322-01 [458]) 

• zgornjih (97322-09 [458]) 

97322-08 Kirurška ekstrakcija neopredeljenega števila zob brez odstranitve kosti  

Izključuje: ekstrakcije, ki je del kirurške ekstrakcije vseh zob 
• spodnjih (97322-10 [458]) 

• BDO (97322-01 [458]) 

• zgornjih (97322-09 [458]) 

97322-09 Kirurška ekstrakcija vseh zob v zgornji čeljusti 
Odstranitev vseh preostalih zob samo v zgornji čeljusti 

Vključuje: kirurško ali nekirurško odstranitev 

Izključuje: ekstrakcije s hkratno odstranitvijo zob v spodnji čeljusti (97322-01 [458]) 

97322-10 Kirurška ekstrakcija vseh zob v spodnji čeljusti 
Odstranitev vseh preostalih zob samo v spodnji čeljusti 

Vključuje: kirurško ali nekirurško odstranitev 

Izključuje: ekstrakcije s hkratno odstranitvijo zob v zgornji čeljusti (97322-01 [458]) 

97322-01 Kirurška ekstrakcija vseh zob 
Kirurška ekstrakcija vseh zob, BDO 

Odstranitev vseh preostalih zob (po posegu ni več zob) 

Vključuje: kirurško ali nekirurško odstranitev 

Izključuje: odstranitve samo v spodnji čeljusti (97322-10 [458]) 
odstranitve samo v zgornji čeljusti (97322-09 [458]) 

97323-01 Kirurška ekstrakcija enega zoba z odstranitvijo kosti  

Koda tudi pri izvajanju: 

• prikaza in zaščite živčno-žilnega tkiva (97389-01 [461]) 

Izključuje: ekstrakcije, ki je del kirurške ekstrakcije vseh zob 
• spodnjih (97322-10 [458]) 

• BDO (97322-01 [458]) 

• zgornjih (97322-09 [458]) 

97323-02 Kirurška ekstrakcija 2 zob z odstranitvijo kosti  

Koda tudi pri izvajanju: 

• prikaza in zaščite živčno-žilnega tkiva (97389-01 [461]) 

Izključuje: ekstrakcije, ki je del kirurške ekstrakcije vseh zob 
• spodnjih (97322-10 [458]) 

• BDO (97322-01 [458]) 

• zgornjih (97322-09 [458]) 
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97323-03 Kirurška ekstrakcija 3 zob z odstranitvijo kosti  

Koda tudi pri izvajanju: 

• prikaza in zaščite živčno-žilnega tkiva (97389-01 [461]) 

Izključuje: ekstrakcije, ki je del kirurške ekstrakcije vseh zob 
• spodnjih (97322-10 [458]) 

• BDO (97322-01 [458]) 

• zgornjih (97322-09 [458]) 

97323-04 Kirurška ekstrakcija 4 zob z odstranitvijo kosti  

Koda tudi pri izvajanju: 

• prikaza in zaščite živčno-žilnega tkiva (97389-01 [461]) 

Izključuje: ekstrakcije, ki je del kirurške ekstrakcije vseh zob 
• spodnjih (97322-10 [458]) 

• BDO (97322-01 [458]) 

• zgornjih (97322-09 [458]) 

97323-05 Kirurška ekstrakcija 5–9 zob z odstranitvijo kosti  

Koda tudi pri izvajanju: 

• prikaza in zaščite živčno-žilnega tkiva (97389-01 [461]) 

Izključuje: ekstrakcije, ki je del kirurške ekstrakcije vseh zob 
• spodnjih (97322-10 [458]) 

• BDO (97322-01 [458]) 

• zgornjih (97322-09 [458]) 

97323-06 Kirurška ekstrakcija 10–14 zob z odstranitvijo kosti  

Koda tudi pri izvajanju: 

• prikaza in zaščite živčno-žilnega tkiva (97389-01 [461]) 

Izključuje: ekstrakcije, ki je del kirurške ekstrakcije vseh zob 
• spodnjih (97322-10 [458]) 

• BDO (97322-01 [458]) 

• zgornjih (97322-09 [458]) 

97323-07 Kirurška ekstrakcija 15 zob ali več z odstranitvijo kosti  

Koda tudi pri izvajanju: 

• prikaza in zaščite živčno-žilnega tkiva (97389-01 [461]) 

Izključuje: ekstrakcije, ki je del kirurške ekstrakcije vseh zob 
• spodnjih (97322-10 [458]) 

• BDO (97322-01 [458]) 

• zgornjih (97322-09 [458]) 

97323-08 Kirurška ekstrakcija neopredeljenega števila zob z odstranitvijo kosti  

Koda tudi pri izvajanju: 

• prikaza in zaščite živčno-žilnega tkiva (97389-01 [461]) 

Izključuje: ekstrakcije, ki je del kirurške ekstrakcije vseh zob 
• spodnjih (97322-10 [458]) 

• BDO (97322-01 [458]) 

• zgornjih (97322-09 [458]) 

97324-01 Kirurška ekstrakcija enega zoba z odstranitvijo kosti in separacijo  

Koda tudi pri izvajanju: 

• prikaza in zaščite živčno-žilnega tkiva (97389-01 [461]) 

Izključuje: ekstrakcije, ki je del kirurške ekstrakcije vseh zob 
• spodnjih (97322-10 [458]) 

• BDO (97322-01 [458]) 

• zgornjih (97322-09 [458]) 
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97324-02 Kirurška ekstrakcija 2 zob z odstranitvijo kosti in separacijo  

Koda tudi pri izvajanju: 

• prikaza in zaščite živčno-žilnega tkiva (97389-01 [461]) 

Izključuje: ekstrakcije, ki je del kirurške ekstrakcije vseh zob 
• spodnjih (97322-10 [458]) 

• BDO (97322-01 [458]) 

• zgornjih (97322-09 [458]) 

97324-03 Kirurška ekstrakcija 3 zob z odstranitvijo kosti in separacijo  

Koda tudi pri izvajanju: 

• prikaza in zaščite živčno-žilnega tkiva (97389-01 [461]) 

Izključuje: ekstrakcije, ki je del kirurške ekstrakcije vseh zob 
• spodnjih (97322-10 [458]) 

• BDO (97322-01 [458]) 

• zgornjih (97322-09 [458]) 

97324-04 Kirurška ekstrakcija 4 zob z odstranitvijo kosti in separacijo  

Koda tudi pri izvajanju: 

• prikaza in zaščite živčno-žilnega tkiva (97389-01 [461]) 

Izključuje: ekstrakcije, ki je del kirurške ekstrakcije vseh zob 
• spodnjih (97322-10 [458]) 

• BDO (97322-01 [458]) 

• zgornjih (97322-09 [458]) 

97324-05 Kirurška ekstrakcija 5–9 zob z odstranitvijo kosti in separacijo  

Koda tudi pri izvajanju: 

• prikaza in zaščite živčno-žilnega tkiva (97389-01 [461]) 

Izključuje: ekstrakcije, ki je del kirurške ekstrakcije vseh zob 
• spodnjih (97322-10 [458]) 

• BDO (97322-01 [458]) 

• zgornjih (97322-09 [458]) 

97324-06 Kirurška ekstrakcija 10–14 zob z odstranitvijo kosti in separacijo  

Koda tudi pri izvajanju: 

• prikaza in zaščite živčno-žilnega tkiva (97389-01 [461]) 

Izključuje: ekstrakcije, ki je del kirurške ekstrakcije vseh zob 
• spodnjih (97322-10 [458]) 

• BDO (97322-01 [458]) 

• zgornjih (97322-09 [458]) 

97324-07 Kirurška ekstrakcija 15 ali več zob z odstranitvijo kosti in separacijo  

Koda tudi pri izvajanju: 

• prikaza in zaščite živčno-žilnega tkiva (97389-01 [461]) 

Izključuje: ekstrakcije, ki je del kirurške ekstrakcije vseh zob 
• spodnjih (97322-10 [458]) 

• BDO (97322-01 [458]) 

• zgornjih (97322-09 [458]) 

97324-08 Kirurška ekstrakcija neopredeljenega števila zob z odstranitvijo kosti in separacijo 

Koda tudi pri izvajanju: 

• prikaza in zaščite živčno-žilnega tkiva (97389-01 [461]) 

Izključuje: ekstrakcije, ki je del kirurške ekstrakcije vseh zob 
• spodnjih (97322-10 [458]) 

• BDO (97322-01 [458]) 

• zgornjih (97322-09 [458]) 
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459 Kirurški posegi pred snemnoprotetično rehabilitacijo 

97331-00 Alveolektomija po segmentu 
Alveoplastika 

97338-00 Odstranitev ohlapnega grebena, po segmentu 

97341-00 Odstranitev hiperplastičnega tkiva 
Odstranitev hiperplastičnega tkiva z alveolarnega grebena zgornje ali spodnje čeljustnice ali bližnje sluznice 

97343-00 Repozicija prirastišč mišic v ustni votlini 

460 Generalni kirurški zobozdravniški posegi 

97379-00 Marsupializacija cist v ustni votlini 

Izključuje: marsupializacije na žlezi slinavki ali njenih izvodilih (30266-02 [395]) 

97377-00 Drugi posegi, ki vkjučujejo odstranitev ali reparacijo mehkih tkiv in niso opredeljeni drugje 

Izključuje: kavterizacije endodontnega dostopa  (97245-00 [456]) 
gingivoplastike (97245-00 [456]) 

461 Drugi oralno kirurški posegi 

97381-00 Kirurško razgaljenje neizraslega zoba s stimulacijo in tamponado 

97382-00 Kirurško razgaljenje neizraslega zob s fiksacijo ortodontskega nosilca 

Izključuje: aplikacij ortodontske sile na nepravilno postavljen, izrasel zob: 
• lepljenja nosilcev (97862-00 [482]) 

97384-00 Repozicija premaknjenega zoba, po zobu 
Repozicija premaknjenega zoba z manipulacijo 

Koda tudi pri izvajanju: 

• stabilizacije: 

 • replantacija in učvrstitev (97387-00 [461]) 

 • učvrstitev (97386-01 [461]) 

Izključuje: kirurške repozicije neizraslega zoba (97385-00 [461]) 

97385-00 Kirurška repozicija neizraslega zoba 
Kirurško razgaljenje in manipulacija neizraslega zoba 

97386-01 Učvrstitev premaknjenega zoba, po zobu 
Stabilizacija z učvrstitvijo premaknjenega zoba 

Koda tudi pri izvajanju: 

• repozicije (manipulacije) zoba (97384-00 [461]) 

97387-00 Replantacija izbitega zoba in stabilizacija z opornico 

Koda tudi pri izvajanju: 

• stabilizacije z opornico: 

 • kovinsko (97773-00 [477]) 

 • akrilatno (97772-00 [477]) 

97388-00 Transplantacija zoba ali zobnega zametka 

97389-01 Kirurški poseg za prikaz in zaščito živčno-žilnega tkiva 

Opomba: Dodatni kirurški poseg, izveden v času dento-alveolarne operacije, kjer lahko pride do poškodbe 

živčno-žilnega skupka 

97395-00 Šivanje živčnih krnov pri posegih v ustni votlini 
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97399-00 Šivanje v ustni votlini 

Vključuje: vstavitev oralnega šiva 

Izključuje: vstavitve oralnega šiva za katerikoli drug dentalni postopek - izpustite kodo 

ENDONTSKI POSEGI 

462 Zdravljenje zobne pulpe 

97411-00 Direktno kritje zobne pulpe 

Koda tudi pri izvajanju: 

• morebitnega obnovitvenega dentalnega posega (glej bloke [465], [466] in [469]) 

97414-00 Vitalna amputacija zobne pulpe 

97415-00 Dokončna kemomehanična preparacija koreninskega kanala, en kanal 

Vključuje: odstranitev pulpe ali odmirajoče pulpe iz kanala 

97416-00 Dokončna kemomehanična preparacija koreninskega kanala, vsak dodatni kanal 

Vključuje: odstranitev pulpe ali odmirajoče pulpe iz kanala 

Najprej kodirajte: 

• kemomehanično preparacijo koreninskega kanala (97415-00 [462]) 

97417-00 Polnitev koreninskega kanala, en kanal 
Polnitev koreninskega kanala po kemomehanični preparaciji 

97418-00 Polnitev koreninskega kanala, vsak dodatni kanal 
Polnitev po kemomehanični preparaciji, vsak dodatni kanal v zobu z več kanali 

Najprej kodirajte: 

• polnitev 1 koreninskega kanala (97417-00 [462]) 

97419-00 Vitalna ekstirpacija ali trepanacija koreninskega kanala pri postopku prve pomoči 
Postopek prve pomoči za odstranitev pulpe in njenih ostankov iz koreninskega kanala 

Vključuje: zaporo dostopne votline 

Izključuje: odstranitve pulpe in njenih ostankov, ko ne gre za postopek prve pomoči (97415-00, 97416-00 

[462]) 

97421-00 Odstranitev pulpe in polnitev kanala pri mlečnem zobu 

Vključuje: pulpektomijo 

463 Podaljšanje klinične krone zoba - parodontoplastika 

97431-00 Periapikalna kiretaža, po korenini 

Izključuje: periapikalne kiretaže z: 
• retrogradno polnitvijo korenine (97434-00 [463]) 

• apikotomijo (97432-00 [463]) 

97432-00 Apikotomija, po korenini 

Vključuje: periapikalno kiretažo 

Izključuje: apikotomije z retrogradno polnitvijo korenine (97434-00 [463]) 

97433-00 Eksplorativna periradikularna kirurgija 
Preiskava integritete zobne korenine in bližnjih struktur 

97434-00 Retrogradna polnitev korenine, po kanalu 
Odstranitev in polnitev apikalnega konca koreninskega kanala 
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Vključuje: apikotomijo 
periapikalno kiretažo 

97436-00 Kirurško zapiranje predrtja zobne korenine 

Izključuje: nekirurške reparacije predrtja zobne korenine (97457-00 [464]) 

97437-00 Kirurško zdravljenje in reparacija zunanje resorpcije korenine, po zobu 

97438-00 Hemisekcija večkoreninskih zob 

464 Drugi endodontski posegi 

97445-00 Obravnava ali vzpostavitev prehodnosti neprehodnega koreninskega kanala, na kanal 
Kemični in fizični postopek iskanja ali vzpostavitve nenavadno neprehodnega koreninskega kanala 

97451-00 Odstranitev polnitve koreninskega kanala, na kanal 

97452-00 Odstranitev zatička z nadzidkom 

97453-00 Odstranitev ali vzpostavitev prehodnosti koreninskega kanala ob zalomljenem endodontskem 
inštrumentu 

97455-00 Spiranje koreninskega kanala in vstavitev medikamenta 
Spiranje nekroktomije in zapiranje koreninskega kanala pri okužbi ali vnetju po odprtju in odstranitvi vsebine 

koreninskega kanala 

Izključuje: spiranja s katerimkoli drugim endotontskim postopkom - izpustite kodo 

97457-00 Polnitev notranje resorpcije ali predrtja koreninskega kanala 
Nekirurška reparacija predrtja zobne korenine 

Izključuje: kirurške zapolnitve predrtja zobne korenine (97436-00 [463]) 

97458-00 Začasna terapevtska koreninska polnitev 

RESTAVRATIVNI ZOBOZDRAVSTVENI POSEGI 

Vključuje: oblikovanje sosednjih in nasprotnih zob 
vstavitev plomb 

zamenjavo prevlek 

preparacijo zoba 

Koda tudi pri izvajanju: 

• protetične izgradnje vrška (97577-00 [469]) 

• vstavitve parapulpalnega zatička (97575-00 [469]) 

• obdelave kota sekalca (97578-00 [469]) 

465 Amalgamska (kovinska) plomba 

Vključuje: neposredno obdelavo z: 
• amalgamom (zlitina na osnovi živega srebra) 

• galijevo zlitino 

• zlato folijo 

posredno obdelavo z: 

• kromovim kobaltom 

• zlatom 

• nežlahtnimi kovinami 

97511-01 Kovinska plomba, 1 ploskev, direktna metoda 
Polnitev zoba, BDO 

97512-01 Kovinska plomba, 2 ploskvi, direktna metoda 

97513-01 Kovinska plomba, 3 ploskve, direktna metoda 

97514-02 Kovinska plomba, 4 ploskve, direktna metoda 
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97515-02 Kovinska plomba, 5 ploskev, direktna metoda  

97541-01 Kovinska plomba, 1 ploskev, indirektna metoda 

Izključuje: kovinske plombe za zob v delni protezi (97778-00 [477]) 

97542-01 Kovinska plomba, 2 ploskvi, indirektna metoda 

Izključuje: kovinske plombe za zob v delni protezi (97778-00 [477]) 

97543-01 Kovinska plomba, 3 ploskve, indirektna metoda 

Izključuje: kovinske plombe za zob v delni protezi (97778-00 [477]) 

97544-00 Kovinska plomba, 4 ploskve, indirektna metoda 

Izključuje: kovinske plombe za zob v delni protezi (97778-00 [477]) 

97545-00 Kovinska plomba, 5 ploskev, indirektna metoda 

Izključuje: kovinske plombe za zob v delni protezi (97778-00 [477]) 

466 Plomba v barvi zoba 

Direktna plomba s tehniko lepljenja  }  
Indirektna plomba  } z materialom v barvi zoba 

Vključuje: kompomerno         }  
kompozitno akrilatno  }  
stekleno ionomerno  } plombo 
polimerno stekleno  }  
akrilatno kompozitno  }  
zapolnitev votlin brez kariesa, fisur ali razpok v sklenini kočnika ali predkočnika 

97521-01 Adhezivna plomba interkanino, 1 ploskev, direktna metoda 
Direktna plomba s tehniko lepljenja in materialom v barvi zoba, vključuje eno ploskvo interkanino 

97522-01 Adhezivna plomba interkanino, 2 ploskvi, direktna metoda 
Direktna plomba s tehniko lepljenja in materialom v barvi zoba, vključuje dve ploskvi interkanino 

97523-01 Adhezivna plomba interkanino, 3 ploskve, direktna metoda 
Direktna plomba s tehniko lepljenja in materialom v barvi zoba, vključuje tri ploskve interkanino 

97524-00 Adhezivna plomba interkanino, 4 ploskve, direktna metoda 
Direktna plomba s tehniko lepljenja in materialom v barvi zoba, vključuje štiri ploskve interkanino 

97525-00 Adhezivna plomba interkanino, 5 ploskev, direktna metoda 
Direktna plomba s tehniko lepljenja in materialom v barvi zoba, vključuje pet ploskev interkanino 

97531-00 Adhezivna plomba transkanino, 1 ploskev, direktna metoda 
Direktna plomba s tehniko lepljenja in materialom v barvi zoba, vključuje eno ploskev transkanino 

97532-00 Adhezivna plomba transkanino, 2 ploskvi, direktna metoda 
Direktna plomba s tehniko lepljenja in materialom v barvi zoba, vključuje dve ploskvi transkanino 

97533-00 Adhezivna plomba transkanino, 3 ploskve, direktna metoda 
Direktna plomba s tehniko lepljenja in materialom v barvi zoba, vključuje tri ploskve transkanino 

97534-00 Adhezivna plomba transkanino, 4 ploskve, direktna metoda 
Direktna plomba s tehniko lepljenja in materialom v barvi zoba, vključuje štiri ploskve transkanino 

97535-00 Adhezivna plomba transkanino, 5 ploskev, direktna metoda 
Direktna plomba s tehniko lepljenja in materialom v barvi zoba, vključuje pet ploskev transkanino 

97551-01 Plomba v barvi zoba, 1 ploskev, indirektno 

97552-01 Plomba v barvi zoba, 2 ploskvi, indirektno 

97553-01 Plomba v barvi zoba, 3 ploskve, indirektno 
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97554-01 Plomba v barvi zoba, 4 ploskve, indirektno 

97555-01 Plomba v barvi zoba, 5 ploskev, indirektno 

469 Drugi restavrativni zobozdravstveni posegi 

97572-01 Začasna plomba  
Začasna plomba 

Izključuje: začasne plombe s katerimkoli drugim dentalnim postopkom - izpustite kodo 

97574-01 Cementiranje kovinskega obroča na zob 
Cementiranje kovinskega obroča za diagnostične, zaščitne namene ali namestitev začasne plombe 

Koda tudi pri izvajanju: 

• začasne plombe (97572-01 [469]) 

97575-00 Parapulpalni zatički, po zatičku 
Vstavitev parapulpalnega zatička kot pomoč pri pritrditvi in podpori direktne ali indirektne plombe 

97576-00 Stelitna prevleka 
Koronalna plomba s stelitno prevleko 

97577-00 Protetična izgradnja vrška, po vršku 
Plomba anatomske ali funkcionalne višine vrška 

Koda tudi pri izvajanju: 

• plombiranja zadnjega zoba: 

 • direktno (glej bloka [465] in [466]) 

 • indirektno (glej bloka [465] in [466]) 

97578-00 Plombiranje incizalnega kota sekalca 
Plombiranje anatomske in funkcionalne oblike incizalnega kota 

Koda tudi pri izvajanju: 

• plombiranja spednjega zoba: 

 • direktno (glej bloka [465] in [466]) 

 • indirektno (glej bloka [465] in [466]) 

97582-01 Kompozitna adhezijska faseta, direktna 
Direktna kompozitna adhezijska faseta - barvni material na površino zoba 

97583-01 Estetska faseta, indirektna 
Estetska faseta v barvi zoba na površino zoba, kjer je faseta konstruirana indirektno 

97595-00 Demontaža inleja/onleja 
Odstranitev indirektne kovinske plombe ali plombe v barvi zoba 

97596-00 Ponovno cementiranje inleja/onleja 
Ponovno cementiranje indirektne kovinske plombe ali plombe v barvi zoba 

97597-00 Uliti ali konfekcijski zatiček 
Izdelava in cementiranje zatička, ulitega ali konfekcijskega 

POSTOPKI NA PROTEZAH 

470 Prevleka 

97611-01 Akrilna prevleka, indirektno 

97613-00 Polna nekovinska prevleka, indirektno 

97615-00 Fasetirana prevleka, indirektno 

97618-00 Polna kovinska prevleka, indirektno 

97625-00 Nazidek za prevleko z zatičkom, indirektno 
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Koda tudi pri izvajanju: 

• krone (97611-01, 97613-00, 97615-00, 97618-00 [470]) 

97627-00 Predhodna dograditev zobne krone, direktno 

Koda tudi pri izvajanju: 

• vstavitve zatička (97575-00 [469]) 

• dograditve ulitega ali konfekcijskega zatička (97597-00 [469]) 

97629-00 Zatiček in koreninska kapica, indirektno 

97631-00 Začasna prevleka 
Začasna prevleka, izdelana za uporabo do vstavitve trajne prevleke ali odstranitve zoba 

471 Mostiček 

97632-00 Začasni most, po členu 
Začasni most, izdelan za uporabo do izdelave in vstavitve trajnega mostu 

97642-00 Mostni člen, direktno, po členu 

97643-00 Mostni člen, indirektno, po členu 

97644-00 Poltogi protetični sklep 

97645-00 Precizijski ali magnetni protetični sklep, mostiček 

97649-00 Člen adhezijskega mostička, indirektno, po zobu 
Člen in okvir, prilepljena na nosilni zob za podporo mostnega člena ali precizijskega protetičnega sklepa 

Koda tudi pri izvajanju: 

• mostnega člena (97642-00, 97643-00 [471]) 

• opornice: 

 • kovinske (97773-00 [477]) 

 • akrilatne (97772-00 [477]) 

472 Drugi zobozdravniški posegi na prevleki, mostičku 

97651-00 Ponovno cementiranje krone ali fasete 

97652-00 Ponovno cementiranje mostička ali opornice, po nosilcu 

97653-01 Reparatura mostička ali opornice 

Vključuje: ponovno obdelavo površine mostička 

97655-00 Demontaža prevleke ali fasete 

97656-00 Demontaža mostička ali opornice 

97658-00 Reparatura prevleke, mostička ali opornice, indirektno 

97659-00 Reparatura prevleke, mostička ali opornice, direktno 

473 Zobni implantati 

97663-00 Kirurška odstranitev zobnega implanta 

97664-00 Vstavitev fiksnoprotetične konstrukcije z gredjo za protezo 

97666-00 Mostiček s kovinskim ogrodjem, cementiran na implant, po zobu 

97669-00 Demontaža in ponovna vstavitev mostička na implant, po implantu 
Vzdrževanje proteze, pritrjene na oseintegriran implant 

97671-00 Polna nekovinska prevleka na implant, indirektno 
Umetna prevleka materiala, v barvi zoba, pritrjena na implant 
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97672-00 Fasetirana prevleka na implantatu, indirektno 
Umetna prevleka s kovinsko fasetno osnovo v materialu, v barvi zoba, pritrjena na implant 

97673-00 Polnokovinska prevleka na implantatu, indirektno 
Umetna prevleka iz lite kovine, pritrjena na implant 

97679-00 Izdelava kirurškega vodila za implantacijo 

474 Proteza ali deli proteze 

Vključuje: nastavitev po vstavitvi proteze 

97711-00 Izdelava zgornje totalne proteze 

Koda tudi pri izvajanju: 

• takojšnje zamenjave zoba (97736-00 [474]) 

• overleja (97734-00 [474]) 

• začasne kovinske nebne ali lingvalne plošče (97716-00 [474]) 

• mehke podložitve proteze poleg nove proteze (97737-00 [474]) 

Izključuje: izdelave zgornje totalne proteze s protezo spodnje čeljusti (97719-00 [474]) 

97712-00 Izdelava spodnje totalne proteze 

Koda tudi pri izvajanju: 

• takojšnje zamenjave zoba (97736-00 [474]) 

• overleja (97734-00 [474]) 

• začasne kovinske nebne ali lingvalne plošče (97716-00 [474]) 

• mehke podložitve proteze poleg nove proteze (97737-00 [474]) 

Izključuje: izdelave spodnje totalne s protezo zgornje čeljusti (97719-00 [474]) 

97716-00 Izdelava kovinske nebne ali lingvalne plošče na TOP 

Koda tudi pri izvajanju: 

• začasne totalne proteze: 

 • spodnja čeljust (97712-00, 97719-00 [474]) 

 • zgornja čeljust (97711-00, 97719-00 [474]) 

97719-00 Izdelava zgornje in spodnje totalne ploščice 

Koda tudi pri izvajanju: 

• takojšnje zamenjave zoba (97736-00 [474]) 

• overleja (97734-00 [474]) 

• začasne kovinske nebne ali lingvalne plošče (97716-00 [474]) 

• mehke podložitve proteze poleg nove proteze (97737-00 [474]) 

97721-00 Izdelava zgornje akrilatne delne proteze 

Koda tudi pri izvajanju: 

• pritrditve: 

 • akrilatne naslonke (97732-00 [474]) 

 • nosilca (97731-00 [474]) 

 • zoba na delno protezo (97733-00 [474]) 

• takojšnje zamenjave zoba (97736-00 [474]) 

• overleja (97734-00 [474]) 

• začasnega žičnega veznega elementa (97738-00 [474]) 

97722-00 Izdelava spodnje akrilatne delne proteze 

Koda tudi pri izvajanju: 

• pritrditve: 

 • akrilatne naslonke (97732-00 [474]) 

 • nosilca (97731-00 [474]) 

 • zoba na delno protezo (97733-00 [474]) 

• takojšnje zamenjave zoba (97736-00 [474]) 

• overleja (97734-00 [474]) 

• začasnega žičnega veznega elementa (97738-00 [474]) 
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97727-00 Izdelava zgornje delne proteze z ulito bazo 

Koda tudi pri izvajanju: 

• pritrditve: 

 • akrilatne naslonke (97732-00 [474]) 

 • nosilca (97731-00 [474]) 

 • zoba na delno protezo (97733-00 [474]) 

• takojšnje zamenjave zoba (97736-00 [474]) 

• overleja (97734-00 [474]) 

97728-00 Izdelava spodnje delne proteze z ulito bazo 

Koda tudi pri izvajanju: 

• pritrditve: 

 • akrilatne naslonke (97732-00 [474]) 

 • nosilca (97731-00 [474]) 

 • zoba na delno protezo (97733-00 [474]) 

• takojšnje zamenjave zoba (97736-00 [474]) 

• overleja (97734-00 [474]) 

97731-00 Izdelava sidranega elementa delne proteze 

Koda tudi pri izvajanju: 

• začasne akrilatne delne proteze: 

 • spodnja čeljust (97722-00 [474]) 

 • zgornja čeljust (97721-00 [474]) 

97732-00 Izdelava akrilatne naslonke delne proteze 
Enota delne proteze, ki sloni na površini zoba in podpira protezo 

Koda tudi pri izvajanju: 

• začasne akrilatne delne proteze: 

 • spodnja čeljust (97722-00 [474]) 

 • zgornja čeljust (97721-00 [474]) 

Izključuje: izdelave akrilatne naslonke delne proteze, če se uporablja kot del nosilca (97731-00 [474]) 

97733-00 Postavitev zob v delni protezi, vsak zob 

Koda tudi pri izvajanju: 

• začasne delne ulite proteze: 

 • spodnja čeljust (97728-00 [474]) 

 • zgornja čeljust (97727-00 [474]) 

• začasne akrilatne delne proteze: 

 • spodnja čeljust (97722-00 [474]) 

 • zgornja čeljust (97721-00 [474]) 

Izključuje: postavitve zob v delni protezi za zamenjavo izgube naravnega zoba ali njegovega koronalnega dela 

(97768-00 [476]) 

97734-00 Overlej, po zobu 

Koda tudi pri izvajanju: 

• začasne totalne proteze: 

 • spodnja čeljust (97712-00, 97719-00 [474]) 

 • zgornja čeljust (97711-00, 97719-00 [474]) 

• začasne delne ulite proteze: 

 • spodnja čeljust (97728-00 [474]) 

 • zgornja čeljust (97727-00 [474]) 

• začasne akrilatne delne proteze: 

 • spodnja čeljust (97722-00 [474]) 

 • zgornja čeljust (97721-00 [474]) 

97735-00 Precizijski ali magnetni protetični sklep, delna proteza 

97736-00 Reparatura zob, po zobu 

Koda tudi pri izvajanju: 
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• dodajanja zoba delni protezi za nadomestitev izgubljenega naravnega zoba ali njegovega koronalnega predela 

(97768-00 [476]) 

• začasne totalne proteze: 

 • spodnja čeljust (97712-00, 97719-00 [474]) 

 • zgornja čeljust (97711-00, 97719-00 [474]) 

• začasne delne ulite proteze: 

 • spodnja čeljust (97728-00 [474]) 

 • zgornja čeljust (97727-00 [474]) 

• začasne akrilatne delne proteze: 

 • spodnja čeljust (97722-00 [474]) 

 • zgornja čeljust (97721-00 [474]) 

97737-00 Mehka podložitev protez 

Koda tudi pri izvajanju: 

• začasne totalne proteze: 

 • spodnja čeljust (97712-00, 97719-00 [474]) 

 • zgornja čeljust (97711-00, 97719-00 [474]) 

• začasne delne ulite proteze: 

 • spodnja čeljust (97728-00 [474]) 

 • zgornja čeljust (97727-00 [474]) 

• začasne akrilatne delne proteze: 

 • spodnja čeljust (97722-00 [474]) 

 • zgornja čeljust (97721-00 [474]) 

97738-00 Izdelava žičnega veznega elementa (lingvalni oz. palatinalni lok) 

Koda tudi pri izvajanju: 

• začasne akrilatne delne proteze: 

 • spodnja čeljust (97722-00 [474]) 

 • zgornja čeljust (97721-00 [474]) 

 

97739-00 Kovinski podpornik za zob v delni protezi z ulito bazo 
Podaljšek ulitka kovinske delne proteze za podporo zoba v delni protezi 

475 Vzdrževalni postopki pri protezah 

97741-00 Prilagoditev obstoječe proteze 
Prilagoditev obstoječe proteze 

Izključuje: rutinske prilagoditve novih protez - izpustite kodo 

97743-00 Indirektna podložitev totalne proteze 

97744-00 Indirektna podložitev delne proteze 

97745-00 Preoblikovanje totalne proteze 

97746-00 Preoblikovanje delne proteze 

97751-00 Direktna podložitev totalne proteze 

97752-00 Direktna podložitev delne proteze 

97753-00 Čiščenje in poliranje obstoječe proteze 

Izključuje: čiščenja in poliranja nove proteze - izpustite kodo 

97754-00 Preoblikovanje protetične baze 

476 Reparacije protez 

Koda tudi pri izvajanju: 

• odtisa za reparaturo proteze (97776-00 [477]) 

97761-00 Pritrditev izpadlega zoba ali zapone v protezo 
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Reparacija, vstavitev in prilagoditev proteze s ponovno pritrditvijo izpadlega zoba ali zapone 

97762-00 Ponovna izdelava zapone na protezi 
Reparacija, vstavitev in prilagoditev proteze z zamenjavo ali razširitvijo zapon 

97763-00 Reparatura zlomljene baze totalne proteze 

97764-00 Reparatura zlomljene baze delne proteze 

97765-00 Ponovna vstavitev zoba v protezo 
Reparacija, vstavitev in prilagoditev proteze, kjer je potreben nov zob 

97768-00 Vstavitev dodatnih zob v delno protezo, po zobu 
Modificiranje, vstavitev in prilagoditev delne proteze z razširitvijo za nadomestitev izgube naravnega zoba ali 

njegovega koronalnega predela 

Vključuje: zapono podpornega zoba 

Koda tudi pri izvajanju: 

• takojšnje zamenjave zoba (97736-00 [474]) 

97769-00 Reparatura ali razširitev ulite baze 
Reparatura ali razširitev ulite baze delne proteze 

477 Drugi postopki na protezah 

97771-00 Prehodna obloga proteze, na sejo 

97772-00 Indirektna izdelava akrilatne opornice 

97773-00 Indirektna izdelava kovinske ulite opornice 

97774-00 Izdelava obturatorja 

97775-00 Individualno oblikovanje protezine baze 

97776-00 Odtis za reparaturo protez 

Koda tudi pri izvajanju: 

• dodajanja: 

 • zapone, vzmeti ali zob na protezo (97877-01 [483]) 

 • zoba delni protezi za nadomestitev izgubljenega naravnega zoba ali njegovega koronalnega predela (97768-

00 [476]) 

• reparacije: 

 • zlomljene baze proteze: 

  • totalne (97763-00 [476]) 

  • delne (97764-00 [476]) 

 • snemnega aparata: 

  • zapone, vzmeti ali zoba (97876-00 [483]) 

  • po frakturi akrilne baze (97875-00 [483]) 

• reparature ali razširitve ulite baze delne proteze (97769-00 [476]) 

• zamenjave: 

 • zapone, vzmeti ali zoba na snemnem aparatu (97876-00 [483]) 

 • izgubljene ali zlomljene zapone na protezi (97762-00 [476]) 

 • zoba na protezi (97765-00 [476]) 

97777-00 Izdelava identifikacijske oznake na protezi 

97778-00 Izdelava kovinskega inleja v zobu na protezi 
Začasna kovinska plomba za zob na protezi 

97779-01 Kirurško vodilo za imediatno protezo 

Opomba: Izdelava aparata za prikaz končne oblike grebena po odstranitvi zoba pred vstavitvijo imediatne 

proteze 

ORTODONTIKA 
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479 Snemni ortodontski aparat 

97811-00 Pasivni snemni aparat v zgornji čeljusti 

97812-01 Pasivni snemni aparat v spodnji čeljusti 

97821-00 Aktivni snemni aparat v zgornji čeljusti 

97822-01 Aktivni snemni aparat v spodnji čeljusti 

97823-00 Funkcionalni ortodontski aparat 

97825-00 Termoplastična opornica 

480 Nesnemni ortodontski aparat 

97829-00 Delni nesnemni aparat 

97831-00 Nesnemni aparat 

97841-00 Nesnemni palatinalni ali lingvalni lok 

97842-00 Namestitev intermaksilarnih elastik 

Vključuje: navzkrižne elastike 

97843-00 Namestitev aparata za širjenje zgornje čeljusti 

97845-00 Namestitev aparata za vzdrževanje prostora 
Namestitev pasivnega aparata za vzdrževanje prostora 

Opomba: Aparat, pritrjen na en ali več zob, za preprečevanje premikanja zob, ki so povezani med seboj ali s 

segmentom loka, in za vzdrževanje prostora, nastalega zaradi izgube zoba 

97846-01 Namestitev nesnemne konstrukcije za razrešitev položajne nepravilnosti posameznega zoba 

Opomba: Postopek, pri katerem se aparat pritrdi neposredno na zobe, kar omogoča premikanje ali usmerjanje 

za korekcijo položaja zoba 

481 Ekstraoralni ortodontski aparat 

97851-00 Namestitev ortodontskega aparata 

482 Nosilec 

97862-00 Lepljenje nosilcev 

Izključuje: lepljenja s: 
• pritrditvijo kovinskih nosilcev z: 

 • nesnemnim aparatom (97831-00 [480]) 

 • snemnim aparatom (97829-00 [480]) 

• kirurškim razgaljenjem (97382-00 [461]) 

483 Druge ortodontske usluge 

97871-00 Prilagoditev snemnega ortodontskega aparata 

97875-00 Reparatura snemnega aparata 

Koda tudi pri izvajanju: 

• odtisa za reparaturo protez (97776-00 [477]) 

97876-00 Reparatura aktivnih žičnih elementov v snemnem aparatu 
Zamenjava aktivnih žičnih elementov v snemnem aparatu 

Koda tudi pri izvajanju: 
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• odtisa za reparaturo protez (97776-00 [477]) 

97877-01 Namestitev novih aktivnih elementov v snemnem aparatu 

Koda tudi pri izvajanju: 

• odtisa za reparaturo protez (97776-00 [477]) 

97878-00 Podložitev snemnega aparata 

SPLOŠNI ZOBOZDRAVSTVENI POSEGI 

484 Nujna zobozdravstvena prva pomoč 

97911-00 Paliativna zobozdravstvena oskrba 

97915-00 Prva pomoč izven rednega delovnega časa 

485 Zobozdravstveno zdravljenje z zdravili 

97926-00 Izdelava individualne žlice za pacientovo lastno aplikacijo zdravila 

97927-00 Medikamentozna priprava za zobozdravniške posege 

97928-00 Intravenozna aplikacija pri nastavitvi infuzije za zobozdravstvo 

Izključuje: anestezije med dentalnim postopkom (glej bloka [1909] in [1910]) 

489 Okluzijska oskrba 

97961-00 Manjše urejanje okluzije s selektivnim brušenjem 

Izključuje: urejanja okluzije s katerimkoli drugim dentalnim postopkom - izpustite kodo 

97963-00 Klinična analiza stomatognatega sistema 

Vključuje: oceno: 
• sklepa 

• mišice 

• okluzije 

97964-00 Registracija in umavčenje modelov v artikulator za okluzijsko analizo 

Izključuje: priprave ulitkov iz odtisa (97071-00 [452]) 

97965-00 Oskrba z okluzijsko opornico 

97966-00 Prilagoditev že izdelane okluzijske opornice 

97967-00 Pantografska registracija 

97968-00 Selektivno brušenje zob po okluzijski analizi 

97971-00 Dodatna gnatološka fizioterapija stomatognatega sistema 

97972-00 Reparatura okluzijske opornice 
Nastavitev okluzijske opornice 

Izključuje: nastavitve obstoječe okluzijske opornice (97966-00 [489]) 

RAZNE ZOBOZDRAVSTVENE USLUGE 

490 Razne zobozdravstvene usluge 

97981-00 Povezava in stabilizacija zob, neposredna 

Izključuje: povezave in stabilizacije pri premaknjenem zobu (97386-00 [461]) 
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97982-00 Obrušenje sklenine zoba 

97985-00 Ustni aparat za razpoznavo smrčanja in obstrukcijski zastoj dihanja med spanjem 

97986-00 Pooperacijska zobozdravstvena nega, ki ni uvrščena drugam 
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POGLAVJE 7 

KLINIČNI POSEGI NA RESPIRATORNEM SISTEMU  
(BLOKI 520–570) 

GRLO 

PREGLED 

520 Pregledi grla 

Vključuje: biopsijo 
traheoskopijo 

41849-00 Laringoskopija 
Direktni pregled grla 

41764-03 Laringoskopija z upogljivim instrumentom 
Pregled grla z upogljivim optičnim instrumentom 

41855-00 Mikrolaringoskopija 

Izključuje: mikrolaringoskopije z odstranitvijo tumorja ali lezije (41864-00, 41861-00 [523]) 

DODAJANJE, VSTAVITEV, ODSTRANITEV 

521 Dodajanje, vstavljanje ali odstranitev v grlu 

18368-00 Injiciranje botulina v glasilko 
Injiciranje botulina v grlo 

41870-00 Injiciranje druge substance v glasilko 
Injiciranje v grlo ali glasilko: 

• kolagena 

• maščobe 

• gel pene 

• teflona 

41905-02 Vstavitev laringealnega stenta 

Izključuje: vstavitve za zamenjavo (41905-03 [521]) 

41905-03 Zamenjava stenta v sapniku 

41886-01 Odstranitev laringealnega stenta 

Izključuje: odstranitve z zamenjavo (41905-03 [521]) 
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INCIZIJA 

522 Incizije v grlu 

90164-00 Incizija grla 
Incizija sapnika 

Marsupializacija laringealne ciste 

Izključuje: traheostomije za pomoč pri dihanju (41881 [536]) 

41868-00 Discizija prirastlin v grlu z mikrolaringoskopijo 
Mikrolaringoskopija z discizijo prirastlin v grlu 

EKSCIZIJA 

523 Laringoskopija z ekscizijo 

Vključuje: traheoskopijo 

41852-00 Laringoskopija z odstranitvijo tumorja 
Direktni pregled grla z odstranitvijo tumorja ali lezije 

41861-00 Mikrolaringoskopija z odstranitvijo papilomov z laserjem 

41864-00 Mikrolaringoskopija z odstranitvijo drugega tumorja 
Epiglotidektomija 

41867-00 Mikrolaringoskopija z aritenoidektomijo     

Izključuje: ponovitvene operacije pri aritenoidektomiji (41867-01 [530]) 

524 Laringektomija 

Koda tudi pri izvajanju: 

• radikalne disekcije vratu (31435-00 [806]) 

• traheostomije: 

 • perkutane (41880-00 [536]) 

 • permanentne (41881-01 [536]) 

41837-00 Hemilaringektomija 
Vertikalna hemilaringektomija 

41840-00 Supraglotična laringektomija 
Delna laringektomija 

41834-00 Popolna laringektomija 

41843-00 Laringofaringektomija 

Vključuje: anastomozo 

Izključuje: laringofaringektomije s plastično rekonstrukcijo (30294-01 [529]) 

525 Druge ekscizije v grlu 

41813-00 Odstranitev ciste v valekuli 
Odstranitev ciste epiglotisa 

90161-00 Ekscizija druge spremembe v grlu 
Strganje glasilk 

Izključuje: ekscizije spremembe v zgornjem aerodigestivnem traktu (31400-00 [421]) 
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REPARACIJA 

526 Laringoplastika 

41876-02 Laringoplastika 

Koda tudi pri izvajanju: 

• traheostomije (41880-00, 41881 [536]) 

527 Laringofisura 

41876-00 Laringofisura 

41876-01 Laringofisura z odstranitvijo glasilk 

528 Druge reparacije v grlu 

41873-00 Reparacija frakture larinksa 
Zunanja reparacija frakture larinksa 

41843-01 Ponovna vzpostavitev kontinuitete hranjenja po laringofaringektomiji 

Vključuje: ponovno vzpostavitev kontinuitete hranjenja z uporabo želodca ali črevesa 

Izključuje: ponovne vzpostavitve kontinuitete hranjenja z laringofaringektomijo (41843-00 [524]) 

REKONSTRUKCIJA 

529 Rekonstrukcije v grlu 

30294-01 Laringofaringektomija in plastična rekonstrukcija 

Vključuje:traheostomijo  

PONOVITVENA OPERACIJA 

530 Ponovitvena operacija v grlu 

41867-01 Ponovitvena operacija pri aritenoidektomiji 

Vključuje: lasersko 

DRUGI POSEGI 

531 Drugi posegi v grlu 

90150-00 Tiroplastika 
Reparacija hrustanca ščitnice 

tiroplastika s silastičnim implantom 

Vključuje: silastični implant 

90160-00 Drugi posegi v grlu 
Zapora fistule v grlu 

Šiv raztrganine v grlu 
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SAPNIK 

PREGLED 

532 Pregledi sapnika 

41764-04 Traheoskopija skozi umetno stomo 

Vključuje: biopsijo 

DODAJANJE, VSTAVITEV, ODSTRANITEV 

533 Dodajanje, vstavljanje ali odstranitev v sapniku 

Izključuje: zamenjave ali odstranitev traheostomske cevke (92046-00, 92047-00 [568]) 

41905-00 Vstavitev stenta v sapnik 

Izključuje: zamenjave stenta (41905-01 [533]) 

41905-01 Zamenjava stenta v sapniku 

41886-02 Odstranitev stenta v sapniku 

Izključuje: zamenjave stenta (41905-01 [533]) 

EKSCIZIJA 

534 Ekscizije v sapniku 

41886-00 Odstranitev tujka iz sapnika 

90167-00 Ekscizija spremembe v sapniku 

REPARACIJA 

535 Krikotirostomija 

41884-00 Krikotirostomija 
Krikotirostomija: 

• z direktnim vbodom 

• s tehniko Seldinger 

• s pripomočkom Minitrach 

Opomba: Izvaja se pri traheobronhialni toaleti 

536 Traheostomija 

 1006 

Izključuje: samo nadzora traheostomije (90179-06 [568]) 

41880-00 Perkutana traheostomija 
Nekirurška traheostomija 

41881-00 Začasna odprta traheostomija 
Traheostomija, BDO 

Vključuje: discizijo istmusa ščitnice 
separacijo jermenaste mišice  

41881-01 Trajna odprta traheostomija 
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Vključuje: discizijo istmusa ščitnice 
separacijo jermenaste mišice  

537 Resekcija endotrahealne lezije z reparacijo 

Vključuje: resekcijo z laserjem 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

38453-00 Resekcija endotrahealnega tumorja z anastomozo 

38453-02 Resekcija endotrahealnega tumorja in presaditev tkiva 

538 Resekcija endotrahealne strikture z reparacijo 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

38453-04 Resekcija endotrahealne strikture z anastomozo 

38453-05 Resekcija endotrahealne strikture z laserjem in vzpostavitev anastomoze 

38453-06 Resekcija endotrahealne strikture in rekonstrukcija z nadomestno trahejo 

38453-07 Resekcija endotrahealne strikture z laserjem in rekonstrukcija z nadomestno trahejo 

539 Druge reparacije v sapniku 

41879-01 Šiv raztrganine v sapniku 

41879-02 Zaprtje zunanje trahealne fistule 
Zaprtje traheotomije 

43900-00 Zaprtje traheoezofagealne fistule 
Discizija traheoezofagealne fistule (z atrezijo) 

Izključuje: zaprtja pri oezofagealni atreziji (43852-00 [539]) 
zaprtja z reparacijo oezofagealne atrezije (43843-01, 43843-02 [866]) 

43852-00 Zaprtje traheoezofagealne fistule s torakotomijo 
Discizija traheoezofagealne fistule brez anastomoze 

Opomba: Se ne izvaja pri oezofagealni atreziji 

Izključuje: zaprtja z reparacijo oezofagealne atrezije (43843-01, 43843-02 [866]) 

41879-03 Zaprtje druge vrste trahealne fistule 

41879-04 Reparacija sapnika, pristop skozi vrat 
Vratna traheoplastika 

Koda tudi pri izvajanju: 

• traheostomije (41880-00, 41881 [536]) 

38453-08 Reparacija sapnika, pristop skozi prsni koš 
Intratorakalna traheoplastika 

Vključuje: ekscizijo sapnika 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

Izključuje: reparacije pri endotrahealni: 
• leziji (glej blok [537]) 

• strikturi (glej blok [538]) 
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REKONSTRUKCIJA 

540 Rekonstrukcije v sapniku 

41885-00 Traheoezofagealna fistulizacija 
Traheoezofagealna punkcija 

Vključuje: vstavitev proteze za govor (Blom-Singer) 

41879-06 Rekonstrukcija sapnika in oblikovanje umetnega grla 
Traheoplastika z umetnim grlom 

REVIZIJA 

541 Revizije v sapniku 

41881-02 Revizija traheostome 
Revizija traheostomske stome 

DRUGI POSEGI 

542 Drugi posegi v sapniku 

90162-00 Druge operacije sapnika 

BRONHUS 

PREGLED 

543 Pregledi bronhusov 

Vključuje: fluoroskopsko vodenje 
levažo: 

• bronhialno 

• bronho-alveolarno 

41889-00 Bronhoskopija 

Izključuje: bronhoskopije z: 
• biopsijo (41892-00 [544]) 

• dilatacijo (41904-00 [546]) 

• odstranitvijo tujka (41895-00 [544]) 

41889-01 Bronhoskopija skozi umetno stomo 

Izključuje: bronhoskopije z: 
• biopsijo (41892-00 [544]) 

• dilatacijo (41904-00 [546]) 

• odstranitvijo tujka (41895-00 [544]) 

41898-00 Bronhoskopija z upogljivim instrumentom 

Izključuje:  bronhoskopije z: 
• biopsijo (41898-01 [544]) 

• dilatacijo (41904-00 [546]) 

• odstranitvijo tujka (41895-00 [544]) 
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EKSCIZIJA 

544 Bronhoskopija z biopsijo ali odstranitvijo tujka 

Vključuje: fluoroskopsko vodenje 
levažo: 

• bronhialno 

• bronho-alveolarno 

transbronhialno biopsijo pljuč 

pranje za odvzem vzorca 

41892-00 Bronhoskopija z biopsijo 

41898-01 Bronhoskopija z upogljivim instrumentom in biopsija 

41895-00 Bronhoskopija z odstranitvijo tujka 

545 Druge ekscizije v bronhusu 

41901-00 Endoskopska resekcija bronhialnega tumorja z laserjem 

41892-01 Bronhoskopija z ekscizijo lezije v bronhusu 

Izključuje: endoskopsko resekcijo lezije v bronhusu z laserjem (41901-00 [545]) 

90163-00 Druga endoskopska ekscizija v bronhusu 

43912-00 Ekscizija bronhogene ciste s torakotomijo 

REPARACIJA 

546 Reparacije na bronhusu 

41904-00 Bronhoskopija z dilatacijo bronhusa 
Endoskopska dilatacija strikture: 

• bronhialna 

• trahealna 

Koda tudi pri izvajanju: 

• vstavitve stenta: 

 • endobronhialnega (41905-04 [546]) 

 • laringealnega (41905-02 [521]) 

 • trahealnega (41905-00 [533]) 

41905-04 Vstavitev endobronhialnega stenta 

Izključuje: zamenjave endobronhialnega stenta (41905-05 [546]) 

41905-05 Zamenjava endobronhialnega stenta 

41895-01 Odstranitev endobronhialnega stenta 

Izključuje: zamenjave endobronhialnega stenta (41905-05 [546]) 

DRUGI POSEGI 

547 Drugi posegi na bronhusu 

90165-00 Drugi posegi na bronhusu 
Ekscizija spremembe na bronhusu, BDO 

Ligatura bronhusa 

Izključuje: posegov preko intratorakalnega pristopa (38456-04 [547]) 



 

152 

 

38456-04 Drugi posegi na bronhusu, intratorakalni pristop 

PLJUČA IN PLEVRA 

DODAJANJE, VSTAVITEV, ODSTRANITEV 

548 Dodajanje, vstavljanje ali odstranitev iz pljuč ali plevre 

18228-00 Intraplevralna blokada 

Vključuje: infuzijo ali injiciranje terapevtskega sredstva 

90180-00 Vstavitev plevroperitonealnega šanta 

INCIZIJA 

549 Incizije na pljučih ali plevri 

38415-00 Incizija plevre 
Izdelava plevralnega okna za drenažo 

Drenaža empiema 

Odprta drenaža prsnega koša 

Vključuje: resekcijo rebra 

38436-01 Endoskopsko luščenje plevralnih zarastlin 

Vključuje: biopsijo 
vstavitev medrebrnega katetra 

90166-00 Luščenje plevralnih zarastlin 

38418-04 Incizija pljuč 
Drenaža ciste ali abscesa v pljučih 

Pnevmotomija s preiskavo pljuč 

EKSCIZIJA 

550 Biopsija pljuč ali plevre 

30090-00 Perkutana igelna biopsija plevre 

38812-00 Perkutana igelna biopsija pljuč 
Pnevmocenteza 

Punkcija pljuč 

Izključuje: endoskopske biopsije pljuč (41892-00, 41898-01 [544]) 

38418-01 Biopsija plevre 

Izključuje: endoskopske biopsije plevre (38436-00 [559]) 
perkutane igelne biopsije plevre (30090-00 [550]) 

38418-02 Biopsija pljuč 

Izključuje: endoskopske biopsije pljuč (41892-00, 41898-01 [544]) 
perkutane igelne biopsije pljuč (38812-00 [550]) 

551 Delna resekcija pljuč 

90169-00 Endoskopska klinasta resekcija pljuč 
Torakoskopska klinasta resekcija pljuč 

38440-00 Klinasta resekcija pljuč 
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Ekscizija spremembe v pljučih, BDO 

Gubanje emfisematoznega mehurčka 

38440-01 Radikalna klinasta resekcija pljuč 

38438-00 Segmentna resekcija pljuč 
Delna lobektomija pljuč 

Segmentoktomija pljuč 

90170-00 Zmanjševalna kirurgija pljuč (resekcija bul) 

552 Odstranitev pljučnega režnja 

38438-01 Odstranitev pljučnega režnja 
Pnevmonektomija: 

• zaključitev po predhodni odstranitvi dela pljuč 

• delna 

38441-00 Radikalna lobektomija 
Radikalna delna pnevmonektomija 

Vključuje: disekcijo: 
• mediastinalnih vozlišč 

• torakalnih struktur 

resekcijo: 

• stene prsnega koša 

• prepone 

• perikardija 

553 Odstranitev pljučnega krila 

38438-02 Odstranitev pljučnega krila 
Popolna odstranitev pljučnega krila 

38441-01 Radikalna odstranitev pljučnega krila 
Popolna radikalna odstranitev pljučnega krila 

Vključuje: disekcijo: 
• mediastinalnih vozlišč 

• torakalnih struktur 

resekcijo: 

• stene prsnega koša 

• prepone 

• perikardija 

38438-03 Odstranitev pljuč dajalca za transplantacijo 

Izključuje: odstranitve s kombinirano transplantacijo srca (90204-01 [659]) 

554 Druge ekscizije na pljučih ali plevri 

38424-00 Plevrektomija 
Ekscizija spremembe v plevri 

Izključuje: dekortikacije pljuč (38421 [554]) 

38424-01 Izluščenje hidatidne ciste v pljučih 

38421-00 Endoskopska dekortikacija pljuč 
Torakoskopska dekortikacija pljuč 

38421-01 Dekortikacija pljuč 
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REPARACIJA 

555 Transplantacija pljuč 

Izključuje: kombinirane transplantacije srca in pljuč (90205-01 [660]) 

90172-00 Sekvenčna transplantacija pljučnega krila (BSSLT) 

90172-01 Druga transplantacija pljuč 

556 Druge reparacije na pljučih ali plevri 

90171-00 Endoskopska plevrodeza 
Torakoskopska plevrodeza 

Koda tudi pri izvajanju: 

• vstavitve medrebrnega drenažnega katetra (38806-00 [560]) 

38424-02 Plevrodeza 
Plevroskleroza 

Koda tudi pri izvajanju: 

• vstavitve medrebrnega drenažnega katetra (38806-00 [560]) 

90173-00 Druga reparacija pljuč ali plevre 
Zaprtje raztrganine pljuč 

REVIZIJA 

557 Revizije na pljučih ali plevri 

 0634 

90174-00 Revizija cerebrospinalnega spoja na plevralni strani 
Revizija spoja, distalna stran: 

• plevralna drenaža cisterne 

• ventrikulo-plevralna 

DRUGI POSEGI 

558 Drugi posegi na pljučih ali plevri 

90181-00 Destrukcijski posegi na pljučih 
Laserska destrukcija sprememb na pljučih 

Radiofrekvenčna ablacija spremembe na pljučih 

38456-02 Drugi posegi na pljučih ali plevri, intratorakalni pristop 

PRSNI KOŠ, MEDIASTINUM IN PREPONA 

Vključuje: prsni koš 

PREGLED 

559 Pregledi prsnega koša, mediastinuma ali prepone 

38436-00 Torakoskopija 

Vključuje: biopsijo 

38448-01 Mediastinoskopija 
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Vključuje: biopsijo 

DODAJANJE, VSTAVITEV, ODSTRANITEV 

560 Dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na prsnem košu, mediastinumu ali preponi 

38806-00 Vstavitev drenažnega katetra v plevralni prostor 
Zaprta drenaža prsnega koša 

Izključuje: vstavitve z endoskopsko disekcijo plevralnih zarastlin (38436-01 [549]) 

38800-00 Diagnostična torakocenteza 

38803-00 Terapevtska torakocenteza 

INCIZIJA 

561 Incizije prsnega koša, mediastinuma ali prepone 

38418-00 Eksploratorna torakotomija 
Zaprtje fistule torakalnega voda 

Ligatura torakalnega voda 

Sternotomija mediana 

Vključuje: biopsijo: 
• stene prsnega koša 

• prepone 

• mediastinuma 

Izključuje: odprte biopsije: 
• pljuč (38418-02 [550]) 

• mediastinuma, preko: 

 • poti skozi vrat (38448-00 [561]) 

 • mediastinotomije (30320-00 [561]) 

• plevre (38418-01 [550]) 

eksploratorne torakotomije s kirurškim pristopom - izpustite kodo 

38448-00 Eksploracija mediastinuma s cervikalnim pristopom skozi vrat 

Vključuje: biopsijo 

Izključuje: eksploracije mediastinuma s katerimkoli drugim posegom na dihalnem sistemu - izpustite kodo 

30320-00 Eksploracija mediastinuma z mediastinotomijo 

Vključuje: biopsijo 

Izključuje: eksploracije mediastinuma s timektomijo (30320-01 [128]) 

DESTRUKCIJA 

562 Destruktivni posegi prsnega koša, v mediastinumu ali na preponi 

38656-01 Retorakotomija zaradi krvavitve po operaciji v prsnem košu, razen po operaciji na srcu 

 0039 Nadzor krvavitve po operaciji v prsnem košu 

Pooperativna retoraktomija: 

• mesta sternotomije 

• mesta torakotomije 

EKSCIZIJA 

563 Ekscizije na torakalni steni prsnega koša, v mediastinumu ali na preponi 

43987-00 Ekscizija intratorakalnega nevroblastoma 
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38446-02 Odstranitev tumorja v mediastinumu s torakotomijo 

38446-03 Odstranitev tumorja v mediastinumu s sternotomijo 

REPARACIJA 

564 Reparacija kurjih (izbočenih) prsi ali lijakastega prsnega koša 

38457-00 Reparacija kurjih prsi 
Radikalna korekcija kurjih prsi 

38457-01 Reparacija lijakastega prsnega koša 
Radikalna korekcija lijakastega prsnega koša 

38458-00 Reparacija lijakastega prsnega koša z vstavitvijo podkožne proteze 

565 Torakoplastika 

38430-00 Torakoplastika, delna, 1. stopnja 

38430-01 Torakoplastika, delna, 2. in vsaka naslednja stopnja 

38427-00 Torakoplastika, popolna 

Vključuje:  torakoplastiko s 3 rebri ali več 

566 Druge reparacije na prsnem košu, v mediastinumu ali  na preponi 

90176-00 Reparacija stene prsnega koša 
Zaprtje torakostomije 

Šiv raztrganine v steni prsnega koša 

Izključuje: torakoplastike (38427-00, 38430 [565]) 

43915-00 Plikacija prepone 

Vključuje: plikacijo preko: 
• abdominalnega pristopa 

• torakalnega pristopa 

Opomba: Izvaja se pri eventraciji 

90177-00 Reparacija torakoabdominalne duplikature 
Ekscizija ciste torakoabdominalne duplikature 

Izključuje: reparacije duplikacije želodca (90303-00 [887]) 

90178-00 Druge reparacije na preponi 
Zapora fistule prepone 

Šiv raztrganine na preponi 

DRUGI POSEGI 

567 Drugi posegi na prsnem košu, mediastinumu in preponi 

90175-00 Drugi posegi na steni prsnega koša 

90175-01 Drugi posegi na mediastinumu 

90175-02 Drugi posegi na preponi 

38456-03 Drugi posegi na steni prsnega koša, mediastinumu ali preponi, intratorakalni pristop 
Implantacija spodbujevalnika prepone 
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DRUGI DELI RESPIRATORNEGA SISTEMA 

DRUGI POSEGI 

568 Oskrba dihalnih poti 

 1006 

Opomba: Kode, ki se nanašajo samo na oskrbo, vsebujejo namestitev fiziološke raztopine ali sesanje dihalnih 

poti 

22007-00 Intubacija s tubusom, z enojnim lumnom 
Intubacija s tubusom, BDO 

Izključuje: samo oskrbe intubacije s tubusom (22007-01 [568]) 
intubacije z dihalno podporo - izpustite kodo 

22008-00 Intubacija s tubusom, z dvojnim lumnom 

Izključuje: samo oskrbe intubacije s tubusom (22008-01 [568]) 
intubacije z dihalno podporo - izpustite kodo 

90179-02 Nazofaringealna intubacija 

Izključuje: samo oskrbe nazofaringealne intubacije (90179-05 [568]) 
intubacije z dihalno podporo - izpustite kodo 

92035-00 Druga intubacija respiratornega trakta 
Intubacija respiratornega trakta, BDO 

 

Izključuje: samo oskrbe intubacije respiratornega trakta, BDO (92035-01 [568]) 

intubacije z dihalno podporo - izpustite kodo 

22007-01 Oskrba tubusa z enojnim lumnom  
Oskrba intubacije s tubusom, BDO 

Izključuje: oskrbe z intubacijo s tubusom (22007-00 [568]) 
oskrbe podpore dihanju (13882 [569]) 

22008-01 Oskrba tubusa z dvojnim lumnom  

Izključuje: oskrbe z intubacijo s tubusom (22008-00 [568]) 
oskrbe podpore dihanju (13882 [569]) 

90179-05 Oskrba nazofaringealne intubacije 
Oskrba: 

• koanalno-atrezijskega  }   
• nazofaringealnega        }   stenta 

Izključuje: oskrbe z: 
• nazofaringealno intubacijo (90179-02 [568]) 

• reparacijo koanalne atrezije (45645-00, 45646-00 [1681]) 

• zamenjavo nazofaringealnega tubusa (96190-01 [568]) 

• dihalno podporo (92209 [570]) 

96190-01 Zamenjava nazofaringealnega tubusa 
Zamenjava: 

• koanalno-atrezijskega  }   
• nazofaringealnega       }   stenta 

Vključuje: izpiranje in sesanje 

96190-02 Odstranitev nazofaringealnega tubusa 
Odstranitev: 

• koanalno-atrezijskega  }   
• nazofaringealnega        }   stenta 

Koda tudi pri izvajanju: 
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• nekrektomije rane (90686-01 [1628]) 

• faringoskopije (nazofaringoskopije) (41764-02 [416]) 

Izključuje: odstranitve z zamenjavo (96190-01 [568]) 

90179-06 Oskrba traheostome 
Toaleta traheostome 

Izključuje: oskrbe s traheostomo (glej blok [536]) 
oskrbe podpore dihanju (13882 [569]) 

92035-01 Oskrba druge intubacije respiratornega trakta 
Izključuje: oskrbe intubacije respiratornega trakta, BDO (92035-00 [568]) 

oskrbe podpore dihanju (13882 [569], 92209 [570]) 

92046-00 Zamenjava kanile pri traheostomi 

92047-00 Odstranitev kanile pri traheostomi 

Izključuje: odstranitve z zamenjavo (92046-00 [568]) 

92041-00 Dihanje s pomočjo stalnega podtlaka (CNP)  
Dihanje s pomočjo stalnega podtlaka (CNP) 

Izključuje: dihanja s pomočjo stalnega nadtlaka (glej blok [569]) 

569 Podpora dihanju (umetna ventilacija) 

 1006  Podpora dihanja z dvonivojskim nadltakom [BiPAP] [dihanje s sprostitvijo dihalnega tlaka] [dihanje z 

 nadzorom tlaka] skozi endotrahealno cevko/traheostomo 

Dihanje s pomočjo stalnega nadtlaka [CPAP] skozi endotrahealno cevko/traheostomo 

Intermitentna mandatorna ventilacija [IMV] 

Invazivno dihanje 

Mehanično dihanje 

Umetno predihavanje z nadtlakom [PEEP] 

Dihanje s pomočjo aparatov [PSV] 

Sinhronizirana intermitentna mandatorna ventilacija [SIMV] 

Vključuje: endotrahealno: 
• intubacijo 

• pomoč pri dihanju 

mehanično ventilacijo skozi: 

• endotrahealno cevko (ETT) 

 • nos 

 • usta 

• traheostomo 

odvajanje intubiranega pacienta (endotrahealna cevka/traheostoma) s katerokoli metodo 

Koda tudi pri izvajanju: 

• traheostomije: 

 • perkutane (41880-00 [536]) 

 • permanentne (41881-01 [536]) 

 • začasne (41881-00 [536]) 

Izključuje: dihanja s pomočjo stalnega podtlaka [CNPV] (glej blok [570]) 
intermitentnega dihanja z nadtlakom [IPPB] (glej blok [570]) 

intermitentne ventilacije z nadtlakom [IPPV] (glej blok [570]) 

neinvazivne dihalne podpore (glej blok [570]) 

13882-00 Oskrba stalne podpore dihanju, 24 ur ali manj 

13882-01 Oskrba stalne podpore dihanju, več kot 24 in manj kot 96 ur 

13882-02 Oskrba stalne podpore dihanju, več kot 96 ur 
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570 Neinvazivna podpora dihanju 

1006 

Podpora dihanju z dvonivojskim nadtlakom [BiPAP] 

Dihanje s pomočjo stalnega nadtlaka [CPAP] 

Intermitentno dihanje z masko CPAP 

Intermitentno dihanje z nadtlakom [IPPB] 

Intermitentna ventilacija z nadtlakom [IPPV] 

Neinvazivna ventilacija z masko [NIMV] 

Neinvazivna ventilacija s tlakom [NIPV] 

Vključuje: podporo pri dihanju z: 
• obrazno masko 

• ustnikom 

• nazalno masko/blazinami/nastavki 

• nazalno/nazofaringealno cevko 

Izključuje: podpore dihanju z: 
• endotrahealno intubacijo (glej blok [569]) 

• traheostomijo (glej blok [569]) 

92209-00 Neinvazivna podpora pri dihanju, 24 ur ali manj 

92209-01 Neinvazivna podpora pri dihanju, več kot 24 in manj kot 96 ur 

92209-02 Neinvazivna podpira pri dihanju, več kot 96 ur 
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POGLAVJE 8 

KLINIČNI POSEGI NA KARDIOVASKULARNEM SISTEMU 
(BLOKI 600–777) 

SRCE – PREDDVOR 

INCIZIJA 

600 Incizije na preddvoru 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

Izključuje: ablacije aritmogene zanke (38287-03, 38287-04 38290-02 [601]) 

38512-00 Prekinitev akcesorne poti, ki zajema eno preddvorno votlino 

38515-00 Prekinitev akcesorne poti, ki zajema obe preddvorni votlini 
Kurativni poseg pri atrialni fibrilaciji 

DESTRUKCIJA 

601 Destruktivni posegi na preddvoru 

Vključuje: destrukcijskih posegov s/z: 
• krioablacijo 

• laserjem 

• mikrovalovi 

• radiofrekvenčno ablacijo 

Koda tudi pri izvajanju: 

• elektrofizioloških študij (38209-00, 38212-00 [665]) 

• medoperativnega računalniškega ehokardiograma (55130-00 [1942]) 

• venograma (35200-01 [739]) 

Izključuje: disekcije pomožnih poti (38512-00, 38515-00 [600]) 

38287-02 Katetrska ablacija aritmogene zanke ali žarišča, ki zajema levo preddvorno votlino 
Izolacija pljučne vene s perkutanim pristopom 

Vključuje: dostop do leve preddvorne votline s transseptalno punkcijo 

38290-01 Katetrska ablacija aritmogene zanke ali žarišča, ki zajema obe preddvorni votlini 
Izolacija pljučne vene z ablacijo aritmogene zanke ali žarišča z desno preddvorno votlino s perkutanim 

pristopom 

Vključuje: dostop do leve preddvorne votline s transseptalno punkcijo 

38287-01 Katetrska ablacija aritmogene zanke ali žarišča, ki ni uvrščena drugje 
Katetrska ablacija atrioventrikularne aritmogene zanke ali žarišča 

38287-04 Kirurška ablacija aritmogene zanke ali žarišča, ki zajema levo preddvorno votlino 
Izolacija pljučne vene s kirurškim pristopom 

Vključuje: ablacijo preko: 
• sternotomije 

• torakotomije 
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Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

38290-02 Kirurška ablacija aritmogene zanke ali žarišča, ki zajema obe preddvorni votlini 
Izolacija pljučne vene z ablacijo aritmogene zanke ali žarišča z desno preddvorno votlino s kirurškim 

pristopom 

Vključuje: ablacijo preko: 
• sternotomije 

• torakotomije 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

38287-03 Kirurška ablacija aritmogene zanke ali žarišča, ki ni uvrščena drugje 
Kirurška ablacija atrioventrikularne aritmogene zanke ali žarišča 

Vključuje: ablacijo preko: 
• sternotomije 

• torakotomije 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

EKSCIZIJA 

602 Ekscizije na preddvoru 

38670-00 Ekscizija tumorja stene preddvora ali preddvornega pretina 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

Izključuje: ekscizije z rekonstrukcijo preddvora s: 
• kanalom (38673-01 [604]) 

• krpico (38673-00 [604]) 

REPARACIJA 

603 Reparacije na preddvoru 

Opomba: Izvaja se pri prirojeni bolezni srca 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

38757-02 Ekstrakardialni kanal med preddvorom in pljučno arterijo 

38760-02 Reparacija ekstrakardialnega konduita med preddvorom in pljučno arterijo 

38745-00 Transpozicija venskega dotoka krvi na ravni preddvorov 
Poseg z zamenjavo preddvora 

Vstavitev pregrad v preddvoru 

Mustardova operacija 

Senningova operacija 

90224-00 Poprava transpozicije velikih arterij 
Poseg z zamenjavo preddvora 

Izključuje: izdelave šanta med desnim prekatom in pljučno arterijo (38757-00 [613]) 
posega z vstavitvijo pregradam v preddvoru (38745-00 [603]) 

REKONSTRUKCIJA 

604 Rekonstrukcije na preddvoru 
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Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

38673-00 Ekscizija tumorja preddvorne stene ali preddvornega pretina in rekonstrukcija s krpico 

38673-01 Ekscizija tumorja preddvorne stene ali preddvornega pretina in rekonstrukcija s kanalom 

REVIZIJA 

605 Revizije na preddvoru 

 0634 

90200-00 Revizija cerebrospinalnega spoja (šanta) na atrijski strani 
Revizija šanta: 

• preddvora cisterne, mesto preddvora 

• preddvora prekata, distalno mesto 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

DRUGI POSEGI 

606 Drugi posegi na preddvoru 

38456-13 Drugi posegi na preddvoru znotraj prsnega koša brez zunajtelesnega krvnega obtoka (ZTO) 

38653-01 Drugi posegi na preddvoru znotraj prsnega koša z ZTO 

SRCE – PREKAT 

PREGLED 

607 Pregledi na prekatih 

 0933 

59903-00 Slikanje leve prekatne votline 
Angiokardiografija: 

• aortne zaklopke 

• levega: 

 • preddvora 

 • prekata (izhodni vod) 

59903-01 Slikanje desne prekatne votline 
Angiokardiografija: 

• pljučne zaklopke 

• desnega:  
 • preddvora 

 • prekata (izhodni vod) 

59903-02 Slikanje leve in desne prekatne votline 

DODAJANJE, VSTAVITEV, ODSTRANITEV 

608 Dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na prekatih 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

38615-00 Vstavitev podpornega sistema levega prekata 

38615-01 Vstavitev podpornega sistema desnega prekata 
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38618-00 Vstavitev podpornega sistema levega in desnega prekata 

38627-00 Poprava kanile podpornega sistema prekata 
Repozicija kanile podpornega sistema prekata 

38621-00 Odstranitev podpornega sistema levega prekata 

38621-01 Odstranitev podpornega sistema desnega prekata 

38624-00 Odstranitev podpornega sistema levega in desnega prekata 

DESTRUKCIJA 

609 Destruktivni posegi na prekatu 

38518-00 Ablacija prekatne mišice 

Vključuje: anevrizmektomijo 
kartografijo 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

EKSCIZIJA 

610 Ekscizija srčne mišice prekata 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

Izključuje: miektomije pri leziji srca (glej blok [612]) 

38763-00 Ekscizija srčne mišice levega prekata 

38763-01 Ekscizija srčne mišice desnega prekata 

611 Ekscizija anevrizme prekata 

Plikacija anevrizme levega prekata 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

38507-00 Ekscizija anevrizme levega prekata 

38508-00 Ekscizija anevrizme levega prekata z všitjem krpice 

612 Druge ekscizije prekata 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

38677-00 Ekscizija dela debeline prekata zaradi tumorja srca 

38680-00 Ekscizija vse debeline prekata zaradi tumorja srca z reparacijo ali rekonstrukcijo 

REPARACIJA 

613 Posegi z uporabo pregrad ali kanalov 

Opomba: Izvaja se pri prirojeni bolezni srca 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 
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38754-00 Posegi z uporabo pregrad v prekatih 

38754-01 Oblikovanje kanala v prekatu 

38757-00 Oblikovanje kanala zunaj srca med desnim prekatom in pljučno arterijo 
Oblikovanje šanta med desnim prekatom in pljučno arterijo (distalno) 

Izključuje: menjave kanala (38760-00 [613]) 

38757-01 Oblikovanje kanala zunaj srca med levim prekatom in aorto 
Oblikovanje šanta na vrhu aorte 

Šant med vrhom levega prekata in aorto 

38760-00 Menjava kanala zunaj srca med desnim prekatom in pljučno arterijo 
Zamenjava šanta med desnim prekatom in pljučno arterijo (distalno) 

38760-01 Menjava kanala zunaj srca med levim prekatom in aorto 
Zamenjava šanta: 

• na vrhu aorte 

• med vrhom levega prekata in aorto 

614 Druge reparacije na prekatu 

Opomba: Izvaja se pri prirojeni bolezni srca 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

38766-00 Povečanje levega prekata 

38766-01 Povečanje desnega prekata 

DRUGI POSEGI 

615 Drugi posegi na prekatu 

38456-14 Drugi posegi na prekatu srca v prsnem košu brez zunajtelesnega krvnega obtoka 

38653-02 Drugi posegi na prekatu srca v prsnem košu z zunajtelesnim krvnim obtokom 

SRCE – PRETIN 

EKSCIZIJA 

616 Ekscizije na pretinu 

Izključuje: ekscizije preddvornega pretina (38739-00 [619]) 

38748-00 Ekscizija prekatnega pretina 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

38748-01 Perkutana transluminalna ablacija septuma 

REPARACIJA 

617 Zapiranje defekta v preddvornem pretinu 

Opomba: Izvaja se pri prirojeni bolezni srca 

38742-00 Perkutano zapiranje defekta v preddvornem pretinu 

Vključuje: zapiranje s protezo ali pripomočkom 
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38742-02 Zapiranje defekta v preddvornem pretinu 

Vključuje: krpico 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

618 Zapiranje defekta v prekatnem pretinu 

Opomba: Izvaja se pri prirojeni bolezni srca 

38751-00 Perkutano zapiranje defekta v prekatnem pretinu 

Vključuje: zapiranje s protezo 

38751-02 Zapiranje defekta v prekatnem pretinu 

Vključuje: krpico 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

619 Druge reparacije na pretinu 

38270-00 Perkutana atrioseptostomija 
Atrioseptostomija, transvenska metoda z: 

• balonom 

• rezilom 

Vključuje: kateterizacijo srca 

38739-00 Septostomija ali septektomija preddvornega pretina 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

38509-00 Reparacija rupture prekatnega pretina 
Reparacija defekta prekatnega pretina po srčni kapi (ishemični) 

Vključuje: resekcijo miokardija 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

• obvoda koronarne arterije (glej bloke [672] do [679]) 

DRUGI POSEGI 

620 Drugi posegi na pretinu 

38456-12 Drugi posegi na pretinu v prsnem košu brez zunajtelesnega krvnega obtoka 

38653-03 Drugi posegi na pretinu v prsnem košu z zunajtelesnim krvnim obtokom 

SRCE – AORTNA ZAKLOPKA 

INCIZIJA 

621 Incizije aortne zaklopke 

38456-10 Odprta valvulotomija aortne zaklopke 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 
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REPARACIJA 

622 Reparacija aortne zaklopke 

Izključuje: reparacije aortne zaklopke z reparacijo ali zamenjavo ascendentne prsne aorte (glej bloke [685], 

[687] in [688]) 

38483-00 Dekalcifikacija lističa aortne zaklopke 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

• rekonstrukcije subvulvularnih struktur (38490-00 [662]) 

• anuloplastike zaklopke (38475, 38477 [622], [627] in [633]) 

38270-01 Perkutana balonska valvuloplastika aortne zaklopke 

Vključuje: kateterizacijo srca 

Koda tudi pri izvajanju: 

• anuloplastike zaklopke (38475, 38477 [622], [627] in [633]) 

38475-02 Anuloplastika aortne zaklopke 

38477-02 Anuloplastika aortne zaklopke z všitjem obroča 
Anuloplastika aortne zaklopke z všitjem obroča Cosgrove (-Edwards) 

38480-00 Reparacija enega lističa aortne zaklopka 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

• rekonstrukcije subvulvularnih struktur (38490-00 [662]) 

• anuloplastike zaklopke (38475, 38477 [622], [627] in [633]) 

Izključuje: dekalcifikacije aortne zaklopke (38483-00 [622]) 

38481-00 Reparacija dveh ali več lističev aortne zaklopke 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

• rekonstrukcije subvulvularnih struktur (38490-00 [662]) 

• anuloplastike zaklopke (38475, 38477 [622], [627] in [633]) 

Izključuje: dekalcifikacije aortne zaklopke (38483-00 [622]) 

623 Zamenjava aortne zaklopke 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

• operativne oskrbe akutnega infekcijskega endokarditisa med posegom  na srčni zaklopki (38493-00 [666]) 

38488-00 Zamenjava aortne zaklopke z mehansko protezo 

38488-01 Zamenjava aortne zaklopke z biološko protezo 

38489-00 Zamenjava aortne zaklopke s homograftom 

38489-01 Zamenjava aortne zaklopke s heterograftom brez opornice 

DRUGI POSEGI 

624 Drugi posegi na aortni zaklopki 

38456-15 Drugi posegi na aortni zaklopki v prsnem košu brez zunajtelesnega krvnega obtoka 

38653-04 Drugi posegi na aortni zaklopki v prsnem košu z zunajtelesnim krvnim obvodom  
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SRCE – MITRALNA ZAKLOPKA 

INCIZIJA 

625 Incizije na mitralni zaklopki 

38487-00 Odprta valvulotomija mitralne zaklopke 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

REPARACIJA 

626 Reparacija mitralne zaklopke 

38485-01 Dekalcifikacija mitralne zaklopke 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

• rekonstrukcije subvulvularnih struktur (38490-00 [662]) 

• anuloplastike zaklopke (38475, 38477 [622], [627] in [633]) 

38270-02 Perkutana balonska valvuloplastika mitralne zaklopke 

Vključuje: kateterizacijo srca 

Koda tudi pri izvajanju: 

• anuloplastike zaklopke (38475, 38477 [627] in [633]) 

38480-01 Reparacija enega lističa mitralne zaklopke 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

• rekonstrukcije subvulvularnih struktur (38490-00 [662]) 

• anuloplastike zaklopke (38475, 38477 [622], [627] in [633]) 

Izključuje: dekalcifikacije mitralne zaklopke (38485-01 [626]) 

38481-01 Reparacija dveh ali več lističev mitralne zaklopke 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

• rekonstrukcije subvulvularnih struktur (38490-00 [662]) 

• anuloplastike zaklopke (38475, 38477 [622], [627] in [633]) 

Izključuje: dekalcifikacije mitralne zaklopke (38485-01 [626]) 

627 Anuloplastika mitralne zaklopke 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

38475-00 Anuloplastika mitralne zaklopke 

38477-00 Anuloplastika mitralne zaklopke z všitjem obroča 
Anuloplastika mitralne zaklopke z všitjem obroča Cosgrove (-Edwards) 

628 Zamenjava mitralne zaklopke 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

• operativne oskrbe akutnega infekcijskega endokarditisa med posegom na srčni zaklopki (38493-00 [666]) 

38488-02 Zamenjava mitralne zaklopke z mehansko protezo 
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38488-03 Zamenjava mitralne zaklopke z biološko protezo 

38489-02 Zamenjava mitralne zaklopke s homograftom 

REKONSTRUKCIJA 

629 Rekonstrukcije mitralne zaklopke 

38485-00 Rekonstrukcija mitralnega obroča 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

• dekalcifikacije mitralne zaklopke (38485-01 [626]) 

DRUGI POSEGI 

630 Drugi posegi na mitralni zaklopki 

38456-16 Drugi posegi na mitralni zaklopki brez zunajtelesnega krvnega obtoka 

38653-05 Drugi posegi na mitralni zaklopki z zunajtelesnim krvnim obtokom 

SRCE – TRIKUSPIDALNA ZAKLOPKA 

INCIZIJA 

631 Incizije na trikuspidalni zaklopki 

38456-11 Odprta valvulotomija trikuspidalne zaklopke 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

REPARACIJA 

632 Reparacija trikuspidalne zaklopke 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

• rekonstrukcije subvulvularnih struktur (38490-00 [662]) 

• anuloplastike zaklopke (38475, 38477 [622], [627] in [633]) 

38480-02 Reparacija enega lističa trikuspidalne zaklopke 

38481-02 Reparacija dveh ali več lističev trikuspidalne zaklopke 

633 Anuloplastika trikuspidalne zaklopke 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

38475-01 Anuloplastika trikuspidalne zaklopke 

38477-01 Anuloplastika trikuspidalne zaklopke z všitjem obroča 
Anuloplastika trikuspidalne zaklopke z všitjem obroča Cosgrove (-Edwards) 

634 Zamenjava trikuspidalne zaklopke 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

• operativne oskrbe akutnega infekcijskega endokarditisa med posegom na srčni zaklopki (38493-00 [666]) 
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38488-04 Zamenjava trikuspidalne zaklopke z mehansko protezo 

38488-05 Zamenjava trikuspidalne zaklopke z biološko protezo 

38489-03 Zamenjava trikuspidalne zaklopke s homograftom 

DRUGI POSEGI 

635 Drugi posegi na trikuspidalni zaklopki 

38456-17 Drugi posegi na trikuspidalni zaklopki v prsnem košu brez zunajtelesnega krvnega obtoka 

38653-06 Drugi posegi na trikuspidalni zaklopki v prsnem košu z zunajtelesnim krvnim obtokom 

SRCE – PLJUČNA ZAKLOPKA 

INCIZIJA 

636 Incizije pljučne zaklopke 

38456-01 Odprta valvulotomija pljučne zaklopke 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

REPARACIJA 

637 Reparacija ali zamenjava pljučne zaklopke 

38270-03 Perkutana balonska valvuloplastika pljučne zaklopke 

Vključuje: kateterizacijo srca 

38488-06 Zamenjava pljučne zaklopke z mehansko protezo 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

• operativne oskrbe akutnega infekcijskega endokarditisa med posegom na srčni zaklopki (38493-00 [666]) 

• rekonstrukcije subvulvularnih struktur (38490-00 [662]) 

38488-07 Zamenjava pljučne zaklopke z biološko protezo 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

• operativne oskrbe akutnega infekcijskega endokarditisa med posegom srčni zaklopki (38493-00 [666]) 

• rekonstrukcije subvulvularnih struktur (38490-00 [662]) 

38489-04 Zamenjava pljučne zaklopke s homograftom 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

• operativne oskrbe akutnega infekcijskega endokarditisa med posegom na srčni zaklopki (38493-00 [666]) 

• rekonstrukcije subvulvularnih struktur (38490-00 [662]) 

38489-05 Zamenjava pljučne zaklopke s heterograftom brez opornice 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

• operativne oskrbe akutnega infekcijskega endokarditisa med posegom na srčni zaklopki (38493-00 [666]) 

• rekonstrukcije subvulvularnih struktur (38490-00 [662]) 

DRUGI POSEGI 
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638 Drugi posegi na pljučni zaklopki 

38456-18 Drugi posegi na pljučni zaklopki v prsnem košu brez zunajtelesnega krvnega obtoka 

38653-07 Drugi posegi na pljučni zaklopki v prsnem košu z zunajtelesnim krvnim obtokom 

SRCE – SRČNA MIŠICA 

INCIZIJA 

639 Incizije na srčni mišici 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

38650-00 Srčna miotomija 

38650-02 Transmiokardialna revaskularizacija pri odprtem prsnem košu 

38650-03 Druge transmiokardialne revaskularizacije 
Transmiokardialna revaskularizacija: 

• perkutana 

• torakoskopska 

EKSCIZIJA 

640 Ekscizije na srčni mišici 

38418-03 Biopsija srčne mišice (miokardija) 
Biopsija srca, BDO 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

38275-00 Biopsija srčne mišice s kateterizacijo 

38650-01 Srčna miektomija 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

REPARACIJA 

641 Reparacije srčne mišice 

90206-00 Kardiomioplastika 

Vključuje: vstavitev srčnega stimulatorja 
transfer mišic 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

DRUGI POSEGI 

642 Zaščita srčne mišice 

38600-00 Zunajtelesni krvni obtok, centralna kanilacija 
Zunajtelesni krvni obtok, BDO 

Zunajtelesni krvni obtok s centralno kanilacijo 

Vključuje: zunajtelesni krvni obtok v povezavi z odprto operacijo srca 
zunajtelesni krvni obtok z uporabo aparata srce-pljuča 
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Izključuje: določenih posegov z zunajtelesnim krvnim obtokom (38653 [606], [615], [620], [624], [630], 

[635], [638], [666] in [681]) 

38603-00 Zunajtelesni krvni obtok, periferna kanilacija 
Zunajtelesni krvni obtok s periferno kanilacijo 

Vključuje: zunajtelesni krvni obtok v povezavi z odprto operacijo srca 
zunajtelesni krvni obtok z uporabo aparata srce-pljuča  

Izključuje: določenih posegov z zunajtelesnim krvnim obtokom (38653 [606], [615], [620], [624], [630], 

[635], [638], [666] in [681]) 

38627-01 Prilagoditev kanile za zunajtelesni krvni obtok 
Repozicija kanile za zunajtelesni krvni obtok 

22075-00 Globoka hipotermija z zastojem cirkulacije 
Globoka hipotermija z zastojem srca 

Hipotermični zastoj 

38588-00 Kardioplegija 
Antegradno/retrogradno injiciranje krvi ali kristaloidov pri kardioplegiji preko koronarne sinusne 

kateterizacije/kanilacije 

Vključuje: kardioplegija preko: 
• črpalnega oksigenatorja 

• peristaltične črpalke 

38577-00 Perfuzija možganov med hipotermičnim zastojem 
Antegradna ali retrogradna perfuzija možganov med hipotermičnim zastojem 

90225-00 Zunajtelesna membranska oksigenacija [ECMO] 

Izključuje: zunajtelesnega krvnega obtoka za odprto operacijo srca s kanilacijo: 
• centralno (38600-00 [642]) 

• periferno (38603-00 [642]) 

38627-02 Prilagoditev kanile za zunajtelesno membransko oksigenacijo 
Repozicija kanile za zunajtelesno membransko oksigenacijo 

SRCE – OSRČNIK 

INCIZIJA 

643 Drenaža srca 

38359-00 Perikardiocenteza 

38450-00 Transtorakalna drenaža osrčnika 
Transtorakalno oblikovanje perikardialnega okna 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

38452-00 Subskifoidna drenaža osrčnika 
Subskifoidno oblikovanje perikardialnega okna 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

38450-01 Torakoskopska drenaža osrčnika 
Torakoskopsko oblikovanje perikardialnega okna 

644 Druge incizije na osrčniku 

38647-00 Razrešitev prsnih zarastlin 
Razrešitev zarastlin: 
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• stene prsnega koša 

• perikardija 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

EKSCIZIJA 

645 Biopsija osrčnika 

38436-02 Torakoskopska biopsija osrčnika 

38450-02 Bioipsija osrčnika, transtorakalni pristop 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

38450-03 Bioipsija osrčnika, subksifoidni pristop 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

646 Druge ekscizije na osrčniku 

38456-06 Torakoskopska ekscizija lezije osrčnika 

Vključuje: cisto 

38456-05 Ekscizija lezije osrčnika 

Vključuje: cisto 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

38447-01 Torakoskopska perikardiektomija, subtotalna ali popolna 
Torakoskopska delna perikardiektomija za oblikovanje perikardialnega okna 

38447-00 Perikardiektomija, subtotalna ali popolna 
Delna perikardiektomija za oblikovanje perikardialnega okna 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

HEART – DRUGI PREDELI 

DODAJANJE, VSTAVITEV, ODSTRANITEV 

647 Vstavitev začasne transvenske elektrode za srčni spodbujevalnik ali defibrilator 

 0936 

Vstavitev začasne endokardialne elektrode 

 

Izključuje: vstavitve začasne endokardialne elektrode v kombinaciji z operacijo srca - izpustite kodo 

38256-00 Vstavitev začasne transvenske elektrode v preddvor 

38256-01 Vstavitev začasne transvenske elektrode v prekat 

648 Vstavitev trajne transvenske elektrode za srčni spodbujevalnik ali defibrilator 

 0936 

Vstavitev trajne endokardialne elektrode 

Vključuje: vstavitev trajne endokardialne elektrode s perkutanim pristopom 
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38368-00 Vstavitev trajne transvenske elektrode srčnega spodbujevalnika v levi prekat 

Vključuje: vstavitev preko koronarnega sinusa 

Koda tudi pri izvajanju: 

• vstavitve generatorja srčnega spodbujevalnika (38353-00 [650]) 

• vstavitve trajne transvenske elektrode srčnega spodbujevalnika v druge srčne votline (38350-00 [648]) 

Izključuje: vstavitve trajne transvenske elektrode srčnega spodbujevalnika s funkcijo defibrilatorja (38390-01 

[648]) 

38390-01 Vstavitev trajne transvenske elektrode srčnega defibrilatorja v levi prekat 

Vključuje: vstavitev preko koronarnega sinusa 

Koda tudi pri izvajanju: 

• vstavitve generatorja srčnega defibrilatorja (samodejnega) (implantabilnega) (38393-00 [653]) 

• vstavitve trajne transvenske elektrode srčnega defibrilatorja v druge srčne votline (38390-02 [648]) 

38350-00 Vstavitev trajne transvenske elektrode srčnega spodbujevalnika v druge srčne votline 
Vstavitev trajne transvenske elektrode srčnega spodbujevalnika NOS 

Vključuje: vstavitev trajne transvenske elektrode srčnega spodbujevalnika v levem preddvoru, desnem 

preddvoru ali desnem prekatu 

Koda tudi pri izvajanju: 

• vstavitve generatorja srčnega spodbujevalnika (38353-00 [650]) 

• vstavitve trajne transvenske elektrode srčnega spodbujevalnika v levi prekat (38368-00 [648]) 

Izključuje: vstavitve trajne transvenske elektrode srčnega spodbujevalnika s funkcijo defibrilatorja (38390-02 

[648]) 

38390-02 Vstavitev trajne transvenske elektrode srčnega defibrilatorja v druge srčne votline 
Vstavitev trajne transvenske elektrode srčnega defibrilatorja NOS 

Vključuje: vstavitev trajne transvenske elektrode srčnega defibrilatorja v levem preddvoru, desnem preddvoru 

ali desnem prekatu 

Koda tudi pri izvajanju: 

• vstavitve generatorja srčnega defibrilatorja (samodejnega) (implantabilnega) (38393-00 [653]) 

• vstavitve trajne transvenske elektrode srčnega defibrilatorja v levi prekat (38390-01 [648]) 

649 Vstavitev druge vrste elektrode ali krpice za srčni spodbujevalnik ali defibrilator 

 0936 

90202-01 Postavitev začasne transkutane elektrode srčnega spodbujevalnika 

Izključuje: postavitve začasne transkutane elektrode srčnega spodbujevalnika v kombinaciji z operacijo srca - 

izpustite kodo 

90202-00 Postavitev začasne epikardialne elektrode srčnega spodbujevalnika 
Postavitev začasne miokardialne elektrode srčnega spodbujevalnika 

Vključuje: postavitev začasne epikardialne elektrode srčnega spodbujevalnika preko: 
• sternotomije 

• subksifoidnega pristopa 

• torakotomije 

Izključuje: postavitve začasne epikardialne elektrode srčnega spodbujevalnika:  
• v kombinaciji z operacijo srca - izpustite kodo 

• s funkcijo defibrilatorja (90202-02 [649]) 

90202-02 Postavitev začasne epikardialne elektrode srčnega defibrilatorja 
Postavitev začasne miokardialne elektrode srčnega defibrilatorja 

Vključuje: postavitev začasne epikardialne elektrode srčnega defibrilatorja preko: 
• sternotomije 

• subksifoidnega pristopa 
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• torakotomije 

Izključuje: postavitve začasne epikardialne elektrode srčnega defibrilatorja v kombinaciji z operacijo srca - 

izpustite kodo 

38390-00 Vstavitev krpic srčnega defibrilatorja 
Vstavitev krpic srčnega defibrilatorja: 

• epikardialnih 

• miokardialnih 

Vključuje: povezavo voda med krpicami in generatorjem 
vstavitev krpic preko: 

• sternotomije 

• subksifoidnega pristopa 

• torakotomije 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

• vstavitve generatorja srčnega defibrilatorja (samodejnega) (implantabilnega) (38393-00 [653]) 

38473-00 Vstavitev trajne epikardialne elektrode srčnega spodbujevalnika s subksifoidnim pristopom 
Vstavitev trajne miokardialne elektrode srčnega spodbujevalnika s subksifoidnim pristopom 

Koda tudi pri izvajanju: 

• vstavitve generatorja srčnega spodbujevalnika (38353-00 [650]) 

Izključuje: vstavitve trajne epikardialne elektrode srčnega spodbujevalnika s funkcijo defibrilatorja (38473-01 

[649]) 

38473-01 Vstavitev trajne epikardialne elektrode srčnega defibrilatorja s subksifoidnim pristopom 
Vstavitev trajne miokardialne elektrode srčnega defibrilatorja s subksifoidnim pristopom 

Koda tudi pri izvajanju: 

• vstavitve generatorja srčnega defibrilatorja (samodejnega) (implantabilnega) (38393-00 [653]) 

38470-00 Vstavitev trajne epikardialne elektrode srčnega spodbujevalnika s torakotomijo ali sternotomijo 
Vstavitev trajne miokardialne elektrode srčnega spodbujevalnika preko: 

• sternotomije 

• torakotomije 

Koda tudi pri izvajanju: 

• vstavitve generatorja srčnega spodbujevalnika (38353-00 [650]) 

Izključuje: vstavitve trajne epikardialne elektrode srčnega spodbujevalnika s funkcijo defibrilatorja (38470-01 

[649]) 

38470-01 Vstavitev trajne epikardialne elektrode srčnega defibrilatorja s torakotomijo ali sternotomijo 
Vstavitev trajne miokardialne elektrode srčnega defibrilatorja preko: 

• sternotomije 

• torakotomije 

Koda tudi pri izvajanju: 

• vstavitve generatorja srčnega defibrilatorja (samodejnega) (implantabilnega) (38393-00 [653]) 

38654-00 Vstavitev trajne elektrode srčnega spodbujevalnika v levi prekat s torakotomijo ali sternotomijo 

Koda tudi pri izvajanju: 

• vstavitve generatorja srčnega spodbujevalnika (38353-00 [650]) 

Izključuje: vstavitve trajne elektrode srčnega spodbujevalnika s funkcijo defibrilatorja (38654-02 [649]) 

38654-03 Vstavitev trajne elektrode srčnega defibrilatorja v levi prekat s subksifoidnim pristopom 

Koda tudi pri izvajanju: 

• vstavitve generatorja srčnega defibrilatorja (samodejnega) (implantabilnega) (38393-00 [653]) 

650 Vstavitev generatorja za srčni spodbujevalnik 

 0936 
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38353-00 Vstavitev generatorja srčnega spodbujevalnika 
Vstavitev: 

• dvoprekatnega spodbujevalnika 

• srčnega: 

 • spodbujevalnika 

 • resinhronizacijskega spodbujevalnika [CRT] 

• dvo-  }  
• eno-  } votlinskega spodbujevalnika 
• tri-    }  

Vključuje: elektrofiziološke preiskave srca [EPS] 
oblikovanje podkožnega žepa (trebušnega) (prsnega) za vsaditev generatorja 

preizkušanje vsajenega srčnega spodbujevalnika ali defibrilatorja 

Koda tudi pri izvajanju: 

• vstavitve trajne elektrode (38350-00, 38368-00 [648], 38470-00, 38473-00, 38654-00 [649]) 

Izključuje: srčnega: 
• nadzora (snemalnik zank) (38285-00 [1604]) 

• resinhronizacijskega spodbujevalnika s funkcijo defibrilatorja (38393-00 [653]) 

srčnega spodbujevalnika v kombinaciji s samodejnim implantabilnim kardioverter-

defibrilatorjem (38393-00 [653]) 

zamenjave generatorja srčnega spodbujevalnika (38353-01 [655]) 

653 Vstavitev generatorja za srčni defibrilator 

 0936 

38393-00 Vstavitev generatorja srčnega defibrilatorja 
Vsaditev samodejnega defibrilatorja 

Vsaditev (samodejnega) srčnega defibrilatorja s funkcijo srčnega spodbujevalnika 

Vstavitev: 

• samodejnega implantabilnega kardioverter-defibrilatorja [AICD] [ICD] 

• srčnega resinhronizacijskega spodbujevalnika s funkcijo defibrilatorja 

• dvovotlinskega ICD 

• implantabilnega kardioverterja 

• implantabilnega kardioverter-defibrilatorja (generator) 

• enovotlinskega ICD 

Vključuje: oblikovanje podkožnega žepa (trebušnega) (prsnega) za vsaditev generatorja 
meritve ali preizkušanje defibrilatorja med operacijo 

preizkušanje vsajenega srčnega spodbujevalnika ali defibrilatorja 

Koda tudi pri izvajanju: 

• vstavitve: 

 • krpic (38390-00 [649]) 

 • trajne elektrode (38390-01, 38390-02 [648], 38470-01, 38473-01, 38654-03 [649]) 

Izključuje: zamenjave generatorja defibrilatorja (samodejnega) (implantabilnega) (38393-01 [656]) 

654 Prilagoditev, zamenjava ali odstranitev elektrod za srčni spodbujevalnik ali defibrilator 

 0936 

90203-00 Prilagoditev transvenske elektrode srčnega spodbujevalnika 
Reparacija  }  
Repozicija  } transvenske elektrode srčnega spodbujevalnika 
Revizija  }  
Stabilizacija  }  

Izključuje: prilagoditve transvenske elektrode srčnega spodbujevalnika: 
• levega prekata s torakotomijo, sternotomijo ali subksifoidnim pristopom (90203-02 [654]) 

• s funkcijo defibrilatorja (90203-08 [654]) 

90203-08 Prilagoditev transvenske elektrode srčnega defibrilatorja 
Reparacija  }  
Repozicija  } transvenske elektrode srčnega defibrilatorja 
Revizija  }  
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Stabilizacija  }  

Izključuje: prilagoditve transvenske elektrode srčnega defibrilatorja levega prekata s torakotomijo, 

sternotomijo ali subksifoidnim pristopom (90203-09 [654]) 

90203-02 Prilagoditev elektrode srčnega spodbujevalnika v levem prekatu s torakotomijo, sternotomijo ali 
subksifoidnim pristopom 

Izključuje: prilagoditve transvenske elektrode srčnega spodbujevalnika s funkcijo defibrilatorja (90203-09 

[654]) 

90203-09 Prilagoditev elektrode srčnega defibrilatorja v levem prekatu s torakotomijo, sternotomijo ali 
subksifoidnim pristopom 

38456-21 Prilagoditev epikardialne elektrode srčnega spodbujevalnika 
Reparacija  }  
Repozicija  } epikardialne elektrode srčnega spodbujevalnika 
Revizija  }  
Stabilizacija  }  

Vključuje: prilagoditev epikardialne elektrode srčnega spodbujevalnika preko: 
• sternotomije 

• subksifoidnega pristopa 

• torakotomije 

Izključuje: prilagoditve epikardialne elektrode srčnega spodbujevalnika s funkcijo defibrilatorja (38456-28 

[654]) 

38456-28 Prilagoditev epikardialne elektrode srčnega defibrilatorja 
Reparacija  }  
Repozicija  } epikardialne elektrode srčnega defibrilatorja 
Revizija  }  
Stabilizacija  }  

Vključuje: prilagoditev epikardialne elektrode srčnega defibrilatorja preko: 
• sternotomije 

• subksifoidnega pristopa 

• torakotomije 

90203-03 Zamenjave začasne transvenske elektrode srčnega spodbujevalnika 

Izključuje: zamenjave začasne transvenske elektrode srčnega spodbujevalnika s funkcijo defibrilatorja 

(90203-10 [654]) 

90203-10 Zamenjave začasne transvenske elektrode srčnega defibrilatorja 

38456-22 Zamenjave začasne epikardialne elektrode srčnega spodbujevalnika 
Zamenjava začasne miokardialne elektrode srčnega spodbujevalnika 

Vključuje: zamenjavo začasne epikardialne elektrode srčnega spodbujevalnika preko: 
• sternotomije 

• subksifoidnega pristopa 

• torakotomije 

Izključuje: zamenjave začasne epikardialne elektrode srčnega spodbujevalnika s funkcijo defibrilatorja 

(38456-29 [654]) 

38456-29 Zamenjave začasne epikardialne elektrode srčnega defibrilatorja 
Zamenjave začasne miokardialne elektrode srčnega defibrilatorja 

Vključuje: zamenjavo začasne epikardialne elektrode srčnega defibrilatorja preko torakotomije ali sternotomije 

38390-03 Zamenjava krpic za srčni defibrilator 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zamenjave generatorja defibrilatorja (samodejnega) (implantabilnega) (38393-01 [656]) 

38368-01 Zamenjava trajne transvenske elektrode srčnega spodbujevalnika levega prekata 
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Koda tudi pri izvajanju: 

• zamenjave srčnega spodbujevalnika (38353-01 [655]) 

Izključuje: zamenjave trajne transvenske elektrode srčnega spodbujevalnika: 
• preko torakotomije ali sternotomije (38654-01 [654]) 

• s funkcijo defibrilatorja (38368-08 [654]) 

38368-03 Zamenjava trajne transvenske elektrode srčnega defibrilatorja levega prekata 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zamenjave generatorja defibrilatorja (samodejnega) (implantabilnega) (38393-01 [656]) 

Izključuje: zamenjave trajne transvenske elektrode srčnega defibrilatorja preko torakotomije ali sternotomije 

(38654-01 [654]) 

38350-01 Zamenjava trajne transvenske elektrode srčnega spodbujevalnika drugih srčnih votlin 
Zamenjava trajne transvenske elektrode srčnega spodbujevalnika NOS 

Vključuje: zamenjavo trajne transvenske elektrode srčnega spodbujevalnika v levem preddvoru, desnem 

preddvoru ali desnem prekatu 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zamenjave srčnega spodbujevalnika (38353-01 [655]) 

Izključuje: zamenjave trajne transvenske elektrode srčnega spodbujevalnika s funkcijo defibrilatorja (38350-

02 [654]) 

38350-03 Zamenjava trajne transvenske elektrode srčnega defibrilatorja drugih srčnih votlin 
Zamenjava trajne transvenske elektrode srčnega defibrilatorja NOS 

Vključuje: zamenjavo trajne transvenske elektrode srčnega defibrilatorja v levem preddvoru, desnem preddvoru 

ali desnem prekatu 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zamenjave generatorja defibrilatorja (samodejnega) (implantabilnega) (38393-01 [656]) 

38654-01 Zamenjava trajne elektrode srčnega spodbujevalnika v levi prekat s subksifoidnim pristopom 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zamenjave srčnega spodbujevalnika (38353-01 [655]) 

Izključuje: zamenjave trajne elektrode srčnega spodbujevalnika s funkcijo defibrilatorja (38654-04 [654]) 

38654-04 Zamenjava trajne elektrode srčnega defibrilatorja v levi prekat s subksifoidnim pristopom 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zamenjave generatorja defibrilatorja (samodejnega) (implantabilnega) (38393-01 [656]) 

38456-23 Zamenjava trajne epikardialne elektrode srčnega spodbujevalnika s subksifoidnim pristopom 
Zamenjava trajne miokardialne elektrode srčnega spodbujevalnika s subksifoidnim pristopom 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zamenjave srčnega spodbujevalnika (38353-01 [655]) 

Izključuje: zamenjave trajne epikardialne elektrode srčnega spodbujevalnika s funkcijo defibrilatorja (38456-

30 [654]) 

38456-30 Zamenjava trajne epikardialne elektrode srčnega defibrilatorja s subksifoidnim pristopom 
Zamenjava trajne miokardialne elektrode srčnega defibrilatorja s subksifoidnim pristopom 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zamenjave generatorja defibrilatorja (samodejnega) (implantabilnega) (38393-01 [656]) 

38456-24 Zamenjava trajne epikardialne elektrode srčnega spodbujevalnika s torakotomijo ali 
sternotomijo 
Zamenjava trajne miokardialne elektrode srčnega spodbujevalnika s torakotomijo ali sternotomijo 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zamenjave srčnega spodbujevalnika (38353-01 [655]) 
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Izključuje: zamenjave trajne epikardialne elektrode srčnega spodbujevalnika  s funkcijo defibrilatorja (38456-

31 [654]) 

38456-31 Zamenjava trajne epikardialne elektrode srčnega defibrilatorja s torakotomijo ali sternotomijo 
Zamenjava trajne miokardialne elektrode srčnega defibrilatorja s torakotomijo ali sternotomijo 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zamenjave generatorja defibrilatorja (samodejnega) (implantabilnega) (38393-01 [656]) 

90203-04 Odstranitev začasne transvenske elektrode srčnega spodbujevalnika 

Izključuje: odstranitve začasne transvenske elektrode srčnega spodbujevalnika s funkcijo defibrilatorja 

(90203-11 [654]) 

90203-11 Odstranitev začasne transvenske elektrode srčnega defibrilatorja 

38456-25 Odstranitev začasne epikardialne elektrode srčnega spodbujevalnika 
Odstranitev začasne miokardialne elektrode srčnega spodbujevalnika 

Vključuje: odstranitev začasne epikardialne elektrode srčnega spodbujevalnika s: 
• sternotomijo 

• subksifoidnim pristopom 

• torakotomijo 

Izključuje: odstranitve začasne epikardialne elektrode srčnega spodbujevalnika s funkcijo defibrilatorja 

(38456-32 [654]) 

38456-32 Odstranitev začasne epikardialne elektrode srčnega defibrilatorja 
Odstranitev začasne miokardialne elektrode srčnega defibrilatorja 

Vključuje: odstranitev začasne epikardialne elektrode srčnega spodbujevalnika s: 
• sternotomijo 

• subksifoidnim pristopom 

• torakotomijo 

38390-04 Odstranitev krpic za srčni defibrilator 

Koda tudi pri izvajanju: 

• odstranitve generatorja defibrilatorja (samodejnega) (implantabilnega) (90203-07 [656]) 

38368-02 Odstranitev trajne transvenske elektrode srčnega spodbujevalnika levega prekata 

Vključuje: odstranitev trajne transvenske elektrode srčnega spodbujevalnika z ročnim krčenjem 

Koda tudi pri izvajanju: 

• odstranitve srčnega spodbujevalnika (38353-02 [655]) 

Izključuje: odstranitve trajne transvenske elektrode srčnega spodbujevalnika s funkcijo defibrilatorja (38368-

04 [654]) 

38368-04 Odstranitev trajne transvenske elektrode srčnega defibrilatorja levega prekata 

Vključuje: odstranitev trajne transvenske elektrode srčnega defibrilatorja z ročnim krčenjem 

Koda tudi pri izvajanju: 

• odstranitve generatorja defibrilatorja (samodejnega) (implantabilnega) (90203-07 [656]) 

38350-02 Odstranitev trajne transvenske elektrode srčnega spodbujevalnika drugih srčnih votlin 
Odstranitev trajne transvenske elektrode srčnega spodbujevalnika, BDO 

Vključuje: odstranitev trajne transvenske elektrode srčnega spodbujevalnika: 
• z ročnim krčenjem 

• iz levega preddvora, desnega preddvora ali desnega prekata 

Koda tudi pri izvajanju: 

• odstranitve srčnega spodbujevalnika (38353-02 [655]) 

Izključuje: odstranitve trajne transvenske elektrode srčnega spodbujevalnika s funkcijo defibrilatorja (38350-

04 [654]) 
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38350-04 Odstranitev trajne transvenske elektrode srčnega defibrilatorja drugih srčnih votlin 
Odstranitev trajne transvenske elektrode srčnega defibrilatorja, BDO 

Vključuje: odstranitev trajne transvenske elektrode srčnega defibrilatorja: 
• z ročnim krčenjem 

• iz levega preddvora, desnega preddvora ali desnega prekata 

Koda tudi pri izvajanju: 

• odstranitve generatorja defibrilatorja (samodejnega) (implantabilnega) (90203-07 [656]) 

38358-01 Odstranitev trajne transvenske elektrode srčnega spodbujevalnika iz levega prekata s pomočjo 
ekstrakcijske naprave 

Vključuje: uporabo: 
• ekstrakcijske cevke 

• zaklepnega stileta 

• zank 

Opomba: Izvaja se pri ekstrakciji kronično (dlje kot 6 mesecev) vsajene elektrode 

Koda tudi pri izvajanju: 

• odstranitve srčnega spodbujevalnika (38353-02 [655]) 

Izključuje: odstranitve trajne transvenske elektrode srčnega spodbujevalnika s funkcijo defibrilatorja (38358-

02 [654]) 

38358-02 Odstranitev trajne transvenske elektrode srčnega defibrilatorja iz levega prekata s pomočjo 
ekstrakcijske naprave 

Vključuje: uporabo: 
• ekstrakcijske cevke 

• zaklepnega stileta 

• zank 

Opomba: Izvaja se pri ekstrakciji kronično (dlje kot 6 mesecev) vsajene elektrode 

Koda tudi pri izvajanju: 

• odstranitve generatorja defibrilatorja (samodejnega) (implantabilnega) (90203-07 [656]) 

38358-00 Odstranitev trajne transvenske elektrode srčnega spodbujevalnika drugih srčnih votlin s 
pomočjo ekstrakcijske naprave 
Odstranitev trajne transvenske elektrode srčnega spodbujevalnika, BDO, s pomočjo ekstrakcijske naprave 

Vključuje: odstranitev trajne transvenske elektrode srčnega spodbujevalnika iz levega preddvora, desnega 

preddvora ali desnega prekata 
uporabo: 

• ekstrakcijske cevke 

• zaklepnega stileta 

• zank 

Opomba: Izvaja se pri ekstrakciji kronično (dlje kot 6 mesecev) vsajene elektrode 

Koda tudi pri izvajanju: 

• odstranitve srčnega spodbujevalnika (38353-02 [655]) 

Izključuje: odstranitve trajne transvenske elektrode srčnega spodbujevalnika s funkcijo defibrilatorja (38358-

02 [654]) 

38358-03 Odstranitev trajne transvenske elektrode srčnega defibrilatorja drugih srčnih votlin s pomočjo 
ekstrakcijske naprave 
Odstranitev trajne transvenske elektrode srčnega defibrilatorja, BDO, s pomočjo ekstrakcijske naprave 

Vključuje: odstranitev trajne transvenske elektrode srčnega defibrilatorja iz levega preddvora, desnega 

preddvora ali desnega prekata 
uporabo: 

• ekstrakcijske cevke 

• zaklepnega stileta 

• zank 
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Opomba: Izvaja se pri ekstrakciji kronično (dlje kot 6 mesecev) vsajene elektrode 

Koda tudi pri izvajanju: 

• odstranitve generatorja defibrilatorja (samodejnega) (implantabilnega) (90203-07 [656]) 

38654-02 Odstranitev trajne elektrode srčnega spodbujevalnika iz levega prekata s torakotomijo ali 
sternotomijo 

Koda tudi pri izvajanju: 

• odstranitve srčnega spodbujevalnika (38353-02 [655]) 

Izključuje: odstranitve trajne elektrode srčnega spodbuejvalnika s funkcijo defibrilatorja (38654-05 [654]) 

38654-05 Odstranitev trajne elektrode srčnega defibrilatorja v levi prekat s torakotomijo ali sternotomijo 

Koda tudi pri izvajanju: 

• odstranitve generatorja defibrilatorja (samodejnega) (implantabilnega) (90203-07 [656]) 

38456-26 Odstranitev trajne epikardialne elektrode srčnega spodbujevalnika s subksifoidnim pristopom 
Odstranitev trajne miokardialne elektrode srčnega spodbujevalnika s subksifoidnim pristopom 

Koda tudi pri izvajanju: 

• odstranitve srčnega spodbujevalnika (38353-02 [655]) 

Izključuje: odstranitve trajne epikardialne elektrode srčnega spodbuejvalnika s funkcijo defibrilatorja (38456-

33 [654]) 

38456-33 Odstranitev trajne epikardialne elektrode srčnega defibrilatorja s subksifoidnim pristopom 
Odstranitev trajne miokardialne elektrode srčnega defibrilatorja s subksifoidnim pristopom 

Koda tudi pri izvajanju: 

• odstranitve generatorja defibrilatorja (samodejnega) (implantabilnega) (90203-07 [656]) 

38456-27 Odstranitev trajne epikardialne elektrode srčnega spodbujevalnika s torakotomijo ali 
sternotomijo 
Odstranitev trajne miokardialne elektrode srčnega spodbujevalnika s torakotomijo ali sternotomijo 

Koda tudi pri izvajanju: 

• odstranitve srčnega spodbujevalnika (38353-02 [655]) 

Izključuje: odstranitve trajne epikardialne elektrode srčnega spodbuejvalnika  s funkcijo defibrilatorja (38456-

34 [654]) 

38456-34 Odstranitev trajne epikardialne elektrode srčnega defibrilatorja s torakotomijo ali sternotomijo 
Odstranitev trajne miokardialne elektrode srčnega defibrilatorja s torakotomijo ali sternotomijo 

Koda tudi pri izvajanju: 

• odstranitve generatorja defibrilatorja (samodejnega) (implantabilnega) (90203-07 [656]) 

655 Prilagoditev, zamenjava ali odstranitev generatorja za srčni spodbujevalnik 

 0936 

90203-05 Prilagoditev generatorja srčnega spodbujevalnika 
Reparacija  }  
Repozicija  } generatorja srčnega spodbujevalnika 
Revizija  }  

Vključuje: revizijo ali prestavitev podkožnega žepa 
preizkušanje vsajenega srčnega spodbujevalnika ali defibrilatorja 

Izključuje: revizije ali prestavitve samega podkožnega žepa (90219-00 [663]) 

38353-01 Zamenjava generatorja srčnega spodbujevalnika 

Vključuje: revizijo ali prestavitev podkožnega žepa 
preizkušanje vsajenega srčnega spodbujevalnika ali defibrilatorja 

Koda tudi pri izvajanju: 
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• zamenjave elektrode (38350-01, 38368-01, 38456-23, 38456-24, 38654-01 [654]) 

38353-02 Odstranitev generatorja srčnega spodbujevalnika 

Koda tudi pri izvajanju: 

• odstranitve elektrode (38350-02, 38358-00, 38358-01, 38368-02, 38456-26, 38456-27, 38654-02 [654]) 

656 Prilagoditev, zamenjava ali odstranitev generatorja za srčni defibrilator 

 0936 

90203-06 Prilagoditev generatorja srčnega defibrilatorja 
Reparacija  }  
Repozicija  } generatorja srčnega defibrilatorja 
Revizija  }  

Vključuje: revizijo ali prestavitev podkožnega žepa 
preizkušanje vsajenega srčnega spodbujevalnika ali defibrilatorja 

Izključuje: revizije ali prestavitev samega podkožnega žepa (90219-00 [663]) 

38393-01 Zamenjava generatorja srčnega defibrilatorja 

Vključuje: revizijo ali prestavitev podkožnega žepa 
preizkušanje vsajenega srčnega spodbujevalnika ali defibrilatorja 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zamenjave: 

 • elektrode (38350-03, 38368-03, 38456-30, 38456-31, 38654-04 [654]) 

 • krpic (38390-03 [654]) 

90203-07 Odstranitev generatorja srčnega defibrilatorja 

Koda tudi pri izvajanju: 

• odstranitve: 

 • elektrode (38350-04, 38358-02, 38358-03, 38368-04, 38456-33, 38456-34, 38654-05 [654]) 

 • krpic (38390-04 [654]) 

657 Drugo dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na drugih delih srca 

13818-00 Vstavitev balonskega katetra v desno srce zaradi monitorizacije 
Kateter Swan-Ganz 

Vključuje: merjenje minutnega volumna 
nadzor zagozditvenega pritiska pljučne arterije 

EKSCIZIJA 

659 Odvzem dajalčevega srca ali pljuč 

Vključuje: alogeni presadek: 
• nego 

• preparacijo 

90204-00 Odvzem dajalčevega srca za presaditev 

90204-01 Odvzem dajalčevega srca in pljuč za presaditev 

REPARACIJA 

660 Presaditev srca ali pljuč 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

90205-00 Presaditev srca 
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90205-01 Presaditev srca in pljuč 

661 Druge reparacije na drugih predelih srca 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

38727-00 Reparacija žil v prsnem košu 

Opomba: Izvaja se pri prirojeni bolezni srca 

Izključuje:  reparacije: 
• aorte (38706, 38712-00 [693]) 

• glavne pljučne arterije (38715-02 [717]) 

• vena cave (90215-02 [732], 38721-01 [733], 90217-02 [734]) 

38727-01 Reparacija žil v prsnem košu z anastomozo 

Opomba: Izvaja se pri prirojeni bolezni srca 

Izključuje: reparacije: 
• aorte (38706, 38712-00 [693]) 

• glavne pljučne arterije (38715-02 [717]) 

• vena cave (90215-02 [732], 38721-01 [733], 90217-02 [734]) 

REKONSTRUKCIJA 

662 Rekonstrukcije na drugih predelih srca 

38490-00 Rekonstrukcija in reimplantacija subvalvularnih struktur 
Reparacija z rekonstrukcijo in reimplantacijo: 

• kitnih vrvic (chordae tendinae) 

• papilarne mišice 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

• zamenjave zaklopke: 

 • mitralne (38488 [628]) 

 • trikuspidalne (38488 [634]) 

REVIZIJA 

663 Revizije drugih predelov srca 

90219-00 Revizija ali prestavitev podkožnega žepa za srčni spodbujevalnik ali defibrilator 

Vključuje: nekrektomijo 

Izključuje: revizije ali prestavitve z: 
• reparacijo, prestavitvijo ali revizijo generatorja: 

 • defibrilatorja (90203-06 [656]) 

 • srčnega spodbujevalnika (90203-05 [655]) 

• zamenjavo generatorja: 

 • defibrilatorja (38393-01 [656]) 

 • srčnega spodbujevalnika (38353-01 [655]) 

PONOVITVENA OPERACIJA 

664 Reoperacije na drugih predelih srca 

38640-00 Reoperacija za druge posege na srcu, ki ni uvrščena drugje 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 
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Najprej kodirajte: 

• opravljen(e) kirurški(-e) poseg(e) 

DRUGI POSEGI 

665 Elektrofiziološke preiskave (EPS) 

38209-00 Elektrofiziološka preiskava srca, 3 katetri ali manj 
Preiskava: 

• atrioventrikularnega voda 

• delovanja sinusnega vozlišča 

• kolapsa 

Enostavna preiskava ventrikularne tahikardije 

Izključuje: elektrofiziološke preiskave z vstavitvijo generatorja srčnega spodbujevalnika (38353-00 [650]) 

38212-00 Elektrofiziološka preiskava srca, 4 katetri ali več 
Preizkušanje zdravil za preprečevanje aritmije 

Kompleksna preiskava ventrikularne tahikardije 

Indukcija ventrikularne tahikardije 

Kartografiranje srca med operacijo 

Izključuje: elektrofiziološke preiskave z vstavitvijo generatorja srčnega spodbujevalnika (38353-00 [650]) 

38213-00 Elektrofiziološka preiskava srca za preverjanje delovanja vstavljenega srčnega defibrilatorja 
(ICD) 

 0936 

666 Drugi posegi na drugih predelih srca 

38493-00 Operativna oskrba akutnega infektivnega endokarditisa med posegom na srčni zaklopki 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

Najprej kodirajte: 

• izveden(e) poseg(e) na srčni zaklopki (glej bloke [621] do [638]) 

38456-00 Drugi posegi na srcu v prsnem košu brez zunajtelesnega krvnega obtoka 

Izključuje: posegov v prsnem košu na: 
• aortni zaklopki (38456-15 [624]) 

• preddvoru (38456-13 [606]) 

• mitralni zaklopki (38456-16 [630]) 

• pljučni zaklopki (38456-18 [638]) 

• septi (38456-12 [620]) 

• trikuspidalni zaklopki (38456-17 [635]) 

• prekatu (38456-14 [615]) 

• srčnih žilah (38456-19 [681]) 

38653-00 Drugi posegi na srcu v prsnem košu z zunajtelesnim krvnim obtokom 
Odprta operacija srca z zunajtelesnim krvnim obtokom, BDO 

Izključuje: posegov v prsnem košu na: 
• aortni zaklopki (38653-04 [624]) 

• preddvoru (38653-01 [606]) 

• mitralni zaklopki (38653-05 [630]) 

• pljučni zaklopki (38653-07 [638]) 

• septi (38653-03 [620]) 

• trikuspidalni zaklopki (38653-06 [635]) 

• prekatu (38653-02 [615]) 

• srčnih žilah (38653-08 [681]) 
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 KORONARNE ARTERIJE 

PREGLED 

667 Kateterizacija srca 

 0933 

Vključuje: merjenje minutnega volumna 
dilatacijske krivulje barvila 

izvajanje preizkusa pod obremenitvijo 

fluoroskopijo 

oksimetrijo 

zaznavanje šanta 

Izključuje: kateterizacije s koronarno angiografijo (38218 [668]) 

38200-00 Kateterizacija desnega srca 

38203-00 Kateterizacija levega srca 

38206-00 Kateterizacija desnega in levega srca 

668 Koronarna angiografija 

 0933 

Koda tudi pri izvajanju: 

• aortografije (59903-03 [1990]) 

• ventrikulografije (59903 [607]) 

38215-00 Koronarna angiografija 

38218-00 Koronarna angiografija s kateterizacijo levega srca 

38218-01 Koronarna angiografija s kateterizacijo desnega srca 

38218-02 Koronarna angiografija s kateterizacijo levega in desnega srca 

EKSCIZIJA 

669 Ekscizije na koronarnih arterijah 

Koda tudi pri izvajanju: 

• koronarne angiografije (38215-00, 38218 [668]) 

38309-00 Perkutana transluminalna koronarna rotacijska aterektomija [PTCRA] ene arterije 

Vključuje: angioplastiko z balonom 

38312-00 Perkutana transluminalna koronarna rotacijska aterektomija [PTCRA] ene arterije z vstavitvijo 
ene žilne opornice 

Vključuje: angioplastiko z balonom 

38312-01 Perkutana transluminalna koronarna rotacijska aterektomija [PTCRA] ene arterije z vstavitvijo 
dveh ali več žilnih opornic 

Vključuje: angioplastiko z balonom 

38315-00 Perkutana transluminalna koronarna rotacijska aterektomija [PTCRA] več arterij 

Vključuje: angioplastiko z balonom 
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38318-00 Perkutana transluminalna koronarna rotacijska aterektomija [PTCRA] več arterij z vstavitvijo 
ene žilne opornice 

Vključuje: angioplastiko z balonom 

38318-01 Perkutana transluminalna koronarna rotacijska aterektomija [PTCRA] več arterij z vstavitvijo 
dveh ali več žilnih opornic 

Vključuje: angioplastiko z balonom 

38505-00 Odprta endarteriektomija koronarnih arterij 

Vključuje: krpico 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

REPARACIJA 

670 Transluminalna koronarna angioplastika 

Koda tudi pri izvajanju: 

• koronarne angiografije (38215-00, 38218 [668]) 

Izključuje: angioplastike z aterektomijo koronarne arterije (glej blok [669]) 

38300-00 Perkutana transluminalna balonska angioplastika ene koronarne arterije 
Perkutana transluminalna koronarna angioplastika [PTCA] ene koronarne arterije 

38303-00 Perkutana transluminalna balonska angioplastika dveh ali več koronarnih arterij 
Perkutana transluminalna koronarna angioplastika [PTCA] dveh ali več koronarnih arterij 

38300-01 Odprta transluminalna balonska angioplastika ene koronarne arterije 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

38303-01 Odprta transluminalna balonska angioplastika dveh ali več koronarnih arterij 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

671 Transluminalna koronarna angioplastika s stentiranjem 

Transluminalna balonska angioplastika 

Vključuje: balonsko dilatacijo arterije 
angioplastiko z žilno opornico, ki sprošča zdravilo 

Koda tudi pri izvajanju: 

• koronarne angiografije (38215-00, 38218 [668]) 

Izključuje: angioplastike z aterektomijo koronarne arterije (glej blok [669]) 

38306-00 Perkutana vstavitev ene transluminalne žilne opornice v koronarno arterijo 
Perkutana vsaditev ene žilne opornice v koronarno arterijo 

38306-01 Perkutana vstavitev dveh ali več transluminalnih žilnih opornic v koronarno arterijo 
Perkutana vsaditev dveh ali več žilnih opornic v koronarno arterijo 

38306-02 Perkutana vstavitev dveh ali več transluminalnih žilnih opornic v več koronarnih arterij 
Perkutana vsaditev dveh ali več žilnih opornic v več koronarnih arterij 

38306-03 Odprta vstavitev ene transluminalne žilne opornice v koronarno arterijo 
Odprta vsaditev ene žilne opornice v koronarno arterijo 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 



 

186 

 

38306-04 Odprta vstavitev dveh ali več transluminalnih žilnih opornic v koronarno arterijo 
Odprta vsaditev dveh ali več žilnih opornic v koronarno arterijo 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

38306-05 Odprta vstavitev dveh ali več transluminalnih žilnih opornic v več koronarnih arterij 
Odprta vsaditev dveh ali več žilnih opornic v več koronarnih arterij 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

672 Premostitev koronarne arterije – venski most 

 0909 

Vključuje: odvzem vene 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

• presadka: 

 • arterije (glej bloke [674] do [678]) 

 • opredeljenega materiala NUD (90201 [679]) 

38497-00 Premostitev koronarne arterije z enim venskim mostom 

38497-01 Premostitev koronarne arterije z dvema venskima mostovoma 

38497-02 Premostitev koronarne arterije s tremi venskimi mostovi 

38497-03 Premostitev koronarne arterije s štirimi ali več venskimi mostovi 

673 Premostitev koronarne arterije – drug venski most 

 0909 

Vključuje: odvzem vene 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

• presadka: 

 • arterije (glej bloke [674] do [678]) 

 • opredeljenega materiala NUD (90201 [679]) 

Izključuje: obvoda koronarne arterije z venskim mostom (glej blok [672]) 

38497-04 Premostitev koronarne arterije z enim drugim venskim mostom 

38497-05 Premostitev koronarne arterije z dvema drugima venskima mostovoma 

38497-06 Premostitev koronarne arterije s tremi drugimi venskimi mostovi 

38497-07 Premostitev koronarne arterije z štirimi ali več drugimi venskimi mostovi 

674 Premostitev koronarne arterije z levo notranjo prsno arterijo (LIMA) 

 0909 

Vključuje: odvzem arterije 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

• presadka: 

 • opredeljenega materiala NUD (90201 [679]) 

 • vene (glej bloka [672] in [673]) 

• odprte koronarne endarterektomije (38505-00 [669]) 

38500-00 Premostitev koronarne arterije z enim (LIMA) presadkom 

38503-00 Premostitev koronarne arterije z dvema ali več (LIMA) presadki 
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675 Premostitev koronarne arterije z desno notranjo prsno arterijo (RIMA) 

 0909 

Vključuje: odvzem arterije 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

• presadka: 

 • opredeljenega materiala NUD (90201 [679]) 

 • vene (glej bloka [672] in [673]) 

• odprte koronarne endarterektomije (38505-00 [669]) 

38500-01 Premostitev koronarne arterije z enim mostom iz desne notranje prsne arterije (RIMA) 

38503-01 Premostitev koronarnih arterij z dvema mostovoma ali več mostovi iz desne notranje prsne 
arterije 

676 Premostitev koronarne arterije – most iz radialne arterije 

 0909 

Vključuje: odvzem arterije 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

• presadka: 

 • opredeljenega materiala NUD (90201 [679]) 

 • vene (glej bloka [672] in [673]) 

• odprte koronarne endarterektomije (38505-00 [669]) 

38500-02 Premostitev koronarne arterije z enim mostom iz radialne arterije 

38503-02 Premostitev koronarnih arterij z dvema mostovoma ali več iz radialne arterije 

677 Premostitev koronarne arterije z mostom izepigastrične arterije 

 0909 

Vključuje: odvzem: 
• gastroepiploične arterije 

• spodnje epigastrične arterije 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

• presadka: 

 • opredeljenega materiala NUD (90201 [679]) 

 • vene (glej bloka [672] in [673]) 

• odprte koronarne endarterektomije (38505-00 [669]) 

38500-03 Premostitev koronarne arterije z enim mostom iz epigastrične arterije 

38503-03 Premostitev koronarnih arterij z dvema mostovoma ali več iz epigastrične arterije 

678 Premostitev koronarne arterije – drug arterijski most 

 0909 

Vključuje: odvzem arterije 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

• presadka: 

 • arterije (glej bloke [674] do [677]) 

 • opredeljenega materiala NUD (90201 [679]) 

 • vene (glej bloka [672] in [673]) 

• odprte koronarne endarterektomije (38505-00 [669]) 

38500-04 Premostitev koronarne arterije z enim drugim arterijskim mostom 

38503-04 Premostitev koronarnih arterij z dvema drugima arterijskima mostovoma ali več 



 

188 

 

679 Premostitev koronarne arterije – most iz druge snovi 

 0909 

Vključuje: odvzem druge snovi 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

• presadka: 

 • arterije (glej bloke [674] do [678]) 

 • vene (glej bloke [672] in [673]) 

• odprte koronarne endarterektomije (38505-00 [669]) 

90201-00 Premostitev koronarne arterije z enim mostom iz druge snovi, ki ni uvrščena drugje 

90201-01 Premostitev koronarnih arterij z dvema mostovoma iz druge snovi, ki ni uvrščena drugje 

90201-02 Premostitev koronarnih arterij s tremi mostovi iz druge snovi, ki ni uvrščena drugje 

90201-03 Premostitev koronarnih arterij s štirimi ali več mostovi iz druge snovi, ki ni uvrščena drugje 

PONOVITVENA OPERACIJA 

680 Reoperacije na koronarnih arterijah 

 0909 

38637-00 Reoperacija za rekonstrukcijo mostu koronarne arterije 

Vključuje: prekinitev 
ekscizijo 

šivanje 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

Najprej kodirajte: 

• obvodni most koronarne arterije (glej bloke [672] do [679]) 

DRUGI POSEGI 

681 Drugi posegi na koronarnih arterijah 

38456-19 Drugi posegi v prsnem košu na velikih žilah brez uporabe ZTO zunajtelesnega krvnega obtoka 

38653-08 Drugi posegi v prsnem košu na velikih žilah z uporabo ZTO zunajtelesnega krvnega obtoka 

AORTA 

DODAJANJE, VSTAVITEV, ODSTRANITEV 

682 Dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na aorti 

38362-00 Perkutana vstavitev intraaortne balonske črpalke 

38609-00 Vstavitev intraaortne balonske črpalke z arteriotomijo 
Vstavitev intraaortne balonske črpalke z odrezom 

38612-00 Odstranitev intraaortne balonske črpalke 

Izključuje: odstranitve intraaortne balonske črpalke z zaporo s krpico (38613-00 [693]) 

REPARACIJA 

Izključuje: reparacije rane na aorti (90210-02 [709], 90213-02 [710]) 
zamenjave torakalne anevrizme (33103-00, 33145-00, 33109-00, 33148-00 [715]) 
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684 Reparacija ascendentne prsne aorte 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

• operativne oskrbe akutne rupture ali disekcije torakalne aorte (38572-00 [693]) 

• retrogradne perfuzije možganov med hipotermičnim zastojem (38577-00 [642]) 

Izključuje: reparacije aortnega loka (glej blok [685]) 

38550-00 Reparacija ascendentne prsne aorte 

38553-00 Reparacija ascendentne prsne aorte z reparacijo aortne zaklopke 

38553-01 Reparacija ascendentne prsne aorte z zamenjavo aortne zaklopke 

38556-00 Reparacija ascendentne prsne aorte z reparacijo aortne zaklopke in vsaditvijo koronarnih arterij 

38556-01 Reparacija ascendentne prsne aorte z zamenjavo aortne zaklopke in vsaditvijo koronarnih 
arterij 

685 Reparacija aortnega loka in ascendentne prsne aorte 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

• operativne oskrbe akutne rupture ali disekcije torakalne aorte (38572-00 [693]) 

• retrogradne perfuzije možganov med hipotermičnim zastojem (38577-00 [642]) 

38559-00 Reparacija aortnega loka in ascendentne prsne aorte 

38562-00 Reparacija aortnega loka in ascendentne prsne aorte z reparacijo aortne zaklopke 

38562-01 Reparacija aortnega loka in ascendentne prsne aorte z zamenjavo aortne zaklopke 

38565-00 Reparacija aortnega loka in ascendentne prsne aorte z reparacijo aortne zaklopke in vsaditvijo 
koronarnih arterij 

38565-01 Reparacija aortnega loka in ascendentne prsne aorte z zamenjavo aortne zaklopke in vsaditvijo 
koronarnih arterij 

686 Reparacija descendentne prsne aorte 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

• operativne oskrbe akutne rupture ali disekcije torakalne aorte (38572-00 [693]) 

• retrogradne perfuzije možganov med hipotermičnim zastojem (38577-00 [642]) 

38568-00 Reparacija descendentne prsne aorte 

38571-00 Reparacija descendentne prsne aorte s spojem (šantom) 

687 Zamenjava ascendentne prsne aorte 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

• retrogradne perfuzije možganov med hipotermičnim zastojem (38577-00 [642]) 

Izključuje: zamenjave aortnega loka (glej blok [688]) 

38550-01 Zamenjava ascendentne prsne aorte 

38553-02 Zamenjava ascendentne prsne aorte z reparacijo aortne zaklopke 

38553-03 Zamenjava ascendentne prsne aorte z zamenjavo aortne zaklopke 

38556-02 Zamenjava ascendentne prsne aorte z reparacijo aortne zaklopke in vsaditvijo koronarnih arterij 



 

190 

 

38556-03 Zamenjava ascendentne prsne aorte z zamenjavo aortne zaklopke in vsaditvijo koronarnih 
arterij 

688 Zamenjava aortnega loka in ascendentne prsne aorte 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

• retrogradne perfuzije možganov med hipotermičnim zastojem (38577-00 [642]) 

38559-01 Zamenjava aortnega loka in ascendentne prsne aorte 

38562-02 Zamenjava aortnega loka in ascendentne prsne aorte z reparacijo aortne zaklopke 

38562-03 Zamenjava aortnega loka in ascendentne prsne aorte z zamenjavo aortne zaklopke 

38565-02 Zamenjava aortnega loka in ascendentne prsne aorte reparacijo aortne zaklopke in vsaditvijo 
koronarnih arterij 

38565-03 Zamenjava aortnega loka in ascendentne prsne aorte z zamenjavo aortne zaklopke in vsaditvijo 
koronarnih arterij 

689 Zamenjava descendentne prsne aorte 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

• retrogradne perfuzije možganov med hipotermičnim zastojem (38577-00 [642]) 

38568-01 Zamenjava descendentne prsne aorte 

38571-01 Zamenjava descendentne prsne aorte s spojem (šantom) 

690 Zaprtje odprtega arterioznega duktusa 

Vključuje: preščipnjenje  }  
disekcijo        }  odprtega arterioznega duktura (patent ductus arteriosus) 
podvezanje    }  

38700-00 Perkutano zaprtje odprtega arterioznega duktusa 

Vključuje: perkutano zaprtje s protezo ali pripomočkom 

38700-01 Zaprtje odprtega arterioznega duktusa 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

• retrogradne perfuzije možganov med hipotermičnim zastojem (38577-00 [642]) 

691 Zaprtje srčne kolateralne žile 

38700-02 Perkutano zaprtje srčne kolateralne žile 

38700-03 Zaprtje srčne kolateralne žile 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

• retrogradne perfuzije možganov med hipotermičnim zastojem (38577-00 [642]) 

693 Reparacije na aorti 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

• retrogradne perfuzije možganov med hipotermičnim zastojem (38577-00 [642]) 

38706-00 Reparacija aorte 
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38706-01 Reparacija aorte z anastomozo 

38712-00 Reparacija prekinitve aorte 

38572-00 Operativna oskrba akutne rupture ali disekcije prsne aorte 

Najprej kodirajte: 

• reparacijo prsne aorte: 

 • ascendentne (glej bloka [684] in [685]) 

 • descendentne (glej blok [686]) 

• zamenjavo anevrizme s presadkom: 

 • prsno-trebušne (33109-00 [715]) 

 • prsno-aortne (33103-00 [715]) 

43909-00 Aortopeksija 
Aortopeksija pri traheomalaciji 

Traheopeksija 

38613-00 Odstranitev intraaortne balonske črpalke z zaporo arterije s krpico 

ARTERIJE 

Note: Glej tudi posege na aorti (glej bloke [682] do [693]) 

Izključuje: koronarnih arterij (glej bloke [667] do [681]) 

DODAJANJE, VSTAVITEV, ODSTRANITEV 

694 Arterijska kateterizacija 

Opomba: novorojenčki - živi, stari manj kot 28 dni 

13303-00 Kateterizacija umbilikalne arterije/kanalizacija pri novorojenčku 

Vključuje: infuzijo 

34521-01 Kateterizacija/kanalizacija intraabdominalne arterije 

34524-00 Kateterizacija/kanalizacija druge arterije 

Izključuje: kateterizacije/kanalizacije: 
• povezane z napravo za dovajanje zdravila (zunanja infuzijska črpalka) (34530-05 [766]) 

• za odvzem krvi za analizo plina v krvi (13842-00 [1858]) 

• z vstavitvijo naprave za žilni pristop (34528-02 [766]) 

34530-01 Odstranitev katetra iz arterije 

Vključuje: odklop naprave za dovajanje zdravila (zunanja infuzijska črpalka) 

Izključuje: odstranitve fragmentov katetra (35360 [742]) 
Odstranitve katetra: 

• povezanega z napravo za dovajanje zdravila (zunanja infuzijska črpalka) (34530-05 [766]) 

• z vstavitvijo naprave za žilni pristop (34528-02 [766]) 

INCIZIJA 

695 Eksploracija arterije 

Izključuje: eksploracije s katerimkoli drugim žilnim posegom - izpustite kodo 

34100-00 Eksploracija karotidne arterije 

34103-00 Eksploracija subklavijske arterije 

34103-01 Eksploracija aksilarne arterije 
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34106-00 Eksploracija brahialne arterije 

34106-01 Eksploracija radialne arterije 

34106-02 Eksploracija ulnarne arterije 

34103-02 Eksploracija iliakalne arterije 

34103-03 Eksploracija femoralne arterije 

34103-04 Eksploracija poplitealne arterije 

34106-03 Eksploracija tibialne arterije 

34106-04 Eksploracija druge arterije 

696 Druge incizije na arteriji 

34142-00 Dekompresija celiakalne arterije 

34145-00 Dekompresija poplitealne arterije 

Vključuje: discizijo vlaknastega tkiva in mišic 

DESTRUKCIJA 

697 Prekinitev arterije 

Vključuje: preščipnjenje 
disekcijo 

podvezanje 

Izključuje: prekinitve arterije pri visceralni arterijski anevrizmi (33133-00, 33169-00 [698]) 
prekinitve arterije s katerimkoli drugim žilnim posegom - izpustite kodo 

34100-02 Prekinitev karotidne arterije 

41707-00 Prekinitev maksilarne arterije 

Vključuje: prekinitev maksilarne arterije s transantralnim pristopom 

Opomba: Izvaja se za zaustavitev krvavitve iz nosu 

52141-00 Prekinitev mandibularne arterije 

41725-00 Prekinitev etmoidalne arterije 

Vključuje: prekinitev etmoidalne arterije s transorbitalnim pristopom 
prekinitev etmoidalne arterije za zaustavitev krvavitve iz nosu 

52141-01 Prekinitev facialne arterije 

52141-02 Prekinitev jezične arterije 

34103-10 Prekinitev subklavialne arterije 

34103-11 Prekinitev aksilarne arterije 

34106-10 Prekinitev brahialne arterije 

34106-11 Prekinitev radialne arterije 

34106-12 Prekinitev ulnarne arterije 

34103-12 Prekinitev iliakalne arterije 

34103-13 Prekinitev femoralne arterije 
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34103-14 Prekinitev poplitealne arterije 

34106-13 Prekinitev tibialne arterije 

34106-14 Prekinitev druge arterije 

698 Drugi destruktivni posegi na arteriji 

33842-00 Kontrola pooperativne krvavitve ali tromboze po posegu na karotidni ali vertebralni arteriji 

33133-00 Prekinitev anevrizme visceralne arterije brez vzpostavitve kontinuitete 

Vključuje: podvezanje 

Izključuje: prekinitve anevrizme visceralne arterije z vzpostavitvijo kontinuitete z/s: 
• anastomozo (33130-00 [714]) 

• presadkom (33130-01 [715]) 

33169-00 Prekinitev rupturirane anevrizme visceralne arterije brez vzpostavitve kontinuitete 

Vključuje: podvezanje 

Izključuje: prekinitve rupturirane anevrizme visceralne arterije z vzpostavitvijo kontinuitete z: 
• anastomozo (33166-00 [714]) 

• presadkom (33166-01 [715]) 

EKSCIZIJA 

699 Biopsija periferne arterije 

34109-00 Biopsija temporalne arterije 

700 Endarteriektomija 

Vključuje: zaporo s šivom 

Izključuje: endarterektomije koronarne arterije (38505-00 [669]) 
endarteriektomije z arterijskim obvodom za pripravo mesta za anastomozo (33554-00 [701]) 

33500-00 Endarteriektomija karotidne arterije 

Izključuje: endarteriektomije z resekcijo in ponovno anastomozo (32703-00 [718]) 

33506-00 Endarteriektomija anonimne arterije 
Endarteriektomija brahiocefalične arterije 

33506-01 Endarteriektomija subklavijske arterije 

33530-00 Endarteriektomija celiakalnega debla 

33530-01 Endarteriektomija zgornje mezenterične arterije 

33533-00 Endarteriektomija celiakalnega debla in zgornje mezenterične arterije 

33536-00 Endarteriektomija spodnje mezenterične arterije 

Izključuje: endarteriektomije s katerimkoli drugim posegom na spodnji mezenterični arteriji - izpustite kodo 

33509-00 Endarteriektomija aorte 

Izključuje: endarteriektomije s katerimkoli drugim posegom na aorti - izpustite kodo 

33512-00 Endarteriektomija aortoiliakalnega predela 

Vključuje:  endarteriektomijo na eni ali obeh iliakalnih arterijah 

33515-00 Endarteriektomija aortofemoralnega predela 
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Vključuje:  endarteriektomijo na eni ali obeh femoralnih arterijah 

33521-00 Endarteriektomija ileofemoralnega predela na eni strani 

33515-01 Endarteriektomija ileofemoralnega predela, obojestranska 

33518-00 Endarteriektomija iliakalne arterije 

33524-00 Endarteriektomija renalne arterije na eni strani 

33527-00 Endarteriektomija renalne arterije, obojestranska 

33539-00 Endarteriektomija na udih 
Endarteriektomija: 

• skupne  }  
• površinske  } femoralne arterije 

Izključuje: razširjene endarteriektomije globoke femoralne arterije (33542-00 [700]) 

33542-00 Razširjena endarteriektomija globoke femoralne arterije 
Endarteriektomija dolžine 7 cm ali več 

Razširjena endarteriektomija globoke femoralne arterije 

90229-00 Druga endarteriektomija 

701 Endarteriektomija kot priprava za anastomozo 

33554-00 Endarteriektomija kot priprava za anastomozo arterijskega obvoda 

Koda tudi pri izvajanju: 

• arterijskega obvoda s pomočjo: 

 • sestavljenega, sekvenčnega, navzkrižnega presadka (32718, 32754, 32757 [713]) 

 • umetnega materiala (glej blok [712]) 

 • vene (glej blok [711]) 

Izključuje: odprte koronarne endarterektomije (38505-00 [669]) 

702 Embolektomija ali trombektomija arterije 

Izključuje: embolektomijo ali trombektomijo arterijskega obvodnega presadka: 
• udov (33806-12 [703]) 

• trupa (33803-02 [703]) 

33800-00 Embolektomija ali trombektomija karotidne arterije 

33803-00 Embolektomija ali trombektomija subklavijske arterije 

33803-01 Embolektomija ali trombektomija anonimne arterije 

33806-00 Embolektomija ali trombektomija aksilarne arterije 

Vključuje: infuzijo trombolitske ali druge snovi 

33806-01 Embolektomija ali trombektomija brahialne arterije 

Vključuje: infuzijo trombolitske ali druge snovi 

33806-02 Embolektomija ali trombektomija radialne arterije 

Vključuje: infuzijo trombolitske ali druge snovi 

33806-03 Embolektomija ali trombektomija ulnarne arterije 

Vključuje: infuzijo trombolitske ali druge snovi 

33806-04 Embolektomija ali trombektomija celiakalnega debla 

Vključuje: infuzijo trombolitske ali druge snovi 
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33806-05 Embolektomija ali trombektomija mezenterične arterije 

Vključuje: infuzijo trombolitske ali druge snovi 

33806-06 Embolektomija ali trombektomija renalne arterije 

Vključuje: infuzijo trombolitske ali druge snovi 

33806-07 Embolektomija ali trombektomija lienalne arterije 

Vključuje: infuzijo trombolitske ali druge snovi 

33806-08 Embolektomija ali trombektomija iliakalne arterije 

Vključuje: infuzijo trombolitske ali druge snovi 

33806-09 Embolektomija ali trombektomija femoralne arterije 

Vključuje: infuzijo trombolitske ali druge snovi 

33806-10 Embolektomija ali trombektomija poplitealne arterije 

Vključuje: infuzijo trombolitske ali druge snovi 

33806-11 Embolektomija ali trombektomija tibialne arterije 

Vključuje: infuzijo trombolitske ali druge snovi 

90230-00 Embolektomija ali trombektomija druge arterije 

Vključuje: infuzijo trombolitske ali druge snovi 

703 Embolektomija ali trombektomija arterijskega mostu 

33803-02 Embolektomija ali trombektomija mostu arterije trupa 

33806-12 Embolektomija ali trombektomija mostu arterije udov 

Vključuje: infuzijo trombolitske ali druge snovi 

704 Arterijska aterektomija 

35312-00 Perkutana periferna arterijska aterektomija 

35312-01 Odprta periferna arterijska aterektomija 

705 Resekcija lezije karotidne arterije 

Resekcija: 

• tumorja karotidnega telesa 

• schwannoma 

Vključuje: reparacijo karotidnih arterij 

Izključuje: resekcije recidivnega tumorja karotidne arterije (glej blok [706]) 

34148-00 Resekcija tumorja karotidne arterije premera 4 cm ali manj 

34151-00 Resekcija tumorja karotidne arterije premera več kot 4 cm 

706 Resekcija recidivne lezije karotidne arterije 

Resekcija recidivnega: 

• tumorja karotidnega telesa 

• schwannoma 

Vključuje: reparacijo karotidnih arterij 
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34154-00 Resekcija recidivnega tumorja karotidne arterije 

REPARACIJA 

Opomba: Vključuje rane travmatskega ali kirurškega izvora 

707 Zakrpanje arterije 

Koda tudi pri izvajanju: 

• arterijskega obvoda s pomočjo: 

 • sestavljenega, sekvenčnega, navzkrižnega presadka (32718, 32754, 32757 [713]) 

 • umetnega materiala (glej blok [712]) 

 • vene (glej blok [711]) 

Izključuje: zakrpanja arterije s koronarno endarterektomijo (38505-00 [669]) 

33548-00 Zakrpanje arterije z veno 
Zakrpanje arterijskega obvodnega presadka z veno 

Zakrpanje z: 

• arterijo 

• veno 

33548-01 Zakrpanje arterije z umetnim materialom 
Zakrpanje arterijskega obvodnega presadka z umetnim materialom 

708 Direktni šiv arterije 

Šivanje rane na arteriji: 

• direktno 

• lateralno 

33824-00 Direktni šiv rane karotidne arterije 

90209-00 Direktni šiv rane subklavijske arterije 

90209-01 Direktni šiv rane anonimne arterije 

90209-02 Direktni šiv rane aorte 

33815-00 Direktni šiv rane aksilarne arterije 

33815-01 Direktni šiv rane brahialne arterije 

33815-02 Direktni šiv rane radialne arterije 

33815-03 Direktni šiv rane ulnarne arterije 

33833-00 Direktni šiv rane celiakalnega debla 

33833-01 Direktni šiv rane renalne arterije 

33833-02 Direktni šiv rane mezenterične arterije 

33833-03 Direktni šiv rane iliakalne arterije 

33815-04 Direktni šiv rane femoralne arterije 

33815-05 Direktni šiv rane poplitealne arterije 

33815-06 Direktni šiv rane tibialne arterije 

33815-07 Direktni šiv rane peronealne arterije 

90209-03 Direktni šiv rane druge arterije 
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709 Reparacija arterije z anastomozo 

Vzpostavitev kontinuitete arterije z direktno anastomozo 

33827-00 Reparacija rane karotidne arterije z direktno anastomozo 

90210-00 Reparacija rane subklavijske arterije z direktno anastomozo 

90210-01 Reparacija rane anonimne arterije z direktno anastomozo 

90210-02 Reparacija rane aorte z direktno anastomozo 

33818-00 Reparacija rane aksilarne arterije z direktno anastomozo 

33818-01 Reparacija rane brahialne arterije z direktno anastomozo 

33818-02 Reparacija rane radialne arterije z direktno anastomozo 

33818-03 Reparacija rane ulnarne arterije z direktno anastomozo 

33836-00 Reparacija rane celiakalnega debla z direktno anastomozo 

33836-01 Reparacija rane renalne arterije z direktno anastomozo 

33836-02 Reparacija rane iliakalne arterije z direktno anastomozo 

33836-03 Reparacija rane mezentrične arterije z direktno anastomozo 

33818-04 Reparacija rane femoralne arterije z direktno anastomozo 

33818-05 Reparacija rane poplitealne arterije z direktno anastomozo 

33818-06 Reparacija rane tibialne arterije z direktno anastomozo 

33818-07 Reparacija rane peronealne arterije z direktno anastomozo 

32766-00 Reparacija rane druge arterije z direktno anastomozo 

710 Reparacija arterije z interpozicijo vsadka 

Vzpostavitev kontinuitete arterije z interpozicijo vsadka 

33830-00 Reparacija rane karotidne arterije z interpozicijo vsadka 

90213-00 Reparacija rane subklavijske arterije z interpozicijo vsadka 

90213-01 Reparacija rane anonimne arterije z interpozicijo vsadka 

90213-02 Reparacija rane aorte z interpozicijo vsadka 

33821-00 Reparacija rane aksilarne arterije z interpozicijo vsadka 

33821-01 Reparacija rane brahialne arterije z interpozicijo vsadka 

33821-02 Reparacija rane radialne arterije z interpozicijo vsadka 

33821-03 Reparacija rane ulnarne arterije z interpozicijo vsadka 

33839-00 Reparacija rane celiakalnega debla z interpozicijo vsadka 

33839-01 Reparacija rane renalne arterije z interpozicijo vsadka 

33839-02 Reparacija rane mezentrične arterije z interpozicijo vsadka 

33839-03 Reparacija rane iliakalne arterije z interpozicijo vsadka 
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33821-04 Reparacija rane femoralne arterije z interpozicijo vsadka 

33821-05 Reparacija rane poplitealne arterije z interpozicijo vsadka 

33821-06 Reparacija rane tibialne arterije z interpozicijo vsadka 

33821-07 Reparacija rane peronealne arterije z interpozicijo vsadka 

90213-03 Reparacija rane druge arterije z interpozicijo vsadka 

711 Obvod arterije iz vene 

Koda tudi pri izvajanju: 

• endarterektomije kot priprave za anastomozo (33554-00 [701]) 

• krpanja (33548 [707]) 

• odvzema vene z roke ali noge (32760-00 [730]), razen pri odvzemu vene iz iste roke ali noge, na kateri se 

izvaja obvod ali presadek - izpustite kodo 

Izključuje: obvoda koronarne arterije (glej bloke [672] do [679]) 

32700-00 Obvod karotidne arterije iz vene 

32700-01 Karotikokarotidni obvod iz vene 

32700-02 Karotikosubklavijski obvod iz vene 

32700-03 Karotikovertebralni obvod iz vene 

Izključuje: karotikovertebralni obvod s safensko veno (39821-00 [21]) 

32700-04 Aortosubklavijskokarotidni obvod iz vene 

32763-02 Subklavijskovertebralni obvod iz vene 

32763-03 Subklavijskoaksilarni obvod iz vene 

32721-00 Renalni obvod iz vene, enostranski 
Aorto-renalni obvod iz vene, enostranski 

32724-00 Renalni obvod iz vene, obojestranski 
Aorto-renalni obvod iz vene, obojestranski 

32763-04 Splenorenalni obvod iz vene 

32730-00 Mezenterični obvod iz vene, ena žila 
Aorto-mezenterični obvod iz vene, ena žila 

32733-00 Mezenterični obvod iz vene, več žil 
Aorto-mezenterični obvod iz vene, več žil 

32763-05 Aortoceliakalni obvod iz vene 

32763-06 Aortofemoropoplitealni obvod iz vene 

32763-07 Ilioiliakalni obvod iz vene 

32712-00 Iliofemoralni obvod iz vene 

Izključuje: iliofemoralnega navzkrižnega obvoda (32718-00 [713]) 

32739-00 Femoropoplitealni obvod iz vene, anastomoza nad kolenom 

Koda tudi pri izvajanju: 

• sekvenčnega obvoda femoralne arterije iz vene (32757-00 [713]) 

Izključuje: sestavljenega [venskega in umetnega] mostu (32754-00 [713]) 

32742-00 Femoropoplitealni obvod iz vene, anastomoza pod kolenom 
Femoropoplitealni obvod iz vene, BDO 
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Koda tudi pri izvajanju: 

• sekvenčnega obvoda femoralne arterije iz vene (32757-00 [713]) 

Izključuje: sestavljenega [venskega in umetnega] mostu (32754-01 [713]) 

32745-00 Femoroproksimalni tibialni ali peronealni obvod iz vene 

Vključuje: anastomozo distalnega konca obvoda do tibioperonealnega trupa 

Koda tudi pri izvajanju: 

• sekvenčnega obvoda femoralne arterije iz vene (32757-00 [713]) 

Izključuje: sestavljenega [venskega in umetnega] mostu (32754-02 [713]) 

32748-00 Femorodistalni tibialni ali peronealni obvod iz vene 

Opomba: Distalni del peronealne ali tibialne arterije se nahaja do 5 cm nad gležnjem 

Koda tudi pri izvajanju: 

• sekvenčnega obvoda femoralne arterije iz vene (32757-00 [713]) 

Izključuje: sestavljenega [venskega in umetnega] mostu (32754-02 [713]) 

32763-08 Popliteotibialni obvod z veno 

32763-00 Drugi arterijski obvod z veno 

712 Arterijski obvod iz umetnega materiala 

Opomba: Umetni material lahko vsebuje poliestrske (tkan ali pleten) ali politetrafluoroetilenske (PTFE) 

presadke 

Koda tudi pri izvajanju: 

• endarterektomije kot priprave za anastomozo (33554-00 [701]) 

Izključuje: obvoda koronarne arterije (glej bloke [672] do [679]) 

32763-09 Aortosubklavialni obvod z umetnim materialom 

32763-10 Subklavijskisubklavijski obvod iz umetnega materiala 

32763-11 Subklavijskovertebralni obvod iz umetnega materiala 

32763-12 Subklavijskoaksilarni obvod iz umetnega materiala 

32763-13 Aksiloaksilarni obvod iz umetnega materiala 

32763-14 Aksilobrahialni obvod iz umetnega materiala 

32763-15 Splenorenalni obvod iz umetnega materiala 

32763-16 Aortocelijakalni obvod iz umetnega materiala 

32763-17 Aortofemoropolitealni obvod iz umetnega materiala 

32763-18 Ilioiliakalni obvod iz umetnega materiala 

32712-01 Iliofemoralni obvod iz umetnega materiala 

32751-00 Femoropoplitealni obvod iz umetnega materiala, anastomoza nad kolenom 

Koda tudi pri izvajanju: 

• sekvenčnega obvoda femoralne arterije iz umetnega materiala (32757-01 [713]) 

Izključuje: sestavljenega [umetnega in venskega] mostu (32754-00 [713]) 

32751-01 Femoropoplitealni obvod iz umetnega materiala, anastomoza pod kolenom 
Femoropoplitealni obvod iz umetnega materiala, BDO 
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Koda tudi pri izvajanju: 

• sekvenčnega obvoda femoralne arterije iz umetnega materiala (32757-01 [713]) 

Izključuje: sestavljenega [umetnega in venskega] mostu (32754-01 [713]) 

32751-02 Femoroproksimalni tibialni ali peronealni obvod iz umetnega materiala 

Vključuje: anastomozo distalnega konca obvoda do tibioperonealnega trupa 

Koda tudi pri izvajanju: 

• sekvenčnega obvoda femoralne arterije iz umetnega materiala (32757-01 [713]) 

Izključuje: sestavljenega [venskega in umetnega] mostu (32754-02 [713]) 

32751-03 Femorodistalni tibialni ali peronealni obvod iz umetnega materiala 

Opomba: Distalni del peronealne ali tibialne arterije se nahaja do 5 cm nad gležnjem 

Koda tudi pri izvajanju: 

• sekvenčnega obvoda femoralne arterije iz umetnega materiala (32757-01 [713]) 

Izključuje: sestavljenega [venskega in umetnega] mostu (32754-02 [713]) 

32763-19 Popliteotibialni obvod iz umetnega materiala 

32700-05 Karotidni obvod iz umetnega materiala 

32700-06 Karotikokarotidni obvod iz umetnega materiala 

32700-08 Karotikosubklavijalni obvod iz umetnega materiala 

32700-07 Karotikovertebralni obvod iz umetnega materiala 

32700-09 Aortokarotidni obvod iz umetnega materiala 

32700-10 Aortokarotikobrahialni obvod iz umetnega materiala 

32700-11 Aortosubklavijalnokarotidni obvod iz umetnega materiala 

32715-00 Subklaviofemoralni obvod iz umetnega materiala 

32715-01 Subklaviofemorofemoralni obvod iz umetnega materiala 

32715-02 Aksilofemoralni obvod iz umetnega materiala 

32715-03 Aksilofemorofemoralni obvod iz umetnega materiala 

32721-01 Renalni obvod iz umetnega materiala, enostranski 
Aorto-renalni obvod iz umetnega materiala, enostranski 

32724-01 Renalni obvod iz umetnega materiala, obojestranski 
Aorto-renalni obvod iz umetnega materiala, obojestranski 

32730-01 Mezenterični obvod iz umetnega materiala, ena žila 
Aorto-mezenterični obvod iz umetnega materiala, ena žila 

32733-01 Mezenterični obvod iz umetnega materiala, več žil 
Aorto-mezenterični obvod iz umetnega materiala, več žil 

32708-00 Aortofemoralni obvod iz umetnega materiala 

32708-01 Aortofemorofemoralni obvod iz umetnega materiala 

32708-02 Aortoiliakalni obvod iz umetnega materiala 

32708-03 Aortoiliofemoralni obvod iz umetnega materiala 

32763-01 Drug arterijski obvod iz umetnega materiala 
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713 Sestavljen, sekvenčni ali navzkrižni arterijski most 

Opomba: Sestavljen most - tisti, ki uporablja kombinacijo umetnega materiala in vene 
 Navzkrižni obvod - presadek iz arterije na eni strani telesa na arterijo na drugi strani, npr. femoralni na 

femoralnega 

 Sekvenčni obvod – [preskočni presadek] se uporablja, kjer je narejena dodatna anastomoza za ločeno 

revaskulacijo več kot ene arterije 

Koda tudi pri izvajanju: 

• endarterektomije kot priprave za anastomozo (33554-00 [701]) 

• odvzema vene z roke ali noge (32760-00 [730]), razen pri odvzemu vene iz iste roke ali noge, na kateri se 

izvaja obvod ali presadek - izpustite kodo 

Izključuje: obvoda koronarne arterije (glej bloke [672] do [679]) 

32754-00 Femoropolitealni sestavljeni most, anastomoza nad kolenom 
Femorofemoralni obvod iz umetnega in venskega materiala 

32754-01 Femoropolitealni sestavljeni most, anastomoza pod kolenom 
Femoropoplitealni obvod iz sestavljenega mostu, BDO 

Femoropoplitealni obvod iz umetnega in venskega materiala 

32754-02 Femoralnitibialni ali peronealni sestavljeni most 

Vključuje: anastomozo distalnega konca obvoda do tibioperonealnega trupa 

32757-00 Femoralni sekvenčni obvod iz vene 
Preskočni presadek femoralne arterije iz vene 

Najprej kodirajte: 

• femoralni obvod (32739-00, 32742-00, 32745-00, 32748-00 [711]) 

32757-01 Femoralni sekvenčni obvod iz umetnega materiala 
Preskočni presadek femoralne arterije iz umetnega materiala 

Najprej kodirajte: 

• femoralni obvod (32751 [712]) 

32718-00 Iliofemoralni navzkrižni obvod 

32718-01 Femorofemoralni navzkrižni obvod 

714 Reparacija anevrizme na vratu, v trebuhu ali na udih 

Reparacija s/z: 

• preščipnjenjem 

• ekscizijo 

• podvezanjem 

• šivom 

Izključuje: zamenjave s presadkom (glej blok [715]) 

33075-00 Reparacija anevrizme na vratu 

33178-00 Reparacija rupturirane anevrizme na vratu 

33080-00 Reparacija anevrizme v trebuhu 

Izključuje: endovaskularne (endoluminalne) reparacije (33116-00 [762]) 
reparacije psevdoanevrizme v iliakalni arteriji (33139-00 [714]) 

33181-00 Reparacija rupturirane anevrizme v trebuhu 

Izključuje: endovaskularne (endoluminalne) reparacije (33116-00 [762]) 
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33130-00 Ekscizija in reparacija anevrizme visceralne arterije z direktno anastomozo 

Izključuje: prekinitve anevrizme visceralne arterije brez vzpostavitve kontinuitete (33133-00 [698]) 

33166-00 Ekscizija in reparacija rupturirane anevrizme visceralne arterije z direktno anastomozo 

Izključuje: prekinitve anevrizme visceralne arterije brez vzpostavitve kontinuitete (33169-00 [698]) 

33136-00 Reparacija psevdoanevrizme na aortni anastomozi po prejšnjem posegu na aorti 

33139-00 Reparacija psevdoanevrizme iliakalne arterije 

33142-00 Reparacija psevdoanevrizme femoralne arterije 

33070-00 Reparacija anevrizme na udu 

Izključuje: reparacije psevdoanevrizme v femoralni arteriji (33142-00 [714]) 

33175-00 Reparacija rupturirane anevrizme na udu 

715 Zamenjava anevrizme z vsadkom 

Izključuje: endovaskularne (endoluminalne) reparacije (33116-00 [762]) 

33103-00 Zamenjava anevrizme prsne aorte z vsadkom 

Koda tudi pri izvajanju: 

• operativne oskrbe akutne rupture ali disekcije torakalne aorte (38572-00 [693]) 

33109-00 Zamenjava torakoabdominalne anevrizme z vsadkom 

Vključuje: ponovno implantacijo arterij 

Koda tudi pri izvajanju: 

• operativne oskrbe akutne rupture ali disekcije torakalne aorte (38572-00 [693]) 

33100-00 Zamenjava anevrizme karotidne arterije z vsadkom 

33145-00 Zamenjava rupturirane torakoaortne anevrizme z vsadkom 

33148-00 Zamenjava rupturirane torakoabdominalne anevrizme z vsadkom 

33112-00 Zamenjava anevrizme suprarenalne aorte z vsadkom 

Vključuje: ponovno implantacijo arterij 

33151-00 Zamenjava rupturirane anevrizme suprarenalne aorte z vsadkom 

33115-00 Zamenjava anevrizme infrarenalne trebušne aorte s tubularnim vsadkom 

33154-00 Zamenjava rupturirane anevrizme infrarenalne trebušne aorte s tubularnim vsadkom 

33118-00 Zamenjava anevrizme infrarenalne aorte z razcepljenim vsadkom do iliakalnih arterij 

33157-00 Zamenjava rupturirane anevrizme infrarenalne aorte z razcepljenim vsadkom do iliakalnih arterij 

33121-00 Zamenjava anevrizme infrarenalne aorte z razcepljenim vsadkom do femoralnih arterij 

33160-00 Zamenjava rupturirane anevrizme infrarenalne trebušne aorte z razcepljenim vsadkom do 
femoralnih arterij 

33124-00 Zamenjava anevrizme iliakalne arterije z vsadkom, enostranska 

33127-00 Zamenjava anevrizme iliakalne arterije z vsadkom, obojestranska 

33163-00 Zamenjava rupturirane anevrizme iliakalne arterije z vsadkom 

33130-01 Zamenjava anevrizme visceralne arterije z vsadkom 
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33166-01 Zamenjava rupturirane anevrizme visceralne arterije z vsadkom 

33050-00 Zamenjava poplitealne anevrizme z veno 

33055-00 Zamenjava poplitealne anevrizme z umetnim materialom 

33172-00 Zamenjava anevrizme druge večje arterije z vsadkom 

716 Reparacija aortoenterične fistule 

Vključuje: reparacijo duodenuma 

34160-00 Reparacija aortoenterične fistule z direktno zaporo aorte 
Reparacija aortoduodenalne fistule z direktno zaporo aorte 

34163-00 Reparacija aortoenterične fistule z vstavitvijo aortnega vsadka 

34166-00 Reparacija aortoenterične fistule s prešitjem trebušne aorte in aksilofemoralnim mostom 

Koda tudi pri izvajanju: 

• aksilofemorofemoralnega obvoda (32715-03 [712]) 

717 Reparacije na pljučni arteriji zaradi prirojene srčne  bolezni 

38715-00 Bandaža debla pljučne arterije 

38715-01 Odstranitev bandaže z debla pljučne arterije 

38733-00 Sistemska pulmonalna povezava 
Povezava: 

• ascendentne aorte na pljučno arterijo 

• descendentne aorte na pljučno arterijo 

• subklavijske na pljučno arterijo 

38715-02 Druga reparacija debla pljučne arterije 

718 Druge reparacije na arterijah 

32703-00 Resekcija karotidne arterije z reanastomozo 

Vključuje: endarterektomijo 

Opomba: Izvaja se pri arterijski okluzivni bolezni 

DRUGI POSEGI 

719 Intraoperativna arteriografija 

35200-00 Intraoperativna arteriografija 

Opomba: Dodeliti samo pri izvajanju med drugim posegom 

720 Drugi posegi na arterijah 

32736-00 Drugi posegi na spodnji mezenterični arteriji 

90222-00 Drugi posegi na arterijah 
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VENE 

DODAJANJE, VSTAVITEV, ODSTRANITEV 

721 Namestitev  zunanje venske opornice (stenta) 

Opomba: Izvaja se za obnovitev delovanja vene 

34824-00 Namestitev zunanje opornice na povrhnjo veno 
Bandaža ali priščipnjenje safenske vene 

34833-00 Namestitev zunanje opornice na globoko veno 

722 Injiciranje v krčnie žile 

Izključuje: reoparacije krčnih žil (32514-00 [737]) 

32500-00 Mikro injekcija sklerozantne pene 

32500-01 Injiciranje v več krčnih žil 

Koda tudi pri izvajanju: 

• injiciranja sklerozantne pene (32500-00 [722]) 

Izključuje: injiciranja s prekinitvijo safenofemoralnih in safenopoplitealnih krčnih žil (32508, 32511-00 

[727]) 

723 Drugo dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na venah 

35330-00 Perkutana vstavitev filtra v spodnjo votlo veno 

35330-01 Odprta vstavitev filtra v spodnjo votlo veno 

35331-00 Perkutana odstranitev filtra spodnje votle vene 

Izključuje: perkutane odstranitve drugih intravaskularnih tujkov (35360-00 [742]) 

35331-01 Odprta odstranitev filtra spodnje votle vene 

Izključuje: odprte odstranitve drugih intravaskularnih tujkov (35360-01 [742]) 

 

INCIZIJA 

724 Eksploracija vene 

Izključuje: eksploracije vene s katerimkoli drugim žilnim posegom - izpustite kodo 

34100-01 Eksploracija jugularne vene 

34103-05 Eksploracija subklavijske vene 

34103-06 Eksploracija aksilarne vene 

34106-05 Eksploracija brahialne vene 

34106-06 Eksploracija radialne vene 

34106-07 Eksploracija ulnarne vene 

34103-07 Eksploracija iliakalne vene 

34103-08 Eksploracija femoralne vene 
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34103-09 Eksploracija poplitealne vene 

34106-08 Eksploracija tibialne vene 

34106-09 Eksploracija druge vene 

725 Druge incizije na venah 

13757-00 Terapevtska venesekcija 

DESTRUKCIJA 

726 Prekinitev vene 

Vključuje: preščipnjenje 
disekcijo 

podvezanje 

Izključuje: prekinitve vene pri: 
• perforantnih venah (glej bloka [727] in [728]) 

• visceralni arterijski anevrizmi (33133-00, 33169-00 [698]) 

prekinitve vene s katerimkoli drugim žilnim posegom - izpustite kodo 

52141-03 Prekinitev facialne vene 

52141-04 Prekinitev jezične vene 

52141-05 Prekinitev mandibularne vene 

34100-03 Prekinitev jugularne vene 

34103-15 Prekinitev subklavialne vene 

34103-16 Prekinitev aksilarne vene 

34106-15 Prekinitev brahialne vene 

34106-16 Prekinitev radialne vene 

34106-17 Prekinitev ulnarne vene 

34800-00 Prekinitev votle vene 

34103-17 Prekinitev iliakalne vene 

34103-18 Prekinitev femoralne vene 

34103-19 Prekinitev poplitealne vene 

34106-18 Prekinitev tibialne vene 

34106-19 Prekinitev druge vene 

727 Prekinitev safenofemoralnega ali safenopoplitealnega ustja krčnih žil 

Vključuje: disekcijo 
ekscizijo  }   
injiciranje  }   
podvezanje  }  perforantnih ven (nekompetentnih), pritokov, ven 
obrušenje  }   

Izključuje: bandažiranja ali zavezovanje safenske vene (34824-00 [721]) 
reoparacije krčnih žil (32514-00 [737]) 

32508-00 Prekinitev safenofemoralnega ustja krčnih žil 
Prekinitev krčnih žil, BDO 

Podvezanje in obrušenje krčnih žil, BDO 
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32508-01 Prekinitev safenopoplitealnega ustja krčnih žil 

32511-00 Prekinitev safenofemoralnega in safenopoplitealnega ustja krčnih žil 

728 Drugi destruktivni posegi na venah 

Vključuje: disekcijo 
podvezanje 

Izključuje: uničenja na safenofemoralnem ali safenopoplitealnem ustju (glej blok [727]) 

32504-01 Prekinitev več dotokov krčnih žil 

Vključuje: prekinitev nekompetentnih perforantnih krčnih žil 

32507-00 Subfascialna prekinitev ene ali več perforantnih krčnih žil 
Subfascialna prekinitev nekompetentnih perforantnih ven 

Vključuje: preščipnjenje 

EKSCIZIJA 

729 Venska trombektomija 

33812-03 Trombektomija aksilarne vene 

33812-02 Trombektomija subklavijske vene 

33810-00 Zaprta trombektomija spodnje votle vene 

33811-00 Odprta trombektomija spodnje votle vene 
Odstranitev tumorja spodnje votle vene 

33810-01 Zaprta trombektomija iliakalne vene 

33811-01 Odprta trombektomija iliakalne vene 
Odstranitev tumorja iliakalne vene 

33812-00 Trombektomija femoralne vene 

33812-01 Trombektomija poplitealne vene 

33812-04 Trombektomija druge velike vene 

730 Odvzem vene 

33551-00 Odvzem vene z uda za krpico 

Izključuje: odvzema vene, ki se izvaja z isto operativno incizijo - izpustite kodo 

32760-00 Odvzem vene z uda za obvod ali zamenjavo 

Izključuje: odvzema vene pri koronarnem obvodnem mostu - izpustite kodo 
odvzema vene iz iste roke ali noge, na kateri se izvaja obvod ali presadek - izpustite kodo 

REPARACIJA 

Opomba: Vključuje rane travmatskega ali kirurškega izvora 

731 Zakrpanje vene 

Koda tudi pri izvajanju: 

• obvodnega presadka (34803, 34806, 34809-00, 34812 [735]) 

33548-02 Zakrpanje vene z veno 
Zakrpanje venskega obvodnega presadka z veno 
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33548-03 Zakrpanje vene z umetnim materialom 
Zakrpanje venskega obvodnega presadka z umetnim materialom 

732 Direktni šiv vene 

Šivanje rane na veni: 

• direktno 

• lateralno 

33824-01 Direktni šiv rane jugularne vene 

90215-00 Direktni šiv rane subklavijske vene 

90215-01 Direktni šiv rane anonimne vene 

90215-02 Direktni šiv rane votle vene 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

33815-08 Direktni šiv rane aksilarne vene 

33815-09 Direktni šiv rane brahialne vene 

33815-10 Direktni šiv rane druge vene zgornjega uda 

33833-04 Direktni šiv rane renalne vene 

33833-05 Direktni šiv rane portalne vene 

33833-06 Direktni šiv rane lienalne vene 

33833-07 Direktni šiv rane mezenterične vene 

33833-08 Direktni šiv rane iliakalne vene 

33833-09 Direktni šiv rane druge vene v trebuhu 

33815-11 Direktni šiv rane femoralne vene 

33815-12 Direktni šiv rane poplitealne vene 

33815-13 Direktni šiv rane druge vene spodnjega uda 

90232-00 Direktni šiv rane druge vene 

733 Reparacija vene z anastomozo 

Vzpostavitev kontinuitete vene z direktno anastomozo 

33827-01 Reparacija rane jugularne vene z direktno anastomozo 

90216-00 Reparacija rane subklavijske vene z direktno anastomozo 

90216-01 Reparacija rane anonimne vene z direktno anastomozo 

38721-01 Reparacija votle vene z direktno anastomozo 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

33818-08 Reparacija rane aksilarne vene z direktno anastomozo 

33818-09 Reparacija rane brahialne vene z direktno anastomozo 

33818-10 Reparacija rane druge vene zgornjega uda z direktno anastomozo 

33836-04 Reparacija rane renalne vene z direktno anastomozo 
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33836-05 Reparacija rane portalne vene z direktno anastomozo 

33836-06 Reparacija rane linealne vene z direktno anastomozo 

33836-07 Reparacija rane mezenterične vene z direktno anastomozo 

33836-08 Reparacija rane iliakalne vene z direktno anastomozo 

33836-09 Reparacija rane druge vene v trebuhu z direktno anastomozo 

33818-11 Reparacija rane femoralne vene z direktno anastomozo 

33818-12 Reparacija rane poplitealne vene z direktno anastomozo 

33818-13 Reparacija rane druge vene spodnjega uda z direktno anastomozo 

32766-01 Reparacija rane druge vene z direktno anastomozo 

734 Reparacija vene z  interpozicijo vsadka 

Vzpostavitev kontinuitete vene z interpozicijo vsadka 

33830-01 Reparacija rane jugularne vene z interpozicijo vsadka 

90217-01 Reparacija rane subklavijske vene z interpozicijo vsadka 

90217-00 Reparacija rane anonimne vene z interpozicijo vsadka 

90217-02 Reparacija rane votle vene z interpozicijo vsadka 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

33821-08 Reparacija rane aksilarne vene z interpozicijo vsadka 

33821-09 Reparacija rane brahialne vene z interpozicijo vsadka 

33821-10 Reparacija rane druge vene zgornjega uda z interpozicijo vsadka 

33839-04 Reparacija rane renalne vene z interpozicijo vsadka 

33839-05 Reparacija rane portalne vene z interpozicijo vsadka 

33839-06 Reparacija rane linearne vene z interpozicijo vsadka 

33839-07 Reparacija rane mezenterične vene z interpozicijo vsadka 

33839-08 Reparacija rane iliakalne arterije z interpozicijo vsadka 

33839-09 Reparacija rane druge trebušne vene z interpozicijo vsadka 

33821-11 Reparacija rane femoralne vene z interpozicijo vsadka 

33821-12 Reparacija rane poplitealne vene z interpozicijo vsadka 

33821-13 Reparacija rane druge vene spodnjega uda z interpozicijo vsadka 

90233-00 Reparacija rane druge vene z interpozicijo vsadka 

735 Venski most iz vene ali umetnega materiala 

Koda tudi pri izvajanju: 

• krpanja (33548 [731]) 

• odvzema vene z roke ali noge (32760-00 [730]), razen pri odvzemu vene iz iste roke ali noge, na kateri se 

izvaja obvod ali presadek - izpustite kodo 

34803-00 Obvod votle vene iz vene 

34803-01 Obvod votle vene iz umetnega materiala 
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34806-00 Navzkrižni safenoiliakalni venski obvod 

34806-01 Navzkrižni safenofemoralni venski obvod 

34809-00 Femoralni venski obvod 
Anastomoza safenske vene do femoralne ali poplitealne vene 

34812-00 Drugi venski obvod iz vene 

34812-01 Drug venski obvod iz umetnega materiala 

736 Druge reparacije na venah 

34818-00 Reparacija venske zaklopke 
Plikacija venske zaklopke 

Valvuloplastika 

34821-00 Presaditev vene 

PONOVITVENA OPERACIJA 

737 Reoperacije ven 

32514-00 Reoperacija krčnih žil 
Prekinitev recidivnih krčnih žil: 

• safenofemoralnih 

• safenopoplitealnih 

DRUGI POSEGI 

738 Venska kateterizacija 

Opomba: novorojenčki - živi, stari manj kot 28 dni 

13300-01 Kateterizacija/kanulacija temenske vene pri novorojenčku 

Vključuje: infuzijo 

13300-02 Kateterizacija/kanulacija popkovne vene pri novorojenčku 

Vključuje: infuzijo 

13319-00 Centralna venska kateterizacija pri novorojenčku 

13300-00 Kateterizacija/kanulacija druge vene pri novorojenčku 

Vključuje: infuzijo 

13815-01 Perkutana centralna venska kateterizacija  
Perkutana kateterizacija v veno, kot npr.: 

• femoralno 

• jugularno 

• subklavijsko 

Perkutani centralni venski vod 

Izključuje: perkutane centralne venske kateterizacije z vstavitvijo naprave za žilni pristop (34528-02 [766]) 

13815-00 Centralna venska kateterizacija   
Centralni venski vod 

Odprta kateterizacija v veno, kot npr.: 

• femoralno 

• jugularno 

• subklavijsko 

Izključuje: centralne venske kateterizacije pri novorojenčku z vstavitvijo naprave za žilni pristop (34528-02 

[766]) 
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34521-02 Kateterizacija/kanulacija intraabdominalne vene 

90220-00 Kateterizacija/kanulacija druge vene 

34530-04 Odstranitev venskega katetra 
Odstranitev katetra: 

• centralnega venskega 

• tunelskega z manšetami 

Vključuje: odklop naprave za dovajanje zdravila (zunanja infuzijska črpalka) 

Izključuje: odstranitve fragmentov katetra (35360 [742]) 
odstranitve venskega katetra, povezanega na napravo za žilni pristop (34530-05 [766]) 

739 Drugi posegi na venah 

35200-01 Intraoperativna venografija 
Intraoperativna flebografija 

Opomba: Dodeliti samo pri izvajanju drugega posega 

90222-01 Drugi posegi na venah 

DRUGA ŽILNA MESTA 

PREGLED 

740 Pregledi na drugih žilnih mestih 

35324-00 Angioskopija 

Izključuje: angioskopije s katerimkoli drugim žilnim posegom - izpustite kodo 

DODAJANJE, VSTAVITEV, ODSTRANITEV 

741 Kirurška kateterizacija periferne arterije ali vene 

 0939 

Izključuje: nekirurškega injiciranja trombolitske ali kemoterapevtske snovi (glej blok [1920]) 

35317-00 Perkutana periferna arterijska ali venska kateterizacija z dodajanjem trombolitičnih ali 
kemoterapevtskih sredstev s kontinuirano infuzijo 

35319-00 Perkutana periferna arterijska ali venska kateterizacija z dodajanjem trombolitičnih ali 
kemoterapevtskih sredstev s tehniko pulznega pršila 

35320-00 Odprta periferna arterijska ali venska kateterizacija z dodajanjem trombolitičnih ali 
kemoterapevtskih sredstev 

742 Drugo dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na drugih žilnih predelih 

30213-01 Aplikacija sredstva v telangiektazije glave ali vratu 
Injiciranje sklerozantne snovi 

Vključuje: žile glave ali vratu 

45027-01 Aplikacija sredstva v žilno anomalijo 
Destrukcija žilne anomalije z injekcijo 

Vključuje: angiom 
hemangiom 

limfangiom 

žilno malformacijo 
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35360-00 Perkutana odstranitev znotrajžilnega tujka 
Perkutana odstranitev tujka v: 

• aorti 

• spodnji votli veni 

• periferni: 

 • arteriji 

 • veni 

• pljučni arteriji 

• desnem preddvoru 

Vključuje: fragmente katetra 
embolizacijske tuljave 

komponente endovaskularnega stenta 

žična vodila 

Izključuje: perkutane odstranitve filtra spodnje votle vene (35331-00 [723]) 
odstranitve žilnih katetrov (34530-01 [694], 34530-04 [738]) 

35360-01 Odprta odstranitev znotrajžilnega tujka 
Odprta odstranitev tujka v: 

• aorti 

• spodnji votli veni 

• periferni: 

 • arteriji 

 • veni 

• pljučni arteriji 

• desnem preddvoru 

Vključuje: fragmente katetra 
embolizacijske tuljave 

komponente endovaskularnega stenta 

žična vodila 

Izključuje: odprte odstranitve filtra spodnje votle vene (35331-01 [723]) 
odstranitve žilnih katetrov (34530-01 [694], 34530-04 [738]) 

DESTRUKCIJA 

743 Destruktivni posegi pri žilni leziji 

30213-00 Diatermija telangiektazij glave ali vratu 

Vključuje: žile glave ali vratu 

45027-00 Kavterizacija žilne anomalije 

Vključuje: angiom 
hemangiom 

limfangiom 

žilno malformacijo 

Izključuje: laserske fotokoagulacije kožne žilne lezije (14100-00, 14106-00 [744]) 

744 Laserska fotokoagulacija kožne žilne lezije 

Vključuje: materino znamenje 
makule »cafe-au-lait« 

prirojeno žilno znamenje (hemangiom)  

ognjeno znamenje (naevus flammeus) 

pigmentno znamenje 

14100-00 Laserska fotokoagulacija kožne žilne lezije, nepretrgan laser, individualna žila 

14106-00 Laserska fotokoagulacija kožne žilne lezije, pulzni laser, veliko področje 



 

212 

 

 

745 Prekinitev prehranjevalne žile arteriovenske fistule 

Koda tudi pri izvajanju: 

• ekscizije arteriovenske fistule (34115 [750], 34112 [751], 34118 [752]) 

• reparacije arteriovenske fistule (34121 [760], 34127 [761]) 

34124-02 Prekinitev prehranjevalne žile arteriovenske fistule na vratu 

34121-02 Prekinitev prehranjevalne žile arteriovenske fistule na udu 

34127-02 Prekinitev prehranjevalne žile arteriovenske fistule v trebuhu 

746 Drugi destruktivni posegi na žilnih področjih 

33845-00 Kontrola pooperativne krvavitve ali tromboze po žilnem posegu v trebuhu 

 0039 

33848-00 Kontrola pooperativne krvavitve ali tromboze po žilnem posegu na udu 

EKSCIZIJA 

747 Biopsija krvne žile 

30075-20 Biopsija krvne žile 

Izključuje: biopsije temporalne arterije (34109-00 [699]) 

748 Ekscizija žilne anomalije 

Vključuje: angiom 
hemangiom 

limfangiom 

Izključuje: ekscizije arteriovenske malformacije (45039-00, 45042-00, 45045-00 [1693]) 

45030-00 Ekscizija žilne anomalije v koži in podkožju ali sluznici - majhne 

Izključuje: ekscizije, ki vključuje mehko tkivo (45033-02, 45033-05, 45033-06, 45036-00 [748]) 

45033-00 Ekscizija žilne anomalije v koži in podkožju ali sluznici - velike 

Izključuje: ekscizije, ki vključuje mehko tkivo (45033-02, 45033-05, 45036-00 [748]) 

45033-01 Ekscizija žilne anomalije parotidne žleze 

45033-02 Ekscizija žilne anomalije ustnega dna 

45033-03 Ekscizija žilne anomalije jezika 

45033-04 Ekscizija žilne anomalije obrazne mišice ali živca 

45036-00 Ekscizija žilne anomalije vratu 

Izključuje: ekscizije na koži vratu (45030-00, 45033-00 [748]) 

45033-05 Ekscizija žilne anomalije dojke 

Izključuje: ekscizije na koži dojke (45030-00, 45033-00 [748]) 

45033-06 Ekscizija žilne anomalije na drugem mestu 

Vključuje: ekscizijo, ki vključuje: 
• kosti 
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• mišice 

• živce 

750 Ekscizija arteriovenske fistule vratu 

Koda tudi pri izvajanju: 

• prekinitve dovodnih žil (34124-02 [745]) 

34115-00 Ekscizija ali ligatura enostavne arteriovenske fistule vratu 

34115-01 Ekscizija ali ligatura zapletene arteriovenske fistule vratu 

751 Ekscizija arteriovenske fistule uda 

Koda tudi pri izvajanju: 

• prekinitve dovodnih žil (34121-02 [745]) 

Izključuje: zapore kirurško ustvarjene arteriovenske fistule (34130-00 [765]) 

34112-00 Ekscizija ali ligatura enostavne arteriovenske fistule okončine 

34112-01 Ekscizija ali ligatura zapletene arteriovenske fistule okončine 

752 Ekscizija arteriovenske fistule trebuha 

Koda tudi pri izvajanju: 

• prekinitve dovodnih žil (34127-02 [745]) 

34118-00 Ekscizija ali ligatura enostavne arteriovenske fistule trebuha 

34118-01 Ekscizija ali ligatura zapletene arteriovenske fistule trebuha 

753 Druge ekscizije žilnih predelov 

Vključuje: šivanje arterij 

34157-00 Ekscizija obvoda na vratu 

34169-00 Ekscizija obvoda na trupu 

Izključuje: ekscizije z zamenjavo obvoda na trupu (90231-00 [762]) 

34175-00 Ekscizija obvoda na udu 

Izključuje: ekscizije: 
• aksilofemoralnega obvoda (34172-00 [753]) 

• femorofemoralnega obvoda (34172-00 [753]) 

34172-00 Ekscizija aksilofemoralnega ali femorofemoralnega obvoda 

REPARACIJA 

754 Transluminalna balonska angioplastika 

Izključuje: periferne laserske angioplastike (glej blok [758]) 
transluminalne balonske angioplastike na koronarnih arterijah (glej bloka [670] in [671]) 

• z aterektomijo (glej blok [669]) 

35303-06 Perkutana transluminalna balonska angioplastika 

 0939 

Korekcija stenoze arteriovenske fistule s perkutano transluminalno balonsko angioplastiko 

Revizija stenoze arteriovenske fistule s perkutano transluminalno balonsko angioplastiko 

35309-06 Perkutana transluminalna balonska angioplastika s stentiranjem, en stent 

Izključuje: perkutane transluminalne balonske angioplastike na karotidni arteriji (35307-00 [754]) 
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35309-07 Perkutana transluminalna balonska angioplastika s stentiranjem, več stentov 

Izključuje: perkutane transluminalne balonske angioplastike na karotidni arteriji (35307-01 [754]) 

35307-00 Perkutana transluminalna angioplastika karotidne arterije, en stent 

Vključuje: uporabo embolijske zaščitne naprave 

35307-01 Perkutana transluminalna angioplastika karotidne arterije, več stentov 

Vključuje: uporabo embolijske zaščitne naprave 

35303-07 Odprta transluminalna balonska angioplastika 

 0939 

Korekcija  }  
Revizija  } stenoze arteriovenske fistule s perkutano transluminalno balonsko angioplastiko 

35309-08 Odprta transluminalna balonska angioplastika s stentiranjem, en stent 

35309-09 Odprta transluminalna balonska angioplastika s stentiranjem, več stentov 

758 Periferna laserska angioplastika 

Vključuje: balonsko dilatacijo 

35315-00 Perkutana periferna laserska angioplastika 

35315-01 Odprta periferna laserska angioplastika 

759 Reparacija arteriovenske fistule vratu 

Koda tudi pri izvajanju: 

• prekinitve dovodnih žil (34124-02 [745]) 

34124-00 Reparacija enostavne arteriovenske fistule vratu z vzpostavitvijo kontinuitete 

34124-01 Reparacija zapletene arteriovenske fistule vratu z vzpostavitvijo kontinuitete 

760 Reparacija arteriovenske fistule uda 

Koda tudi pri izvajanju: 

• prekinitve dovodnih žil (34121-02 [745]) 

34121-00 Reparacija enostavne arteriovenske fistule uda z vzpostavitvijo kontinuitete 

34121-01 Reparacija zapletene arteriovenske fistule uda z vzpostavitvijo kontinuitete 

761 Reparacija arteriovenske fistule trebuha 

Koda tudi pri izvajanju: 

• prekinitve dovodnih žil (34127-02 [745]) 

34127-00 Reparacija enostavne arteriovenske fistule trebuha z vzpostavitvijo kontinuitete 

34127-01 Reparacija zapletene arteriovenske fistule trebuha z vzpostavitvijo kontinuitete 

762 Druge reparacije žilnih predelov 

38733-01 Tvorba kavopulmonalne povezave 
Tvorba povezave zgornje votle vene s pljučno arterijo za pretok do: 

• obeh pljučnih kril (dvosmerni postopek Glenn) 

• enega pljučnega krila (klasični postopek Glenn) 

Opomba: Izvaja se pri prirojeni bolezni srca 

33116-00 Endovaskularna reparacija anevrizme 



 

215 

 

Vključuje: protezo (bifurkacijo) (endopresadek)(cevka) 

90231-00 Zamenjava obvoda na trupu 

Vključuje: šivanje žile ali žil 

PONOVITVENA OPERACIJA 

763 Reoperacije na drugih žilnih predelih 

Izključuje: reoperacije: 
• koronarne arterije (38637-00 [680]) 

• krčnih žil (32514-00 [737]) 

35202-00 Dostop za reoperacijo arterij ali ven vratu, trebuha ali uda 

Kodirajte tudi: 

• opravljen(e) kirurški(-e) poseg(e) 

DRUGI POSEGI 

764 Posegi za zunanji arteriovenski spoj (šant) 

34500-00 Vstavitev zunanjega arteriovenskega spoja (šanta) 

34500-01 Zamenjava zunanjega arteriovenskega spoja (šanta) 
Odstranitev in ponovna vstavitev zunanjega arteriovenskega spoja (šanta) 

Revizija zunanjega arteriovenskega spoja (šanta) 

34506-00 Odstranitev zunanjega arteriovenskega spoja (šanta) 

 0939 

Izključuje: odstranitve z zamenjavo (34500-01 [764]) 

13106-00 Trombektomija zunanjega arteriovenskega spoja (šanta) 

 0939 

Odmašitev zunanjega arteriovenskega spoja (šanta) 

765 Posegi za kirurško napravljeno arteriovensko fistulo 

 0939 

34509-00 Arteriovenska anastomoza spodnjega uda 
Konstrukcija arteriovenske fistule spodnjege uda brez presadka 

34509-01 Arteriovenska anastomoza zgornjega uda 
Konstrukcija arteriovenske fistule zgornjega uda brez presadka 

34512-00 Konstrukcija arteriovenske fistule z venskim vsadkom 

34512-01 Konstrukcija arteriovenske fistule s protezo 
Konstrukcija arteriovenske fistule z umetno žilno napravo 

34130-00 Zapora kirurško izdelane arteriovenske fistule uda 

34515-00 Trombektomija arteriovenske fistule 
Kirurška odmašitev arteriovenske fistule 

34518-00 Poprava zožitve arteriovenske fistule 
Revizija arteriovenske fistule 

Vključuje: krpico 

Izključuje: poprave s: 
• trombektomijo (34515-00 [765]) 

• transluminalno balonsko angioplastiko: 

 • odprto (35303-07 [754]) 
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 • perkutano (35303-06 [754]) 

poprave za umetno napravo za arteriovenski dostop (34518-01 [765]) 

34518-01 Korekcija zožitve umetne naprave za arteriovenski dostop 
Revizija umetne naprave za arteriovenski dostop 

Vključuje: krpico 

Izključuje: korekcije s transluminalno balonsko angioplastiko: 
• odprto (35303-07 [754]) 

• perkutano (35303-06 [754]) 

766 Naprava za žilni pristop 

Infuzijska vrata 

vrata Port-A-Cath 

rezervoar (subkutani) 

Opomba: Naprava za žilni dostop je vsajen venski kateter s pritrjenim rezervoarjem 

Koda tudi pri izvajanju: 

• doziranja farmakološke snovi (96199 [1920]) 

• polnjenja naprave za dovajanje zdravila (96209 [1920]) 

34528-02 Vstavitev naprave za žilni pristop 

Vključuje: kateterizacijo 
priklop naprave za dovajanje zdravila (zunanja infuzijska črpalka) 

subkutano tuneliranje (manšetnega) katetra 

34530-06 Revizija naprave za žilni pristop 
Zamenjava naprave za žilni pristop 

Vključuje: kateterizacijo 
odklop in ponovni priklop naprave za dovajanje zdravila (zunanja infuzijska črpalka) 

subkutano tuneliranje (manšetnega) katetra 

Izključuje: (samo) vzdrževanja naprave za žilni pristop (13939-02 [1922]) 

34530-05 Odstranitev naprave za žilni pristop 

Vključuje: odklop naprave za dovajanje zdravila (zunanja infuzijska črpalka) 

Izključuje: odstranitve z zamenjavo (34530-06 [766]) 

768 Transkateterska embolizacija krvnih žil 

Vključuje: uvajanje: 
• balona 

• tuljav 

• etanola 

• želatinaste spužve 

• lepila 

• plastičnih delcev 

kateterizacijo 

Koda tudi pri izvajanju: 

• intraoperativne angiografije: 

 • arterije (35200-00 [719]) 

 • vene (35200-01 [739]) 

35321-02 Transkatetrska embolizacija intrakranialnih arterij, ki ni opredeljena drugje 

Izključuje: endovaskularne okluzije možganske anevrizme ali arteriovenske malformacije (90033-00 [11]) 

35321-08 Transkatetrska embolizacija intrakranialnih ven, ki ni opredeljena drugje 

Izključuje: endovaskularne okluzije možganske anevrizme ali arteriovenske malformacije (90033-00 [11]) 
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35321-03 Transkatetrska embolizacija žil, obraz in vrat 

35321-04 Transkatetrska embolizacija žil, prsni koš 

35321-05 Transkatetrska embolizacija žil, trebuh 
Transkatetrska embolizacija: 

• celiakalnih   }  
• gastrointestinalnih  }  
• hepatičnih   }  
• mezenteričnih  } 
• renalnih   }  
• linearnih   } žil 

35321-06 Transkatetrska embolizacija žil, medenica 
Transkatetrska embolizacija: 

• iliakalnih  }  
• ovarijskih  }  
• materničnih  }  
• vaginalnih  }  
• mehurnih  } žil 

35321-07 Transkatetrska embolizacija žil udov 

35321-10 Transkatetrska embolizacija drugih žil 
Transkatetrska embolizacija semenskih ven 

777 Drugi posegi na arterijah in venah 

30058-01 Kontrola pooperativne krvavitve, ki ni opredeljena drugje 

90223-01 Drugi žilni posegi 



 

218 

 

POGLAVJE 9 

KLINIČNI POSEGI V HEMATOLOGIJI  
(BLOKI 800–817) 

KOSTNI MOZEG 

EKSCIZIJA 

800 Biopsija kostnega mozga 

30087-00 Punkcija kostnega mozga 

Izključuje: punkcije in trepanacija kostnega mozga [BMAT] (30084-00 [800]) 

30084-00 Perkutana biopsija kostnega mozga 
Punkcija in trepanacija kostnega mozga [BMAT] 

30081-00 Biopsija kostnega mozga 

Vključuje: trepanacijo 

Izključuje: biopsije kostnega mozga: 
• punkcijske (30087-00 [800]) 

• perkutane (30084-00 [800]) 

801 Druge  ekscizije kostnega mozga 

13700-00 Odvzem kostnega mozga za presaditev 
Punkcija kostnega mozga darovalca 

Zbiranje kostnega mozga za presaditev 

REPARACIJA 

802 Presaditev matičnih krvnih celic (iz kostnega mozga, iz venske krvi) 

 0301 

Koda tudi pri izvajanju: 

• kemoterapije (glej bloka [741] in [1920]) 

• obsevanja celotnega telesa (15600-03 [1789]) 

13706-00 Alogenična presaditev matičnih krvnih celic, skladen darovalec, brez priprave matičnih celic in 
vitro 

Opomba: Skladen darovalec je: 
• skladen družinski član (brat/sestra) 

• singenetski (enojajčni dvojček) 

13706-06 Alogenična presaditev matičnih krvnih celic, skladen darovalec, s pripravo matičnih celic in vitro 

Opomba: Skladen darovalec je: 
• skladen družinski član (brat/sestra) 

• singenetski (enojajčni dvojček) 

13706-09 Alogenična presaditev matičnih krvnih celic, drug darovalec, brez priprave matičnih celic in vitro 

Opomba: Drug darovalec je lahko: 
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• skladna oseba, ki ni v sorodu 

• neskladen družinski član 

13706-10 Alogenična presaditev matičnih krvnih celic, drug darovalec, s pripravo matičnih celic in vitro 

Opomba: Drug darovalec je lahko: 
• skladna oseba, ki ni v sorodu 

• neskladen družinski član 

13706-07 Avtologna presaditev matičnih krvnih celic, brez priprave matičnih celic in vitro 

13706-08 Avtologna presaditev matičnih krvnih celic, s pripravo matičnih celic in vitro 

DRUGI POSEGI 

803 Drugi postopki s kostnim mozgom 

90280-00 Drugi postopki s kostnim mozgom 
Injiciranje v kostni mozeg 

BEZGAVKE 

INCIZIJA 

804 Incizije limfatilčnega tkiva 

90281-00 Incizija limfatičnega tkiva 
Drenaža bezgavke 

Incizija limfatičnega kanala, bezgavke ali žile 

30317-00 Ponovni kirurški pregled bezgavke v vratu 

EKSCIZIJA 

805 Biopsija limfatičnega tkiva 

Izključuje: pazdušne bezgavke (30332-00 [808]) 

30075-00 Biopsija bezgavke 
Biopsija limfatičnega tkiva 

Izključuje: biopsije bezgavke ob skalenuski mišici (30096-00 [805]) 
biopsije bezgavke z laparoskopijo/laparotomijo za opredelitev stopnje razširjenosti novotvorb: 

• rodil (35723 [810]) 

• limfomov (30384-00 [985]) 

• BDO (35726-01 [985]) 

30096-00 Biopsija bezgavke ob skalenuski mišici 

806 Ekscizije  na vratni bezgavki 

Ekscizija bezgavke na vratu 

31423-00 Ekscizija bezgavke na vratu 
Popolna (enostavna) ekscizija bezgavke na vratu 

31423-01 Delna ekscizija vratnih bezgavk 
Omejena ekscizija vratnih bezgavk 

Delna ekscizija vratnih bezgavk z ekscizijo območja limfatične drenaže, vključno s kožo, subkutanim tkivom 

in maščobo 

31435-00 Popolna ekscizija vratnih bezgavk 
Popolna ekscizija vseh vratnih bezgavk 

Popolna disekcija vratu 
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Resekcija vratnih bezgavk do mišice in mišične ovojnice 

Izključuje: popolne ekscizije intraoralne lezije (30275-00 [403]) 

807 Ekscizija bezgavke ob notranji prsni arteriji 

30075-11 Ekscizija bezgavke ob notranji mamarni arteriji 

808 Ekscizije na pazdušni bezgavki 

Koda tudi pri izvajanju: 

• ekscizije lezije na dojki (31500-00, 31515-00 [1744]) 

• mastektomije (glej bloka [1747] in [1748]) 

30332-00 Ekscizija pazdušne bezgavke 
Vzorčenje pazdušne bezgavke 

Biopsija ene pazdušne bezgavke 

Ekscizija ene pazdušne bezgavke 

Popolna (enostavna) ekscizija pazdušne bezgavke 

Izključuje: biopsije ali ekscizije varovalne bezgavke (30300-00 [808]) 

30300-00 Biopsija varovalne bezgavke 
Ekscizija varovalne bezgavke oz. bezgavk na ravni I, II ali III pazduhe 

Opomba: Raven I vključuje bezgavke spodnje pazduhe do spodnje meje male prsne mišice 

   Raven II vključuje vsebino pazduhe do zgornje meje male prsne mišice 

    Raven III vključuje vsebino pazduhe do vrha pazduhe 

Koda tudi pri izvajanju: 

• ekscizije pazdušnih bezgavk: 

 • popolne (30336-00 [808]) 

 • delne (30335-00 [808]) 

• injiciranja radioizotopa in kartografiranja (limfoscintigrafije) baze bezgavke (61469-00 [2005]) 

 

30335-00 Delna ekscizija pazdušnih bezgavk 
Ekscizija na ravni I pazdušnih bezgavk 

Omejena ekscizija pazdušnih bezgavk 

Disekcija ali izpraznitev spodnje pazduhe 

Delna ekscizija bezgavke z izpraznitvijo območja limfatične drenaže z maščobo 

Opomba: Raven I vključuje bezgavke spodnje pazduhe do spodnje meje male prsne mišice 

Izključuje: biopsije ali ekscizije varovalne bezgavke (30300-00 [808]) 

30336-00 Popolna ekscizija pazdušnih bezgavk 
Popolna ekscizija vseh pazdušnih bezgavk 

Ekscizija ravni II ali III pazdušnih bezgavk 

Disekcija ali ekscizija srednje ali visoke pazduhe 

Opomba: Raven II vključuje vsebino pazduhe do zgornje meje male prsne mišice 
Raven III vključuje vsebino pazduhe do vrha pazduhe 

Izključuje: biopsije ali ekscizije varovalne bezgavke (30300-00 [808]) 

809 Ekscizije na dimeljski bezgavki 

Ekscizija bezgavke na dimljah 

30329-00 Ekscizija dimeljske bezgavke 
Popolna (enostavna) ekscizija dimeljske bezgavke 

30329-01 Delna ekscizija dimeljskih bezgavk 
Omejena ekscizija dimeljskih bezgavk 
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Delna ekscizija vratnih bezgavk z ekscizijo območja limfatične drenaže, vključno s kožo, subkutanim tkivom 

in maščobo 

30330-00 Popolna ekscizija dimeljskih bezgavk 
Popolna ekscizija vseh dimeljskih bezgavk 

Resekcija dimeljskih bezgavk do mišice in mišične ovojnice 

810 Ekscizije na bezgavkah pri novotvorbah rodil 

Izključuje: zamejitvene laparotomije pri limfomu (30384-00 [985]) 

35723-00 Laparoskopski odvzem bezgavk v trebuhu ali medenici za opredelitev stopnje razširjenosti 
novotvorb rodil 

Vključuje: odvzem retroperitonealnih bezgavk 

35723-01 Odvzem bezgavk v medenici ali trebuhu za opredelitev stopnje razširjenosti novotvorb rodil 
Zamejitvena laparotomija pri novotvorbah rodil z odvzemom vzorcev medeničnih, trebušnih ali 

retroperitonealnih bezgavk 

Koda tudi pri izvajanju: 

• histerektomije (35653, 35667-00 [1268], 35667-01 [1269]) 

35723-02 Laparoskopski odvzem obaortnih bezgavk za opredelitev stopnje razširjenosti novotvorb rodil 

 0028 

35723-03 Odvzem obaortnih bezgavk za opredelitev stopnje razširjenosti novotvorb rodil 

 0028 Zamejitvena laparotomija pri novotvorbah rodil z odvzemom vzorca obaortnih bezgavk 

Koda tudi pri izvajanju: 

• histerektomije (35653, 35667-00 [1268], 35667-01 [1269]) 

35551-00 Radikalna laparoskopska ekscizija bezgavk v medenici pri novotvorbah rodil 

35551-01 Radikalna ekscizija bezgavk v medenici pri novotvorbah rodil 

Izključuje: radikalne ekscizije s histerektomijo (35664-00, 35670-00 [1268], 35664-01 [1269]) 

811 Ekscizije na bezgavkah na drugih mestih 

Izključuje: histerektomije z ekscizijo medeničnih bezgavk (35664-00 [1268], 35664-01 [1269]) 

90282-00 Ekscizija bezgavke na drugem mestu 
Popolna (enostavna) ekscizija bezgavke na drugem mestu, BDO 

Izključuje: ekscizije za opredelitev stopnje razširjenosti novotvorb: 
• rodil (35723 [810]) 

• limfomov (30384-00 [985]) 

• NOS (35726-01 [985]) 

90282-01 Delna ekscizija bezgavke na drugem mestu 
Omejena ekscizija bezgavke na drugem mestu, BDO 

Delna ekscizija vratnih bezgavk z ekscizijo območja limfatične drenaže, vključno s kožo, subkutanim tkivom 

in maščobo 

Izključuje: delne ekscizije za opredelitev stopnje razširjenosti novotvorb: 
• rodil (35723 [810]) 

• limfomov (30384-00 [985]) 

• BDO (35726-01 [985]) 

37607-00 Radikalna ekscizija retroperitonealnih bezgavk 
Radikalna disekcija retroperitonealnih bezgavk 

Izključuje: radikalne ekscizije z/s: 
• ekscizijo retroperitonealne nevro-endokrine lezije (30323-00 [989]) 

• histerektomijo (35661-00 [1268]) 

• radikalno neferektomijo (glej blok [1053]) 
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37610-00 Radikalna odložena (kasnejša) ekscizija retroperitonealnih bezgavk 
Radikalna disekcija retroperitonealnih bezgavk po predhodni retroperitonealni/-em: 

• kemoterapiji 

• disekciji 

• obsevanju 

Izključuje: radikalne odložene (kasnejše) ekscizije z/s: 
• ekscizijo retroperitonealne nevro-endokrine lezije (30323-00 [989]) 

• histerektomijo (35661-00 [1268]) 

• radikalno neferektomijo (glej blok [1053]) 

90282-02 Radikalna ekscizija bezgavke na drugem mestu 
Popolna odstranitev vseh bezgavk na drugem mestu, BDO 

Resekcija bezgavk do mišice in mišične ovojnice 

Izključuje: radikalne ekscizije za opredelitev stopnje razširjenosti novotvorb: 
• rodil (35723 [810]) 

• limfomov (30384-00 [985]) 

• BDO (35726-01 [985]) 

radikalne ekscizije  medeničnih bezgavk pri: 

• novotvorbah rodil (35551 [810]) 

• histerektomiji (35664-00, 35670-00 [1268], 35664-01 [1269]) 

• radikalni prostatektomiji in rekonstrukciji vratu mehurja (37211-00 [1167]) 

DRUGI POSEGI 

812 Drugi posegi na limfatičnem tkivu 

90284-00 Perkutana odstranitev limfokele 
Punkcija (s skleroterapijo) limfokele 

90284-01 Laparoskopska odstranitev limfokele 
Laparoskopska: 

• drenaža   } limfokele 
• marsupializacija  }  

90284-02 Odstranitev limfokele 
Drenaža   } limfokele 
Marsupializacija  }  

90283-00 Drugi posegi na limfatičnem tkivu 
Anastomoza  }  
Dilatacija  }  
Ligatura  }  
Obliteracija  } perifernih limfatičnih tkiv 
Rekonstrukcija  }  
Reparacija  }  
Presaditev  }  
Korekcija limfoedema uda, BDO 

Izključuje: ekscizije tkiva limfoedema (45048 [1667]) 

VRANICA 

INCIZIJA 

813 Incizije vranice 

30375-20 Kirurška odstranitev dela vranice 
Punkcija vranice 

EKSCIZIJA 

814 Biopsija vranice 
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30094-03 Perkutana igelna biopsija vranice 
Aspiracijska biopsija vranice 

30075-09 Biopsija vranice 

Izključuje: perkutane biopsije vranice (30094-03 [814]) 

815 Druge ekscizije vranice 

30596-00 Delna splenektomija po zunanji poškodbi 

30597-00 Splenektomija 
Ekscizija vranice 

Popolna splenektomija 

Vključuje: prsno-trebušno incizijo 

Izključuje: laparoskopske splenektomije (31470-00 [815]) 
delne splenektomije (30596-00 [815]) 

splenektomije s pankratektomijo (30593-01 [978]) 

31470-00 Laparaskopska splenektomija 

Izključuje: delne splenektomije (30596-00 [815]) 

REPARACIJA 

816 Reparacija vranice 

30596-01 Krvavitev iz vranice po zunanji poškodbi 
Reparacija raztrgane vranice 

DRUGI POSEGI 

817 Drugi posegi na vranici 

30375-21 Drugi posegi na vranici 
Ekscizija: 

• pomožne vranice 

• tumorja vranice 

Presaditev vranice 
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POGLAVJE 10 

KLINIČNI POSEGI NA PREBAVNEM SISTEMU 
(BLOKI 850–1011) 

POŽIRALNIK 

PREGLED  

850 Ezofagoskopija 

41816-00 Rigidna ezofagoskopija 

Vključuje: rigidno ezofagoskopijo skozi izpeljano stomo 

Izključuje: rigidne ezofagoskopije z biopsijo (41822-00 [861]) 

30473-03 Ezofagoskopija 
Fleksibilna ezofagoskopija 

Izključuje:  ezofagoskopije z: 
• biopsijo (30473-04 [861]) 

• odstranitvijo tujka (30478-10 [852]) 

DODAJANJE, VSTAVITEV, ODSTRANITEV 

851 Endoskopska aplikacija snovi v lezijo požiralnika 

Injiciranje sklerozantne snovi 

Vključuje: varice: 
• ezofagealne 

• ezofagogastričnega stika 

30476-00 Endoskopska injekcijska sklerozacija nekrvavečih lezij požiralnika 

30476-01 Endoskopska injekcijska sklerozacija nekrvavečih lezij na ezofagogastričnem stiku 

30478-06 Endoskopska injekcijska sklerozacija krvavečih ezofagealnih lezij 

30478-09 Endoskopska injekcijska sklerozacija krvavečih lezij na ezofagogastričnem stiku 

852 Odstranitev tujka iz požiralnika 

41825-00 Rigidna ezofagoskopija z odstranitvijo tujka 

30478-10 Ezofagoskopska odstranitev tujka 

853 Drugo dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na požiralniku  

30490-00 Endoskopska vstavitev endoproteze požiralnika  
Endoskopska vstavitev ezofagealnega stenta: 

• razširljivega 

• nerazširljivega 

Vključuje: dilatacijo požiralnika 

30490-01 Endoskopska zamenjava endoproteze požiralnika 



 

225 

 

Endoskopska zamenjava ezofagealnega stenta: 

• razširljivega 

• nerazširljivega 

Vključuje: dilatacijo požiralnika 

30490-02 Endoskopska odstranitev endoproteze požiralnika 
Endoskopska odstranitev ezofagealnega stenta: 

• razširljivega 

• nerazširljivega 

Izključuje: endoskopske odstranitve endoproteze požiralnika z zamenjavo (30490-01 [853]) 

INCIZIJA 

854 Ezofagogastrična miotomija 

Izključuje: ezofagogastrične miotomije s: 
• šivi diafragmalnega hiatusa (30532-05 [863], 30532-01 [864], 30532-03 [865]) 

• fundoplikacijo (30533-04 [863], 30533-00 [864], 30533-02 [865]) 

• fundoplikacijo in šivi diafragmalnega hiatusa (30533-05 [863], 30533-01 [864], 30533-03 

[865]) 

30532-00 Ezofagogastrična miotomija z laparoskopijo 

30532-02 Ezofagogastrična miotomija z laparotomijo 

30532-04 Ezofagogastrična miotomija s torakotomijo 

855 Druge incizije na požiralniku 

30293-02 Ezofagotomija 

DESTRUKCIJA 

856 Destruktivni posegi na požiralniku 

30479-00 Endoskopska laserska terapija požiralnika 
Endoskopska laserska terapija požiralnika: 

• benigne žilne lezije 

• dilatacija 

• neoplazija 

30478-11 Ezofagoskopija z diatermijo 

30478-12 Ezofagoskopija s toplotno koagulacijo 

30478-19 Ezofagoskopija s koagulacijo 
Koagulacija z argonsko plazmo 

30476-02 Endoskopska ligatura ezofagealnih varic 
Endoskopska ligatura varic ezofagealnega stika 

EKSCIZIJA 

857 Resekcija požiralnika pri otroku 

Izključuje: resekcije z zamenjavo požiralnika (43903-00 [866]) 

43906-00 Delna resekcija požiralnika z anastomozo pri otroku 

43906-01 Totalna resekcija požiralnika z anastomozo pri otroku 
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858 Resekcija požiralnika z abdominalno in torakalno mobilizacijo organov 

Izključuje: resekcije požiralnika z mobilizacijo, trebušno in: 
• vratno (30541 [859]) 

• transtorakalno (30535-00, 30536 [860]) 

30545-00 Resekcija požiralnika z abdominalno in torakalno mobilizacijo organov z intratorakalno 
anastomozo, interpozicijo debelega črevesa in anastomozo 

30545-01 Resekcija požiralnika z abdominalno in torakalno mobilizacijo organov in intratorakalna 
anastomoza z Rouxovo vijugo 

30550-00 Resekcija požiralnika z abdominalno in torakalno mobilizacijo organov in anastomoza za vratu, 
rekonstrukcija z debelim črevesom 

30550-01 Resekcija požiralnika z abdominalno in torakalno mobilizacijo organov z anastomozo na vratu z 
Rouxovo vijugo 

859 Resekcija požiralnika z abdominalno in cervikalno mobilizacijo požiralnika   

Vključuje: anteriorno ali posteriorno mediastinalno postavitev 

Izključuje: resekcije požiralnika z mobilizacijo, trebušno in: 
• prsno (30545, 30550 [858]) 

• transtorakalno (30535-00, 30536 [860]) 

30541-00 Transhiatalna resekcija požiralnika z abdominalnim in cervikalnim dostopom z ezofagogastrično 
anastomozo 

30541-01 Transhiatalna resekcija požiralnika z abdominalnim in cervikalnim dostopom z ezofagojejunalno 
anastomozo 

860 Resekcija požiralnika z abdominalno in transtorakalno mobilizacijo organov 

Izključuje: resekcije požiralnika z mobilizacijo, trebušno in: 
• vratno (30541 [859]) 

• prsno (30545, 30550 [858]) 

30535-00 Resekcija požiralnika z abdominalno in transtorakalno mobilizacijo organov z ezofagogastrično 
anastomozo v toraksu 

30536-00 Resekcija požiralnika z abdominalno in transtorakalno mobilizacijo organov z ezofagogastrično 
anastomozo na vratu 

30536-01 Resekcija požiralnika z abdominalno in trastorakalno mobilizacijo organov z ezofagostomijo na 
vratu 

861 Druge resekcije požiralnika 

41822-00 Rigidna ezofagoskopija z biopsijo 

30473-04 Ezofagoskopija z biopsijo 

30478-13 Ezofagoskopija z ekscizijo spremembe na sluznici 
Endoskopska ezofagealna polipektomija 

90297-00 Endoskopska resekcija sluznice požiralnika 

30559-00 Lokalna ekscizija spremembe na požiralniku 
Ezofagealna polipektomija 

30294-00 Cervikalna ezofagektomija 
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Vključuje: ezofagostomijo 
plastično rekonstrukcijo 

traheostomijo 

REPARACIJA 

862 Dilatacija požiralnika 

Opomba: Izvaja se pri strikturi 

41828-00 Ne-endoskopska dilatacija požiralnika 

41831-00 Endoskopska pnevmatična dilatacija požiralnika 

41832-00 Endoskopska balonska dilatacija požiralnika 

Vključuje: dilatacije požiralnika z uporabo intervencijske tehnike slikanja 

41819-00 Druga endoskopska dilatacija požiralnika 

Izključuje: dilatacije požiralnika z laserjem (30479-00 [856]) 
dilatacije požiralnika z vstavitvijo proteze (30490-00 [853]) 

863 Laparoskopska ezofagogastrična miotomija 

30532-05 Laparoskopska ezofagogastrična miotomija in šivi diafragmalnega hiatusa 

30533-04 Laparoskopska ezofagogastrična miotomija s fundoplikacijo 

30533-05 Laparoskopska ezofagogastrična miotomija s fundoplikacijo in šivi diafragmalnega hiatusa 

864 Ezofagogastrična miotomija z laparotomijo 

Izključuje: ezofagogastrične miotomije z laparoskopijo (30532-00 [854], 30532-05, 30533 [863]) 

30532-01 Ezofagogastrična miotomija z laparatomijo in šivi diafragmalnega hiatusa 

30533-00 Ezofagogastrična miotomija z laparatomijo in fundoplikacijo 

30533-01 Ezofagogastrična miotomija z laparatomijo, fundoplikacijo in šivi diafragmalnega hiatusa 

865 Transtorakalna ezofagogastrična miotomija   

Izključuje: ezofagogastrične miotomije z laparoskopijo (30532-04 [854], 30532-05, 30533 [863]) 

30532-03 Transtorakalna ezofagogastrična miotomija in šivi diafragmalnega hiatusa 

30533-02 Transtorakalna ezofagogastrična miotomija in fundoplikacija 

30533-03 Transtorakalna ezofagogastrična miotomija s fundoplikacijo in šivi diafragmalnega hiatusa 

866 Reparacija atrezije požiralnika 

Izključuje: ezofagostomije (30293-00 [867]) 

43855-00 Odložena primarna anastomoza atrezije požiralnika 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zapore stome (30293-01 [867]) 

43843-00 Operacija atrezije požiralnika 

Vključuje: anastomozo 

43843-01 Operacija atrezije požiralnika in šivi distalne traheoezofagealne fistule 
Operacija atrezije požiralnika z reparacijo: 
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• bronhoezofagealne fistule 

• traheoezofagealne fistule, BDO 

Vključuje: anastomozo 

Izključuje: operacije atrezije požiralnika z reparacijo več distalnih traheoezofagealnih fistul (43843-02 [866]) 

43843-02 Operacija atrezije požiralnika in šivi proksimalne ali druge traheoezofagealne fistule 
Operacija atrezije požiralnika in šivi več distalnih traheoezofagealnih fistul 

Vključuje: anastomozo 

43903-00 Rekonstrukcija požiralnika z ozkim črevesom pri otroku 

Vključuje: resekcijo požiralnika 

Opomba: Izvaja se pri oezofagealni: 
• atreziji 

• strikturi 

Koda tudi pri izvajanju: 

• mikrokirurške anastomoze žil (glej blok [1695]) 

 • reparacije živca (39300-00, 39306-00, 39315-00, 39318-00 [83]) 

867 Druge reparacije požiralnika 

30293-00 Ezofagostomija 
Eksteriorizacija ezofagealnega žepka 

Zunanja fistulizacija požiralnika 

30293-01 Zapora ezofagostome na vratu 

Vključuje: plastično rekonstrukcijo 

30560-00 Operacija perforacije požiralnika 

30606-00 Transekcija požiralnika s spenjalnikom 

Vključuje: devaskularizacijo 

90300-00 Operacija duplikature požiralnika 
Ekscizija ciste duplikature požiralnika 

REKONSTRUKCIJA 

868 Rekonstrukcije na požiralniku 

 0043 

Koda tudi pri izvajanju: 

• mikrokirurške anastomoze žil (glej blok [1695]) 

• reparacije živca (39300-00, 39306-00, 39315-00, 39318-00 [83]) 

Izključuje: resekcije in zamenjave požiralnika z ozkim črevesom pri otroku (43903-00 [866]) 

30554-00 Resekcija požiralnika in rekonstrukcija z prostim jejunumom 

30554-01 Resekcija požiralnika in rekonstrukcija z drugim prostim režnjem 
Resekcija požiralnika in rekonstrukcija s prostim režnjem: 

• debelo črevo 

• radialni podlaket [RFFF] 

90954-00 Druge rekonstrukcije požiralnika 

Koda tudi pri izvajanju: 

• režnja (glej bloke [1671] do [1674]) 

DRUGI POSEGI 
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869 Drugi posegi na požiralniku 

38456-20 Drugi posegi na požiralniku v prsnem košu 

90301-00 Drugi posegi na požiralniku 

ŽELODEC 

DODAJANJE, VSTAVITEV, ODSTRANITEV 

870 Dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na želodcu in dvanajstniku  

30478-07 Endoskopska injekcijska skleroterapija krvavečih želodčnih ali duodenalnih lezij 
Injiciranje sklerozantne snovi 

Vključuje: duodenalne varice 
gastrične varice 

Izključuje: lezij ezofagogastričnega stika (30478-09 [851]) 

30483-00 Perkutana ne-endoskopska vstavitev gastrostome 
Zamenjava ne-endoskopske gastrostome 

30481-00 Prva vstavitev PEG 

30482-00 Ponovna vstavitev PEG 
Zamenjava PEG 

30478-08 Odstranitev gastrostomijske sonde 
Odstranitev: 

• ne-endoskopske gastrostome 

• perkutane PEG 

Izključuje: odstranitve z zamenjavo: 
• ne-endoskopske gastrostome (30483-00 [870]) 

• perkutane PEG (30482-00 [870]) 

INCIZIJA 

871 Gastrotomija 

30375-06 Gastrotomija 

30375-15 Gastrotomija in odstranitev tujka 

872 Vagotomija 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zaustavitve krvavitve iz peptične razjede (30505-00 [874], 30509-00 [880]) 

30496-00 Selektivna vagotomija 
Trunkalna vagotomija 

Koda tudi pri izvajanju: 

• lokalne ekscizije lezije v trebuhu (30520-00 [880]) 

Izključuje: selektivne vagotomije z: 
• gastro-enterostomijo (30496-02 [884]) 

• delno gastrektomijo in anastomozo: 

 • gastroduodenalno (30497-00 [877], 30503-03 [878]) 

 • gastrojejunalno (30497-01 [877], 30503-04 [878]) 

 • Roux – Y rekonstrukcijo (30497-02 [877], 30503-05 [878]) 

30499-00 Proksimalna selektivna vagotomija 
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Izključuje: proksimalne selektivne vagotomije z: 
• dilatacijo pilorusa (30502-00 [884]) 

• duodenoplastiko (30500-00 [884]) 

873 Ostale incizije na želodcu 

43930-00 Piloromiotomija 

30375-22 Gastroskopija med operacijo - transabdominalno 

DESTRUKCIJA 

874 Destruktivni posegi v želodcu 

30505-00 Zaustavitev krvavitve iz peptične razjede 

Vključuje: klinasto resekcijo 

Koda tudi pri izvajanju: 

• vagotomije: 

 • proksimalno selektivne (30499-00 [872], 30500-00, 30502-00 [884]) 

 • selektivne [trunkalne] (30496-00 [872], 30496 [884]) 

Izključuje: zaustavitve krvavitve z gastrično resekcijo (30509-00 [880]) 

30476-03 Endoskopska podvezava želodčnih varic 

EKSCIZIJA 

875 Delna (subtotalna, parcialna) gastrektomija 

Izključuje: delne distalne gastrektomije s selektivno [trunkalno] vagotomijo (30497 [877], 30503 [878]) 

30518-00 Delna distalna gastrektomija z gastroduodenoanastomozo (Billroth I) 

30518-01 Delna distalna gastrektomija z gastrojejunoanastomozo (Billroth II) 

30518-02 Delna proksimalna gastrektomija z ezofagogastrično anastomozo 

876 Delna resekcija želodca po predhodnih posegih zaradi peptičnega ulkusa 

Opomba: Izvaja se samo po predhodni gastrektomiji, vagotomiji ali podobnem posegu zaradi peptične razjede  

Izključuje: delne gastrektomije s selektivno [trunkalno] vagotomijo (30503 [878]) 

30503-00 Delna gastrektomija z gastroduodenalno anastomozo po predhodnih posegih zaradi peptične 
razjede 

30503-01 Delna gastrektomija z gastrojejunalno anastomozo po predhodnih posegih zaradi peptične 
razjede 

30503-02 Delna gastrektomija z Roux - Y rekonstrukcijo po predhodnih posegih zaradi peptične razjede 

877 Selektivna vagotomija z delno gastrektomijo 

Trunkalna vagotomija z delno gastrektomijo 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zaustavitve krvavitve iz peptične razjede (30505-00 [874], 30509-00 [880]) 

Izključuje: selektivne vagotomije z delno gastrektomijo po predhodnem posegu zaradi peptične razjede 

(30503 [878]) 

30497-00 Selektivna vagotomija z delno gastrektomijo in gastroduodenalno anastomozo (Billroth I) 

30497-01 Selektivna vagotomija z delno gastrektomijo in gastrojejunalno anastomozo (Billroth II) 
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30497-02 Selektivna vagotomija z delno gastrektomijo in Roux - Y rekonstrukcijo 

878 Selektivna vagotomija z delno gastrektomijo po predhodnih posegih zaradi peptičnega 
ulkusa   

Trunkalna vagotomija po predhodnem posegu zaradi peptične razjede 

Opomba: Izvaja se samo po predhodni gastrektomiji, vagotomiji ali podobnem posegu zaradi peptične razjede 

30503-03 Selektivna vagotomija z delno gastrektomijo in gastroduodenalno anastomozo po predhodnih 
posegih zaradi peptične razjede (Billroth I) 

30503-04 Selektivna vagotomija z delno gastrektomijo in gastrojejunalno anastomozo po predhodnih 
posegih zaradi peptične razjede (Billroth II) 

30503-05 Selektivna vagotomija z delno gastrektomijo in Roux - Y rekonstrukcijo po predhodnih posegih 
zaradi peptične razjede 

879 Druge vrste gastrektomij   

Vključuje: anastomozo 
splenektomijo 

30523-00 Subtotalna gastrektomija 
Subtotalna radikalna gastrektomija 

Vključuje: distalno pankreatektomijo 
razširjeno disekcijo bezgavke 

30521-00 Totalna gastrektomija 

Koda tudi pri izvajanju: 

• ezofagektomije z abdominalno in transtorakalno mobilizacijo (glej blok [860]) 

30524-00 Radikalna gastrektomija 

Vključuje: distalno pankreatektomijo 
razširjeno disekcijo bezgavke 

Izključuje: subtotalne radikalne gastrektomije (30523-00 [879]) 

880 Druge ekscizije na želodcu  

30075-12 Biopsija želodca 

30520-00 Lokalna ekscizija stene želodca 

Izključuje: lokalne ekscizije stene želodca z delno gastrektomijo (30518 [875]) 

90297-01 Endoskopska resekcija sluznice želodca 

30509-00 Resekcija želodca zaradi krvaveče peptične razjede 

Izključuje: resekcije žeolodca s klinasto resekcijo (30505-00 [874]) 

REPARACIJA 

881 Gastrostoma ali gastroenteroanastomoza 

Izključuje: gastričnega obvoda zaradi čezmerne telesne teže (30512-00 [889]) 

30375-07 Gastrostomija 

90302-00 Gastrostomija in namestitev sonde skozi anastomozo pri atreziji tankega črevesa 

30515-00 Gastroenteroanastomoza 
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Vključuje: gastroduodenostomijo 

Izključuje: gastroenteroanastomoze s: 
• pankreatikoduodenektomijo (30584-00 [978]) 

• selektivno [trunkalno] vagotomijo (30496-02 [884]) 

882 Endoskopska dilatacija strikture želodca 

Koda tudi pri izvajanju: 

• fluoroskopske intervencije (60506-00 [1999]) 

30475-00 Endoskopska dilatacija strikture želodca 

Izključuje: endoskopske dilatacije pri gastroduodenalni strikturi (30475-01 [882]) 

30475-01 Endoskopska dilatacija gastroduodenalne strikture 

Izključuje: endoskopske dilatacije pri strikturi želodca (30475-00 [882]) 

883 Piloroplastika 

30375-13 Piloroplastika 

Izključuje: piloroplastike s selektivno [trunkalno] vagotomijo (30496-00 [872], 30496-01 [884]) 

884 Druge vagotomije z reparacijo  

Koda tudi pri izvajanju: 

• zaustavitve krvavitve iz peptične razjede (30505-00 [874], 30509-00 [880]) 

30496-02 Selektivna vagotomija z gastroenteroanastomozo 
Trunkalna vagotomija z gastroenteroanastomozo 

Koda tudi pri izvajanju: 

• lokalne ekscizije lezije v trebuhu (30520-00 [880]) 

30496-01 Selektivna vagotomija s piloroplastiko (Heineke - Mikulitz) 
Trunkalna vagotomija s piloroplastiko (Heineke - Mikulitz) 

Koda tudi pri izvajanju: 

• lokalne ekscizije lezije v trebuhu (30520-00 [880]) 

30502-00 Proksimalna selektivna vagotomija z dilatacijo pilorusa 

30500-00 Proksimalna selektivna vagotomija z duodenoplastiko (Finney) 

886 Fundoplikacija 

Koda tudi pri izvajanju: 

• gastrostomije (30375-07 [881]) 

30530-00 Fundoplikacija s kardiopeksijo 

30527-00 Laporoskopska fundoplikacija 
Fundoplikacija z laparoskopijo - Nissen 

30527-01 Laporoskopska fundoplikacija s šivi diafragmalnega hiatusa 
Laporoskopska fundoplikacija s šivi diafragmalnega hiatusa - Nissen 

30527-02 Fundoplikacija z laparotomijo 
Fundoplikacija - Nissen 

30527-03 Fundoplikacija z laparotomijo in šivi diefragmalnega hiatusa 
Fundoplikacija s šivi diafragmalnega hiatusa - Nissen 

30529-00 Fundoplikacija z laparotomijo z ezofagoplastiko 
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Vključuje: ezofagealno podaljševanje 

30527-04 Transtorakalna fundoplikacija  

30527-05 Transtorakalna fundoplikacija s šivi diafragmalnega hiatusa 

30529-01 Transtorakalna fundoplikacija z ezofagoplastiko 

Vključuje: ezofagealno podaljševanje 

31466-00 Revizija fundoplastike 

887 Druge reparacije na želodcu 

90296-00 Endoskopska oskrba krvaveče peptične razjede 
Endoskopsko/-a: 

• preščipnjenje razjede (duodenalne) (gastrične) ali krvavitve 

• reparacija raztrganine Mallory-Weiss 

90342-02 Šiv raztrganine želodca 
Gastrorafija 

Prešitje raztrganine Mallory-Weiss 

30375-10 Prešitje perforirane razjede 
Prešitje: 

• divertikuluma perforirane razjede 

• perforirane razjede (duodenalne) (gastrične) 

90339-00 Zapora gastrostome 

30375-12 Operacija zaradi volvulusa želodca 

90303-00 Operacija zaradi duplikature želodca 
Ekscizija ciste duplikature želodca 

Operacija zaradi pilorične duplikature 

90304-00 Ostali posegi na želodcu 

REKONSTRUKCIJA 

888 Rekonstrukcije na želodcu 

30517-00 Ponovni poseg zaradi piloroplastike 

30517-01 Zapora gastroenteroanastomoze 
Zapora gastroduodenoanastomoze 

DRUGI POSEGI 

889 Posegi zaradi patološke čezmerne telesne teže 

14215-00 Revizija po operaciji z gastričnim trakom 
Dodajanje ali odstranitev tekočine (solne raztopine) iz vsajenega rezervoarja gastričnega traku 

Nastavitev gastričnega traku 

Zamenjava vsajenega rezervoarja gastričnega traku 

30511-01 Laparaskopska resekcija želodca 
Laparoskopsko nastavljiva gastrična bandaža (LAGB) 

30511-00 Resekcija (redukcija) želodca zaradi čezmerne telesne teže 
Gastrična: 

• bandaža 

• spenjanje 

Gastroplastika zaradi čezmerne telesne teže 

30512-00 Obvodna operacija zaradi čezmerne telesne teže 
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Vključuje: anastomozo 

30512-01 Laparaskopski biliopankreatični obvod 

Vključuje: anastomozo 
holecistektomijo 

30512-02 Biliopankreatični obvod 

Vključuje: anastomozo 
holecistektomijo 

30514-00 Ponovni kirurški posegi zaradi čezmerne telesne teže 

90950-00 Vstavitev balona 

890 Ostali posegi na želodcu 

90305-00 Ostali posegi na želodcu 

TANKO ČREVO 

PREGLED 

891 Eksploracija tankega črevesa 

30581-01 Eksploracija dvanajstnika 

Izključuje: eksploracije dvanajstnika z odstranitvijo lezije (30580-00 [896]) 

32095-00 Endoskopski pregled tankega črevesa preko izpeljane stome 

Vključuje: biopsijo 

DODAJANJE, VSTAVITEV, ODSTRANITEV 

892 Dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na tankem črevesu 

30487-00 Intubacija tankega črevesa 

Vključuje: biopsijo 

30478-05 Perkutana endoskopska jejunostoma 

90306-00 Laparoskopska vstavitev hranilne jejunostome 

31462-00 Vstavitev hranilne jejunostome 

92068-00 Endoskopska vstavitev duodenalne proteze 
Endoskopska vstavitev duodenalnega stenta: 

• kovinskega (stent stene) 

• plastičnega 

Vključuje: dilatacijo duodenuma 

92068-01 Endoskopska zamenjava duodenalne proteze 
Endoskopska zamenjava duodenalnega stenta: 

• kovinskega (stent stene) 

• plastičnega 

Vključuje: dilatacijo duodenuma 

92068-02 Endoskopska odstranitev duodenalne proteze 
Endoskopska odstranitev duodenalnega stenta: 

• kovinskega (stent stene) 
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• plastičnega 

Izključuje: odstranitve z zamenjavo (92068-01 [892]) 

INCIZIJA 

893 Enterotomija 

30375-03 Enterotomija tankega črevesa 

Izključuje: enterotomije tankega črevesa, izvedene med intraoperacijskim endoskopskim pregledom tankega 

črevesa (30568-00 [893]) 

30568-00 Intraoperacijski endoskopski pregled tankega črevesa skozi enterotomijo 

894 Druge incizije na tankem črevesu 

30569-00 Endoskopski pregled tankega črevesa skozi laparotomijo 

Vključuje: biopsijo 

EKSCIZIJA 

895 Resekcija tankega črevesa 

30566-00 Resekcija tankega črevesa z anastomozo 

30565-00 Resekcija z oblikovanjem stome 

896 Druge ekscizije na tankem črevesu  

30075-13 Biopsija tankega črevesa 

30580-00 Ekscizija duodenalnega tumorja 

Vključuje: ekscizijo duodenalnega tumorja s pregledom 

Izključuje: ekscizije duodenalnega tumorja s panendoskopijo (30478 [1008]) 

30375-09 Ekscizija Mecklovega divertikla 

REPARACIJA 

897 Stoma tankega črevesa 

32069-00 Oblikovanje ilealnega rezervoarja 
Oblikovanje ileostome 

Vključuje: pretvorbo obstoječe ileostome 
izolacijo in resekcijo črevesa 

Izključuje: oblikovanja ilealnega rezervoarja zaradi urinarne diverzije (36600-02, 36606 [1129]) 

30375-29 Začasna ileostoma 
Zankasta ileostoma 

Izključuje: začasne ileostome s: 
• kolektomijo, totalno (32009-00 [913]) 

• proktokolektomijo, totalno (32015-00, 32051-01 [936]) 

30375-01 Druge enterostome 
Duodenostoma 

Trajna ileostoma 

Izključuje: ileostome s: 
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• kolektomijo, totalno (32009-00 [913]) 

• proktokolektomijo, totalno (32015-00 [936]) 

jejunostome (31462-00, 90306-00 [892]) 

30515-01 Enterokolostoma 
Ileokolonska anastomoza 

30515-02 Enteroenterostoma 
Roux-en-Y rekonstrukcija 

Izključuje: duodenoduodenostomije (43807-00 [897]) 
duodenojejunostomije (43807-00 [897]) 

enteroenterostome z delno gastrektomijo (30503-02 [876], 30497-02 [877], 30503-05 [878]) 

43807-00 Duodenoduodenostomija 
Duodenoduodenostomija zaradi neonatalne atrezije ali stenoze 

898 Redukcijski posegi na tankem črevesu 

30375-08 Razrešitev invaginacije tankega črevesa 

30375-18 Repozicija volvulusa tankega črevesa 

899 Zapora stome tankega črevesa 

30562-00 Zapora ileostomije na zanki 
Zapora začasne ileostomije 

30562-01 Zapora ileostomije z vzpostavitvijo kontinuitete brez resekcije 

Izključuje: zapore ileostomije po Hartmannovi operaciji (32033-00 [917]) 
zapore ileostomije z resekcijo in oblikovanjem ilealnega rezervoarja (32060-00 [934]) 

30562-04 Zapora drugih stom tankega črevesa 

900 Reparacija tankega črevesa 

Vključuje: redukcijo črevesa 

43810-00 Poprava atrezije tankega črevesa z eno samo anastomozo 

43810-01 Poprava atrezije tankega črevesa z več anastomozami 

901 Druge reparacije na tankem črevesu 

30564-00 Strikturoplastika tankega črevesa 

30375-24 Šiv laceracije tankega črevesa 

90340-00 Zapora fistule tankega črevesa 

Vključuje: fistulo duodenuma 

Izključuje: enterokutane fistule tankega črevesa (30382 [901]) 

30382-01 Perkutana operacija enterokutane fistule 
Injiciranje fibrinskega tesnila zaradi enterokutane fistule tankega črevesa 

30382-00 Radikalna operacija enterokutane fistule 
Enterokutana fistulektomija 

Vključuje: razširjeno disekcijo in resekcijo črevesa 

30375-19 Drugi posegi na tankem črevesu 

REVIZIJA 
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902 Revizija stome in rezervoar ileostome 

30563-00 Revizija stome tankega črevesa  
Rekonstrukcija stome tankega črevesa 

32069-01 Revizija ileostomijskega rezervoarja 

DRUGI POSEGI 

903 Drugi posegi na tankem črevesu 

90307-00 Drugi posegi na tankem črevesu 

DEBELO ČREVO 

PREGLED 

904 Rigidna sigmoidoskopija 

Izključuje: rigidne sigmoidoskopije z ekscizijo (32075-01, 32078-00, 32081-00 [910]) 

32075-00 Rigidna sigmoidoskopija 

905 Fiberoptična kolonoskopija 

Kolonoskopija z izpeljano stomo 

32084-00 Fiberoptična kolonoskopija do hepatalne fleksure 
Fiberoptična kolonoskopija do ascendentnega debelega črevesa 

Fleksibilna sigmoidoskopija 

Kratka kolonoskopija 

Izključuje: fiberoptične kolonoskopije izven hepatalne fleksure (32090 [905] in [911], 32093-00 [911]) 
fiberoptične kolonoskopije z/s: 

• biopsijo (32084-01 [911]) 

• polipektomijo (32087-00 [911]) 

32084-02 Fiberoptična kolonoskopija do hepatalne fleksure z aplikacijo označevalnega sredstva 
Kromoendoskopija do hepatalne fleksure 

32090-00 Fiberoptična kolonoskopija do cekuma 
Dolga kolonoskopija 

Vključuje: ogled ileuma 

Izključuje: fiberoptične kolonoskopije z/s: 
• biopsijo (32090-01 [911]) 

• polipektomijo (32093-00 [911]) 

32090-02 Fiberoptična kolonoskopija do cekuma z aplikacijo označevalnega sredstva 
Kromoendoskopija do cekuma 

DODAJANJE, VSTAVITEV, ODSTRANITEV 

906 Dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na debelem črevesu  

32186-00 Intraoperacijska lavaža kolona  
Totalna intraoperacijska lavaža kolona 

90295-00 Endoskopska vstavitev kolonske proteze 
Endoskopska vstavitev kolonskega stenta 

90295-01 Endoskopska zamenjava kolonske proteze 
Endoskopska: 
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• zamenjava  }  
• revizija  } kolonskega stenta 

90295-02 Endoskopska odstranitev kolonske proteze 
Endoskopska odstranitev kolonskega stenta 

Izključuje: odstranitve z zamenjavo (90295-01 [906]) 

INCIZIJA 

907 Incizije na debelem črevesu 

30375-02 Kolotomija 

30375-23 Endoskopski pregled debelega črevesa skozi laparotomijo 

DESTRUKCIJA 

908 Destruktivni posegi na debelem črevesu 

30479-02 Endoskopska laserska terapija debelega črevesa 
Endoskopska laserska terapija debelega črevesa zaradi: 

• benigne žilne lezije 

• neoplazije 

• strikture 

90308-00 Endoskopska destrukcija lezije na debelem črevesu 
Endoskopska: 

• ablacija tumorja debelega črevesa 

• koagulacija z argonsko plazmo 

• zaustavitev krvavitve debelega črevesa 

• destrukcija tkiva debelega črevesa 

Izključuje: endoskopske destrukcije z laserjem (30479-02 [908]) 

EKSCIZIJA 

909 Biopsija kolona 

30075-14 Biopsija debelega črevesa 

Izključuje: biopsije debelega črevesa s/z: 
• fiberoptično kolonoskopijo (32084-01, 32090-01 [911]) 

• rigidno sigmoidoskopijo (32075-01 [910]) 

910 Rigidna sigmoidoskopija z ekscizijo 

32075-01 Rigidna sigmoidoskopija z biopsijo 

32078-00 Rigidna sigmoidoskopija s polipektomijo <=9 polipov 

32081-00 Rigidna sigmoidoskopija s polipektomijo  >=10 polipov 

911 Kolonoskopija z ekscizijo 

32084-01 Kolonoskopija do hepatalne fleksure, z biopsijo 
Kolonoskopija do hepatalne fleksure, z več biopsijami 

Fleksibilna sigmoidoskopija z biopsijo 

Kratka kolonoskopija z biopsijo 

32087-00 Kolonoskopija do hepatalne fleksure, s polipektomijo 
Kolonoskopija do hepatalne fleksure, z več polipektomijami 

Fleksibilna sigmoidoskopija s polipektomijo 

Kratka kolonoskopija s polipektomijo 
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Vključuje: polipektomijo s pomočjo: 
• bipolarne kavterizacije 

• vročih klešč za biopsijo 

• zankaste tehnike 

32090-01 Kolonoskopija do cekuma, z biopsijo 
Kolonoskopija do cekuma, z več biopsijami 

Dolga kolonoskopija z biopsijo 

32093-00 Kolonoskopija do cekuma, s polipektomijo 
Kolonoskopija do cekuma, z več polipektomijami 

Dolga kolonoskopija s polipektomijo 

Vključuje: polipektomijo s pomočjo: 
• bipolarne kavterizacije 

• vročih klešč za biopsijo 

• zankaste tehnike 

913 Kolektomija    

32003-00 Omejena resekcija debelega črevesa z anastomozo 
Cektomija  }  
Lokalna ekscizija kolona  } z anastomozo 
Sigmoidkolektomija  }  
Sigmoidektomija  }  

Vključuje: resekcijo linealne fleksure 

32000-00 Omejena ekscizija debelega črevesa s tvorbo stome 
Cektomija  }  
Lokalna ekscizija kolona  } s tvorbo stome 
Sigmoidkolektomija  }  
Sigmoidektomija  }  

Vključuje: resekcijo linealne fleksure 

32003-01 Desna hemikolektomija z anastomozo 
Resekcija ascendentnega kolona, hepatalne fleksure in dela transverznega kolona (srednji transverzni kolon) z 

anastomozo 

32000-01 Desna hemikolektomija s tvorbo stome 
Resekcija ascendentnega kolona, hepatalne fleksure in dela transverznega kolona (srednji transverzni kolon) s 

tvorbo stome 

32005-01 Razširjena desnostranska hemikolektomija z anastomozo 
Resekcija ascendentnega kolona, hepatalne fleksure in transverznega kolona do linealne fleksure z anastomozo 

32004-01 Razširjena desnostranska hemikolektomija s tvorbo stome 
Resekcija ascendentnega kolona, hepatalne fleksure in transverznega kolona do linealne fleksure s tvorbo 

stome 

32006-00 Leva hemikolektomija z anastomozo 

Vključuje: resekcijo: 
• descendentnega kolona 

• sigmoidnega kolona 

32006-01 Leva hemikolektomija s tvorbo stome 

Vključuje: resekcijo: 
• descendentnega kolona 

• sigmoidnega kolona 

32005-00 Subtotalna kolektomija z ileosigmoidno anastomozo 

Vključuje: resekcijo: 
• ascendentnega kolona 

• descendentnega kolona 
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• hepatalne fleksure 

• linealne fleksure 

• transverznega kolona 

32004-00 Subtotalna kolektomija s tvorbo stome 

Vključuje: tvorbo fistule sluznice 
resekcijo: 

• ascendentnega kolona 

• descendentnega kolona 

• hepatalne fleksure 

• linealne fleksure 

• transverznega kolona 

32012-00 Totalna kolektomija z ileorektoanastomozo 

32009-00 Totalna kolektomija z ileostomo 

Vključuje: tvorbo fistule sluznice 

914 Druge ekscizije na debelem črevesu  

90297-02 Endoskopska resekcija sluznice debelega črevesa 

32029-00 Oblikovanje kolonskega rezervoarja 
Oblikovanje kolonskega J-žepka 

Izključuje: oblikovanja kolonskega rezervoarja pri urinarni diverziji (36600-02, 36606 [1129]) 

90959-00 Ekscizija drugih sprememb na debelem črevesu 

Izključuje: distrukcije sprememb na debelem črevesu (glej blok [908]) 
polipektomije z endoskopijo (glej bloka [910] in [911]) 

REPARACIJA 

915 Druge stome debelega črevesa 

30375-00 Cekostoma 

30375-28 Začasna kolostoma 
Zankasta kolostoma 

Izključuje: kolostome z rektosigmoidektomijo (32030-00 [934]) 

30375-04 Druga kolostoma 
Trajna kolostoma 

Izključuje: kolostome z rektosigmoidektomijo (32030-00 [934]) 

916 Repozicijski posegi na debelem črevesu 

30375-11 Razrešitev invaginacije debelega črevesa 

30375-17 Repozicija volvulusa debelega črevesa 

43801-00 Poprava malrotacije črevesa 
Laddova operacija 

Izključuje: poprave z resekcijo črevesa — glej Abecedno kazalo posegov 
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917 Druge reparacije debelega črevesa 

30375-25 Šivi laceracije debelega črevesa 

32094-00 Endoskopska dilatacija kolorektalne strikture 
Endoskopska dilatacija kolorektalne anastomotične strikture 

30562-02 Zapora kolostomije na zanki 
Zapora začasne kolostomije 

30562-03 Zapora terminalne kolostomije z vzpostavitvijo kontinuitete črevesa 
Zapora kolostomije, BDO 

Izključuje: zapore kolostomije na zanki (30562-02 [917]) 
zapore kolostomije po Hartmannovi operaciji (32033-00 [917]) 

30562-05 Zapora drugih stom debelega črevesa 

90340-01 Zapora fistule debelega črevesa 

Vključuje: rektum 

Izključuje: enterokutane fistule debelega črevesa (30382 [917]) 
reparacije anorektalne fistule z fibrinskim tesnilom (90344-00 [929]) 

30382-03 Perkutana operacija enterokutane fistule debelega črevesa 
Injiciranje fibrinskega tesnila zaradi enterokutane fistule debelega črevesa 

30382-02 Radikalna operacija enterokutane fistule debelega črevesa 
Enterokutana fistulektomija 

Vključuje: razširjeno disekcijo in resekcijo črevesa 

90951-00 Fiksacija debelega črevesa 
Cekokoloplikopeksija 

Cekofiksacija 

Kolofiksacija 

Sigmoidopeksija 

Vključuje: fiksacijo na trebušno steno 

32033-00 Rekonstrukcija kontinuitete črevesa po Hartmanovi operaciji  
Zapora Hartmanove operacije 

Vključuje: anastomozo: 
• ekstraperitonealno 

• intraperitonealno 

mobilizacijo črevesa in rektuma 

Koda tudi pri izvajanju: 

• disekcije adhezij (30378-00 [986]) 

43816-02 Drugi posegi na debelem črevesu 

REVIZIJA 

918 Revizije na debelem črevesu 

32029-01 Revizija kolonskega rezervoarja 

30563-01 Revizija stome debelega črevesa  
Rekonstrukcija stome debelega črevesa 
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DRUGI POSEGI 

924 Poprava gastroshize 

43870-00 Manjša poprava gastroshize 

43873-00 Večja poprava gastroshize 

Izključuje: poprave z uporabo protetičnega materiala (43873-01 [924]) 

43873-01 Uporaba protetičnega materiala za popravo gastroshize 
Uporaba: 

• silastične vrečke za gastroshizo 

• silosa za gastroshizo 

43873-02 Sekundarna poprava gastroshize po našitju PCV-vrečke 

925 Drugi posegi na debelem črevesu 

32183-00 Intestinalna preveza pred radioterapijo 

90310-00 Drugi posegi na debelem črevesu 

SLEPIČ 

EKSCIZIJA 

926 Apendektomija 

30572-00 Laparoskopska apendektomija 

30571-00 Apendektomija 
Apendektomija po nesreči 

DRUGI POSEGI 

927 Drugi posegi na slepiču 

30375-30 Apendikostomija  
Cekoapendikostomija 

Klistir [MACE] 

90311-00 Drugi posegi na slepiču 
Anastomoza slepiča 

Zapora fistule slepiča 

REKTUM, ANUS 

PREGLED 

928 Pregledi rektuma ali anusa 

32171-00 Anorektalni pregled v anesteziji 
Pregled rane analne fistule 

Vključuje: biopsijo 
digitalni pregled 

Izključuje: anorektalni pregled, ki se izvaja pri kateremkoli drugem posegu na debelem črevesu - izpustite 

kodo 
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DODAJANJE, VSTAVITEV, ODSTRANITEV 

929 Dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na rektumu ali anusu 

32132-01 Skleroterapija za prolaps rektalne sluznice 
Injekcija zaradi prolapsa rektalne sluznice 

32120-00 Vstavitev krožnega šiva v anus za anorektalni prolaps - cirklaža anusa 
Vstavitev žice Thiersch za anorektalni prolaps 

90295-03 Endoskopska vstavitev rektalne proteze 
Endoskopska vstavitev rektalnega stenta 

90295-04 Endoskopska zamenjava rektalne proteze 
Endoskopska: 

• zamenjava  }  
• revizija  } rektalnega stenta 

90295-05 Endoskopska odstranitev rektalne proteze 
Endoskopska odstranitev rektalnega stenta 

Izključuje: odstranitve z zamenjavo (90295-04 [929]) 

32166-00 Vstavitev setona za analno fistulo 
Vstavitev setona za analno fistulo, BDO 

32166-01 Prilagoditev setona za analno fistulo 

32166-02 Odstranitev setona za analno fistulo 

32212-00 Uporaba formalina v anorektalni regiji 

Opomba: Izvaja se pri zdravljenju proktitisa z obsevanjem 

90344-00 Aplikacija biološkega lepila v anorektalno regijo 
Aplikacija fibrinskega lepila zaradi anorektalne fistule 

Vključuje: reparacijo fistule: 
• anorektuma 

• analne fistule 

Izključuje: reparacijo fistule: 
• anovaginalne (90447-00 [1284]) 

• rektovaginalne (90447-00 [1284]) 

90344-01 Aplikacija drugih terapevtskih snovi v anorekalno regijo 
Aplikacija botulina v analno fisuro 

INCIZIJA 

930 Incizije na rektumu ali anusu 

90338-00 Proktotomija 
Analna sfinkterotomija (dorzalna)(lateralna) 

Anorektalna miotomija 

Dekompresija imperforiranega anusa 

Fistulotomija 

Incizija analne fisure/fistule 

Proktotomija 

Koda tudi pri izvajanju: 

• analne dilatacije (32153-00 [940]) 

• ekscizije analne/-ga: 

 • polipa (32142-01 [933]) 

 • kožne gube (32142-00 [933]) 

32114-00 Sprostitev strikture rektuma, per analno 
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Dilatacija strikture rektuma 

32147-00 Incizija perianalne tromboze 
Incizija zunanjih tromboznih hemoroidov 

32174-00 Drenaža intraanalnega abscesa 

32174-01 Drenaža perianalnega abscesa 

32174-02 Drenaža ishiorektalnega abscesa 

DESTRUKCIJA 

931 Destruktivni posegi na rektumu ali anusu 

32135-02 Elastična ligatura prolapsa rektalne sluznice 

32135-03 Destrukcija prolapsa rektalne sluznice 

Vključuje: kavterizacijo 
krioterapijo 

infrardečo terapijo 

30479-01 Endoskopska laserska terapija rektuma 
Endoskopska laserska terapija rektalne: 

• benigne žilne lezije 

• neoplazije 

• strikture 

90312-00 Elektrokoagulacija tkiva v rektumu 
Elektrokoagulacija lezije v rektumu 

Izključuje: elektrokoagulacije tkiva zaradi krvavitve (pooperativne) (90345-00 [931]) 

90312-01 Krioterapija tkiva v rektumu 
Kriooperacija lezije v rektumu 

Izključuje: krioterapije tkiva zaradi: 
• krvavitve (pooperativne) (90345-00 [931]) 

• prolapsa rektalne sluznice (32135-03 [931]) 

90345-00 Oskrba krvavitve iz anusa 
Oskrba pooperativne krvavitve iz rektuma ali anusa 

EKSCIZIJA 

932 Biopsija rektuma ali anusa 

30071-01 Sukcijska biopsija rektuma 

Opomba: Izvaja se pri Hirschsprungovi bolezni 

32096-00 Biopsija celotne stene rektuma 
Biopsija perirektalnega tkiva 

Globoka delna biopsija rektuma 

Izključuje: sukcijske biopsije rektuma (30071-01 [932]) 

30075-34 Biopsija anusa 
Biopsija perianalnega tkiva 

Izključuje: biopsije s pregledom anusa in rektuma (32171-00 [928]) 

933 Ekscizija lezije ali tkiva rektuma ali anusa 

32099-00 Submukozna ekscizija tumorja rektuma, peranalno 
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32103-00 Peranalna ekscizija lezije ali tkiva rektuma s pomočjo stereoskopske rektoskopije 

32108-00 Ekscizija tumorja rektuma transsfinkterno 

32111-00 Ekscizija sluznice rektuma za prolaps rektuma 
Delormova operacija 

Vključuje: plikacijo rektalne mišice 

90341-00 Ekscizija drugih lezij rektuma 
Ekscizija perirektalne lezije ali tkiva 

Izključuje: endoskopske rektalne polipektomije (32078-00, 32081-00 [910], 32087-00, 32093-00 [911]) 
ekscizije: 

• peranalne submukozne (32099-00 [933]) 

• transsfinkterne (32108-00 [933]) 

32142-00 Ekscizija analne kožne gube 

Izključuje: ekscizije s: 
• kolonoskopijo (32087-00, 32093-00 [911]) 

• hemoroidektomijo (32138-00 [941]) 

• sigmoidoskopijo: 

 • fleksibilno (32087-00 [911]) 

 • rigidno (32078-00, 32081-00 [910]) 

32142-01 Ekscizija analnega polipa 

Izključuje: ekscizije s: 
• kolonoskopijo (32087-00, 32093-00 [911]) 

• sigmoidoskopijo: 

 • fleksibilno (32087-00 [911]) 

 • rigidno (32078-00, 32081-00 [910]) 

32177-00 Odstranitev analnih bradavic 

Izključuje: odstranitve analnih bradavic z endoskopijo (90315-00 [933]) 

32105-00 Ekscizija anorektalnega tumorja s celotno debelino stene, peranalno 

90315-00 Endoskopska ekscizija lezije ali tkiva anusa 
Endoskopska destrukcija lezije ali tkiva anusa 

Izključuje: endoskopske ekscizije analne/-ga: 
• polipa (32078-00, 32081-00 [910], 32087-00, 32093-00 [911]) 

• kožne gube (32078-00, 32081-00 [910], 32087-00, 32093-00 [911]) 

90315-01 Ekscizija druge lezije ali tkiva anusa 
Anorektalna miektomija 

Destrukcija lezije ali tkiva anusa 

Ekscizija analne: 

• fisure 

• fistule, BDO 

Izključuje: ekscizije analne fistule s sfinkterskim mehanizmom (32159-00, 32162-00 [937]) 

934 Rektosigmoidektomija ali proktektomija   

32112-00 Perinealna rektosigmoidektomija 

32030-00 Rektosigmoidektomija z oblikovanjem stome  
Hartmannova operacija 

32047-00 Perinealna proktektomija 

Izključuje: perinealne proktektomije z abdominalno resekcijo (32039-00 [934]) 

32039-00 Abdominoperinealna proktektomija  
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Abdominoperinealna resekcija rektuma 

Vključuje: oblikovanje stome 

Izključuje: abdominoperinealne proktektomije s totalno kolektomijo (32015-00 [936]) 

32060-00 Zapora ileostomije z vzpostavitivijo kontinuitete z resekcijo  
Proktektomija sluznice 

Vključuje: zaporo obstoječe ileostome 
defunkcijo [pokritje] ileostome 

oblikovanje ilealnega rezervoarja 

ileo-analno anastomozo 

izolacijo in resekcijo črevesa 

mukosektomijo 

rektalno resekcijo 

Izključuje: vzpostavitve kontinuitete črevesa po Hartmannovi operaciji (32033-00 [917]) 

43993-01 Resekcija kolona ali rektuma zaradi Mb. Hirschsprung z dokončno anastomozo 
Duhamelova retrorektalna operacija s tehniko »pull-through«  

Soavejeva endorektalna operacija s tehniko »pull-through«  

Vključuje: zaporo obstoječe stome 
oblikovanje stome (defunkcijske)(preusmeritvene)(zaščitne)(začasne) 

biopsije več zamrznjenih sekcij 

Opomba: Izvaja se pri Hirschsprungovi bolezni [aganglionoza kolona][kongenitalni megakolon]. Obstaja več 

vrst tehnik »pull through« - najpogostejši sta Duhamelova in Soavejeva. Duhamelova operacija (in 

modifikacije) je retrorektalna operacija s tehniko »pull-through« z anastomozo od ene strani do 

druge. Anastomoza tvori rektalni most, sestavljen iz aganglionske anteriorne stene in običajno 

posteriorne stene z ganglioni. Soavejeva operacija (in modifikacije) vključuje resekcijo 

aganglionskega črevesa z izjemo najbolj distalnega rektuma, kjer se odstrani samo sluznica. Sluznica 

rektuma se odstrani skozi anus, kolon z ganglioni pa se povleče skozi (»pull-through«) preostalo 

manšeto rektalne mišice do točke tik nad anusom (dentatna črta), kjer se prišije na mesto. V 

nekaterih primerih totalne aganglionoze črevesa se lahko resekcija v črevesu podaljša do ileuma, 

potreben pa je tudi ileo-analni poseg »pull-through« z ileokolično anastomozo od ene strani do 

druge. 

 Ta poseg se lahko izvede v enem koraku. Prav tako pa je lahko druga stopnja dvostopenjskega posega, 

pri katerem je bil prvi izveden poseg kolostomija (včasih imenovana »nivojska« kolostomija). 

Izključuje: rekonstrukcijske proktokolektomije z ilealnim rezervoarjem (32051 [936]) 

935 Sprednja resekcija rektuma   

Vključuje: prekrivanje stome 
vrečko oblike J (rezervoar) 

totalno mezorektalno ekscizijo (TME) 

32024-00 Visoka sprednja resekcija rektuma z intraperitonealno anastomozo  

Opomba: Anastomoza, izvedena več kot 10 cm od analnega roba 

32025-00 Nizka sprednja resekcija rektuma z intraperitonealno anastomozo  

Opomba: Anastomoza, izvedena več kot 6 cm do 10 cm ali manj od analnega roba 

32026-00 Nizka sprednja resekcija rektuma s koloanalno anastomozo  
Proktosigmoidektomija s speto koloanalno anastomozo 

Opomba: Anastomoza, izvedena 6 cm ali manj od analnega roba 

Izključuje: ročno šivane anastomoze (32028-00 [935]) 

32028-00 Zelo nizka sprednja resekcija rektuma z ročno šivano koloanalno anastomozo  
Kolendoanalna šivana anastomoza 

Proktosigmoidektomija z ročno šivano koloanalno anastomozo 
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Vključuje: totalno mezorektalno ekscizijo [TME] 

Opomba: Anastomoza, izvedena 6 cm ali manj od analnega roba 

92208-00 Sprednja resekcija rektuma, predel neopredeljen 

936 Totalna proktokolektomija 

32015-00 Totalna proktokolektomija z ileostomo 

Izključuje: proktokolektomije z anastomozo (32051 [936]) 

32051-00 Totalna proktokolektomija z ileoanalno anastomozo 
Rekonstrukcijska proktokolektomija 

Vključuje: oblikovanje ilealnega rezervoarja 

32051-01 Totalna proktokolektomija z ileoanalno anastomozo in začasno ileostomo 
Rekonstrukcijska proktokolektomija z oblikovanjem začasne ileostome 

Vključuje: oblikovanje ilealnega rezervoarja 

937 Druge ekscizije na rektumu ali anusu 

32159-01 Vstavitev seton drena za analno fistulo, ki vključuje spodnjo polovico analnega sfinkterskega 
mehanizma 

32162-01 Vstavitev seton drena za analno fistulo, ki vključuje zgornjo polovico analnega sfinkterskega 
mehanizma 

32159-00 Ekscizija analne fistule, ki vključuje spodnjo polovico analnega sfinkterskega mehanizma 

32162-00 Ekscizija analne fistule, ki vključuje zgornjo polovico analnega sfinkterskega mehanizma 

32159-02 Vstavitev seton drena in ekscizija analne fistule, ki vključuje spodnjo polovico analnega 
sfinkterskega mehanizma 

Izključuje: ekscizije analne fistule, ki vključuje spodnjo polovico analnega sfinkterskega mehanizma brez 

vstavitve seton drena (32159-00 [937]) 
vstavitve seton drena analne fistule, ki vključuje spodnjo polovico analnega sfinkterskega 

mehanizma brez ekscizije analne fistule (32159-01 [937]) 

32162-02 Vstavitev seton drena in ekscizija analne fistule, ki vključuje zgornjo polovico analnega 
sfinkterskega mehanizma 

Izključuje: ekscizije analne fistule, ki vključuje zgornjo polovico analnega sfinkterskega mehanizma brez 

vstavitve seton drena (32162-00 [937]) 
vstavitve seton drena analne fistule, ki vključuje zgornjo polovico analnega sfinkterskega 

mehanizma brez ekscizije analne fistule (32162-01 [937]) 

REPARACIJA 

938 Anoplastika ali anorektoplastika 

32123-00 Anoplastika 
Korekcija analne stenoze (strikture) 

Reparacija anusa, BDO 

Reparacija perforiranega anusa [poseg z vrezom] 

43963-00 Perinealna anorektoplastika 
Analna transpozicija 

Posteriorna sagitalna anorektoplastika [PSARP] s perinealnih pristopom 

43966-00 Anorektoplastika z laparotomijo 
Posteriorna sagitalna anorektoplastika [PSARP] z laparotomijo 



 

248 

 

939 Reparacija ekstrofije 

43882-00 Primarna poprava ekstrofije 

Vključuje: oblikovanje stome 

Koda tudi pri izvajanju: 

• reparacije perforiranega anusa (32123-00 [938]) 

Izključuje: primarne reparacije mehurja pri ekstrofiji (37050-00 [1106]) 

43882-01 Sekundarna poprava ekstrofije 

Izključuje: sekundarne reparacije mehurja pri ekstrofiji (37842 [1106]) 

43969-00 Popolna poprava kloake s perinealnim pristopom 

Izključuje: poprave kloake z vaginoplastiko črevesa (43969-01 [939]) 

43969-01 Popolna poprava kloake z laparotomijo 

Vključuje: vaginoplastiko črevesa 

940 Druge reparacije na rektumu ali anusu 

90342-00 Šiv raztrganine rektuma 

90313-01 Ročna repozicija rektalnega prolapsa 

32131-00 Operacija rektokele s perinealnim pristopom 
Transanalna operacija rektokele 

32117-00 Abdominalna rektopeksija za rektalni prolaps 

Opomba: Izvaja se pri rektalnem prolapsu 

90313-00 Drugi postopki poprave rektuma 

90342-01 Šiv raztrganine anusa 

32153-00 Dilatacija anusa v splošni ali anorektalni anesteziji 

Vključuje: dilatacijo analnega sfinkterja 
odstranitev fekalij 

32126-00 Sfinkteroplastika 

Opomba: Izvaja se pri analni inkontinenci ali analni fisuri 

32165-00 Poprava analne fistule z režnjem rektalne sluznice 

32203-00 Analna ali perinealna graciloplastika 
Dinamična graciloplastika 

Presaditev sloke mišice 

Opomba: Izvaja se pri analni inkontinenci 

Izključuje: revizije graciloplastike (32203-01 [940]) 

90769-00 Vstavitev umetnega analnega sfinktra 

Izključuje: prilagoditve ali zamenjave (90769-01 [940]) 

32206-00 Vstavitev podkožnega električnega analnega stimulatorja in elektrod 
Vstavitev: 

• električnega analnega stimulatorja in elektrod 

• implantabilnega pulznega generatorja (IPG) 

Vključuje: vstavitev podkožnega električnega analnega stimulatorja in elektrod po predhodni graciloplastiki 
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32213-00 Vstavitev elektrod za sakralni pletež 

Vključuje: intraoperativno testno simulacijo 

Koda tudi pri izvajanju: 

• vstavitve nevrostimulatorja (39134-01 [1604]) 

32210-01 Prilagoditev podkožnega električnega analnega stimulatorja in elektrod 
Prilagoditev: 

• električnega analnega stimulatorja 

• implantabilnega pulznega generatorja (IPG) 

Repozicija elektrod (vodov) podkožnega električnega analnega stimulatorja 

Izključuje: preizkušanja (ponovnega programiranja) vsajenega električnega analnega stimulatorja (90770-00 

[1859]) 

32215-00 Prilagoditev elektrod za sakralni pletež 
Revizija elektrod za sakralni pletež 

90769-01 Revizija umetnega analnega sfinktra 

Vključuje: prilagoditev 
zamenjavo 

32203-01 Revizija analne ali perinealne graciloplastike 

Vključuje: ponovno fiksiranje (ovijanje) sloke mišice 

32210-00 Zamenjava podkožnega električnega analnega stimulatorja in elektrod 
Zamenjava: 

• električnega analnega stimulatorja 

• implantabilnega pulznega generatorja (IPG) 

32216-00 Zamenjava elektrod za sakralni pletež 

Vključuje: intraoperativno testno simulacijo 

90769-02 Odstranitev umetnega analnega sfinktra 

Izključuje: odstranitve zaradi zamenjave (90769-01 [940]) 

32210-02 Odstranitev podkožnega električnega analnega stimulatorja in elektrod 
Odstranitev: 

• električnega analnega stimulatorja 

• implantabilnega pulznega generatorja (IPG) 

Izključuje: odstranitve z zamenjavo (32210-00 [940]) 

32218-00 Odstranitev elektrod za sakralni pletež 

Izključuje: odstranitve z zamenjavo (32216-00 [940]) 

DRUGI POSEGI 

941 Postopki za hemoroide 

32132-00 Sklerozacija hemoroidov 
Injiciranje hemoroidov 

32135-00 Elastična ligatura hemoroidov 

 0942 

Koda tudi pri izvajanju: 

• kriokirurgije (32135-01 [941]) 

• infrardeče terapije (32135-01 [941]) 

• skleroterapije (32132-00 [941]) 

32135-01 Uničenje hemoroidov 
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Vključuje: kavterizacijo 
krioterapijo 

infrardečo terapijo 

Izključuje: laserske hemoroidektomije (32138-01 [941]) 

32138-00 Hemoroidektomija 
Ekscizija zunanjih tromboznih hemoroidov 

Vključuje: ekscizijo analne kožne gube 

Izključuje: hemoroidektomije: 
• laserske (32138-01 [941]) 

• s spenjalnikom (32138-02 [941]) 

32138-01 Laserska hemoroidektomija 

32138-02 Hemoroidektomija s spenjalnikom 

942 Drugi postopki na rektumu ali anusu 

90314-00 Drugi postopki na rektumu 

90316-00 Drugi postopki na anusu 

JETRA 

DODAJANJE, VSTAVITEV, ODSTRANITEV 

951 Dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na jetrih 

90347-00 Injiciranje terapevtske snovi v jetra 

90319-01 Perkutana aspiracijska biopsija jeter 

Izključuje: perkutane biopsije jeter (30409-00 [953]) 
perkutane biopsije jeter zaradi abscesa, hematoma ali ciste (30224-01 [987]) 

INCIZIJA 

952 Incizije na jetrih 

30431-00 Operacijska drenaža jetrnega abscesa 

30433-00 Operacijska drenaža številnih jetrnih abscesov 

30416-00 Laparoskopska marsupializacija jetrne ciste 

30417-00 Laparoskopska marsupializacija številnih jetrnih cist 

EKSCIZIJA 

953 Ekscizije na jetrih 

30409-00 Perkutana (zaprta) biopsija jeter 
Zaprta igelna biopsija jeter 

Izključuje: transjugularne biopsije jeter (90298-00 [953]) 

30412-00 Intraoperacijska igelna biopsija jeter 

Izključuje: biopsije jeter z zamejitveno laparotomijo pri limfomu (30384-00 [985]) 

30411-00 Intraoperacijska biopsija jeter 
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Vključuje: klinasto ekscizijo 

Izključuje: biopsije jeter z zamejitveno laparotomijo pri limfomu (30384-00 [985]) 

90298-00 Transjugularna biopsija jeter 

30414-00 Ekscizija sprememb v jetrih 
Resekcija prirojene ciste jeter 

Subsegmentalna resekcija jeter 

Izključuje: hidatidne ciste jeter (30434-00, 30436-00, 30438-00 [955]) 

30415-00 Segmentna resekcija jeter 

30418-00 Hepatektomija   

Izključuje: razširjene hepatektomije (30421-00 [953]) 

30421-00 Razširjena hepatektomija 
Razširjena hepatektomija 

90346-00 Totalna hepatektomija 

REPARACIJA 

954 Reparacije na jetrih 

30422-00 Oskrba površinske raztrganine jeter 

Opomba: Izvaja se pri manjših ali zmernih raztrganinah jeter (dolgih manj kot 10 cm ali globokih manj kot 3 

cm) 

30425-00 Oskrba globokih, številnih raztrganin jeter 

Vključuje: nekretomijo 

Opomba: Izvaja se pri večjih raztrganinah jeter (dolgih 10 cm ali več ali globokih 30 cm ali več) z veliko 

prekinitvijo hepatične parenhime 

90317-00 Transplantacija jeter 

90318-00 Drugi operacijski posegi na jetrih 

DRUGI POSEGI 

955 Operacijski posegi pri hidatidozi jeter 

30434-00 Evakuacija hidatidne ciste 

Vključuje: šivanje biliarnih radikalov 

30436-00 Evakuacija hidatidne ciste z omentoplastiko 

Vključuje: šivanje biliarnih radikalov 

30438-00 Pericistektomija ciste in pericistektomija z resekcijo jeter 

956 Drugi posegi na jetrih 

30419-00 Krioterapija jeter 
Krioterapija jetrnega tumorja 

50950-00 Radiofrekvenčna ablacija jeter 
Radiofrekvenčna ablacija jetrnega tumorja 

90299-00 Drugi ablativni posegi na jetrih 
Interstitialna laserska koagulacija jetrnega tumorja 
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90319-00 Drugi operacijski posegi na jetrih 

ŽOLČNIK IN ŽOLČNI VODI 

PREGLED 

957 Pregled žolčnika ali žolčnih vodov 

30442-00 Holedohoskopija 

Izključuje: holedohoskopije z/s: 
• dilatacijo (30452-00 [971]) 

• odstranitvijo kamnov (30452-02 [959]) 

• stentiranjem (30452-01 [958]) 

30439-00 Intraoperacijska holangiografija 
Holangiografija s kontrastom, vbrizganim neposredno v žolčni vod med operacijo 

Direktna intraoperacijska holangiografija 

30440-00 Perkutana transhepatična holangiografija 
Holangiografija s kontrastom, vbrizganim skozi kožo in v jetra 

Izključuje: holangiografije z/s: 
• biliarno drenažo (30440-01 [963]) 

• dilatacijo (30495-00 [971]) 

• ekstrakcijo kamnov (30450-00 [959]) 

• odstranitvijo stenta (30492-02 [960]) 

• stentiranjem (30492-00 [958], 30492-01 [960]) 

90372-00 Perkutana transjejunalna holangiografija 
Holangiografija s kontrastom, vbrizganim skozi kožo in v jejunum 

Izključuje: holangiografije z/s: 
• biliarno drenažo (30440-01 [963]) 

• dilatacijo (30495-00 [971]) 

• ekstrakcijo kamnov (30450-00 [959]) 

• odstranitvijo stenta (30492-02 [960]) 

• stentiranjem (30492-00 [958], 30492-01 [960]) 

30484-01 Endoskopska retrogradna holangiografija 

Vključuje: biopsijo  

30484-00 Endoskopska retrogradna holangiopankreatografija (ERCP)  

Vključuje: biopsijo  

Izključuje: endoskopske retrogradne pankreatografije [ERP] (30484-02 [974]) 

DODAJANJE, VSTAVITEV, ODSTRANITEV 

958 Vstavitev drenažne cevke v žolčevod 

30492-00 Perkutano stentiranje biliarnega trakta 

Vključuje: dilatacijo 

Izključuje: stentiranja zaradi zamenjave (30492-01 [960]) 

30452-01 Holedoskopija  

Vključuje: dilatacijo 

Izključuje: holedoskopije zaradi zamenjave (30451-02 [960]) 

30491-00 Endoskopsko stentiranje biliarnega trakta 
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Vključuje: dilatacijo 
vstavitev nazobiliarne cevke 

stentiranje z endoskopsko retrogradno holangiopankreatografijo (ERCP) 

Izključuje: stentiranja zaradi zamenjave (30451-02 [960]) 

90337-00 Drugo stentiranje biliarnega trakta 
Hepatoholedohostomija 

Izključuje: stentiranja zaradi zamenjave (30451-00 [960]) 
stentiranja s pregledom žolčnega voda (30454-00 [963]) 

959 Endoskopska ali perkutana odstranitev kamna 

30452-02 Holedohoskopija z odstranitvijo kamnov  

30450-00 Odstranitev kamna iz žolčevoda z uporabo slikovnih tehnik 
Perkutana odstranitev biliarnega kamna 

Vključuje: odstranitev kamna žolčevoda preko: 
• transhepatične cevke 

• transjejunalne cevke 

• voda T-cevke 

960 Odstranitev in zamenjava biliarnega stenta 

30492-01 Perkutana zamenjava biliarnega stenta 

30451-02 Endoskopska zamenjava biliarnega stenta 

Vključuje: zamenjavo z endoskopsko retrogradno holangiopankreatografijo (ERCP) 

30451-00 Druga zamenjava biliarnega stenta 

30492-02 Perkutana odstranitev biliarnega stenta 

30451-03 Endoskopska odstranitev biliarnega stenta 

Vključuje: odstranitev z endoskopsko retrogradno holangiopankreatografijo (ERCP) 

30451-01 Druga odstranitev biliarnega stenta 

961 Drugo dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na žolčniku ali žolčnih vodih  

90348-00 Perkutana aspiracija žolčnika 

DESTRUKCIJA 

962 Destruktivni posegi na žolčnih vodih in žolčniku 

90956-00 Zunajtelesna drobitev kamnov v žolčnih izvodilih s šokovnimi valovi 

90957-00 Zunajtelesno drobljenje konkrementov v žolčniku 

INCIZIJA 

963 Incizija žolčnika, žolčnih vodov ali Oddijevega sfinktra 

30440-01 Perkutana transhepatična holangiografija z biliarno drenažo 

Vključuje: transhepatično  } holangiografijo 
transjejunalno  }  

30485-00 Endoskopska sfinkterotomija 
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Vključuje: sfinkterotomijo z endoskopsko retrogradno holangiopankreatografijo (ERCP) 

Koda tudi pri izvajanju: 

• vstavitve stenta (30491-00 [958]) 

• zamenjave stenta (30451-02 [960]) 

30485-01 Endoskopska sfinkterotomija z ekstrakcijo kamna iz žolčnega voda 

Vključuje: sfinkterotomijo z endoskopsko retrogradno holangiopankreatografijo (ERCP) 

Koda tudi pri izvajanju: 

• vstavitve stenta (30491-00 [958]) 

• zamenjave stenta (30451-02 [960]) 

30458-01 Incizija Oddijevega sfinktra 

Vključuje: holedohotomijo 

30458-03 Odstranitev žolčnega kamna iz Oddijevega sfinktra 

Vključuje: holedohotomijo 

30454-00 Holedohotomija 
Pregled žolčnega voda 

Vključuje: vstavitev cevke [stenta] 
odstranitev kamnov 

Izključuje: holedohotomije s/z: 
• holecistektomijo (30449-00, 30454-01, 30455-00 [965]) 

• incizijo Oddijevega sfinktra (30458-01 [963]) 

• odstranitvijo kamnov žolčnega voda iz Oddijevega sfinktra (30458-03 [963]) 

• reparacijo: 

 •  pankreatičnega voda (30458-06 [981]) 

 •  Oddijevega sfinktra (30458-04 [971]) 

30457-00 Intrahepatična holedohotomija z odstranitvijo intrahepatičnih žolčnih kamnov 

30375-26 Holecistotomija 

EKSCIZIJA 

964 Biopsija žolčnika, žolčnih vodov ali Oddijevega sfinktra 

30094-04 Perkutana igelna biopsija žolčnika ali žolčevodov 

30075-15 Biopsija žolčnika ali žolčevodov 

30458-00 Biopsija Oddijevega sfinktra 

965 Holecistektomija 

30445-00 Laparoskopska holecistektomija 

30446-00 Laparoskopska holecistektomija s preklopom v klasično holecistektomijo 

30448-00 Laparoskopska holecistektomija z odstranitvijo konkrementov iz žolčevoda skozi cistični vod 

30449-00 Laparoskopska holecistektomija z odstranitvijo konkrementov iz žolčevoda na laparoskopski 
način 

30443-00 Holecistektomija 

30454-01 Holecistektomija z holedohotomijo 

Vključuje: holecistektomijo z odstranitvijo kamnov 

Izključuje: holecistektomije z laparoskopijo (30449-00 [965]) 
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30455-00 Holecistektomija z holedohotomijo in biliodigestivno anastomozo 

Vključuje: odstranitev kamnov 

966 Resekcija hepatičnega voda ali porte hepatis 

Vključuje: anastomozo do: 
• žolčnega voda 

• črevesa 

30461-00 Radikalna resekcija porte hepatis 
Holecistogastrostomija 

30463-00 Radikalna resekcija hepatičnih vodov 
Radikalna resekcija: 

• skupnega hepatičnega voda 

• levega in desnega hepatičnega voda 

30464-00 Radikalna resekcija hepatičnih vodov z resekcijo segmenta jeter 
Radikalna resekcija: 

• skupnega hepatičnega voda   } z delno ali totalno resekcijo segmenta jeter 
• levega in desnega hepatičnega voda  }  

967 Resekcija ciste žolčevoda 

Vključuje: anastomozo do črevesa 

43972-00 Resekcija ciste žolčevoda z anastomozo skupnega žolčevoda 

43975-00 Resekcija ciste žolčevoda z anastomozo v višini ali nad sotočjem hepatičnih vodov 

968 Druge ekscizije na žolčniku, žolčnih vodih ali Oddijevem sfinktru 

90294-00 Endoskopska ekscizija tumorja Oddijevega sfinktra 
Endoskopska ekscizije tumorja: 

• ampule 

• žolčnega voda 

• cističnega voda 

• hepatičnega voda 

• periampularnega 

• Oddijevega sfinktra 

30458-02 Lokalna ekscizija tumorja Oddijevega sfinktra 
Ekscizija tumorja: 

• ampule 

• žolčnega voda 

• cističnega voda 

• hepatičnega voda 

• periampularnega 

• Oddijevega sfinktra 

Vključuje: holedohotomijo 

REPARACIJA 

969 Stoma žolčnika ali žolčevoda 

30375-05 Holecistostomija 

30460-00 Holecistoduodenostomija 

30460-01 Holecistoenterostomija 
Holecistokolostomija 

Holecistoileostomija 
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Izključuje: holecistoduodenostomije (30460-00 [969]) 
holecistojejunostomije (30460-08 [970]) 

30460-02 Holecistopankreatostomija 

30460-03 Holedohoduodenostomija 

30460-04 Holedohojejunostomija 

30460-05 Holedohoenterostomija 

Izključuje: holedohoenterostomije s pankreatikoduodenektomijo (30584-00 [978]) 

30460-06 Holedohopankreatostomija 

30460-07 Hepatikoenterostomija 

43978-00 Portoenterostomija 
Kasaijeva operacija 

Opomba: Izvaja se pri biliarni atreziji 

970 Obvodnica po Rouxu 

30460-08 Intestino biliarna obvodnica po Rouxu 
Holecistojejunostomija 

30466-00 Obvodnica levega hepatičnega sistema po Rouxu v periferni žolčevod 

30467-00 Obvodnica desnega hepatičnega sistema po Rouxu v periferni žolčevod 

971 Druge reparacije Oddijevega sfinktra, žolčnika ali žolčevoda 

30458-04 Poprava Oddijevega sfinktra 

Vključuje: holedohotomijo 

30495-00 Perkutana dilatacija biliarnega trakta 
Perkutana dilatacija biliarne strikture 

Izključuje: dilatacije s stentiranjem (30492-00 [958]) 

30452-00 Holedohoskopija z dilatacijo  
Endoskopska dilatacija strikture skupnega žolčnega voda 

Izključuje: dilatacije s stentiranjem (30452-01 [958]) 

30494-00 Endoskopska dilatacija drugih delov žolčevoda 
Endoskopska dilatacija biliarne strikture 

Izključuje: dilatacije s stentiranjem (30491-00 [958]) 

30472-00 Poprava hepatičnega voda 

Opomba: Izvaja se pri fistuli 

30472-01 Poprava skupnega žolčevoda 

Opomba: Izvaja se pri fistuli 

Izključuje: poprave z dilatacijo: 
• endoskopsko (30452-00 [971]) 

• perkutano (30495-00 [971]) 

poprave zaradi strikture: 

• endoskopsko (30452-00 [971]) 

• perkutano (30495-00 [971]) 

30469-00 Poprava strikture žolčevoda 
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Izključuje: poprave z dilatacijo: 
• endoskopsko (30452-00, 30494-00 [971]) 

• perkutano (30495-00 [971]) 

90342-03 Poprava raztrganine žolčnika 

90320-00 Druge poprave žolčnika 

90321-00 Druge poprave žolčevoda 

DRUGI POSEGI 

972 Posegi pri portalni hipertenziji 

30602-00 Vstavitev portokavalnega spoja 

30603-00 Vstavitev mezokavalnega spoja 

30605-00 Vstavitev splenorenalnega spoja 

30606-01 Prešitje varic želodca 

Vključuje: devaskularizacijo 

973 Drugi posegi na žolčniku ali žolčevodih 

90322-00 Drugi posegi na žolčniku 

90323-00 Drugi posegi na žolčevodu 

TREBUŠNA SLINAVKA 

PREGLED 

974 Pregled trebušne slinavke 

30439-01 Intraoperacijska pankreatografija 

30484-02 Endoskopska retrogradna pankreatografija [ERP] 

Vključuje: biopsijo  

DODAJANJE, VSTAVITEV, ODSTRANITEV 

975 Dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na trebušni slinavki  

90349-00 Endoskopska odstranitev pankreatolita 

30491-02 Endoskopsko stentiranje pankreatičnega voda 

Vključuje: dilatacijo 
vstavitev nazopankreatične cevke 

stentiranje z endoskopsko retrogradno holangiopankreatografijo (ERCP) 

30491-03 Endoskopska zamenjava pankreatičnega stenta 

30491-04 Endoskopska odstranitev pankreatičnega stenta 

INCIZIJA 

976 Incizije trebušne slinavke 

30575-00 Incizija in drenaža abscesa trebušne slinavke 
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30375-14 Incizija in drenaža trebušne slinavke 

30375-27 Marsupializacija ciste trebušne slinavke 

30581-00 Eksploracija trebušne slinavke 

Izključuje: eksploracije z ekscizijo lezije trebušne slinavke (30578-00 [979]) 

EKSCIZIJA 

977 Biopsija trebušne slinavke 

30094-05 Perkutana igelna biopsija trebušne slinavke 

30075-16 Biopsija trebušne slinavke 

978 Pankreatektomija 

30593-00 Pankreatektomija 

30583-00 Distalna pankreatektomija 

30593-01 Pankreatektomija s splenektomijo 

30584-00 Pankreatikoduodenektomija s stomo 

Vključuje: holedohoenterostomijo 
gastrojejunostomijo 

pankreatikojejunostomijo 

ohranitev pilorusa 

979 Druge ekscizije na trebušni slinavki ali pankreatičnih vodih 

90294-01 Endoskopska ekscizija tumorja trebušne slinavke 

30578-00 Ekscizija tumorja trebušne slinavke 

Vključuje: eksploracijo 

30577-00 Večja disekcija trebušne slinavke ali retropankreatičnega prostora 

Opomba: Izvaja se pri: 
• tvorbi abscesa 

• nekrozi trebušne slinavke 

REPARACIJA 

980 Anastomoza trebušne slinavke 

Opomba: Izvaja se pri: 
• cisti trebušne slinavke 

• pankreatitisu 

Izključuje: holecistopankreatostomije (30460-02 [969]) 
holedohopankreatostomije (30460-06 [969]) 

30586-00 Anastomoza trebušne slinavke v dvanajstnik 

30586-01 Anastomoza trebušne slinavke v želodec 

30587-00 Anastomoza trebušne slinavke v vijugo jejunuma po Rouxu 

Izključuje: anastomoze s pankreatikoduodenektomijo (30584-00 [978]) 

30589-00 Pankreatikojejunostomija 
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Izključuje: pankreatikojejunostomije z/s: 
• anastomozo v vijugo jejunma po Rouxu (30587-00 [980]) 

• pankreatikoduodenektomijo (30584-00 [978]) 

981 Druge reparacije na trebušni slinavki 

30458-06 Poprava sfinktra pankreatičnega voda 
Pankreatična: 

• septoplastika 

• sfinkteroplastika 

Poprava septumaa pankreatičnega voda 

Vključuje: holedohotomijo 

90324-00 Transplantacija trebušne slinavke 

90325-00 Drugi posegi na trebušni slinavki 

DRUGI POSEGI 

982 Drugi postopki na trebušni slinavki 

90326-00 Drugi postopki na trebušni slinavki 

ABDOMEN, PERITONEJ IN OMENTUM  

Vključuje: medenično votlino 

DODAJANJE, VSTAVITEV, ODSTRANITEV 

983 Dodajanje, vstavljanje ali odstranitev v trebuhu, peritoneju ali omentumu  

30406-00 Abdominalna paracenteza 

90347-02 Vbrizganje terapevtskih snovi v trebušno votlino 
Injiciranje lokalno delujoče terapevtske snovi v trebušno votlino 

90347-01 Insuflacija peritonealne votline 

30408-00 Vstavitev peritovenskega šanta 
Vstavitev Le Veenovega šanta  

90375-00 Vstavitev VAC-a 
Zaustavitev intraabdominalne krvavitve zaradi travme, s pomočjo VAC-a 

Vključuje: začasno zaporo VAC-a 

Izključuje: vstavitve VAC-a: 
• za zaustavitev pooperativne krvavitve (30385-00 [985]) 

• z vstavitvijo in odstranitvijo VAC-a med operacijo — izpustite kodo 

90375-01 Zamenjava VAC-a 

90375-02 Odstranitev VAC-a 
Zamejitveni postopek za odstranitev VAC-a za zaustavitev intraabdominalne krvavitve zaradi travme 

Izključuje: zamenjave VAC-a z: 
• vstavitvijo in odstranitvijo VAC-a med operacijo — izpustite kodo 

• zamenjavo (90375-01 [983]) 
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INCIZIJA 

984 Laparoskopija 

30390-00 Laparoskopija  
Diagnostična [eksplorativna] laparoskopija 

985 Laparotomija 

30373-00 Eksplorativna laparotomija 

Vključuje: biopsijo 

Izključuje: eksploracije zaradi intraabdominalne operacije - izpustite kodo 

30385-00 Relaparotomija po operaciji 

 0039 

Opomba: Izvaja se za zaustavitev pooperativne krvavitve 

Izključuje: zamejitvene laparotomije za zaustavitev krvavitve, z odstranitvijo VAC-a (90375-01, 90375-02 

[983]) 

35726-01 Zamejitvena laparotomija 
Biopsija, ekscizija ali odvzem vzorca: 

• bezgavke 

• omentuma 

• peritonealnega tkiva 

Odvzem vzorca tkiva za ugotavljanje razširjenosti maligne bolezni 

Koda tudi pri izvajanju: 

• histerektomije (35653, 35667-00 [1268], 35667-01 [1269]) 

Izključuje: zamejitvene laparotomije pri: 
• novotvorbah rodil (35723 [810]) 

• limfomu (30384-00 [985]) 

30384-00 Zamejitvena laparotomija pri limfomu 
Zamejitvena laparotomija pri limfomu 

Vključuje: biopsijo: 
• jeter 

• bezgavke 

ooforopeksijo 

splenektomijo 

986 Razrešitev adhezij v trebuhu 

 0047 

Razrešitev adhezij: 

• medenice 

• peritonealnih 

30393-00 Laparoskopska razrešitev adhezij v trebuhu 

30378-00 Razrešitev adhezij v trebuhu 

Vključuje: vstavitev dolge črevesne cevke 

987 Druge incizije v abdomnu, peritoneju ali omentumu 

30224-01 Perkutana drenaža intraabdominalnega abscesa, hematoma ali ciste 

30224-02 Perkutana drenaža retroperitonealnega abscesa 

30394-00 Drenaža intraabdominalnega abscesa, hematoma ali ciste 
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Vključuje: slepič   }  
iliakalno kotanjo  }  
intraperitonealni  } absces, hematom ali cisto 
medenični   }  
subhepatični   }  
subfrenični   }  
peritonitis 

Koda tudi pri izvajanju: 

• apendikektomije (30571-00 [926]) 

Izključuje: abscesa, hematoma ali ciste opredeljenih intraabdominalnih ali medeničnih mest, uvrščenih drugje 

(glej kazalo: Drenaža, absces, po mestih; Drenaža, hematom, po mestih; Drenaža, cista, po mestih) 
hidatidne ciste: 

• organa trebušne votline NUD (30434-02, 30436-02 [1002]) 

• jeter (30434-00, 30436-00, 30438-00 [955]) 

• peritoneuma (30434-01, 30436-01 [1002]) 

perkutane drenaže intraabdominalnega abscesa, hematoma ali ciste (30224-01 [987]) 

retroperitonealnega abscesa (30402-00, 30224-02 [987]) 

30397-00 Laparostomija skozi predhodno kirurško rano 

Vključuje: zamenjavo obveze ali vložkov 
drenažo 

30402-00 Drenaža retroperitonealnega abscesa 
Drenaža abscesa: 

• ekstraperitonealnega 

• paravertebralnega 

Izključuje: perkutane drenaže abscesa (30224-02 [987]) 

90952-00 Incizija abdominalne stene    
Eksploracija abdominalne stene 

Odstranitev umetne mrežice pri reparaciji kile 

Izključuje: eksploracijske laparotomije (30373-00 [985]) 

EKSCIZIJA 

988 Biopsija abdomna, peritoneja ali omentuma 

30094-06 Perkutana igelna biopsija intraabdominalnih tumorjev 

30075-17 Biopsija abdominalne stene ali popka 

30075-37 Biopsija peritoneja 
Biopsija: 

• mezenterija 

• omentuma 

989 Druge ekscizije v abdomnu, peritoneju ali omentumu 

Izključuje: histerektomije z retroperitonealno disekcijo (35667-00 [1268]) 

30396-00 Debridement in lavaža peritonealne votline 
Izpiranje intraperitonealne sepse 

Vključuje: odstranitev: 
• enterične vsebine (npr. fekalij) 

• tujkov 

43942-00 Ekscizija epitelijskega ostanka ob popku 

43945-00 Ekscizija predhodnega duktusa omfalonterikusa 

Vključuje: cista duktusa omfalonterikusa 
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43948-00 Ekscizija granuloma popka 

43987-01 Ekscizija intraabdominalnega nevroblastoma 
Ekscizija peritonealnega nevroblastoma 

30321-00 Ekscizija retroperitonealnega nevroendokrinega tumorja 

30323-00 Ekscizija retroperitonealnega nevroendokrinega tumorja z retroperitonealno disekcijo 

Vključuje: disekcijo ene ali obeh velikih žil 

Koda tudi pri izvajanju: 

• nefrektomije (glej bloke [1048], [1049] in [1053]) 

30392-00 Zmanjšanje tumorja v trebuhu 
Radikalna odstranitev intraabdominalnega tumorja 

Vključuje: omenektomijo 

Izključuje: zmanjšanja tumorja zaradi nevroblastoma (43987-01 [989]) 

90327-00 Ekscizija kongenitalne intraabdominalne lezije 

Vključuje: retroperitonealni tumor 
teratom 

Izključuje: ekscizije bronhogenične ciste s torakotomijo (43912-00 [545]) 
retroperitonealne nevroendokrine lezije (30321-00, 30323-00 [989]) 

90328-00 Ekscizija lezije peritonealnega tkiva 

Izključuje: zmanjšanja tumorja v trebuhu (30392-00 [989]) 
omentektomije (96189-00 [989]) 

90328-01 Ekscizija lezije peritonealnega tkiva z resekcijo črevesa 

Izključuje: zmanjšanja tumorja v trebuhu (30392-00 [989]) 
omentektomije (96189-00 [989]) 

96189-01 Laparaskopska omentektomija   
Laparoskopska: 

• epiploektomija 

• odstranitev omentuma: 

 • popolna 

 • večja 

 • manjša 

 • BDO 

 • delna 

Izključuje: biopsije (30075-37 [988]) 
zmanjšanja tumorja : 

• intraabdominalnega (30392-00 [989]) 

• medeničnega (35720-00 [1299]) 

pri zamejitveni laparotomiji (35726-01 [985]) 

96189-00 Omentektomija 
Epiploektomija 

Odstranitev omentuma: 

• popolna 

• večja 

• manjša 

• BDO 

• delna 

Izključuje: biopsije (30075-37[988]) 
zmanjšanja tumorja: 

• intraabdominalnega (30392-00 [989]) 

• medeničnega (35720-00 [1299]) 

pri zamejitveni laparotomiji (35726-01 [985]) 
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z laparoskopijo (96189-01 [989]) 

90450-00 Sprednja pelvična eksenteracija 
Sprednja pelvična evisceracija 

Vključuje: odstranitev: 
• mehurja 

• jajcevodov 

• jajčnikov 

• sečevoda 

• maternice 

• vagine 

90450-01 Zadnja pelvična eksenteracija 
Zadnja pelvična evisceracija 

Vključuje: odstranitev: 
• analnega kanala 

• jajcevodov 

• jajčnikov 

• rektuma 

• sigmoidnega kolona 

• maternice 

• vagine 

90450-02 Spodnja pelvična eksenteracija 
Spodnja pelvična evisceracija 

REPARACIJA 

990 Reparacija ingvinalne kile 

Reparacija infantilne hidrokele 

Vključuje: presadek 
protezo 

Izključuje: reparacije zaradi vkleščene (ovirane)(strangulirane) kile (30615-00 [997]) 

30609-02 Laparoskopska hernioplastika ingvinalne kile, enostranska 

30614-02 Hernioplastika ingvinalne kile, enostranska 

30609-03 Laparoskopska hernioplastika ingvinalne kile, obojestranska 

30614-03 Hernioplastika ingvinalne kile, obojestranska 

991 Reparacija femoralne kile 

Vključuje: presadek 
protezo 

Izključuje: reparacije zaradi vkleščene (ovirane)(strangulirane) kile (30615-00 [997]) 

30609-00 Laparoskopska hernioplastika femoralne kile, enostranska 

30614-00 Hernioplastika femoralne kile, enostranska 

30609-01 Laparoskopska hernioplastika femoralne kile, obojestranska 

30614-01 Hernioplastika femoralne kile, obojestranska 

992 Reparacija popkovne, epigastrične kile ali kile v linei albi 

Vključuje: presadek 
protezo 
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Izključuje: reparacije zaradi vkleščene (ovirane)(strangulirane) kile (30615-00 [997]) 

30617-00 Hernioplastika popkovne kile 

Izključuje: reparacije gastroshize (glej blok [924]) 

30617-01 Hernioplastika epigastrične kile 

30617-02 Hernioplastika v linei albi 

993 Reparacija incizijske kile 

Incizijska hernioplastika 

Hernioplastika vkleščene, ovirane ali strangulirane incizijske kile 

Izključuje: hernioplastike parastomalne kile (30563 [994]) 

30403-00 Hernioplastika incizijske kile 

30405-00 Hernioplastika incizijske kile s transpozicijo mišice 

30405-01 Hernioplastika incizijske kile s protezo 

30405-02 Hernioplastika incizijske kile z resekcijo stranguliranega črevesa 

Vključuje: anastomozo 

994 Reparacija parastomalne kile 

30563-02 Hernioplastika parastomalne kile 

30563-03 Hernioplastika parastomalne kile s ponovnim šivanjem stome 

996 Reparacija druge kile trebušne stene 

Hernioplastika: 

• vkleščene, ovirane, strangulirane ali druge kile trebušne stene 

• ventralne kile 

Vključuje: hernioplastiko po zapori gastroshize 

30403-01 Hernioplastika druge kile trebušne stene 

30405-03 Hernioplastika druge kile trebušne stene z uporabo mišice 

30405-04 Hernioplastika druge kile trebušne stene s protezo 

30405-05 Hernioplastika druge kile trebušne stene z resekcijo stranguliranega dela črevesa 

Vključuje: anastomozo 

997 Reparacija vkleščene, strangulirane kile 

Hernioplastika vkleščene, ovirane ali strangulirane kile: 

• preponske 

• epigastrične 

• femoralne 

• ingvinalne 

• linea albe 

• obturatorske 

• popkovne 

30615-00 Hernioplastika vkleščene, strangulirane kile 

Izključuje: hernioplastike zaradi: 
• incizijske kile (glej blok [993]) 

• ventralne kile (glej blok [996]) 
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998 Reparacija preponske kile 

Hernioplastika: 

• kile hiatusa 

• ezofagealnega hiatusa 

Izključuje: hernioplastike preponske kile s fundoplastiko (30527-01, 30527-03, 30527-05 [886]) 

30601-00 Hernioplastika preponske kile, abdominalni pristop 

30601-01 Hernioplastika preponske kile, torakalni pristop 
Torakalno-abdominalna hernioplastika preponske kile 

30600-00 Hernioplastika travmatske preponske kile 

43837-02 Hernioplastika kongenitalne preponske kile z uporabo režnja ali prostetične krpe 

Vključuje: abdominalni   }  
torakalni   } pristop 
torakalno-abdominalni  }  

Opomba: Izvaja se pri hernioplastiki prirojene preponske kile 

1000 Druge reparacije v abdomnu, peritoneju ali omentumu 

30399-00 Zapora laparostomije 

Vključuje: drenažo 
odstranitev obveze ali vložkov 

30403-03 Ponovno zašitje dehiscence laparotomije 
Ponovno zašitje rane zaradi carskega reza 

Izključuje: šivanja rane zaradi carskega reza (90478-00 [1344]) 

30403-04 Odložena zapora abdominalne rane 

30403-05 Plastika trebušne stene z mišično-kožnim režnjem 

30178-00 Zapora sekundarnega defekta trebušne stene z rekonstrukcijo popka 

Vključuje: lipektomijo 

90329-00 Druge korekcije abdomna 

90329-01 Druge korekcije peritoneja 

90329-02 Druge korekcije omentuma 

90329-03 Druge korekcije mezenterija 

REVIZIJA 

1001 Revizije abdomna, peritoneja, omentuma 

90330-00 Revizija cerebrospinalnega šanta v peritonealno votlino 

 0634 

Revizija šanta, distalna stran: 

• peritonealna drenaža cisterne 

• lumboperitonealna 

• ventrikuloperitonealna 
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DRUGI POSEGI 

1002 Posegi na ehinokokni cisti v abdomnu 

30434-01 Odstranitev ehinokokne ciste iz peritoneja 

30436-01 Odstranitev ehinokokne ciste iz peritoneja z omentoplastiko ali mieloplastiko 

30434-02 Odstranitev ehinokokne ciste iz abdominalnega organa 

Izključuje: odstranitve ehinokokne ciste na jetrih (30434-00, 30436-00 [955]) 

30436-02 Odstranitev ehinokokne ciste iz abdominalnega organa z omentoplastiko ali mieloplastiko 

Izključuje: odstranitve ehinokokne ciste na jetrih (30436-00 [955]) 

1003 Posegi pri gastroshizi 

Koda tudi pri izvajanju: 

• reparacije tankega ali debelega črevesa (43810 [900]) 

43867-00 Uporaba protetične vrečke za gastroshizo 
Uporaba: 

• silastične vrečke za gastroshizo 

• silosa za gastroshizo 

43867-01 Druga faza operacije pri gastroshizi z odstranitvijo proteze in zaprtjem 

43864-00 Primarna zapora gastroshize, vključno s kožo 

43864-01 Primarna zapora gastroshize, vključno s kožo, mišico, fascijo 

Izključuje: zapore z uporabo protetične vrečke (43867-00 [1003]) 

1004 Drugi posegi v abdomnu, peritoneju ali omentumu 

90331-00 Drugi posegi v abdomnu, peritoneju ali omentumu   

DRUGI DELI PREBAVIL 

PREGLED 

1005 Panendoskopija 

 0024 

11820-00 Kapsulna endoskopija 
Endoskopija s kamero v obliki tablete  
Kapsulna endoskopija 
Gastrointestinalna endoskopija s kapsulno kamero  

30473-00 Ezofagogastroduodenoskopija   
Duodenoskopija 

Gastroskopija 

Ezofagogastroduodenoskopija (EGD) 

30473-02 Endoskopija skozi izpeljano stomo 
Gastroskopija skozi izpeljano stomo 

Ezofagogastroduodenoskopija (EGD) skozi izpeljano stomo 

Izključuje: duodenoskopije skozi izpeljano stomo (32095-00 [891]) 
endoskopskega pregleda tankega črevesa skozi izpeljano stomo (32095-00 [891]) 

30473-07 Ezofagogastroduodenoskopija z označenjem 
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Kromoendoskopija do duodenuma 

30473-05 Koloileoskopija 
Ileoskopija 

Jejunoskopija 

30473-08 Koloileoskopija z označenjem  
Kromoendoskopija do ileuma 

DODAJANJE, VSTAVITEV, ODSTRANITEV 

1006 Panendoskopija z odstranitvijo tujka 

 0024 

30478-00 Ezofagogastroduodenoskopija z odstranitvijo tujka 
Duodenoskopija  }  
Gastroskopija  } z odstranitvijo tujka 
Ezofagogastroduodenoskopija (EGD)  }  

Izključuje: ezofagogastroduodenoskopija z rigidnim ezofagoskopom (41825-00 [852]) 

30478-14 Koloileoskopija in odstranitev tujka 
Odstranitev tujka z: 

• ileoskopijo 

• jejunoskopijo 

DESTRUKCIJA 

1007 Panendoskopija z destrukcijo 

 0024 

Duodenoskopija    }  
Gastroskopija     } z destrukcijo 
Ezofagogastroduodenoskopija (EGD)  }  

30478-01 Ezofagogastroduodenoskopija z diatermijo 

30478-02 Ezofagogastroduodenoskopija s toplotno koagulacijo 

30478-03 Ezofagogastroduodenoskopija z lasersko koagulacijo 

30478-20 Ezofagogastroduodenoskopija s koagulacijo 
Koagulacija z argonsko plazmo 

30478-15 Koloileoskopija z diatermijo 

30478-16 Koloileoskopija s koagulacijo s toplotno sondo 

30478-17 Koloileoskopija z lasersko koagulacijo 

30478-21 Koloileoskopija s koagulacijo 
Koagulacija z argonsko plazmo 

EKSCIZIJA 

1008 Panendoskopija z ekscizijo 

 0024 

Duodenoskopija    }  
Gastroskopija     } z ekscizijo 
Ezofagogastroduodenoskopija (EGD)  }  

30473-01 Ezofagogastroduodenoskopija z biopsijo 

30478-04 Ezofagogastroduodenoskopija z ekscizijo lezije 
Ezofagogastroduodenoskopija z ekscizijo polipa 
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30473-06 Koloileoskopija z biopsijo 

30478-18 Koloileoskopija z ekscizijo lezije 
Koloileoskopija z ekscizijo polipa 

REPARACIJA 

1009 Reparacije na drugih delih prebavil 

43912-01 Oskrba duplikature črevesa 
Ekstirpacija ciste duplikature: 

• enterične 

• enterogene 

Oskrba duplikature: 

• črevesne 

• duodenalne 

DRUGI POSEGI 

1011 Drugi postopki na prebavilih 

90334-00 Transjugularni intrahepatični portosistemski obvod (TIPS) 

90335-00 Drugi diagnostični posegi na prebavilih 

Opomba: Za nekirurške diagnostične posege glej poglavje 19 

90335-01 Drugi posegi na prebavilih 
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POGLAVJE 11 

KLINIČNI POSEGI URINARNEGA SISTEMA  
(BLOKI 1040–1129) 

LEDVICE 

PREGLED  

1040 Pregledi ledvic 

36652-00 Retrogradna pieloskopija 

Vključuje: cistoskopijo 
ureteroskopijo 

uretralno dilatacijo 

DODAJANJE, VSTAVITEV, ODSTRANITEV 

1041 Manipulacija ali odstranitev ledvičnega kamna 

30450-01 Odstranitev kamna iz ledvice z uporabo slikovnih tehnik 
Perkutana odstranitev kamna renalnega trakta 

Vključuje: sečevod 

Izključuje: odstranitve kamna s perkutano nefroskopijo (36627-02 [1041], 36639-00, 36645-00 [1046]) 

36627-02 Perkutana nefroskopija z odstranitvijo kamna 

Izključuje: nefroskopije z odstranitvijo: 
• 3 ali več kamnov (36645-00 [1046]) 

• posameznih kamnov s premerom 3 cm ali več (36645-00 [1046]) 

nefroskopije z drobljenjem (36639-00, 36645-00 [1046]) 

36652-01 Retrogradna pieloskopija z manipulacijo ledvičnega kamna 

Vključuje: cistoskopijo 
ureteroskopijo 

uretralno dilatacijo 

Izključuje: retrogradne pieloskopije z: 
• odstranitvijo kamna (36654-02 [1041]) 

• drobljenjem in odstranitvijo kamna (36656-01 [1046]) 

• drobljenjem kamna (36656-00 [1046]) 

36654-02 Retrogradna pieloskopija z odstranitvijo ledvičnega kamna 

Vključuje: cistoskopijo 
ureteroskopijo 

uretralno dilatacijo 

Izključuje: manipulacije ledvičnega kamna (36652-01 [1041]) 
retrogradne pieloskopije z drobljenjem (36656-00 [1046]) 

1042 Drugo dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na ledvicah 

36649-00 Zamenjava perkutane nefrostome 
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Zamenjava pielostomske nefrostome 

36604-00 Anterogradno uvajanje ureternega stenta preko perkutane nefrostome z interventnimi tehnikami 

36605-00 Vstavitev ureternega stenta s perkutano odstranitvijo kamna 

Vključuje: odstranitev kamna iz: 
• ledvic 

• sečevoda 

36607-00 Vstavitev ureternega stenta s perkutano balonsko dilatacijo 

Vključuje: balonska dilatacija: 
• ledvic 

• sečevoda 

INCIZIJA 

1043 Perkutana nefroskopija 

Vključuje: antegradno pieloskopijo 
vstavitev ureternega stenta 

Izključuje: perkutane nefroskopije pri odstranitvi ledvičnega kamna (36627-02 [1041], 36639-00, 36645-00 

[1046]) 

36627-00 Perkutana nefroskopija 

36633-00 Perkutana nefroskopija z incizijo ledvičnega meha 

36633-01 Perkutana nefroskopija z incizijo ledvične čašice 

36633-02 Perkutana nefroskopija z incizijo sečevoda 

1044 Nefrolitotomija z odstranitvijo kamna 

Pielolitotomija z odstranitvijo kamnov 

Vključuje: kaliorafijo 
nefrostomo 

pieloplastiko 

pielostomo 

36540-00 Nefrolitotomija z odstranitvijo dveh kamnov ali manj 

Izključuje: nefrolitotomije z odstranitvijo četrtinskega kamna (36543-00 [1044]) 

36543-00 Nefrolitotomija z odstranitvijo treh kamnov ali več 

Vključuje: odstranitev četrtinskega kamna 

1045 Druge incizije ledvice 

36537-00 Eksploracija perinefričnega področja 
Kalikotomija 

Drenaža perinefričnega abscesa 

Pielotomija 

Vključuje: drenažo 

Izključuje: eksploracije s perirenalno ali perivesikalno biopsijo (30075-32 [1128]) 

36537-01 Eksploracija ledvice 
Nefrotomija 

Vključuje: biopsijo 
drenažo 
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Izključuje: odstranitve kamna (36540-00, 36543-00 [1044]) 

DESTRUKCIJA 

1046 Destruktivni posegi na ledvici 

36627-03 Perkutana nefroskopija z diatermijo ledvice 

Vključuje: antegradno pieloskopijo 

Izključuje: perkutane nefroskopije pri odstranitvi ledvičnega kamna (36627-02 [1041], 36639-00, 36645-00 

[1046]) 

36654-01 Retrogradna pieloskopija s koagulacijo v ledvici 

Vključuje: cistoskopijo 
ureteroskopijo 

uretralno dilatacijo 

36639-00 Perkutana nefroskopija z drobljenjem in odstranitvijo 2 kamnov ali manj 

Vključuje: antegradno pieloskopijo 
drobljenje z: 

• elektrohidravličnimi valovi 

• laserjem 

• ultrazvokom 

vstavitev drenažne (nefrostomske) cevke 

36645-00 Perkutana nefroskopija z drobljenjem in odstranitvijo 3 kamnov ali več s premerom 3 cm ali več 

Vključuje: antegradno pieloskopijo 
drobljenje z: 

• elektrohidravličnimi valovi 

• laserjem 

• ultrazvokom 

vstavitev drenažne (nefrostomske) cevke 

36656-00 Retrogradna pieloskopija z drobljenjem ledvičnega kamna 

Vključuje: cistoskopijo 
drobljenje z: 

• elektrohidravličnimi valovi 

• laserjem 

• ultrazvokom 

ureteroskopijo 

uretralno dilatacijo 

Izključuje: retrogradne pieloskopije z odstranitvijo ledvičnega kamna (36656-01 [1046]) 

36656-01 Retrogradna pieloskopija z drobljenjem in odstranitvijo ledvičnega kamna 

Vključuje: cistoskopijo 
drobljenje z: 

• elektrohidravličnimi valovi 

• laserjem 

• ultrazvokom 

ureteroskopijo 

uretralno dilatacijo 

EKSCIZIJA 

1047 Biopsija ledvice 

36561-00 Perkutana biopsija ledvice 
Endoskopska biopsija preko obstoječo: 

• nefrostomije 

• nefrotomije 
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• pielostomije 

• pielotomije 

36654-00 Retrogradna pieloskopija z biopsijo ledvice 

Vključuje: cistoskopijo 
ureteroskopijo 

uretralno dilatacijo 

36627-01 Perkutana nefroskopija z biopsijo ledvice 

Vključuje: antegradno pieloskopijo 

36821-00 Endoskopska krtačna biopsija ledvičnega meha 

1048 Delna nefrektomijia 

Vključuje: katerokoli povezano reparacijo 

36522-00 Laparoskopska delna nefrektomija 

36522-01 Delna nefrektomija 

 1417 

36525-00 Laparoskopska delna nefrektomija po klasični operaciji na isti ledvici 

36525-01 Delna nefrektomija po predhodni klasični operaciji na isti ledvici 

1049 Popolna nefrektomija 

Izključuje: radikalne nefrektomije (36528-01 [1053]) 
klasične nefrektomije po predhodni klasični operaciji na isti ledvici (glej blok [1052]) 

klasične nefrektomije pri: 

• odstranitvi presajene ledvice (glej blok [1051]) 

• transplantaciji (glej blok [1050]) 

36516-00 Laparoskopska nefrektomijia, enostranska 
Odstranitev preostale (osamljene) ledvice z laparoskopijo 

36516-01 Nefrektomija, enostranska 
Odstranitev preostale (osamljene) ledvice 

36516-02 Laparoskopska nefrektomijia, obojestranska 

36516-03 Nefrektomija, obojestranska 

1050 Popolna nefrektomija pri transplantaciji 

36516-04 Laparoskopska nefrektomija za transplantacijo, živi dajalec 

36516-05 Klasična nefrektomija za transplantacijo, živi dajalec 

36516-06 Klasična nefrektomija za transplantacijo, kadaverska 

1051 Popolna nefrektomija za odstranitev transplantirane ledvice 

Izključuje: klasične nefrektomije pri transplantaciji iz: 
• kadavra (36516-06 [1050]) 

• živega dajalca (36516-05 [1050]) 

36519-00 Laparoskopska nefrektomija za odstranitev transplantirane ledvice 

36519-01 Klasična nefrektomija za odstranitev transplantirane ledvice 
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1052 Popolna nefrektomija zaradi zapleta po operaciji na isti ledvici 

Izključuje: radikalne nefrektomije po klasični operaciji na isti ledvici (36529-00 [1053]) 
klasične nefrektomije za transplantacijo iz: 

• kadavra (36516-06 [1050]) 

• živega dajalca (36516-05 [1050]) 

36519-02 Laparoskopska nefrektomija zaradi zapleta po operaciji na isti ledvici 

36519-03 Klasična nefrektomija po predhodni klasični operaciji na isti ledvici 

1053 Radikalna nefrektomija 

Vključuje: adrenalektomijo 
ekscizijo »en bloc« retroperitonealnih bezgavk 

Opomba: Izvaja se pri nefroblastomu 

36528-00 Laparoskopska radikalna nefrektomija 

36528-01 Klasična radikalna nefrektomija 

36529-00 Radikalna nefrektomija po predhodnih operacijah na isti ledvici 

1054 Nefroureterketomija 

Vključuje: manšeto mehurja 
ekscizijo »en bloc« retroperitonealnih bezgavk 

reparacijo mehurja 

36531-00 Laparoskopska nefroureterektomijia 
Nefrektomija s totalno ureterektomijo z laparoskopijo 

36531-01 Klasična nefroureterektomijia 
Nefrektomija s totalno ureterektomijo 

36533-00 Nefroureterektomija po predhodnih operacijah na isti ledvici 
Nefrektomija s totalno ureterektomijo po predhodnih operacijah na isti ledvici 

1055 Druge ekscizije na ledvici 

36558-00 Laparoskopska ekscizija ledvične ciste 
Marsupializacija ledvične ciste z laparoskopijo 

Odkrivanje ledvične ciste z laparoskopijo 

36558-01 Klasična ekscizija ledvične ciste 
Marsupializacija ledvične ciste 

Odkrivanje ledvične ciste 

36558-02 Druga ekscizija ledvične lezije ali tkiva 

Izključuje: delne nefrektomije (glej blok [1048]) 

REPARACIJA 

1056 Nefrostomija ali pielostomija 

36624-00 Perkutana nefrostoma 

 1417 

Aspiracija ledvične ciste 

Punkcija ledvic 
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36552-00 Nefrostoma 

36552-01 Pielostoma 

1057 Pieloplastika 

36564-00 Laparoskopska pieloplastika 

36564-01 Pieloplastika 

36570-00 Laparoskopska pieloplastika zaradi zapleta po kirurškem posegu na ledvičnem mehu iste 
ledvice 

36570-01 Pieloplastika zaradi zapleta po kirurškem posegu na ledvičnem mehu iste ledvice 

1058 Transplantacija ledvice 

36503-00 Transplantacija ledvice 

Vključuje: žilno anastomozo 

36503-01 Avtotransplantacija ledvice 
Ponovna implantacija ledvice 

1059 Druge reparacije na ledvici 

90350-00 Druga reparacija ledvice 
Nefropeksija 

Redukcija torzije ledvičnega stržena 

Simfisiotomija zlite ledvice 

DRUGI POSEGI 

1060 Hemodializa   

13100-00 Hemodializa   

13100-01 Intermitentna hemofiltracija  

13100-02 Kontinuirana hemofiltracija   

13100-03 Intermitentna hemodiafiltracija   

13100-04 Kontinuirana hemodiafiltracija   

13100-05 Hemoperfuzija   

1061 Peritonealna dializa  

13100-06 Peritonealna dializa, kratkotrajna 

13100-07 Intermitentna peritonealna dializa, dolgotrajna 
Intermitentna peritonealna dializa (IPD) 

Tidalna dializa 

13100-08 Kontinuirana peritonealna dializa, dolgotrajna 
Kontinuirana ambulantna peritonealna dializa (CAPD) 

Kontinuirana ciklična peritonealna dializa (CCPD) 

1062 Postopki za vzpostavitev ali vzdrževanje peritonealne dialize 

13112-00 Vzpostavitev peritonealne dialize z abdominalno punkcijo in vstavitev začasnega katetra 

90351-00 Odstranitev začasnega katetra za peritonealno dializo 
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13109-00 Vstavitev in pritrditev peritonealnega katetra za dolgotrajno peritonealno dializo 

Vključuje: Tenckhoff kateter 

13109-01 Zamenjava peritonealnega katetra za peritonealno dializo 
Odstranitev in ponovna vstavitev peritonealnega katetra za kronično peritonealno dializo 

Revizija peritonealnega katetra za peritonealno dializo 

13110-00 Odstranitev peritonealnega katetra za peritonealno dializo 

Izključuje: odstranitve z zamenjavo (13109-01 [1062]) 

1063 Ostali interventni posegi za ledvično dializo 

13104-00 Izobraževanje in trening domače dialize 
Izobraževanje in trening za: 

• hemodializo 

• peritonealno dializo 

90353-00 Test učinkovitosti hemodialize 

Koda tudi pri izvajanju: 

• hemodialize (13100-00 [1060]) 

90353-01 Test učinkovitosti peritonealne dialize 
Test peritonealne uravnoteženosti [PET] 

Koda tudi pri izvajanju: 

• peritonealne dialize (13100-07, 13100-08 [1061]) 

1064 Drugi postopki na ledvici 

90354-00 Drugi posegi na ledvici 

SEČEVOD 

PREGLED 

1065 Pregledi sečevoda 

Vključuje: cistoskopijo 
uretralno dilatacijo 

36860-00 Endoskopska preiskava črevesnega dela izpeljave seča 

36860-01 Endoskopska preiskava črevesnega rezervoarja 

36803-00 Ureteroskopija 
Odstranitev tujka iz sečevoda brez incizije 

DODAJANJE, VSTAVITEV, ODSTRANITEV 

1066 Endoskopska kateterizacija sečevoda 

Vključuje: cistoskopijo 
uretralno dilatacijo 

36824-00 Endoskopska kateterizacija sečevoda, enostranska 

36824-01 Endoskopska kateterizacija sečevoda, obojestranska 

36818-00 Endoskopska kateterizacija sečevoda z rentgenskim slikanjem zgornjih sečil, enostranska 
Cistoskopija z enostranskim retrogradnim pielogramom 

Ureteroskopija z enostranskim retrogradnim pielogramom 



 

276 

 

36818-01 Endoskopska kateterizacija sečevoda z rentgenskim slikanjem zgornjih sečil, obojestranska 
Cistoskopija z obojestranskim retrogradnim pielogramom 

Ureteroskopija z obojestranskim retrogradnim pielogramom 

1067 Endoskopska vstavitev, zamenjava ali odstranitev  stenta sečevoda 

Vključuje: cistoskopijo 
ureteroskopijo 

uretralno dilatacijo 

36821-01 Endoskopska vstavitev uretrov stenta 
Endoskopska vstavitev stenta JJ 

36821-03 Endoskopska zamenjava uretrov stenta 
Endoskopska zamenjava stenta JJ 

36833-01 Endoskopska odstranitev uretrov stenta 
Endoskopska odstranitev stenta JJ 

1068 Endoskopska manipulacija ali odstranitev kamna sečevoda 

Izključuje: endoskopske manipulacije z drobljenjem (36809-00 [1074]) 

36857-00 Endoskopska manipulacija ali odstranitev kamna brez ureteroskopa 

36803-02 Endoskopska manipulacija ali odstranitev kamna z ureteroskopom 

Vključuje: cistoskopijo 
uretralno dilatacijo 

36806-02 Endoskopska odstranitev kamna z ureteroskopom 

Vključuje: cistoskopijo 
uretralno dilatacijo 

1069 Drugo dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na sečevodu 

90355-00 Vstavitev elektronskega spodbujevalnika sečevoda 
Zamenjava elektronskega spodbujevalnika sečevoda 

90355-01 Odstranitev elektronskega spodbujevalnika sečevoda 

Izključuje: odstranitve z zamenjavo (90355-00 [1069]) 

90367-00 Zamenjava ureterostomske cevke 

36608-00 Pekutana menjava ureternega stenta 

Vključuje: perkutano zamenjavo skozi: 
• mehur 

• ilealni vod 

INCIZIJA 

1070 Eksploracija sečevoda 

Vključuje: drenažo 

36612-00 Laparoskopska eksploracija sečevoda 

36612-01 Eksploracija sečevoda 

1071 Ureteroliza 

Izključuje: ureterolize z repozicijo sečevoda (36615 [1078]) 
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36615-00 Laparoskopska ureteroliza 

36615-01 Ureteroliza 

1072 Ureterolitotomija 

36549-01 Laparoskopska ureterolitotomija 

36549-00 Ureterolitotomija 

37444-00 Laparoskopska ureterolitotomija po zapletu zaradi kirurškega posega na istem sečevodu 

37444-01 Ureterolitotomija po zapletu zaradi kirurškega posega na istem sečevodu 

1073 Druge incizije sečevoda 

36830-00 Endoskopsko prerezanje ustja sečevoda 

Vključuje: cistoskopijo 
uretralno dilatacijo 

36825-00 Endoskopska incizija pieloureternega spoja ali strikture uretra 

Vključuje: cistouretroskopijo 
odstranitev ureternega stenta 

zamenjavo ureternega stenta 

DESTRUKCIJA 

1074 Destruktivni posegi na sečevodu 

36806-01 Endoskopsko pregrevanje sečevoda 

Vključuje: cistoskopijo 
uretralno dilatacijo 

36809-00 Endoskopsko drobljenje kamna v sečevodu   
Endoskopsko drobljenje kamna v sečevodu z: 

• elektrohidravličnimi valovi 

• laserjem 

• ultrazvokom 

Vključuje: cistoskopijo 
retrogradno pieloskopijo 

uretralno dilatacijo 

Koda tudi pri izvajanju: 

• vstavitve ureternega stenta (36821-01 [1067]) 

EKSCIZIJA 

1075 Biopsija sečevoda 

90356-00 Perkutana biopsija sečevoda 

36806-00 Endoskopska biopsija sečevoda 
Transuretralna biopsija sečevoda 

Vključuje: cistoskopijo 
uretralno dilatacijo 

36821-02 Endoskopska krtačna biopsija sečevoda 

Vključuje: cistoskopijo 
uretralno dilatacijo 
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30075-33 Odprta biopsija sečevoda 

1076 Odstranitev sečevoda 

Vključuje: reparacijo mehurja 

Koda tudi pri izvajanju: 

• ponovne vsaditve sečevoda v mehur (glej blok [1084]) 

Izključuje: nefroureterektomije (36531 [1054]) 

36579-00 Laparoskopska delna odstranitev sečevoda 

Vključuje: anastomozo sečevoda 

36579-01 Delna odstranitev sečevoda 
Ekscizija spremembe sečovoda 

Vključuje: anastomozo sečevoda 

36579-02 Laparoskopska popolna odstranitev sečevoda 

36579-03 Popolna odstranitev sečevoda 

1077 Druge ekscizije sečevoda 

36848-00 Endoskopska resekcija ureterokele 

Vključuje: cistoskopijo 
uretralno dilatacijo 

Koda tudi pri izvajanju: 

• ekstrakcije kamna v sečevodu (36857-00 [1068]) 

REPARACIJA 

1078 Ureteroliza z repozicijo sečevoda 

36615-02 Laparoskopska ureteroliza z repozicijo sečevoda 

36615-03 Ureteroliza z repozicijo sečevoda 

1079 Reparacija prekinjenega sečevoda 

36573-00 Laparoskopska reparacija prekinjenega sečevoda 

36573-01 Reparacija prekinjenega sečevoda 

1080 Izpeljava sečevoda na kožo   

Oblikovanje kožne ureterostome 

Vključuje: vstavitev ureterostomske cevke (stenta) 

36585-00 Laparoskopska izpeljava sečevoda na kožo, enostranska 

36585-01 Izpeljava sečevoda na kožo, enostranska 

36585-02 Laparoskopska izpeljava sečevoda na kožo, obojestranska 

36585-03 Izpeljava sečevoda na kožo, obojestranska 

1081 Izpeljava enega sečevoda v drugi sečevod 

Oblikovanje: 

• transureterostome 
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• ureteroureterostome 

36597-00 Laparoskopska izpeljava enega sečevoda v drugi sečevod 

36597-01 Izpeljava enega sečevoda v drugi sečevod 

1082 Izpeljava sečevoda v črevo 

Anastomoza sečevoda v črevo 

Oblikovanje: 

• ureteroenterostome 

• ureterosigmoidostome 

36594-00 Laparoskopska izpeljava sečevoda v črevo, enostranska 

36594-01 Izpeljava sečevoda v črevo, enostranska 

36594-02 Laparoskopska izpeljava sečevoda v črevo, obojestranska 

36594-03 Izpeljava sečevoda v črevo, obojestranska 

1084 Reimplantacija sečevoda v mehur 

36588-00 Laparoskopska reimplatacija sečevoda v mehur, enostranska 

36588-01 Reimplatacija sečevoda v mehur, enostranska 

36588-02 Laparoskopska reimplatacija sečevoda v mehur, obojestranska 

36588-03 Reimplatacija sečevoda v mehur, obojestranska 

1085 Reimplantacija sečevoda v mehur z reparacijo 

36591-00 Laparoskopska reimplantacija sečevoda v mehur z režnjem mehurja, enostranska 

36591-01 Reimplantacija sečevoda v mehur z režnjem mehurja, enostranska 

36591-02 Laparoskopska reimplantacija sečevoda v mehur z režnjem mehurja, obojestranska 

36591-03 Reimplantacija sečevoda v mehur z režnjem mehurja, obojestranska 

36591-04 Reimplantacija sečevoda v mehur s pritrditvijo na veliko ledveno mišico (psoas), enostranska 

36591-05 Reimplantacija sečevoda v mehur s pritrditvijo na veliko ledveno mišico (psoas), obojestranska 

1086 Druge reparacije na sečevodu 

36803-01 Endoskopska širitev sečevoda 

Vključuje: cistoskopijo 
uretralno dilatacijo 

36621-00 Zaprtje kožne ureterostomije 

36618-00 Laparoskopska redukcijska ureteroplastika 

36618-01 Redukcijska ureteroplastika 

90357-00 Druga reparacija sečevoda 
Šiv raztrganine sečevoda 

REVIZIJA 

1087 Revizije na sečevodu 

36609-00 Revizija črevesnega segmenta urinske izpeljave 
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36609-01 Revizija črevesnega rezervoarja urina 

36609-02 Laparoskopska revizija ureterostome 

36609-03 Revizija ureterostome 

DRUGI POSEGI 

1088 Drugi posegi na sečevodu 

90358-00 Drugi posegi na sečevodu   

MEHUR 

PREGLED 

1089 Pregledi mehurja 

36812-00 Cistoskopija 

Vključuje: uretralno dilatacijo 

36812-01 Cistoskopija skozi stomo 

DODAJANJE, VSTAVITEV, ODSTRANITEV 

1090 Urinarna kateterizacija   

36800-00 Kateterizacija mehurja   
Vstavitev stalnega urinskega katetra 

Izključuje: kateterizacije zaradi zamenjave (36800-01 [1090]) 
kateterizacije s: 

• cistostomijo (37008-00 [1093]) 

• cistotomijo (37011-00 [1093], 37008-02 [1094]) 

36800-01 Endoskopska zamenjava stalnega urinskega katetra 

Izključuje: zamenjave: 
• cistostome (36800-02 [1092]) 

• ureterostome (90367-00 [1069]) 

36800-03 Endoskopska odstranitev stalnega urinskega katetra 

Izključuje: odstranitve z zamenjavo (36800-01 [1090]) 

1091 Implantacija ali odstranitev elektronskega stimulatorja mehurja 

90359-00 Implantacija elektronskega stimulatorja mehurja 
Zamenjava elektronskega stimulatorja mehurja 

90359-01 Odstranitev elektronskega stimulatorja mehurja 

Izključuje: odstranitve zaradi zamenjave (90359-00 [1091]) 

1092 Drugo dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na mehurju 

36800-02 Zamenjava cistostome 

37041-00 Perkutana igelna aspiracija mehurja 

36851-00 Endoskopska injekcija v steno mehurja   
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Vključuje: cistouretroskopijo 
uretralno dilatacijo 

uretroskopijo 

36833-00 Endoskopska odstranitev tujka iz mehurja 

Vključuje: cistouretroskopijo 
uretralno dilatacijo 

uretroskopijo 

36842-00 Endoskopsko izpiranje koagulov iz mehurja 

Vključuje: cistouretroskopijo 
diatermijo: 

• mehurja 

• prostate 

uretralno dilatacijo 

uretroskopijo 

INCIZIJA 

1093 Cistotomija 

Izključuje: cistostomije in cistotomije kot operativnega pristopa - izpustite kodo 

37011-00 Perkutana cistotomija (cistostomija) 
Perkutana vstavitev suprapubičnega katetra (cevke) 

Vbodna cistostomija (trokarna) 

37008-00 Laporoskopska cistotomija (cistostomija) 
Laparoskopska: 

• vstavitev suprapubičnega katetra (cevke) 

• vesikostomija 

Izključuje: vbodne cistotomije (37011-00 [1093]) 

37008-01 Cistotomija (cistostomija) 
Vstavitev suprapubičnega katetra (cevke) 

Vesikostomija 

Izključuje: vbodne cistotomije (37011-00 [1093]) 

1094 Cistolitotomija 

37008-02 Laparaskopska cistolitotomija 

37008-03 Cistolitotomija 

1095 Ostale incizije na mehurju 

36812-02 Endoskopska razrešitev intraluminalnih zarastlin v mehurju 

Vključuje: uretralno dilatacijo 

37008-06 Razrešitev intraluminalnih adhezij v mehurju 

Izključuje: transuretralne razrešitve intraluminalnih adhezij (36812-02 [1095]) 

36854-00 Endoskopska incizija vratu mehurja 

 1420 

Vključuje: cistouretroskopijo 
uretralno dilatacijo 

uretroskopijo 
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DESTRUKCIJA 

1096 Destruktivni posegi na mehurju   

36840-01 Endoskopska laserska destrukcija solitarne lezije ali tkiva v mehurju, manjšega od 2 cm 
Endoskopska laserska destrukcija solitarne lezije mehurja, BDO 

Vključuje: uretralno dilatacijo 

36845-03 Endoskopska laserska destrukcija solitarnega tumorja, večjega od 2 cm v premeru 

Vključuje: uretralno dilatacijo 

36845-02 Endoskopska laserska destrukcija več tumorjev mehurja 

Vključuje: uretralno dilatacijo 

36863-00 Litotripsija v mehurju 

Vključuje: cistoskopijo 

1097 Endoskopska destrukcija lezije ali tkiva mehurja   

Vključuje: cistoskopijo 
diatermijo 

uretralno dilatacijo 

Izključuje: endoskopske destrukcije z laserjem (36840-01, 36845 [1096]) 

36840-00 Endoskopska destrukcija solitarne lezije ali tkiva v mehurju, manjšega od 2 cm 
Endoskopska destrukcija solitarne lezije mehurja, BDO 

Endoskopska diatermija vratu mehurja 

36845-00 Endoskopska destrukcija solitarnega tumorja, večjega od 2 cm v premeru 

36845-01 Endoskopska destrukcija več tumorjev mehurja 

EKSCIZIJA 

1098 Biopsija mehurja 

36836-00 Endoskopska biopsija mehurja 

Vključuje: cistouretroskopijo 
uretralno dilatacijo 

uretroskopijo 

30075-10 Biopsija mehurja 

1099 Odstranitev tujka iz mehurja 

Izključuje: odstranitve tujka z endoskopijo (36833-00 [1092]) 

37008-04 Laparoskopska odstranitev tujka iz mehurja 

37008-05 Odstranitev tujka iz mehurja 

1100 Endoskopska resekcija lezije ali tkiva mehurja 

Vključuje: cistoskopijo 
uretralno dilatacijo 

Izključuje: endoskopske resekcije z: 
• laserjem (36840-01, 36845 [1096]) 
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• drugim načinom destrukcije (36840-00, 36845 [1097]) 

divertikla mehurja (37020-00 [1103]) 

36840-02 Endoskopska resekciaj solitarne lezije ali tkiva v mehurju, manjšega od 2 cm 
Endoskopska resekcija solitarne lezije mehurja, BDO 

36845-04 Endoskopska resekcija solitarnega tumorja, večjega od 2 cm v premeru 

36845-05 Endoskopska resekcija več tumorjev mehurja 

1101 Endoskopska resekcija vratu mehurja 

Vključuje: cistouretroskopijo 
uretralno dilatacijo 

uretroskopijo 

36854-02 Endoskopska resekcija vratu mehurja 

1102 Cistektomija 

37000-00 Laparoskopska delna ekscizija mehurja 

37000-01 Delna ekscizija mehurja 

37014-00 Popolna cistektomija 

Koda tudi pri izvajanju: 

• histerektomije (glej blok [1268]) 

• radikalne disekcije medenične bezgavke (90282-02 [811]) 

• radikalne prostatektomije (37209-00 [1167]) 

• transplantacije sečevoda (glej bloke [1080] do [1082]) 

• reimplantacije sečevoda (glej bloka [1084] in [1085]) 

• uretrektomije (37330 [1118]) 

1103 Druge ekscizije  na mehurju 

37020-00 Laparoskopska ekscizija divertikla mehurja 

37020-01 Ekscizija divertikla mehurja 

90360-00 Ekscizija druge lezije mehurja 
Ekscizija lezije mehurja, BDO 

Izključuje: endoskopske ekscizije lezije mehurja (glej blok [1100]) 

REPARACIJA 

1104 Reparacija rupture mehurja 

37004-00 Laparoskopska reparacija rupture mehurja 

37004-03 Reparacija počenega mehurja 

1105 Zaprtje fistule mehurja 

37023-00 Laparoskopsko zaprtje vezikokutane fistule 
Laparoskopska revizija vezikokutane fistule 

37023-01 Zaprtje vezikokutane fistule 
Revizija vezikokutane fistule 

37038-00 Laparoskopsko zaprtje vezikointestinalne fistule 

37038-01 Zaprtje vezikointestinalne fistule 
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37029-00 Laparoskopsko zaprtje vezikovaginalne fistule 

Vključuje: omentalni reženj 

37029-01 Zaprtje vezikovaginalne fistule transabdominalno 

Vključuje: omentalni reženj 

1106 Reparacija mehurja pri ekstrofiji 

37050-00 Primarna reparacija mehurja pri ekstrofiji 

Koda tudi pri izvajanju: 

• rekonstrukcije sečevoda (37375-00 [1123]) 

Izključuje: sekundarne reparacije mehurja pri ekstrofiji (37842 [1106]) 

37842-02 Sekundarna reparacija mehurja pri ekstrofiji 

Vključuje: zategovanje vratu mehurja 

37842-03 Sekundarna reparacija mehurja pri ekstrofiji z reimplantacijo sečevoda 

Vključuje: zategovanje vratu mehurja 

1107 Povečanje mehurja 

Izključuje: oblikovanje novega mehurja (36606-03 [1129]) 

37047-00 Laparoskopsko povečanje mehurja s črevesom 

37047-01 Povečanje mehurja s črevesom 

1108 Druge reparacije na mehurju 

36827-00 Endoskopsko nadzorovana hidrodilatacija mehurja 

Vključuje: cistouretroskopijo 
uretroskopijo 

37053-00 Laparoskopska transekcija mehurja in reanastomoza na trigonum mehurja 

37053-01 Transekcija mehurja in reanastomoza na trigonum mehurja 

37045-00 Oblikovanje kontinentne valvule 
Kožna apendikovezikostomija 

37004-01 Druga (laparoskopska) reparacija mehurja 

37004-02 Druga reparacija mehurja 

DRUGI POSEGI 

1109 Postopki zaradi moške stresne inkontinence   

Izključuje: posegov zaradi ženske stresne inkontinence (glej blok [1110]) 

37339-01 Parauretralno injiciranje zaradi stresne inkontinence pri moškem 

37044-00 Retropubični posegi zaradi stresne inkontinence pri moškem 

Vključuje: posege s protezo 

37044-03 Revizija retropubičnega posega zaradi stresne inkontinence pri moškem 

Vključuje: posege s protezo 
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1110 Postopki zaradi ženske stresne inkontinence 

37339-00 Parauretralno injicianje zaradi ženske stresne inkontinence 
Augmentacijska uretroplastika - Politef 

Parauretralna implantacija inertnega materiala 

Parauretralno injiciranje: 

• kolagena 

• makroplastike 

• materiala Polytef 

Vključuje: cistoskopijo 
uretroskopijo 

37043-00 Transvaginalna suspenzija z iglo zaradi stresne inkontinence 
Plikacija uretrovezikalnega stika 

Postopki: 

• Gittes 

• Kelly(-Kennedy)(uretrovezikalna plikacija) 

• Pereyra 

• Raz 

• Stamey 

Vključuje: transvaginalno suspenzijo s protezo 

35599-00 Sling plastika zaradi ženske stresne inkontinence 
Vstavitev: 

• transobturatorskega suburetralnega traku (TOT) 

• transvaginalnega nenapetostnega traku (TVT) 

Intravaginalna sling plastika 

Postopek z nenapetostnim vaginalnim trakom 

Postopek s transobturatorskim suburetralnim trakom 

Vključuje: kombiniran abdominovaginalni ali abdominalni ali vaginalni pristop 
sling plastiko s protezo 

Izključuje: revizije sling plastike zaradi ženske stresne inkontinence (35599-01 [1110]) 

35599-01 Revizija sling plastike zaradi ženske stresne inkontinence 
Zamenjava: 

• transobturatorskega suburetralnega traku (TOT) 

• transvaginalnega zrahljanega traku (TVT) 

Revizija: 

• intravaginalne sling plastike 

• postopka z nenapetostnim vaginalnim trakom 

• postopka s transobturatorskim suburetralnim trakom 

Vključuje: revizijo s protezo 

37340-00 Prerezanje traka ob sečnici po predhodni operaciji zaradi stresne inkontinence 
Odstranitev: 

• transobturatorskega suburetralnega traku (TOT) 

• transvaginalnega zrahljanega traku (TVT) 

• traka ob sečnici po predhodni operaciji zaradi stresne inkontinence 

Izključuje: revizije sling plastike zaradi stresne inkontinence (35599-01 [1110]) 

37044-01 Retropubični posegi zaradi ženske stresne inkontinence 
Burcheva kolposuspenzija 

Cistouretropeksija s suprapubično suspenzijo 

Laparoskopska retropubična operacija vratu mehurja 

Postopek Marshall-Marchetti-Kranz 

Paravaginalna in vaginalna obturatorska polica 

Retropubična uretralna suspenzija 

Suprapubični poseg zaradi stresno inkontinenco 

Šiv periuretralnega tkiva zaradi pubične simfize 

Uretrovaginalna fiksacija (na Cooperjev ligament) 

Uretrovezikalna suspenzija 

Vaginalna kolposuspenzija 
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Vključuje: retropubične posege s protezo 

Izključuje: revizije retropubičnega posega zaradi stresne inkontinence (37044-02 [1110]) 

37044-02 Revizija retropubičnega posega zaradi ženske stresne inkontinence 

Vključuje: revizijo s protezo 

1111 Drugi postopki na mehurju 

90363-00 Drugi diagnostični posegi na mehurju 

Opomba: Za nekirurške diagnostične posege glej poglavje 19 

90363-01 Drugi posegi na mehurju 

SEČNICA 

Vključuje: bulbouretralno žlezo [Cowperjeva žleza] 
periuretralno tkivo 

PREGLED 

1112 Pregledi sečnice 

37315-00 Uretroskopija 

Izključuje: uretroskopije s cistoskopijo (36812-00 [1089]) 

DODAJANJE, VSTAVITEV, ODSTRANITEV 

1113 Vstavitev, zamenjava ali odstranitev umetne zapiralke sečnice 

Izključuje: revizije umetne zapiralke sečnice (37390-00 [1124]) 

37387-00 Vstavitev umetne zapiralke sečnice 

Vključuje: vstavitev: 
• balona 

• črpalke 

Izključuje: vstavitve zaradi zamenjave (37390-01 [1113]) 

37381-00 Vstavitev manšete umetne zapiralke sečnice, perinealni pristop 

37384-00 Vstavitev manšete umetne zapiralke sečnice, abdominalni pristop 

37390-01 Zamenjava umetne zapiralke sečnice 

37390-02 Odstranitev umetne zapiralke sečnice 

Izključuje: odstranitve z zamenjavo (37390-01 [1113]) 

1114 Drugo dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na sečnici 

Vključuje: cistoskopijo 

36811-01 Endoskopska vstavitev sečničnega stenta 

37318-00 Endoskopska odstranitev tujka iz sečnice 

36811-00 Endoskopska vstavitev sečnične proteze 

Izključuje: sečničnega stenta (36811-01 [1114]) 
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INCIZIJA 

1115 Incizije sečnice 

37321-00 Prerezanje zunanjega ustja sečnice 

37324-00 Zunanje prerezanje sečnice 
Drenaža bulbouretralne žleze 

Incizija periuretralnega tkiva 

36854-01 Endoskopska incizija uretralnega sfinktra 

Vključuje: cistouretroskopijo 
uretralno dilatacijo 

uretroskopijo 

37324-01 Notranje prerezanje sečnice 

Izključuje: optične uretrotomije (37327-00 [1115]) 

37327-00 Prerezanje sečnice z laserjem 
Prerezanje sečnice z laserjem za uretralno strikturo 

DESTRUKCIJA 

1116 Destruktivni posegi na sečnici 

35527-00 Izžiganje karunkule uretre 

36815-01 Endoskopska destrukcija kondilomov sečnice 

Vključuje: cistouretroskopijo 

37318-01 Endoskopska diatermija sečnice 
Endoskopska destrukcija lezije sečnice 

Izključuje: sečničnih bradavic (36815-01 [1116]) 

37318-02 Endoskopsko drobljenje ali odstranjevanje kamnov v sečnici 

37318-03 Endoskopsko drobljenje ali odstranjevanje kamnov v sečnici z laserjem 

37854-00 Endoskopska destrukcija (prirojene) zaklopke sečnice 

Vključuje: cistouretroskopijo 

EKSCIZIJA 

1117 Biopsija sečnice 

37318-04 Endoskopska biopsija sečnice 

30075-31 Biopsija sečnice 
Biopsija periuretralnega tkiva 

1118 Druge ekscizije sečnice 

35523-00 Ekscizija karunkule sečnice 

36854-03 Endoskopsko prerezanje zunanje zapiralke sečnice 

Vključuje:  cistouretroskopijo 

 širitev sečnice 

 uretroskopijo 

37369-00 Ekscizija izpadle sluznice sečnice 
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37372-00 Ekscizija divertikla sečnice 

37800-00 Ekscizija prehodnega urahusa 

37330-00 Delna odstranitev sečnice 
Eksicizija: 

• periuretralnega tkiva 

• lezije sečnice (tumor) 

37330-01 Popolna odstranitev sečnice 

REPARACIJA 

1119 Zaprtje fistule sečnice 

37333-00 Zaprtje sečnično-nožnične fistule 

37336-00 Zaprtje sečnično-rektalne fistule 

1120 Reparacija raztrganine sečnice 

Izključuje: reparacije poškodb sečnice, nastalih med porodom (90480-00 [1344]) 

37306-00 Reparacija raztrganine ali pretrganja končnega dela sečnice 

37309-00 Reparacija raztrganine ali pretrganja prostatičnega ali membranoznega dela sečnice 

1121 Plastika sečnice 

37345-00 Plastika sečnice stopenjska - 1. stopnja 

37348-00 Plastika sečnice stopenjska - 2. stopnja 

37342-00 Plastika sečnice v eni seji 
Plastika sečnice, BDO 

1122 Druge reparacije na sečnici 

37300-00 Širjenje sečnice z dilatatorji 

37303-00 Širjenje zožitve sečnice 

90371-00 Balonsko širjenje sečnice z uporabo interventnih radioloških metod 

37324-02 Zunanja sečnična stoma 

90364-00 Druga reparacija sečnice 

REKONSTRUKCIJA 

1123 Rekonstrukcije na sečnici 

37375-00 Rekonstrukcija zapiralke sečnice 
Cistouretroplastika in plastika vratu mehurja 

Rekonstrukcija s tubulacijo mehurja 

Izključuje: rekonstrukcije z radikalno prostatektomijo (37210-00, 37211-00 [1167]) 

REVIZIJA 

1124 Revizije na sečnici 

37390-00 Revizija umetne zapiralke sečnice 
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DRUGI POSEGI 

1125 Drugi postopki na sečnici 

90365-00 Drugi posegi na sečnici 

DRUGI DELI SEČIL 

DESTRUKCIJA 

1126 Destruktivni posegi na drugih delih sečil 

36546-00 Zunajtelesno drobljenje kamnov z udarnimi valovi [ESWL] v sečilih 

Vključuje: mehur, ledvica ali ureter 

Koda tudi pri izvajanju: 

• cistoskopije (36812-00 [1089]) 

• vstavitve ureternega stenta (36821-01 [1067]) 

INCIZIJA 

1127 Incizije na drugih delih sečil   

90369-00 Eksploracija tkiv ob sečnem mehurju 
Razrešitev adhezij ob sečnem mehurju 

Ekscizija tkiv ob sečnem mehurju 

Incizija tkiv ob sečnem mehurju 

EKSCIZIJA 

1128 Ekscizije na drugih delih sečil 

30075-32 Biopsija tkiv ob ledvici ali sečnem mehurju 

DRUGI POSEGI 

1129 Drugi postopki na sečilih   

36600-02 Oblikovanje inkontinentnega urinskega rezervoarja iz črevesa 
Oblikovanje ilealnega ali kolonskega voda 

Vključuje: oblikovanje kožne abdominalne stome 

 izolacijo črevesnega segmenta (resekcija in anastomoza) 

 reimplantacijo sečevodov 

36606-00 Oblikovanje kontinentnega urinskega rezervoarja iz črevesa 

Vključuje: oblikovanje: 

• kožne abdominalne stome 

• nepovratne zaklopke 

izolacijo črevesnega segmenta (resekcija in anastomoza) 

reimplantacijo sečevodov 

36606-03 Oblikovanje kontinentnega urinskega rezervoarja iz črevesa z anastomozo na sečnico 
Oblikovanje novega mehurja 

Vključuje: izolacijo črevesnega segmenta (resekcija in anastomoza) 

reimplantacijo sečevodov 

90366-00 Drugi posegi na sečilih 
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POGLAVJE 12 

KLINIČNI POSEGI NA MOŠKIH SPOLNIH ORGANIH  
(BLOKI 1160–1203) 

PROSTATA IN SEMENSKI MEŠIČKI 

DODAJANJE, VSTAVITEV, ODSTRANITEV  

1160 Dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na prostati ali semenskih mešičkih 

37218-01 Injiciranje v prostato 

37223-00 Vstavitev prostatičnega stenta/vložka z ultrazvočno kontrolo 

37223-01 Vstavitev prostatičnega stenta/vložka s kontrolo očesa 

INCIZIJA 

1161 Incizije prostate ali semenskih mešičkov 

37221-00 Endoskopska drenaža abscesa prostate 

37212-01 Drenaža abscesa prostate 
Drenaža periprostatičnega abscesa 

37212-02 Incizija prostate 
Incizija periprostatičnega tkiva 

Litotomija prostate 

Izključuje: drenaže abscesa prostate (37212-01 [1161]) 

90391-00 Incizija semenskih mešičkov 
Incizija semenskih mešičkov 

DESTRUKCIJA 

1162   Destrukcija prostatičnega tkiva 

37224-00 Endoskopski posegi  na prostati 
Endoskopski poseg na periprostatičnem tkivu 

Vključuje: endoskopske posege z: 

• diatermijo 

• laserjem 

37224-01 Endoskopska resekcija prostate 
Endoskopska resekcija periprostatičnega tkiva 

Izključuje: endoskopske resekcije z lasersko resekcijo (37224-00 [1162]) 

90392-00 Oskrba pooperativne krvavitve iz prostate 
Koagulacija ležišča prostate 

Cistoskopija zaradi nadzora krvavitve prostate 

EKSCIZIJA 
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1163 Zaprta biopsija prostate ali semenskih mešičkov 

37218-00 Perkutana [igelna] biopsija prostate 
Aspiracija prostate 

Izključuje: transrektalne igelne biopsije prostate (37219-00 [1163]) 

30094-08 Perkutana [igelna] biopsija semenskih mešičkov 
Aspiracija semenskih mešičkov 

Transrektalna igelna biopsija semenskih mešičkov 

37219-00 Transrektalna [igelna] biopsija prostate 

Koda tudi pri izvajanju: 

• transrektalnega ultrazvoka prostate (55600-00 [1943]) 

37215-00 Endoskopska biopsija prostate 

Vključuje:  cistoskopijo 

1164 Odprta biopsija prostate ali semenskih mešičkov 

37212-00 Biopsija prostate 
Biopsija periprostatičnega tkiva 

Perinealna biopsija prostate 

30075-21 Biopsija semenskih mešičkov 

1165 Transuretralna prostatektomija 

Vključuje:  cistoskopijo 

 cistotomijo s suprapubično punkcijo 

 uretroskopijo 

Izključuje: transuretralne ultrazvočno vodene laserske prostatektomije [TULIP] (37207-00 [1166]) 

37203-00 Transuretralna resekcija prostate [TURP] 

 1420 

Transuretralna endoskopska prostatektomija 

Vključuje:  transuretralno endoskopsko prostatektomijo s/z: 

• hladnim udarom 

• diatermijo 

37201-00 Transuretralna igelna ablacija prostate [TUNA] 
Transuretralna radiofrekvenčna igelna ablacija prostate 

37203-02 Transuretralna električna evaporizacija prostate 

1166 Druga zaprta prostatektomija 

Vključuje: cistoskopijo 

cistotomijo s suprapubično punkcijo 

uretroskopijo 

37207-00 Endoskopska laserska ablacija prostate 
Transuretralna ultrazvočno vodena laserska prostatektomija [TULIP] 

Vizualna laserska prostatektomija [VLAP] 

37207-01 Endoskopska laserska ekscizija prostate 

37203-03 Zamrzovanje prostate 
Krio-prostatektomija 

Krio-operacija prostate 

37203-04 Mikrovalovna termoterapija prostate 
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37203-05 Ablacija prostate (transrektalna) s pomočjo fokusiranega ultrazvoka velike jakosti [HIFUS] 

37209-01 Laparoskopska radikalna prostatektomija 
Laparoskopska popolna prostatektomija 

Vključuje:  ekscizijo: 

• semenskih mešičkov 

• semenovoda 

Koda tudi pri izvajanju: 

• pelvične limfadenektomije (90282-02 [811]) 

37210-01 Laparoskopska radikalna prostatektomija z rekonstrukcijo vratu mehurja 
Laparoskopska popolna prostatektomija z rekonstrukcijo vratu mehurja 

Vključuje:  ekscizijo: 

• semenskih mešičkov 

• semenovoda 

37211-01 Laparoskopska radikalna prostatektomija z rekonstrukcijo vratu mehurja in pelvično 
limfadenektomijo 
Laparoskopska popolna prostatektomija z rekonstrukcijo vratu mehurja in pelvično limfadenektomijo 

Vključuje: ekscizijo: 

• semenskih mešičkov 

• semenovoda 

37203-06 Druge zaprte prostatektomije 

1167 Odprta prostatektomija 

Vključuje:  cistotomijo s suprapubično punkcijo 

37200-03 Suprapubična prostatektomija 
Transvezikalna prostatektomija 

37200-04 Retropubična prostatektomija 

37209-00 Radikalna prostatektomija 
Popolna prostatektomija 

Vključuje:  ekscizijo: 

• semenskih mešičkov 

• semenovoda 

Koda tudi pri izvajanju: 

• pelvične limfadenektomije (90282-02 [811]) 

Izključuje: laparoskopske radikalne prostatektomije (37209-01 [1166]) 

37210-00 Radikalna prostatektomija z rekonstrukcijo vratu mehurja 
Popolna prostatektomija z rekonstrukcijo vratu mehurja 

Vključuje:  ekscizijo: 

• semenskih mešičkov 

• semenovoda 

Izključuje: laparoskopske radikalne prostatektomije z rekonstrukcijo vratu mehurja (37210-01 [1166]) 

37211-00 Radikalna prostatektomija z rekonstrukcijo vratu mehurja in odstranitvijo bezgavk medenice 
Popolna prostatektomija z rekonstrukcijo vratu mehurja in pelvično limfadenektomijo 

Vključuje:  ekscizijo: 

• semenskih mešičkov 

• semenovoda 

Izključuje: laparoskopske radikalne prostatektomije z rekonstrukcijo vratu mehurja in pelvično 

limfadenektomijo (37211-01 [1166]) 
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37200-05 Druga odprta prostatektomija 
Perinealna prostatektomija 

1168 Druge ekscizije na prostati in semenskih mešičkih 

90407-00 Ekscizija druge spremembe na prostati 

90393-00 Ekscizija semenskih mešičkov 

REPARACIJA 

1169 Reparacije na prostati ali semenskih mešičkih 

90394-00 Transuretralna balonska dilatacija prostatične uretre 

Izključuje: dilatacije zožitve sečnice (37303-00 [1122]) 

DRUGI POSEGI 

1170 Drugi posegi na prostati ali semenskih mešičkih 

90395-00 Drugi posegi na prostati 

90395-01 Drugi posegi na semenskih mešičkih 

SKROTUM IN VAGINALNA TUNIKA TESTISA  

DODAJANJE, VSTAVITEV, ODSTRANITEV 

1171 Dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na skrotumu ali tuniki vaginalis testisa 

30628-00 Perkutana aspiracija hidrokele 
Perkutana aspiracija vaginalne tunike testisa 

Punktiranje hidrokele 

INCIZIJA 

1172  Eksploracija skrotuma 

Aspiracija spermatokele 

Incizija in drenaža: 

• skrotuma 

• vaginalne tunike testisa  

Izključuje: eksploracije skrotuma z/s: 

• biopsijo: 

 • skrotuma (37604 [1173]) 

 • semenskih mešičkov (30094-08 [1163], 30075-21 [1164]) 

 • semenskega povesma, obmodka, semenovoda (30644-06 [1180]) 

 • testisa (30644-04, 30644-05 [1180]) 

 • vaginalne tunike testisa (37604 [1173]) 

• pričvrstitvijo testisa (37604 [1175]) 

• orhidopeksijo pri nespuščenem testisu (37803 [1186], 37809 [1188]) 

37604-00 Eksploracija vsebine skrotuma, enostranska 

37604-01 Eksploracija vsebine skrotuma, obojestranska 

EKSCIZIJA 

1173 Eksploracija vsebine skrotuma z biopsijo 
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Aspiracija spermatokele }  

Incizija in drenaža:  } 

• skrotuma } z biopsijo 

• vaginalne tunike testisa }  

Biopsija vaginalne tunike testisa 

Izključuje: eksploracije vsebine skrotuma z/s: 

• biopsijo: 

 • semenskih mešičkov (30094-08 [1163], 30075-21 [1164]) 

 • semenskega povesma, obmodka, semenovoda (30644-06 [1180]) 

 • testisa (30644-04, 30644-05[1180]) 

• pričvrstitvijo testisa (37604 [1175]) 

• orhidopeksijo pri nespuščenem testisu (37803 [1186], 37809 [1188]) 

37604-02 Eksploracija vsebine skrotuma z biopsijo, enostranska 

37604-03 Eksploracija vsebine skrotuma z biopsijo, obojestranska 

1174 Druge ekscizije na skrotumu ali tuniki vaginalis testisa 

90396-00 Ekscizija lezije na tuniki vaginalis testisa 

Izključuje: ekscizije hidrokele (30631-00 [1182]) 

37438-00 Delno izrezanje skrotuma 
Ekscizija ali destrukcija lezije na skrotumu 

REPARACIJA 

1175 Reparacije na skrotumu ali tuniki vaginalis 

37604-04 Eksploracija vsebine skrotuma s fiksacijo testisa, enostranska 
Detorzija testisa s fiksacijo, enostranska 

Izključuje: orhidopeksije nespuščenega testisa (37803-00 [1186]) 

  pričvrstitve moda (37604-07 [1188]) 

  revizije orhidopeksije (37809-00 [1188]) 

37604-05 Eksploracija skrotalne vsebine s fiksacijo testisov, obojestranska 
Detorzija testisa s fiksacijo, obojestranska 

Izključuje: orhidopeksije nespuščenega testisa (37803-01 [1186]) 

  pričvrstitve moda (37604-08 [1188]) 

  revizije orhidopeksije (37809-01 [1188]) 

90397-00 Šivanje raztrganine skrotuma ali tunike vaginalis testisa 

90397-01 Druge reparacije skrotuma ali tunike vaginalis testisa 
Oskrba skrotalne fistule 

DRUGI POSEGI 

1176 Drugi posegi na skrotumu ali tuniki vaginalis testisa 

90398-00 Drugi diagnostični posegi na skrotumu ali tuniki vaginalis testisa 

Opomba: Za nekirurške diagnostične posege glej poglavje 19 

90398-01 Drugi posegi na skrotumu ali tuniki vaginalis testisa 

TESTIS, SEMENOVOD, OBMODEK AND SEMENSKI POVESEM 

DODAJANJE, VSTAVITEV, ODSTRANITEV 
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1177 Dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na testisu, semenovodu, obmodku ali semenskem  
povesmu 

90401-02 Perkutana aspiracija testisa 

Vključuje: odvzem semenske tekočine za reprodukcijo z biomedicinsko pomočjo 

Izključuje: mikro-epididimalne aspiracije sperme (37604-06 [1178]) 

   perkutane biopsije (30094-07 [1180]) 

13221-00 Priprava semena za reprodukcijo z biomedicinsko pomočjo 

INCIZIJA 

1178 Incizije testisa, semenovoda, obmodka ali semenskega povesma 

37623-00 Prekinitev semenovoda, enostranska 

37623-01 Prekinitev semenovoda, obojestranska 

37604-06 Incizija testisa 
Aspiracija testisa 

mikro-epididimalna aspiracija sperme 

Vključuje: odvzem semenske tekočine za reprodukcijo z biomedicinsko pomočjo 

Izključuje: perkutane aspiracije testisa (90401-02 [1177]) 

30644-00 Prekinitev obmodka 

Izključuje: prekinitve obmodka z orhidopeksijo (37803 [1186], 37809 [1188]) 

30644-01 Eksploracija semenskega povesma 
Visoko podvezovanje spermatične vene 

Incizija semenskega povesma 

Vključuje: ekscizijo hidrokele 

reparacijo varikokele 

Koda tudi pri izvajanju: 

• testikularne biopsije (30644-04, 30644-05 [1180]) 

37812-00 Dimeljska eksploracija zaradi netipnega testisa 

Izključuje: dimeljske eksploracije z orhidopeksijo (37803 [1186]) 

DESTRUKCIJA 

1179 Destruktivni posegi na testisu, semenovodu, obmodku ali semenskem povesmu 

30644-02 Podvezanje semenovoda 
Stiskanje semenovoda 

Ločevanje semenovoda 

30644-03 Podvezanje semenskega povesma 

EKSCIZIJA 

1180 Biopsija testisa,semenovoda, obmodka ali semenskega  povesma 

30094-07 Perkutana [igelna] biopsija testisa 

30644-04 Testikularna biopsija, enostranska 

Izključuje: perkutane [igelne] biopsije testisa (30094-07 [1180]) 
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30644-05 Testikularna biopsija, obojestranska 

Izključuje: perkutane [igelne] biopsije testisa (30094-07 [1180]) 

30644-06 Biopsija semenskega povesma, obmodka ali semenovoda 

1181 Ekscizija spremembe na testisu, obmodku ali semenskem povesmu 

37601-02 Ekscizija ciste obmodka, enostranska 

Izključuje: ekscizije spermatokele (37601-00 [1182]) 

37601-03 Ekscizija ciste obmodka, obojestranska 

Izključuje: ekscizije spermatokele (37601-01 [1182]) 

30644-07 Ekscizija spremembe na testisu 
Destrukcija spremembe na testisu 

30644-08 Ekscizija spremembe na semenskem povesmu ali obmodku 
Ekscizija apendiks epididimisa 

Izključuje:  ekscizije ciste obmodka (37601 [1181]) 

1182 Ekscizija semenskega povesma 

30631-00 Ekscizija hidrokele 
Ekscizija hidrokele: 

• semenskega povesma 

• vaginalne tunike testisa 

Izključuje: ekscizije hidrokele z: 

• eksploracijo semenskega povesma (30644-01 [1178]) 

• orhidektomijo (30641 [1184]) 

37601-00 Ekscizija spermatokele, enostranska 

37601-01 Ekscizija spermatokele, obojestranska 

30644-09 Ekscizija semenskega povesma 

1183 Vazektomija in epididimektomija 

37623-02 Vazektomija, enostranska 

37623-03 Vazektomija, obojestranska 

37613-00 Epididimektomija, enostranska 

37613-01 Epididimektomija, obojestranska 

1184 Orhidektomija 

Vključuje:  ekscizijo hidrokele 

 reparacijo varikokele 

30641-00 Orhidektomija, enostranska 
Ekscizija testisa 

Odstranitev preostalega (posamičnega) testisa 

30641-01 Orhidektomija, obojestranska 
Ekscizija testisa 

30641-02 Orhidektomija z vstavitvijo testis proteze, enostranska 

30641-03 Orhidektomija z vstavitvijo testis proteze, obojestranska 
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REPARACIJA 

1185 Vazovazostomija in vazoepididimostomija 

37619-00 Vazovazostomija, enostranska 

37619-01 Vazovazostomija, obojestranska 

37619-02 Vazoepididimostomija, enostranska 

37619-03 Vazoepididimostomija, obojestranska 

37616-00 Mikrokirurška vazovazostomija, enostranska 

37616-01 Mikrokirurška vazovazostomija, obojestranska 

37616-02 Mikrokirurška vazoepididimostomija, enostranska 

37616-03 Mikrokirurška vazoepididimostomija, obojestranska 

1186 Orhidopeksija nespuščenega testisa 

Mobilizacija in zamenjava testisa v skrotumu 

Stephen-Fowler  }  

Torek (-Bevan)  } postopek 

Transplantacija v in fiksacija (ektopičnega) (nespuščenega) testisa v skrotum 

Vključuje:  eksploracijo vsebine skrotuma 

Izključuje: fiksacije spuščenega testisa (37604 [1175]) 

pričvrstitve testisa (37604 [1188]) 

revizije orhidopeksije pri nespuščenem testisu (37809 [1188]) 

37803-00 Orhidopeksija nespuščenega testisa, enostranska 

37803-01 Orhidopeksija nespuščenega testisa, obojestranska 

1187 Druge reparacije na testisu, semenovodu, obmodku ali semenskem povesmu 

90399-00 Derotacija torzije testisa ali semenskega povesma 

Izključuje: derotacije s/z: 

• fiksacijo (37604 [1175]) 

• orhidopeksijo (37803 [1186], 37809 [1188]) 

30635-00 Reparacija varikokele  
Ekscizija varikokele 

Izključuje: reparacije z: 

• eksploracijo semenskega povesma (30644-01 [1178]) 

• orhidektomijo (30641[1184]) 

90400-00 Druge reparacije na testisu 
Šivanje raztrganine testisa 

30644-10 Druga reparacija semenovoda in obmodka 
Odstranjevanje: 

• ligature iz semenovoda 

• zaklopke iz semenovoda 

Šivanje raztrganine semenovoda in obmodka 

Izključuje: reparacije semenskega povesma in obmodka (30644-11 [1187]) 

30644-11 Druga reperacija semenskega povesma in obmodka 
Šivanje raztrganine semenskega povesma in obmodka 
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Izključuje: reparacije obmodka in semenovoda, BDO (30644-10 [1187]) 

 reparacije z orhidopeksijo (37604 [1175]) 

REVIZIJA 

1188 Revizije testisa, semenovoda, obmodka ali semenskega povesma 

37604-07 Pričvrstitev moda (orhidopeksija), enostranska 
Pričvrstitev moda zaradi torzije, enostranska 

Vključuje:  eksploracijo vsebine skrotuma 

Izključuje: pričvrstitve pri nespuščenem testisu (37809 [1188]) 

37604-08 Pričvrstitev moda (orhidopeksija), obojestranska 
Pričvrstitev moda zaradi torzije, obojestranska 

Vključuje:  eksploracijo vsebine skrotuma 

Izključuje: pričvrstitve pri nespuščenem testisu (37809 [1188]) 

37809-00 Revizija orhidopeksije pri nespuščenem testisu, enostranska 

37809-01 Revizija orhidopeksije pri nespuščenem testisu, obojestranska 

DRUGI POSEGI 

1189 Drugi posegi na testisu, semenovodu, obmodku ali semenskemu povesmu 

90401-00 Drugi diagnostični posegi na testisu 

Opomba: Za nekirurške diagnostične posege glej poglavje 19 

90401-01 Drugi posegi na testisu 
Injiciranje zdravila v testis 

30644-12 Drugi posegi na semenskem povesmu, obmodku ali semenovodu 

PENIS 

PREGLED 

1190 Pregledi na penisu 

37815-00 Hipospadija, preiskava s testom erekcije 

DODAJANJE, VSTAVITEV, ODSTRANITEV 

1191 Vstavitev ali odstranitev penis proteze 

Izključuje: zamenjave delov za penis protezo: 

• celotne (37432-01 [1201]) 

• delne (37432-00 [1201]) 

37429-00 Vstavitev črpalke in rezervoarja za uravnavanje tlaka v penis protezi 

37426-00 Vstavitev ali odstranitev penis proteze, nenapihljive 

37426-01 Vstavitev penis proteze, napihljive 

37432-02 Odstranitev delov za penis protezo brez nadomestila 

1192 Drugo dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na penisu 
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37415-00 Injekcija v penis 

Opomba: Izvaja se za zdravljenje impotence 

13290-00 Zbiranje semena z zbiralnikom 
Zbiranje semena z: 

• električnim ejakulatorjem 

• vibratorjem 

Vključuje: katetrizacijo mehurja 

drenažo mehurja 

INCIZIJA 

1193 Dekompresija priapizma 

37393-00 Dekompresija priapizma s punkcijo skozi glans - kavernozno-spongiozni spoj (šant) 

Vključuje:  izpiranje 

Izključuje: dekompresije z anastomozo (37396-00 [1202]) 

37393-01 Dekompresija priapizma z aspiracijo penisa 

Vključuje:  izpiranje 

1194 Druge incizije na penisu 

90402-00 Incizija penisa 

90402-01 Razrešitev zarastlin penisa 

90402-02 Dorzalna ali stranska incizija na prepuciju 

DESTRUKCIJA 

1195 Destruktivni posegi na penisu 

36815-00 Endoskopska destrukcija kondilomov penisa 

Vključuje:  cistouretroskopijo 

30663-00 Kontrola krvavitve po obrezanju moškega 

37420-00 Podvezava ven penisa pri erektilni disfunkciji 
Podvezava vene globoko v Buckovi fasciji, vključno z globokimi kavernoznimi venami 

Vključuje:  farmakološki preizkus erekcije 

Opomba: Izvaja se za zdravljenje impotence 

EKSCIZIJA 

1196 Ekscizije na penisu 

30075-27 Biopsija penisa 

30653-00 Obrezanje moškega 

90403-00 Lokalna ekscizija spremembe na penisu 

Izključuje: endoskopske destrukcije kondilomov penisa (36815-00 [1195]) 

37402-00 Delna amputacija penisa 

37405-00 Celotna amputacija penisa 
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Radikalna amputacija penisa 

REPARACIJA 

1197 Korekcija penilnega vezivnega tračka 

Vključuje:  ekscizijo fibrozne lehe 

37417-00 Korekcija horde penisa 

37417-01 Korekcija horde penisa s presadkom 

37418-00 Korekcija horde penisa s sprostitvijo sečnice 

37418-01 Korekcija horde penisa z vstavitvijo presadka in sprostitvijo sečnice 

1198 Reparacija hipospadij 

37833-00 Hipospadija, reparacija pooperativne fistule sečnice 

37818-00 Glanuloplastika pri hipospadiji 

Vključuje:  vsak pomik meatusa 

37354-00 Meatotomija in hemicirkumcizija pri hipospadijah 

37827-00 Hipospadija, stopenjska reparacija, 1. stopnja 

37830-00 Hipospadija, stopenjska reparacija, 2. stopnja 

37821-00 Distalna hipospadija, reparacija v eni seji 

37824-00 Proksimalna hipospadija, reparacija v eni seji 

1199 Reparacija epispadije 

37836-00 Epispadija, stopenjska reparacija, 1. stopnja 

37839-00 Epispadija, stopenjska reparacija, 2. stopnja 

37842-00 Epispadija, sekundarna reparacija 

Vključuje:  zategnitev vratu mehurja 

37842-01 Epispadija, sekundarna reparacija z reimplantacijo sečevodov 

Vključuje:  zategnitev vratu mehurja 

1200 Druge reparacije na penisu 

30666-00 Repozicija parafimoze 

Vključuje:  dorzalno incizijo 

37408-00 Reparacija poškodovanega kavernoznega tkiva penisa 

37408-01 Reparacija zloma penisa, ki zajema kavernozno tkivo 

37411-00 Reparacija pri avulziji penisa 

37435-00 Frenuloplastika penisa 

37423-00 Podaljševanje penisa s translokacijo korpusov 

90404-00 Druge reparacije na penisu 
Pritrditev amputiranega penisa 
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REVIZIJA 

1201 Revizija proteze penisa 

37432-00 Delna revizija proteze penisa 

Vključuje:  delno zamenjavo delov 

37432-01 Celotna revizija proteze penisa  

Vključuje:  delno zamenjavo delov 

DRUGI POSEGI 

1202 Drugi posegi na penisu 

37396-00 Naprava spoja (šanta) pri priapizmu 
Corpora cavernosa-corpus spongiosum  

Corpora-saphenous  

Vključuje:  anastomozo 

Izključuje: naprave spoja s punkcijo skozi glans zaradi dekompresije priapizma (37393-00 [1193]) 

 naprave spoja brez anastomoze (37393-00 [1193]) 

90405-00 Drugi posegi na penisu pri spremembi spola 

90405-01 Drugi posegi na penisu 
Spiranje corpusa cavernosuma 

DRUGI DELI – MOŠKA SPOLOVILA 

DRUGI POSEGI 

1203 Drugi posegi na moških spolovilih 

90406-00 Drugi posegi na moških spolovilih 



 

302 

 

POGLAVJE 13 

GINEKOLOŠKI KLINIČNI POSEGI 
(BLOKI 1240–1299) 

JAJČNIK 

DODAJANJE, VSTAVITEV, ODSTRANITEV  

1240 Dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na jajčniku 

35518-00 Aspiracija ciste jajčnika 

INCIZIJA 

1241 Incizije na jajčniku 

35637-07 Laparoskopska ruptura jajčnikove ciste ali abscesa 
Laparoskopska incizija ciste jajčnika 

Laparoskopska marsupializacija ciste jajčnika 

35713-02 Ruptura jajčnikove ciste ali abscesa 
Laparotomijska incizija ciste jajčnika 

Laparotomijska marsupializacija ciste jajčnika 

35637-08 Laparoskopsko vrtanje (drilling) jajčnika 
Laparoskopsko vrtanje jajčnika 

35713-03 Vrtanje (drilling) jajčnika 
Laparotomijsko vrtanje jajčnika 

EKSCIZIJA 

1242 Biopsija jajčnika 

35637-06 Biopsija jajčnika 
Aspiracijska [punch] biopsija jajčnika 

1243 Ovariektomia   

Izključuje: ooforektomije s histerektomijo (glej bloka [1268] in [1269]) 

35638-00 Laparoskopska klinasta resekcija jajčnika 

35713-05 Klinasta resekcija jajčnika 

35638-01 Laparoskopska delna resekcija jajčnika 
Laparoskopska ekscizija lezije jajčnika 

Izključuje: klinaste resekcije jajčnika (35638-00 [1243]) 

35713-06 Delna resekcija jajčnika 
Laparotomijska ekscizija lezije jajčnika 

Izključuje: klinaste resekcije jajčnika (35713-05 [1243]) 
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35638-02 Laparoskopska ovariektomija, enostranska 
Laparoskopska ovariektomija, BDO 

35713-07 Ovariektomija, enostranska 
Laparoskopska ovariektomija, BDO 

35638-03 Laparoskopska ovariektomija, obojestranska 

35717-01 Ovariektomija, obojestranska 

1244 Druge ekscizije jajčnika 

Vključuje:  ekscizijo para-ovarialne ciste 

Izključuje: ekscizije s histerektomijo (glej bloka [1268] in [1269]) 

35638-04 Laparoskopska enukleacija ciste jajčnika, enostranska 

35713-04 Enukleacija ciste jajčnika, enostranska 

35638-05 Laparoskopska enukleacija ciste jajčnika, obojestranska 

35717-00 Enukleacija ciste jajčnika, obojestranska 

REPARACIJA 

1245 Transpozicija jajčnika 

Ooforopeksija 

Transplantacija jajčnika 

35729-00 Laparoskopska transpozicija jajčnika 

35729-01 Transpozicija jajčnika 

1246 Druge reparacije na jajčniku 

90430-00 Druge laparoskopske reparacije na jajčniku 

90430-01 Druge reparacije na jajčniku 

DRUGI POSEGI 

1247 Drugi posegi na jajčniku 

90431-00 Drugi posegi na jajčniku 

JAJCEVOD 

DODAJANJE, VSTAVITEV, ODSTRANITEV 

1248 Dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na jajcevodu 

35710-00 Faloposkopija 

Vključuje:  histeroskopijo 

kateterizacijo jajcevodov 

35703-01 Terapevtska hidrotubacija 
Insuflacija jajcevoda zaradi omogočanja prehodnosti 
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INCIZIJA 

1249 Incizije na jajcevodu 

Vključuje:  incizijo ciste ali abscesa na jajcevodu 

35638-06 Laparoskopska salpingotomija 

Izključuje: laparoskopske salpingotomije z odstranitvijo ektopične nosečnosti (35677-04, 35678-00 [1256]) 

35713-12 Salpingotomija 

Izključuje: salpingotomije zaradi odstranitve tubarne nosečnosti (35677-04, 35678-00 [1256]) 

35694-02 Laparoskopska salpingoliza 
Laparoskopska liza adhezij jajcevoda 

35694-06 Salpingoliza 
Liza adhezij jajcevoda 

EKSCIZIJA 

1250 Biopsija jajcevoda 

90432-00 Biopsija jajcevoda 

1251 Salpingektomija 

Salpingektomija zaradi sterilizacije 

Izključuje: salpingektomije: 

• zaradi: 

• odstranitve tubarne nosečnosti (35677-05, 35678-01 [1256]) 

• reverzne sterilizacije (35697-00 [1253], 35694 [1254]) 

• s histerektomijo (glej bloka [1268] in [1269]) 

35638-07 Laparoskopska delna resekcija jajcevoda, enostranska 
Laparoskopska ekscizija lezije jajcevoda, enostranska 

35713-08 Delna resekcija jajcevoda, enostranska 
Ekscizija lezije jajcevoda, enostranska 

35638-08 Laparoskopska delna resekcija jajcevoda, obojestranska 
Laparoskopska ekscizija lezije jajcevoda, obojestranska 

35717-02 Delna resekcija jajcevoda, obojestranska 
Ekscizija lezije jajcevoda, obojestranska 

35638-09 Laparoskopska salpingektomija, enostranska 

35713-09 Resekcija jajcevoda, enostranska 

35638-10 Laparoskopska salpingektomija, obojestranska 

35717-03 Resekcija jajcevoda, obojestranska 

1252 Salpingo-ovariektomija (adneksektomija) 

Izključuje: salpingo-ovariektomije s histerektomijo (glej bloka [1268] in [1269]) 

35638-11 Laparoskopska salpingo-ovariektomija (adneksektomija), enostanska 

35713-11 Salpingo-ovariektomija (adneksektomija), enostranska 

35638-12 Laparoskopska salpingo-ovariektomija (adneksektomija), obojestranska 
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35717-04 Salpingo-ovariektomija (adneksektomija), obojestranska 

REPARACIJA 

1253 Salpingoplastika 

35697-00 Mikrokirurška salpingoplastika 
Mikrokirurška reanastomoza jajcevoda 

35694-00 Laparoskopska salpingoplastika 
Laparoskopska dilatacija jajcevoda 

Laparoskopska implantacija proteze jajcevoda 

Laparoskopska tuboplastika 

Izključuje: mikrokirurške salpingoplastike (35697-00 [1253]) 

35694-04 Salpingoplastika 
Dilatacija jajcevoda z laparotomijo 

Implantacija proteze jajcevoda z laparotomijo 

Tuboplastika z laparotomijo 

1254 Anastomoza jajcevoda 

Delna salpingektomija z anastomozo jajcevodov 

Postopek reverzne sterilizacije 

Salpingosalpingostomija 

Salpingosalpingostomy 

Izključuje: mikrokirurške anastomoze (35697-00 [1253]) 

35694-01 Laparoskopska anastomoza jajcevoda 

35694-05 Anastomoza jajcevoda 

1255 Druge reparacije na jajcevodu 

35694-03 Laparoskopska salpingostomija 
Odprtje zaprtega voda z laparoskopijo 

35694-07 Salpingostomija 
Odprtje zaprtega voda z laparotomijo 

90433-00 Druge laparoskopske reparacije na jajcevodu 

90433-01 Drugi rekonstruktivni postopki na jajcevodu 

DRUGI POSEGI 

1256 Poseg pri zunajmaternični nosečnosti (ZN) 

35677-01 Ročni/hidrostatični iztis jajcevoda 

35674-00 Ultrazvočno vodeno injiciranje fetotoksičnih snovi pri zunajmaternični nosečnosti 

35674-01 Laparoskopsko injiciranje fetotoksičnih snovi pri zunajmaternični nosečnosti 
Direktno laparoskopsko injiciranje v plod 

35677-02 Injiciranje fetotoksičnih snovi pri zunajmaternični nosečnosti 
Direktno injiciranje v plod z laparotomijo 

35677-03 Odstranitev zunajmaternične nosečnosti s fetotoksičnimi snovmi 
Intramuskularna injekcija 

Vključuje:  kemoterapijo (metotreksat) 

35677-00 Odstranitev peritonealne zunajmaternične nosečnosti 
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35678-00 Laparoskopska salpingotomija z odstranitvijo tubarne nosečnosti 
Laparoskopska salpingostomija z odstranitvijo ektopične nosečnosti 

35677-04 Salpigotomija z odstranitvijo tubarne nosečnosti 
Laparotomijska salpingostomija z odstranitvijo ektopične nosečnosti 

35678-01 Laparoskopska salpingektomija z odstranitvijo tubarne nosečnosti 

Vključuje:  salpingektomijo (obojestransko)(enostransko): 

• delno 

• popolno 

35677-05 Salpingektomija z odstranitvijo tubarne nosečnosti 

Vključuje:  salpingektomijo (obojestransko)(enostransko): 

• delno 

• popolno 

1257 Posegi sterilizacije pri ženski 

35688-00 Laparoskopska sterilizacija 
Laparoskopija z/s: 

• namestitvijo sponk Filshie 

• podvezanjem jajcevodov 

• okluzijo jajcevodov 

Sterilizacija, BDO 

Izključuje: sterilizacije z elektrodekstrukcijo (35688-03 [1257]) 

35688-01 Vaginalna sterilizacija 
Poseg Essure 

Vključuje:  sterilizacijo z: 

• vstavitvijo naprave 

• vstavitvijo mikrovložka 

• okluzijo jajcevodov 

s histeroskopijo 

Izključuje: sterilizacije z elektrodekstrukcijo (35688-04 [1257]) 

35688-02 Sterilizacija skozi odprt abdominalni pristop 
Laparotomija z/s: 

• namestitvijo sponk Filshie 

• podvezanjem jajcevodov 

• okluzijo jajcevodov 

Izključuje: sterilizacije z elektrodekstrukcijo (35688-04 [1257]) 

35688-03 Laparoskopska elektrodestrukcija jajcevodov 

35688-04 Elektrodestrukcija jajcevodov 

1258 Drugi posegi na jajcevodu 

35703-00 Test prehodnosti jajcevodov 
Insuflacija jajcevodov z barvilom 

Rubinov test 

Test prehodnosti, ki vključuje: 

• diagnostično hidrotubacijo 

• radiološke posege 

• ultrazvočne tehnike 

90434-00 Drugi posegi na jajcevodu 
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MATERNICA 

PREGLED 

1259 Pregledi na maternici 

35630-00 Diagnostična histeroskopija 

Vključuje:  biopsijo 

Izključuje: diagnostične histeroskopije z/s: 

• resekcijo: 

 • intrauterinih sinehij (35633-00 [1262]) 

 • septuma (35634-00 [1262]) 

• faloposkopijo (35710-00 [1248]) 

• resekcijo mioma (35623-00 [1266]) 

• kateterizacijo jajcevodov (35633-02 [1261]) 

• ablacijo polipa maternice (35633-01 [1266]) 

DODAJANJE, VSTAVITEV, ODSTRANITEV 

1260 Vstavitev ali odstranitev materničnega vložka 

Vključuje: kontracepcijsko sredstvo 

progesteron IUD 

35503-00 Vstavitev materničnega vložka [IUD] 

Izključuje:  odstranitve (35506-00 [1260]) 

35506-00 Zamenjava materničnega vložka [IUD] 
Zamenjava materničnega vložka 

35506-02 Odstranitev materničnega vložka [IUD] 
Histeroskopska odstranitev materničnega vložka 

Izključuje: zamenjave (35506-00 [1260]) 

1261 Drugo dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na maternici 

35633-02 Histeroskopija s kateterizacijo jajcevodov 

Izključuje: histeroskopije z/s: 

• biopsijo (35630-00 [1259]) 

• resekcijo: 

 • intrauterinih sinehij (35633-00 [1262]) 

 • septuma (35634-00 [1262]) 

• faloposkopijo (35710-00 [1248]) 

• resekcijo mioma (35623-00 [1266]) 

• ablacijo polipa maternice (35633-01 [1266]) 

INCIZIJA 

1262 Incizije na maternici 

35649-00 Histerotomija 

35633-00 Histeroskopska resekcija intrauterinih sinehij 

35634-00 Histeroskopska resekcija septuma 

35649-02 Abdominalna metroplastika 
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DESTRUKCIJA 

1263 Destruktivni posegi na maternici 

35622-00 Endoskopska ablacija endometrija   
Endoskopska ablacija endometrija z/s: 

• diatermijo 

• laserjem 

• mikrovalovi 

• fototerapijo 

• radiofrekvenčno elektrokirurgijo 

• rollerball 

• termalnim materničnim balonom 

EKSCIZIJA 

1264 Biopsija endometrija 

35620-00 Biopsija endometrija 

Izključuje: endoskopske biopsije (35630-00 [1259]) 

1265 Kiretaža in evakuacija maternice 

35640-00 Dilatacija in kiretaža maternice [D&C] 

Izključuje: dilatacije in izpraznitve  (35643-03 [1265]) 

 vakuumske kiretaže (35640-03 [1265]) 

 poporodne dilatacije in kiretaže (16564-00 [1345]) 

35640-01 Kiretaža maternice brez dilatacije 

35640-03 Vakumska kiretaža maternice 

Vključuje: dilatacijo 

Izključuje: poporodne dilatacije in kiretaže (16564-01 [1345]) 

35643-03 Dilatacija in izpraznitev vsebine maternice [D&E] 

Vključuje: kiretažo (aspiracijo) 

razkosanje ploda 

Opomba: Izvaja se v drugem trimesečju prekinitve nosečnosti 

1266 Ekscizija lezije maternice 

35633-01 Histeroskopska ablacija polipa maternice 

35623-00 Histeroskopska resekcija mioma maternice 
Histeroskopska odstranitev tumorja maternice 

35649-01 Laparoskopska enukleacija mioma maternice 
Laparoskopska odstranitev tumorja maternice 

35649-03 Enukleacija mioma maternice 
Odstranitev tumorja maternice z laparotomijo 

90452-00 Ekscizija druge lezije maternice 

Izključuje: ekscizije polipa (35633-01 [1266]) 
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1268 Abdominalna histerektomija 

Opomba: Subtotalna (laparoskopska) abdominalna histerektomija – vključuje odstranitev maternice, pri čemer 

maternični vrat ostane pritrjen na nožnico  

 Totalna (laparoskopska)abdominalna histerektomija – vključuje dstranitev maternice skupaj z 

materničnim vratom  

 Radikalna abdominalna histerektomija – vključuje odstranitev maternice skupaj z materničnim vratom, 

zgornjima 1–2 cm nožnice in parametrijskim tkivom 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zmanjševanja maternice (35658-00 [1270]) 

90448-00 Subtotalna laparoskopska abdominalna histerektomija 
Laparoskopska supracervikalna (delna) histerektomija 

Vključuje: razkosanje 

odstranitev maternice skozi: 

• laparoskopsko špranjo 

• vagino 

Izključuje: histerektomije z odstranitvijo adneksov (obojestransko) (enostransko) (90448-02 [1268]) 

35653-00 Subtotalna abdominalna histerektomija 

Izključuje: abdominalne histerektomije z: 

• obsežno retroperitonealno disekcijo (35661-00 [1268]) 

• radikalno limfadenektomijo (35670-00 [1268]) 

• odstranitvijo adneksov (obojestransko) (enostransko) (35653-04 [1268]) 

90448-01 Totalna laparoskopska abdominalna histerektomija 

Vključuje: razkosanje 

odstranitev maternice skozi: 

• laparoskopsko špranjo 

• vagino 

Izključuje: histerektomije z odstranitvijo adneksov (obojestransko) (enostransko) (90448-02 [1268]) 

35653-01 Totalna abdominalna histerektomija 

Izključuje: abdominalne histerektomije z: 

• obsežno retroperitonealno disekcijo (35661-00 [1268]) 

• radikalno limfadenektomijo (35670-00 [1268]) 

• odstranitvijo adneksov (obojestransko) (enostransko) (35653-04 [1268]) 

90448-02 Totalna laparoskopska abdominalna histerektomija z odstranitvijo adneksov 
Subtotalna laparoskopska histerektomija z odstranitvijo adneksov 

Vključuje:  ekscizijo (obojestransko) (enostransko): 

• jajcevoda 

• ciste jajčnika 

• jajčnika 

razkosanje 

35653-04 Totalna abdominalna histerektomija z odstranitvijo adneksov 
Subtotalna abdominalna histerektomija z odstranitvijo adneksov 

Vključuje:  ekscizijo (obojestransko) (enostransko): 

• jajcevoda 

• ciste jajčnika 

• jajčnika 

35661-00 Abdominalna histerektomija z obsežno retroperitonealno disekcijo 
Abdominalna histerektomija (subtotalna)(totalna) z obsežno retroperitonealno disekcijo 



 

310 

 

Vključuje: salpingo-ovariektomijo (obojestransko)(enostransko) 

Opomba: Izvaja se pri: 

• benignih medeničnih tumorjih 

• oskrbi težke endometrioze 

• medeničnem vnetju 

35670-00 Abdominalna histerektomija z radikalno limfadenektomijo 
Abdominalna histerektomija (subtotalna)(totalna) z radikalno limfadenektomijo medenice 

Vključuje: salpingo-ovariektomijo (obojestransko)(enostransko) 

35667-00 Radikalna abdominalna histerektomija 

Vključuje: mobilizacijo sečevodov 

salpingo-ovariektomijo (obojestransko)(enostransko) 

35664-00 Radikalna abdominalna histerektomija z radikalno limfadenektomijo 

Vključuje: mobilizacijo sečevodov 

salpingo-ovariektomijo (obojestransko)(enostransko) 

1269 Vaginalna histerektomija 

Koda tudi pri izvajanju: 

• zmanjševanja maternice (35658-00 [1270]) 

• reparacije: 

 • cistokele (35570-00 [1283]) 

 • medeničnega dna (35577-00 [1283]) 

 • rektokele (35571-00 [1283]) 

35750-00 Laparoskopsko asistirana vaginalna histerektomija 
Laparoskopsko asistirana vaginalna histerktomija 

Izključuje: laparoskopsko asistirane vaginalne histerektomije z odstranitvijo adneksov (obojestransko) 

(enostransko) (35753-02 [1269]) 

35753-02 Laparoskopsko asistirana vaginalna histerektomija z odstranitvijo adneksov 

Vključuje: ekscizijo (obojestransko) (enostransko): 

• jajcevoda 

• ciste jajčnika 

• jajčnika 

Izključuje: laparoskopsko asistirane vaginalne histerektomije - konverzije v abdominalno histerektomijo z 

odstranitvijo adneksov (obojestransko) (enostransko) (35756-03 [1269]) 

35756-00 Laparoskopsko asistirana vaginalna histerktomija - konverzija v abdominalno histerektomijo  

Izključuje: laparoskopsko asistirane vaginalne histerektomije - konverzije v abdominalno histerektomijo z 

odstranitvijo adneksov (obojestransko) (enostransko)  (35756-03 [1269]) 

35756-03 Laparoskopsko asistirana vaginalna histerektomija - konverzija v abdominalno histerektomijo z 
odstranitvijo adneksov 

Vključuje: ekscizijo (obojestransko) (enostransko): 

• jajcevoda 

• ciste jajčnika 

• jajčnika 

35657-00 Vaginalna histerektomija 

Izključuje: radikalne vaginalne histerektomije (35667-01, 35664-01 [1269]) 

35673-02 Vaginalna histerektomija z odstranitvijo adneksov 

Vključuje:  ekscizijo ciste jajčnika 

35667-01 Radikalna vaginalna histerektomija 
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Postopek po Schauti  

Vključuje:  salpingo-ovariektomijo (obojestransko) (enostransko) 

35664-01 Radikalna vaginalna histerektomija z radikalno limfadenektomijo 

Vključuje:  salpingo-ovariektomijo (obojestransko) (enostransko) 

1270 Druge ekscizije na maretnici 

35658-00 Zmanjševanje (morceliranje) maternice pri histerektomiji 
Zmanjševanje maternice pred odstranitvijo nožnice 

Koda tudi pri izvajanju: 

• histerektomije (glej bloka [1268] in [1269]) 

90443-00 Druge ekscizije na maternici 

REPARACIJA 

1271 Posegi za suspenzijo maternice 

35637-04 Laparoskopska ventrosuspenzija 

35684-00 Druge laparoskopske suspenzije maternice 

35684-01 Suspenzija maternice 

90435-00 Druge laparoskopske reparacije maternice 
Laparoskopska reparacija vezikouterine fistule 

Laparoskopsko šivanje rupture maternice, ki ni nastala med porodom 

90435-01 Druge reparacije maternice 
Reparacija vezikouterine fistule z laparotomijo 

Laparotomijsko šivanje rupture maternice, ki ni nastala med porodom 

REKONSTRUKCIJA 

1272 Rekonstrukcije na maternici in podpornih strukturah 

Reparacija dvoroge maternice 

Strassmanova operacija 

35680-00 Laparoskopska rekonstrukcija maternice in podpornih struktur 

35680-01 Rekonstrukcija maternice in podpornih struktur 

DRUGI POSEGI 

1273 Drugi posegi na maternici 

90436-00 Drugi posegi na maternici 

MATERNIČNI VRAT 

DODAJANJE, VSTAVITEV, ODSTRANITEV 

1274 Dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na cerviksu (materničnem vratu) 

16511-00 Vstavitev šiva na materničnem vratu 
Šiv na materničnem vratu zaradi nezadostnosti materničnega vratu 

Purse string ligatura materničnega vratu 

Šiv po Shirodkaru 
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16512-00 Odstranitev šiva na materničnem vratu 
Odstranitev šiva na materničnem vratu 

DESTRUKCIJA 

1275 Destruktivni posegi na materničnem vratu 

Koda tudi pri izvajanju: 

• kolposkopije (35614-00 [1279]) 

35608-00 Kavterizacija materničnega vratu 
Diatermija materničnega vratu 

35646-00 Radikalna diatermija materničnega vratu 

Vključuje: biopsijo 

35647-00 LLETZ 
LLETZ ekscizijska konizacija 

Ekscizija tkiva s postopkom Loop electrosurgery EKSCIZIJA procedure [LEEP] 

35539-02 Laserska destrukcija lezije materničnega vratu 

35608-01 Druge destrukcije lezij materničnega vratu 
Krioterapija lezije materničnega vratu 

EKSCIZIJA 

1276 Ekscizije na materničnem vratu 

35608-02 Biopsija materničnega vratu 
Endocervikalna kiretaža 

Punch biopsija materničnega vratu 

35618-00 Konizacija materničnega vratu 

Izključuje: laserske konizacije (35618-01 [1276]) 

35618-01 Laserska konizacija materničnega vratu 

35611-00 Odstranitev cervikalnega polipa 

35618-04 Amputacija materničnega vratu 

35612-00 Odstranitev krna materničnega vratu skozi trebušno votlino 

35613-00 Odstranitev krna materničnega vratu skozi vagino 

REPARACIJA 

1277 Reparacije na materničnem vratu 

35640-02 Dilatacija materničnega vratu 

Izključuje: dilatacije s kiretažo maternice (35640-00, 35640-03 [1265]) 

35618-02 Reparacija materničnega vratu 

Izključuje: reparacije z reparacijo prolapsa medeničnega dna (35577-00 [1283]) 

DRUGI POSEGI 

1278 Drugi posegi na materničnem vratu 

35618-03 Drugi posegi na materničnem vratu 
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Incizija materničnega vratu zaradi dilatacije 

Odstranitev tujka z materničnega vratu 

VAGINA 

PREGLED 

1279 Pregledi na vagini 

35614-00 Kolposkopija 

35539-04 Vaginoskopija 

INCIZIJA 

1280 Incizije na vagini 

35572-00 Kolpotomija 
Incizija skozi nožnico zaradi dostopa do mest v medenici 

35572-01 Vaginotomija 
Drenaža vaginalnega hematoma 

DESTRUKCIJA 

1281 Destruktivni posegi na vagini 

35539-01 Laserska destrukcija lezij vagine 

Izključuje: destrukcije kondilomov vagine (35507-00 [1281]) 

35507-00 Destrukcija kondilomov vagine 
Diatermija kondilomov vagine 

Vključuje:  lasersko destrukcijo 

90437-00 Druge destrukcije lezij vagine 
Destrukcija lezij vagine s kavterizacijo 

Izključuje: destrukcije kondilomov vagine (35507-00 [1281]) 

EKSCIZIJA 

1282 Ekscizije na vagini 

35539-03 Biopsija vagine 

35557-00 Ekscizija lezij vagine 
Ekscizija ciste: 

• Gartnerjevega voda 

• parauretralne 

35509-00 Incizija himna 
Ločitev himna 

35566-00 Ekscizija vaginalnega septuma 
Ločitev vaginalnih sinehij 

35560-00 Delna kolpokleiza 

35560-01 Popolna kolpokleiza 

35561-00 Radikalna kolpokleiza 
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REPARACIJA 

1283 Reparacija prolapsa maternice, medeničnega dna ali enterokele   

Vključuje:  reparacijo s protezo 

35570-00 Sprednja vaginalna plastika 
Reparacija: 

• cistokele 

• uretrokele 

35571-00 Zadnja vaginalna plastika 
Reparacija: 

• enterokele 

• perineja 

• rektokele 

35573-00 Sprednja in zadnja vaginalna plastika 
Reparacija cistokele in rektokele 

35577-00 Reparacija prolapsa medeničnega dna 
Donald-Fothergill  }  

Le Fort   } postopek 

Manchester   }  

1284 Reparacija vaginalne fistule 

35596-00 Reparacija rektovaginalne fistule skozi vagino 

35596-01 Reparacija vesikovaginalne fistule skozi vagino 

35596-02 Reparacija uterovaginalne fistule skozi vagino 

90444-00 Reparacija vaginoperinealne fistule 

35596-03 Reparacija druge fistule vagine 

Izključuje: reparacije vezikovaginalne fistule, abdominalni pristop (37029 [1105]) 

90447-00 Reparacija vaginalne fistule z biološkim materialom 
Injiciranje fibrinskega tesnila za vaginalno fistulo 

1285 Posegi za vaginalno suspenzijo 

Izključuje: posegov zaradi stresne inkontinence (37044 [1110]) 

35568-00 Kolpopeksija na sakrospinozni ligament 

35595-00 Laparoskopska reparacija pelvičnega dna 
Laparoskopska suspenzija: 

• vaginalne votline 

• vaginalne votline z reparacijo enterokele 

Vključuje: fiksacijo ligamentov: 

• kardinalnih 

• uterosakralnih 

35595-01 Abdominalna reparacija pelvičnega dna 
Abdominalna suspenzija: 

• vaginalne votline 

• vaginalne votline z reparacijo enterokele 

Vključuje: fiksacijo ligamentov: 

• kardinalnih 

• uterosakralnih 
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35597-00 Laparoskopska sakralna kolpopeksija 

Vključuje:  laparoskopsko sakralno kolpopeksijo s protezo 

35597-01 Sakralna kolpopeksija 

Vključuje:  sakralno kolpopeksijo s protezo 

1286 Druge reparacije na vagini 

35554-00 Dilatacija vagine 

90449-00 Druge reparacije vagine 
Vaginoplastika, BDO 

Izključuje: plastike fistule (glej blok [1284]) 

REKONSTRUKCIJA 

1287 Rekonstrukcije na vagini 

35569-00 Povečanje introitusa vagine 
Postopek po Fentonu 

35565-00 Rekonstrukcija vagine 

Opomba: Izvaja se pri: 

• prirojeni odsotnosti 

• ginatreziji 

• urogenitalnem sinusu 

DRUGI POSEGI 

1288 Drugi posegi na vagini 

90438-00 Drugi posegi na vagini 

VULVA IN PERINEJ 

DESTRUKCIJA 

1289 Destruktivni posegi na vulvi ali perineju 

35539-00 Laserska destrukcija lezij vulve 

Vključuje: biopsijo 

Izključuje: destrukcije kondilomov na vulvi (35507-01 [1289]) 

35507-01 Destrukcija bradavic (kondilomov) na vulvi 
Diatermija kondilomov na vulvi 

Vključuje: destrukcijo z laserjem 

90439-00 Druga destrukcija lezij vulve 
Destrukcija lezij vulve s kavterizacijo 

Diatermija lezij vulve 

Izključuje: destrukcije kondilomov na vulvi (35507-01 [1289]) 
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INCIZIJA 

1290 Incizije na vulvi ali perineju 

35520-00 Zdravljenje abscesa Bartholinijeve žleze 

Vključuje: zdravljenje z: 

• incizijo 

• marsupializacijo 

Izključuje: zdravljenja cist Bartholinijeve žleze (35513-00 [1293]) 

90446-00 Druga incizija na vulvi ali perineju 
Ločitev vulvarnih sinehij 

Incizija abscesov na vulvi, BDO 

EKSCIZIJA 

1291 Biopsija vulve ali perineja 

35615-00 Biopsija vulve 
Biopsija klitorisa 

Izključuje: biopsije z lasersko destrukcijo lezij vulve (35539-00 [1289]) 

30075-38 Biopsija perineja 

Vključuje: biopsijo moškega perineja 

1292 Vulvektomija 

35536-00 Hemivulvektomija 
Široka, lokalna ekscizija vulve 

35536-01 Vulvektomija, enostranska 

35536-02 Vulvektomija, obojestranska 

35548-00 Radikalna vulvektomija 

Koda tudi pri izvajanju: 

• disekcije bezgavke (glej kazalo: Ekscizija, bezgavka) 

1293 Druge ekscizije na vulvi, perineju ali klitorisu 

90440-00 Ekscizija lezije vulve 

35513-00 Zdravljenje cist Bartholinijeve žleze 

Vključuje: zdravljenje z: 

• ekscizijo 

• incizijo 

• marsupializacijo 

Izključuje: zdravljenja abscesa Bartholinijeve žleze (35520-00 [1290]) 

35530-00 Subtotalna amputacija klitorisa 

35530-01 Popolna amputacija klitorisa 
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REPARACIJA 

1294 Reparacije na vulvi ali perineju 

35533-00 Vulvoplastika 
Labioplastika 

DRUGI POSTOPKION VULVA AND PERINEUM 

1295 Drugi posegi na vulvi ali perineju 

90441-00 Drugi posegi na vulvi 

90441-01 Drugi posegi na klitorisu 

DRUGI GINEKOLOŠKI POSEGI 

PREGLED 

1296 Pregledi na drugih ginekoloških mestih 

35500-00 Ginekološki pregled 

 1431 

Palpacija: 

• jajcevodov 

• jajčnikov 

• maternice 

Pregled medenice 

Vizualni in ročni pregled: 

• materničnega vratu 

• vagine 

• vulve 

Izključuje: pregleda s kakršnimkoli drugim ginekološkim postopkom – izpustite kodo 

DRUGI POSEGI 

1297 Posegi v reproduktivni medicini 

Koda tudi pri izvajanju: 

• faloposkopije (35710-00 [1248]) 

13209-00 Načrtovanje in vodenje postopkov asistirane reprodukcije 

13206-00 Postopki asistirane reprodukcije v naravnem ciklusu ali ciklusu, stimuliranem s klomifen 
citratom 

Vključuje: embriološke laboratorijske storitve 

kvantitativno oceno hormonov 

svetovanje o zdravljenju 

preglede z ultrazvokom 

13200-00 Postopki asistirane reprodukcije z medikamentno indukcijo ovulacije 

Vključuje: embriološke laboratorijske storitve 

kvantitativno oceno hormonov 

svetovanje o zdravljenju 

preglede z ultrazvokom 

13203-00 Nadzor superovulacije med postopkom umetne inseminacije 

13212-00 Transvaginalna aspiracija jajčnih celic 
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Vljučuje: asistenco z ultrazvokom 

13212-01 Transabdominalna aspiracija jačnih celic 
Laparoskopska aspiracija jajčnih celic 

13215-00 Prenos gamete v jajcevod [GIFT] 
Implantacija neoplojenih jajčec in sperme 

Vključuje: prenos z laparoskopijo 

asistenco z ultrazvokom 

13215-01 Prenos zarodka v matenico 
Prenos embrija, BDO 

Vljučuje: asistenco z ultrazvokom 

13215-02 Prenos zarodka v jajcevod 
Tubarni prenos embrija [TEST] 

Prenos zigote v jajcevod [ZIFT] 

Vključuje:  prenos z laparoskopijo 

asistenco z ultrazvokom 

13215-03 Drugi posegi v reproduktivni medicini 
In vitro oploditev, BDO 

Izključuje: faloposkopije (35710-00 [1248]) 

1298 Posegi pri anomalijah spolovil 

Vključuje:  endoskopijo 

37845-00 Redukcijska klitoroplastika pri nejasno izraženem spolovilu z urogenitalnim sinusom 

37848-00 Redukcijska klitoroplastika in vaginoplastika pri nejasno izraženem spolovilu z urogenitalnim 
sinusom 

90445-00 Zmanjševalna klitoroplastika z relokacijo ustja sečnice 

37851-00 Vaginoplastika pri prirojeni adrenalni hiperplaziji, mešani gonadni disgenezi ali podobnih stanjih 

1299 Drugi posegi na ženskih spolovilih 

35637-02 Laparoskopska diatermija lezije male medenice 
Laparoskopska diatermija endometrize, ki vključuje: 

• jajcevod 

• omentum 

• jajčnik 

• maternične adnekse 

• maternico 

Izključuje: endoskopske ablacije endometrija (35622-00 [1263]) 

35713-01 Diatermija lezije male medenice 
Diatermija endometrioze, ki vključuje: 

• jajcevod 

• omentum 

• jajčnik 

• maternične adnekse 

• maternico 

Izključuje: endoskopske ablacije endometrija (35622-00 [1263]) 

35637-10 Laparoskopska ekscizija lezije male medenice 
Laparoskopska ekscizija lezij, ki vključuje: 

• medenični: 

 • ligament (široki)(ovarialni)(okrogli)(uterosakralni) 
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 • peritonej 

• Douglasovo vrečo 

Izključuje: biopsije (30075-37 [988]) 

zmanjševanja tumorja: 

• v trebuhu (30392-00 [989]) 

• medeničnega (35720-00 [1299]) 

ekscizije lezij: 

• jajcevoda (35638-07, 35638-08 [1251]) 

• jajčnika (35638-01 [1243]) 

• maternice (35649-01 [1266]) 

ekscizijske diatermije (35637-02 [1299]) 

zamejitvene laparotomije (35726-01 [985]) 

laparaskopske omentektomije (96189-01 [989]) 

35713-14 Ekscizija lezije male medenice 
Ekscizija lezije, ki vključuje: 

• medenični: 

 • ligament (široki)(ovarialni)(okrogli)(uterosakralni) 

 • peritonej 

• Douglasovo vrečo 

Izključuje: biopsije (30075-37 [988]) 

zmanjševanja tumorja: 

• v trebuhu (30392-00 [989]) 

• medeničnega (35720-00 [1299]) 

ekscizije lezij: 

• jajcevoda (35638-07, 35638-08 [1251]) 

• jajčnika (35638-01 [1243]) 

• maternice (35649-01 [1266]) 

ekscizijske diatermije (35637-02 [1299]) 

zamejitvene laparotomije (35726-01 [985]) 

laparaskopske omentektomije (96189-01 [989]) 

35720-00 Zmanjševanje medeničnega tumorja 
Odstranitev novotvorb na rodilih, ki zasedajo medenični prostor 

Vključuje:  omentektomijo 

Izključuje: zmanjšanja maternice z vaginalno histerektomijo (35658-00 [1270]

35759-00 Nadzor pooperativne krvavitve po ginekološki operaciji NUD 

 0039 

90442-00 Drugi postopki na ženskih spolovilih 
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POGLAVJE 14 

KLINIČNI POSEGI V PORODNIŠTVU 
(BLOKI 1330–1347) 

INTRAUTERINI POSEGI PLODU  

DODAJANJE, VSTAVITEV, ODSTRANITEV 

1330 Dodajanje, vstavljanje ali odstranitev v nosečnosti 

90460-00 Amnioskopija 

Koda tudi pri izvajanju: 

• histerotomije (35649-00 [1262]) 

90461-00 Intraamnijska injekcija 
Injekcija za prekinitev nosečnosti: 

• prostaglandin 

• slana raztopina 

Intraamnijska injekcija za sprožitev splava 

90462-00 Sprožitev splava s prostaglandinsko vaginaleto 

 1513 

Izključuje: sprožitve poroda (90465-01 [1334]) 

16600-00 Diagnostična amniocenteza 

16618-00 Amniocenteza v postopkih zdravljenja 

16621-00 Amnioinfuzija 
Amnioinfuzija pri težkem oligohidramniju 

Izključuje: intraamnijske injekcije (90461-00 [1330]) 

16603-00 Biopsija horionskih resic 

16606-00 Odvzem vzorca krvi plodu 

16627-00 Vstavitev feto-amnijskega spoja (šanta) 

90463-00 Fetoredukcija 
Injiciranje v plod: 

• plina 

• kalijevega klorida 

Popkovnica: 

• ablacija 

• podvezava 

• okluzija 

Vključuje:  diatermijo 

90463-01 Endoskopska fetoredukcija 
Fetoskopija popkovine: 

• ablacija 

• podvezava 

• okluzija 

Vključuje: laser 
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16609-00 Intravaskularna transfuzija plodu 

16612-00 Intraperitonealna transfuzija plodu 

16615-00 Intraperitonealna in intravaskularna transfuzija plodu 
Intrauterina transfuzija plodu, BDO 

90488-00 Endoskopska ablacija placentarnih žil 
Fetoskospska fotokoagulacija placentarnih žil 

Opomba: Intrauterini postopek se izvaja pri sindromu transfuzije od dvojčka k dvojčku 

Koda tudi pri izvajanju: 

• intraoperativnega ultrazvoka (55054-00 [1949]) 

90487-00 Drugi intrauterini posegi na plodu 
Intrauterina biopsija kože plodu, BDO 

INCIZIJA 

1331 Incizije pri plodu 

16624-00 Drenaža tekočine pri plodu 

REPARACIJA 

1332 Reparacije pri plodu 

90464-00 Korekcija anomalij plodu 

Izključuje: drenaže tekočine pri plodu (16624-00 [1331]) 

POSEGI POVEZANI S PORODOM 

ANALGEZIJA IN ANASTEZIJA 

1333 Analgezija in anestezija med porodom 

 0031 

Opomba: Kode v tej skupini zahtevajo dvomestno pripono, ki označuje razred ASA. Spodaj so navedene kode 

in definicije. Dvomestna pripona se dodeli samo iz dokumentacije na obrazcu o anesteziji. 

 

Klasifikacija telesnega stanja Ameriškega združenja anesteziologov (ASA)  

 S spodnjo tabelo, v kateri so navedeni razredi ASA, uporabljamo ustrezne kode v blokih [1333] Analgezija in 

anestezija med porodom, [1909] Prevodna anestezija in [1910] Cerebralna amestezija. Prvi znak dvomestne 

pripone kode postopka označuje razred ASA, ki je prikazan v prvem stolpcu.   

 Drugi znak pripone pa pove, ali je spreminjevalec 'E' zabeležen na obrazcu o anesteziji poleg razreda ASA. 

'E' izraža nujni operativni poseg in je lahko povezan s suboptimalno možnostjo spremembe tveganja. 

Spreminjevalec 'E' mora biti opisan s cifro '0'.  

 Te informacije morajo biti zabeležene na obrazcu o anesteziji pred določanjem kod. Kjer ni podanih 

informacij o razredu ASA ali spreminjevalcu urgence, je potrebno navesti cifro '9'. 

Prvi znak 

Razred ASA Opis 

 1 Običajen bolnik brez motenj 

 2 Bolnik z blago sistemsko boleznijo  

 3 Bolnik s težko sistemsko boleznijo, ki omejuje aktivnosti 

 4 Bolnik s težko sistemsko boleznijo, ki predstavlja nenehno grožnjo za življenje 



 

322 

 

 5 Umirajoč bolnik, za katerega se pričakuje, da bo brez operativnega posega živel 
največ 24 ur 

 6 Možgansko mrtev bolnik, ki je darovalec organov 

 9  Razred ASA ni dokumentiran 

Drugi znak 

Spreminjevalec urgence Znak Opis 

 E 0 nujen operativni poseg 

  9 nenujen ali nepoznan poseg 

Spreminjevalec urgence '0' ne velja pri razredu ASA 6. 

92506-10 Osrednji živčni blok med porodom, ASA 10 
Kavdalna  }  

Epiduralna  } injekcija/infuzija med porodom 

Spinalna  }  

Koda tudi pri izvajanju: 

• neprekinjene (pooperativne) infuzijie osrednjega živčnega bloka (92516-00 [1912]) 

Izključuje: neprekinjene infuzije pri anesteziji med porodom (92507 [1333]) 

92506-19 Osrednji živčni blok med porodom, ASA 19 
Kavdalna  }  

Epiduralna  } injekcija/infuzija med porodom 

Spinalna  }  

Koda tudi pri izvajanju: 

• neprekinjene (pooperativne) infuzije osrednjega živčnega bloka (92516-00 [1912]) 

Izključuje: neprekinjene infuzije pri anesteziji med porodom (92507 [1333]) 

92506-20 Osrednji živčni blok med porodom, ASA 20 
Kavdalna  }  

Epiduralna  } injekcija/infuzija med porodom 

Spinalna  }  

Koda tudi pri izvajanju: 

• neprekinjene (pooperativne) infuzije osrednjega živčnega bloka (92516-00 [1912]) 

Izključuje: neprekinjene infuzije pri anesteziji med porodom (92507 [1333]) 

92506-29 Osrednji živčni blok med porodom, ASA 29 
Kavdalna  }  

Epiduralna  } injekcija/infuzija med porodom 

Spinalna  }  

Koda tudi pri izvajanju: 

• neprekinjene (pooperativne) infuzije osrednjega živčnega bloka (92516-00 [1912]) 

Izključuje: neprekinjene infuzije pri anesteziji med porodom (92507 [1333]) 

92506-30 Osrednji živčni blok med porodom, ASA 30 
Kavdalna  }  

Epiduralna  } injekcija/infuzija med porodom 

Spinalna  }  

Koda tudi pri izvajanju: 

• neprekinjene (pooperativne) infuzije osrednjega živčnega bloka (92516-00 [1912]) 

Izključuje: neprekinjene infuzije pri anesteziji med porodom (92507 [1333]) 

92506-39 Osrednji živčni blok med porodom, ASA 39 
Kavdalna  }  

Epiduralna  } injekcija/infuzija med porodom 

Spinalna  }   
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Koda tudi pri izvajanju: 

• neprekinjene (pooperativne) infuzije osrednjega živčnega bloka (92516-00 [1912]) 

Izključuje: neprekinjene infuzije pri anesteziji med porodom (92507 [1333]) 

92506-40 Osrednji živčni blok med porodom, ASA 40 
Kavdalna  }  

Epiduralna  } injekcija/infuzija med porodom 

Spinalna  }  

Koda tudi pri izvajanju: 

• neprekinjene (pooperativne) infuzije osrednjega živčnega bloka (92516-00 [1912]) 

Izključuje: neprekinjene infuzije pri anesteziji med porodom (92507 [1333]) 

92506-49 Osrednji živčni blok med porodom, ASA 49 
Kavdalna  }  

Epiduralna  } injekcija/infuzija med porodom 

Spinalna  } 

Koda tudi pri izvajanju: 

• neprekinjene (pooperativne) infuzije osrednjega živčnega bloka (92516-00 [1912]) 

Izključuje: neprekinjene infuzije pri anesteziji med porodom (92507 [1333]) 

92506-50 Osrednji živčni blok med porodom, ASA 50 
Kavdalna  }  

Epiduralna  } injekcija/infuzija med porodom 

Spinalna  }  

Koda tudi pri izvajanju: 

• neprekinjene (pooperativne) infuzije osrednjega živčnega bloka (92516-00 [1912]) 

Izključuje: neprekinjene infuzije pri anesteziji med porodom (92507 [1333]) 

92506-59 Osrednji živčni blok med porodom, ASA 59 
Kavdalna  }  

Epiduralna  } injekcija/infuzija med porodom 

Spinalna  }  

Koda tudi pri izvajanju: 

• neprekinjene (pooperativne) infuzije osrednjega živčnega bloka (92516-00 [1912]) 

Izključuje: neprekinjene infuzije pri anesteziji med porodom (92507 [1333]) 

92506-69 Osrednji živčni blok med porodom, ASA 69 
Kavdalna  }  

Epiduralna  } injekcija/infuzija med porodom 

Spinalna  }  

Koda tudi pri izvajanju: 

• neprekinjene (pooperativne) infuzije osrednjega živčnega bloka (92516-00 [1912]) 

Izključuje: neprekinjene infuzije pri anesteziji med porodom (92507 [1333]) 

92506-90 Osrednji živčni blok med porodom, ASA 90 
Kavdalna  }  

Epiduralna  } injekcija/infuzija med porodom 

Spinalna  }  

Koda tudi pri izvajanju: 

• neprekinjene (pooperativne) infuzije osrednjega živčnega bloka (92516-00 [1912]) 

Izključuje: neprekinjene infuzije pri anesteziji med porodom (92507 [1333]) 

92506-99 Osrednji živčni blok med porodom, ASA 99 
Kavdalna  }  

Epiduralna  } injekcija/infuzija med porodom 

Spinalna  } 
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Koda tudi pri izvajanju: 

• neprekinjene (pooperativne) infuzije osrednjega živčnega bloka (92516-00 [1912]) 

Izključuje: neprekinjene infuzije pri anesteziji med porodom (92507 [1333]) 

92507-10 Osrednji živčni blok med porodom, ASA 10 
Kavdalna  }  

Epiduralna  } injekcija/infuzija med porodom 

Spinalna  }  

Vključuje:  osrednji živčni blok pri: 

• carskem rezu 

• luščenju ostankov placente 

• reparaciji poškodb, nastalih med porodom 

Opomba: Koda se dodeli bolnicam z osrednjim živčnim blokom za lajšanje bolečin med porodom, kjer 

osrednji živčni blok za anestezijo med porodom ni prekinjen. 

Koda tudi pri izvajanju: 

• neprekinjene (pooperativne) infuzije osrednjega živčnega bloka (92516-00 [1912]) 

Izključuje: osrednjega živčnega bloka, uporabljenega za anestezijo med porodom (92508 [1909]) 

92507-19 Osrednji živčni blok med porodom, ASA 19 
Kavdalna  }  

Epiduralna  } injekcija/infuzija med porodom 

Spinalna  }  

Vključuje:  osrednji živčni blok pri: 

• carskem rezu 

• luščenju ostankov placente 

• reparaciji poškodb, nastalih med porodom 

Opomba: Koda se dodeli bolnicam z osrednjim živčnim blokom za lajšanje bolečin med porodom, kjer 

osrednji živčni blok za anestezijo med porodom ni prekinjen. 

Koda tudi pri izvajanju: 

• neprekinjene (pooperativne) infuzije osrednjega živčnega bloka (92516-00 [1912]) 

Izključuje: osrednjega živčnega bloka, uporabljenega za anestezijo med porodom (92508 [1909]) 

92507-20 Osrednji živčni blok med porodom, ASA 20 
Kavdalna  }  

Epiduralna  } injekcija/infuzija med porodom 

Spinalna  } 

Vključuje:  osrednji živčni blok pri: 

• carskem rezu 

• luščenju ostankov placente 

• reparaciji poškodb, nastalih med porodom 

Opomba: Koda se dodeli bolnicam z osrednjim živčnim blokom za lajšanje bolečin med porodom, kjer 

osrednji živčni blok za anestezijo med porodom ni prekinjen. 

Koda tudi pri izvajanju: 

• neprekinjene (pooperativne) infuzije osrednjega živčnega bloka (92516-00 [1912]) 

Izključuje: osrednjega živčnega bloka, uporabljenega za anestezijo med porodom (92508 [1909]) 

92507-29 Osrednji živčni blok med porodom, ASA 29 
Kavdalna  }  

Epiduralna  } injekcija/infuzija med porodom 

Spinalna  } 

Vključuje:  osrednji živčni blok pri: 

• carskem rezu 

• luščenju ostankov placente 

• reparaciji poškodb, nastalih med porodom 
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Opomba: Koda se dodeli bolnicam z osrednjim živčnim blokom za lajšanje bolečin med porodom, kjer 

osrednji živčni blok za anestezijo med porodom ni prekinjen. 

Koda tudi pri izvajanju: 

• neprekinjene (pooperativne) infuzije osrednjega živčnega bloka (92516-00 [1912]) 

Izključuje: osrednjega živčnega bloka, uporabljenega za anestezijo med porodom (92508 [1909]) 

92507-30 Osrednji živčni blok med porodom, ASA 30 
Kavdalna  }  

Epiduralna  } injekcija/infuzija med porodom 

Spinalna  } 

Vključuje:  osrednji živčni blok pri: 

• carskem rezu 

• luščenju ostankov placente 

• reparaciji poškodb, nastalih med porodom 

Opomba: Koda se dodeli bolnicam z osrednjim živčnim blokom za lajšanje bolečin med porodom, kjer 

osrednji živčni blok za anestezijo med porodom ni prekinjen. 

Koda tudi pri izvajanju: 

• neprekinjene (pooperativne) infuzije osrednjega živčnega bloka (92516-00 [1912]) 

Izključuje: osrednjega živčnega bloka, uporabljenega za anestezijo med porodom (92508 [1909]) 

92507-39 Osrednji živčni blok med porodom, ASA 39 
Kavdalna  }  

Epiduralna  } injekcija/infuzija med porodom 

Spinalna  } 

Vključuje:  osrednji živčni blok pri: 

• carskem rezu 

• luščenju ostankov placente 

• reparaciji poškodb, nastalih med porodom 

Opomba: Koda se dodeli bolnicam z osrednjim živčnim blokom za lajšanje bolečin med porodom, kjer 

osrednji živčni blok za anestezijo med porodom ni prekinjen. 

Koda tudi pri izvajanju: 

• neprekinjene (pooperativne) infuzije osrednjega živčnega bloka (92516-00 [1912]) 

Izključuje: osrednjega živčnega bloka, uporabljenega za anestezijo med porodom (92508 [1909]) 

92507-40 Osrednji živčni blok med porodom, ASA 40 
Kavdalna  }  

Epiduralna  } injekcija/infuzija med porodom 

Spinalna  } 

Vključuje:  osrednji živčni blok pri: 

• carskem rezu 

• luščenju ostankov placente 

• reparaciji poškodb, nastalih med porodom 

Opomba: Koda se dodeli bolnicam z osrednjim živčnim blokom za lajšanje bolečin med porodom, kjer 

osrednji živčni blok za anestezijo med porodom ni prekinjen. 

Koda tudi pri izvajanjui: 

• neprekinjene (pooperativne) infuzije osrednjega živčnega bloka (92516-00 [1912]) 

Izključuje: osrednjega živčnega bloka, uporabljenga za anestezijo med porodom (92508 [1909]) 

92507-49 Osrednji živčni blok med porodom, ASA 49 
Kavdalna  }  

Epiduralna  } injekcija/infuzija med porodom 

Spinalna  } 

Vključuje:  osrednji živčni blok pri: 

• carskem rezu 
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• luščenju ostankov placente 

• reparaciji poškodb, nastalih med porodom 

Opomba: Koda se dodeli bolnicam z osrednjim živčnim blokom za lajšanje bolečin med porodom, kjer 

osrednji živčni blok za anestezijo med porodom ni prekinjen. 

Koda tudi pri izvajanju: 

• neprekinjene (pooperativne) infuzije osrednjega živčnega bloka (92516-00 [1912]) 

Izključuje: osrednjega živčnega bloka, uporabljenega za anestezijo med porodom (92508 [1909]) 

92507-50 Osrednji živčni blok med porodom, ASA 50 
Kavdalna  }  

Epiduralna  } injekcija/infuzija med porodom 

Spinalna  } 

Vključuje:  osrednji živčni blok pri: 

• carskem rezu 

• luščenju ostankov placente 

• reparaciji poškodb, nastalih med porodom 

Opomba: Koda se dodeli bolnicam z osrednjim živčnim blokom za lajšanje bolečin med porodom, kjer 

osrednji živčni blok za anestezijo med porodom ni prekinjen. 

Koda tudi pri izvajanju: 

• neprekinjene (pooperativne) infuzije osrednjega živčnega bloka (92516-00 [1912]) 

Izključuje: osrednjega živčnega bloka, uporabljenega za anestezijo med porodom (92508 [1909]) 

92507-59 Osrednji živčni blok med porodom, ASA 59 
Kavdalna  }  

Epiduralna  } injekcija/infuzija med porodom 

Spinalna  } 

Vključuje:  osrednji živčni blok pri: 

• carskem rezu 

• luščenju ostankov placente 

• reparaciji poškodb, nastalih med porodom 

Opomba: Koda se dodeli bolnicam z osrednjim živčnim blokom za lajšanje bolečin med porodom, kjer 

osrednji živčni blok za anestezijo med porodom ni prekinjen. 

Koda tudi pri izvajanju: 

• neprekinjene (pooperativne) infuzije osrednjega živčnega bloka (92516-00 [1912]) 

Izključuje: osrednjega živčnega bloka, uporabljenega za anestezijo med porodom (92508 [1909]) 

92507-69 Osrednji živčni blok med porodom, ASA 69 
Kavdalna  }  

Epiduralna  } injekcija/infuzija med porodom 

Spinalna  } 

Vključuje:  osrednji živčni blok pri: 

• carskem rezu 

• luščenju ostankov placente 

• reparaciji poškodb, nastalih med porodom 

Opomba: Koda se dodeli bolnicam z osrednjim živčnim blokom za lajšanje bolečin med porodom, kjer 

osrednji živčni blok za anestezijo med porodom ni prekinjen. 

Koda tudi pri izvajanju: 

• neprekinjene (pooperativne) infuzije osrednjega živčnega bloka (92516-00 [1912]) 

Izključuje: osrednjega živčnega bloka, uporabljenega za anestezijo med porodom (92508 [1909]) 

92507-90 Osrednji živčni blok med porodom, ASA 90 
Kavdalna  }  

Epiduralna  } injekcija/infuzija med porodom 

Spinalna  } 
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Vključuje:  osrednji živčni blok pri: 

• carskem rezu 

• luščenju ostankov placente 

• reparaciji poškodb, nastalih med porodom 

Opomba: Koda se dodeli bolnicam z osrednjim živčnim blokom za lajšanje bolečin med porodom, kjer 

osrednji živčni blok za anestezijo med porodom ni prekinjen. 

Koda tudi pri izvajanju: 

• neprekinjene (pooperativne) infuzije osrednjega živčnega bloka (92516-00 [1912]) 

Izključuje: osrednjega živčnega bloka, uporabljenega za anestezijo med porodom (92508 [1909]) 

92507-99 Osrednji živčni blok med porodom, ASA 99 
Kavdalna  }  

Epiduralna  } injekcija/infuzija med porodom 

Spinalna  } 

Vključuje:  osrednji živčni blok pri: 

• carskem rezu 

• luščenju ostankov placente 

• reparaciji poškodb, nastalih med porodom 

Opomba: Koda se dodeli bolnicam z osrednjim živčnim blokom za lajšanje bolečin med porodom, kjer 

osrednji živčni blok za anestezijo med porodom ni prekinjen. 

Koda tudi pri izvajanju: 

• neprekinjene (pooperativne) infuzije osrednjega živčnega bloka (92516-00 [1912]) 

Izključuje: osrednjega živčnega bloka, uporabljenega za anestezijo med porodom (92508 [1909]) 

SPROŽITEV PORODA 

1334 Sprožitev poroda z zdravili ali operativno  

 1513 

90465-00 Sprožitev poroda z oksitocinom 
Sprožitev poroda s syntocinonom 

Izključuje: sprožitve poroda operativno (90465-05 [1334]) 

90465-01 Sprožitev poroda s prostaglandinom 
Sprožitev poroda s prostinom ali cervagemom 

Izključuje: sprožitve poroda operativno (90465-05 [1334]) 

90465-02 Sprožitev poroda z drugimi zdravili 

Izključuje: sprožitve poroda operativno (90465-05 [1334]) 

90465-03 Operativna sprožitev poroda z umetnim predrtjem mehurja [UPM] plodovnih ovojev 
Umetno predrtje mehurja [UPM] plodovnih ovojev pred začetkom poroda 

Operativna sprožitev, BDO 

 

Izključuje: sprožitve poroda z zdravili (90465-05 [1334]) 

90465-04 Druga operativna sprožitev poroda 
Sprožitev poroda s/z: 

• svečko 

• razširitvijo materničnega vratu 

Sprožitev poroda s Foleyevim katetrom 

Izključuje: sprožitve poroda z zdravili (90465-05 [1334]) 

90465-05 Sprožitev poroda z zdravili in operativno 
Sinhrona sprožitev poroda z zdravili in operativno 
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AUGMENTATION OF LABOUR 

1335 Pospešitev poroda z zdravili ali operativno  

 1513 

90466-00 Pospešitev poroda z zdravili 

Izključuje: pospešitve poroda operativno (90466-02 [1335]) 

90466-01 Operativna pospešitev poroda 
Umetno predrtje mehurja [UPM] plodovnih ovojev po začetku poroda 

Izključuje: pospešitve poroda z zdravili (90466-02 [1335]) 

90466-02 Pospešitev poroda z zdravili in operativno 
Sinhrona pospešitev poroda z zdravili in operativno 

PORODNI POSEGI 

SPONTANI POROD V GLAVIČNI VSTAVI 

1336 Spontani porod v glavični vstavi 

Koda tudi pri izvajanju: 

• epiziotomije (90472-00 [1343]) 

90467-00 Spontani porod v glavični vstavi 

KLEŠČNI POROD 

1337 Kleščni porod 

 1534 

Koda tudi pri izvajanju: 

• epiziotomije (90472-00 [1343]) 

90468-00 Kleščni porod iz medeničnega izhoda 
Izhodni kleščni porod 

Kleščni porod po Wrigleyu 

90468-01 Kleščni porod iz medenične ožine 
Kleščni porod po Keillandu 

Kleščni porod po Neville-Barnesu 

90468-02 Kleščni porod iz medeničnega vhoda 

90468-03 Zasuk plodove glavice s kleščami 
Zasuk s kleščami po Keillandu 

90468-04 Zasuk plodove glavice s kleščami s porodom 

90468-05 Neuspeli kleščni porod 

VAKUMSKI POROD 

1338 Vakumska ekstrakcija 

90469-00 Vakumska ekstrakcija 
Rotacijska vakumska ekstrakcija 

90469-01 Neuspela vakumska ekstrakcija 



 

329 

 

POROD V MEDENIČNI VSTAVI 

1339 Porod v medenični vstavi z ekstrakcijo 

 1542 

90470-00 Spontani porod v medenični vstavi 

90470-01 Ročna pomoč pri medenični vstavi 

90470-02 Ročna pomoč pri medenični vstavi, porajanje glavice s kleščami 

90470-03 Ekstrakcija plodu pri medenični vstavi 

90470-04 Ekstrakcija plodu pri medenični vstavi, porajanje glavice s kleščami 

CARSKI REZ 

1340 Carski rez 

 1541 

Vključuje:  porajanje glavice s kleščami 

šivanje poškodb maternice/razpok, nastalih med carskim rezom 

16520-00 Načrtovan klasični carski rez 

16520-01 Nujni klasični carski rez 

16520-02 Načrtovan istmični carski rez 

16520-03 Nujni istmični carski rez 

POSEGI KOT POMOČ MED PORODOM 

PREGLED 

1341 Nadzor plodu 

 0042 

Opomba: Elektronski nadzor plodovega srca se uporablja za nadzor plodovega bitja srca med krčenjem 

maternice 

16514-00 Direktni nadzor plodu  
Direktna kardiotokografija [CTG] ploda (skalp) 

16514-01 Zunanji nadzor ploda 
Zunanja kardiotokografija [CTG] ploda 

Test kontrakcijskega stresa ploda 

Nestresni test ploda 

1342 Obrat plodu (sprememba lege in vstave) 

16501-00 Zunanji obrat 

Izključuje: notranji obrat (90471-04 [1342]) 

16501-01 Neuspel zunanji obrat 

90471-02 Notranji obrat 

Izključuje: zunanjega obrata (90471-04 [1342]) 

90471-03 Neuspel notranji obrat 
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90471-04 Kombinirani notranji in zunanji obrat 

90471-05 Neuspel kombinirani zunanji in notranji obrat 

90471-06 Zasuk plodove glavice z roko 

DRUGI POSEGI 

1343 Drugi posegi, povezani s porodom 

 1551 

90472-00 Epiziotomija 
Reparacija poškodbe z epiziotomijo 

Vključuje:  primarno reparacijo 

Izključuje: sekundarne reparacije (90481-00 [1344]) 

90473-00 Repozicija izpadle popkovnice 

90474-00 Incizija materničnega vratu kot pomoč med porodom 

90475-00 Simfiziotomija kot pomoč med porodom 

90476-00 Posegi na plodu zaradi pospešitve poroda 
 Kleidotomija 

Dekapitacija zarodka 

Destrukcija zarodka 

Nabodenje hidrocefalne glave 

90477-00 Drugi posegi kot pomoč med porodom 

POSEGI PO PORODU 

REPARACIJA 

1344 Šivanje po porodu 

 1551 

90478-00 Šivanje raztrganin maternice 
Zašitje dehiscence rane na maternici po carskem rezu 

Izključuje: ponovnega zašitja dehiscence abdominalne rane po carskem rezu (30403-03 [1000]) 

16571-00 Šivanje poškodb materničnega vratu, nastalih med porodom 

90479-00 Šivanje poškodb nožnice, nastalih med porodom 

Izključuje: šivanja perineja (16573-00, 90481-00 [1344]) 

90480-00 Šivanje poškodb sečnega mehurja in/ali sečnice, nastalih med porodom, brez poškodbe 
perineja 

Izključuje: šivanja raztrganin perineja 3. in 4. stopnje (16573-00 [1344]) 

90480-01 Šivanje poškodb rektuma in/ali mišice zapiralke črevesja, nastalih med porodom, brez poškodb 
perineja 

Izključuje: šivanja raztrganin perineja 3. in 4. stopnje (16573-00 [1344]) 

90485-00 Šivanje drugih raztrganin, nastalih med porodom, brez poškodb perineja 
Drugo šivanje poškodb, nastalih med porodom na: 

• materničnem dnu 

• vulvi 
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90481-00 Šivanje raztrganin perineja 1. in 2. stopnje 
Sekundarna reparacija epiziotomija 

Šivanje raztrganin perineja s prizadetostjo vagine, ki ni opredeljeno drugje 

Izključuje: zgolj šivanja vaginalnih raztrganin (90479-00 [1344]) 

16573-00 Šivanje raztrganin perineja 3. in 4. stopnje 
Šivanje raztrganin perineja s prizadetostjo vagine in: 

• rektuma 

• mišice zapiralke črevesa 

• subkutane mišice 

DRUGI POSEGI 

1345 Čiščenje maternice po porodu 

90482-00 Ročno luščenje placente 

 1543 

16564-00 Čiščenje maternice po porodu z dilatacijo in kiretažo 
Dilatacija in kirataža zaradi ostanka produktov zanositve po porodu 

Izključuje: čiščenja z vakuumsko aspiracijo (16564-01 [1345]) 

16564-01 Čiščenje maternice po porodu z vakuumsko aspiracijo 
Vakuumska aspiracija zaradi ostanka produktov zanositve po porodu 

1346 Repozicija obrnjene maternice 

16570-00 Ročna repozicija obrnjene maternice 
Hidrostatična korekcija obrnjene maternice 

16570-01 Operativna repozicija obrnjene maternice 

Vključuje: repozicijo z abdominalnim pristopom 

1347 Drugi posegi po porodu 

90483-00 Iztipanje maternice po porodu 

90484-00 Izpraznjenje hematoma perineja, nastalega po inciziji 
Izpraznjenje hematoma: 

• epiziotomije 

• perineorafije 

90484-01 Izpraznjenje hematoma nožnice ali perineja, nastalega spontano 

90484-02 Izpraznjenje hematoma trebušne stene, nastalega med carskim rezom 

16567-00 Drugi ukrepi pri krvavitvi po porodu 
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POGLAVJE 15 

KLINIČNI POSEGI MIŠIČNOSKELETNEGA SISTEMA 
(BLOKI 1360–1579) 

Opomba:  

REPOZICIJA ZLOMA/DISLOKACIJE   

Zaprta repozicija  –   vključuje korekcijo dislokacije/zloma brez operativnega posega in dodatno 

zunanjo fiksacijo 

Zaprta repozicija z notranjo fiksacijo  –   vključuje korekcijo dislokacije/zloma brez operativnega posega z interno 

fiksacijo. Vključuje dodatno zunanjo fiksacijo  

Odprta repozicija  –   vključuje korekcijo dislokacije/zloma z operativnim posegom in zunanjo 

fiksacijo ter izpiranje odprtega mesta zloma  

Odprta repozicija z notranjo fiksacijo –   vključuje korekcijo dislokacije/zloma z operativnim posegom z notranjo 

fiksacijo ter vključuje dodatno zunanjo fiksacijo in izpiranje odprtega mesta 

zloma  

Notranja fiksacija  –  Vključuje:  bio implant 

    cerklažo 

    intramedularni žebelj 

    nesegmentno fiksacijo (Harringtonova opornica) 

    vijak 

    ploščico 

    obročni fiksator 

    opornico 

    vijake (fasetne) 

    segmentno fiksacijo (CD)(Dwyer)(Luque)(Zielke) 

    premični žebelj 

    žico  

Zunanja fiksacija  –  Vključuje:  kovinske opornice 

    obveze 

    protezo 

    mavec 

    kaliperje 

    fiksacijo okoli kosti 

    obstret 

    mavčni jopič (Minerva) 

    trak 

    »spica« mavec 

    opornico (akrilno)(pokrivno)(ulito kovinsko)(srebrno) 

    lepljivo obvezo 

    žično povezavo zob 

Imobilizacija  –  vključuje korekcijo dislokacije/zloma brez redukcije z zunanjo fiksacijo 
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GLAVA 

Vključuje: obrazne kosti 

 lobanjo 

 temporomandibularni sklep 

DODAJANJE, VSTAVITEV, ODSTRANITEV 

1360 Dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na glavi 

45865-00  Artrocenteza temporomandibularnega sklepa (TMS) 

Vključuje: spiranje 

53400-00 Imobilizacija zloma zgornje čeljustnice brez cepitve 
Zaprta naravnava zloma zgornje čeljustnice brez zunanje fiksacije 

53403-00 Imobilizacija zloma spodnje čeljustnice brez cepitve 
Zaprta naravnava zloma spodnje čeljustnice brez zunanje fiksacije 

52096-00 Vstavljanje vijaka ali žice v zgornjo čeljustnico, spodnjo čeljustnico ali ličnico 

Izključuje: zloma (glej kazalo: Naravnava, zlom, po mestih, s fiksacijo) 

52102-00 Odstranitev vijaka ali žice iz zgornje čeljustnice, spodnje čeljustnice ali ličnice 

45823-00 Odstranitev kovinskih opornic (kamb) iz maksile ali mandibule 

INCIZIJA 

1361 Zunanja utrditev spodnje čeljustnice 

Opomba: Žična povezava z zgornjo čeljustnico – uporablja se za stabilizacijo čeljusti in novo pozicioniranje po 

rekonstrukciji ter vključuje fiksacijo ločenih žic na zgornje in spodnje zobe in nato žično povezavo 

zgornjih zob s spodnjimi  

52420-00 Zunanja utrditev spodnje čeljustnice z žično povezavo z zgornjo čeljustnico po rekonstrukciji 

Izključuje: utrditev zaradi zloma (47756-00 [1366]) 

1362 Preiskava čeljustnega sklepa 

Vključuje: mikrokirurške tehnike 

45861-00 Eksploracija temporomandibularnega sklepa 

45863-00 Eksploracija temporomandibularnega sklepa s kondilektomijo ali kondilotomijo 

45869-00 Eksploracija temporomandibularnega sklepa s kirurgijo meniskusa ali kapsule 

45871-00 Eksploracija temporomandibularnega sklepa s kirurgijo meniskusa, kapsule in kondila 

45873-00 Eksploracija temporomandibularnega sklepa s kirurgijo meniskusa, kapsule in kondila ter 
uporabo tkivnih, hrustančnih ali alo presadkov 

1363 Druge incizije na zgornji čeljustnici ali spodnji čeljustnici 

45857-02 Artroskopska sprostitev adhezij temporomandibularnega sklepa 
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EKSCIZIJA 

1364 Ekscizije na zgornji čeljustnici, spodnji čeljustnici ali čeljustnem sklepu 

45855-00 Artroskopija temporomandibularnega sklepa 

Vključuje: biopsijo 

45857-00 Artroskopija temporomandibularnega sklepa z odstranitvijo prostih teles 

45857-01 Artroskopsko očiščenje temporomandibularnega sklepa 

45829-00 Odstranitev tuberositas maksile 
Odstranitev fibrozne ali kostne grčavine z alveolarnega grebena zgornje čeljustnice 

45827-00 Odstranitev milohioidnega grebena mandibule 
Odstranitev milohioidnega grebena mandibule 

90603-00 Sekvestrektomija maksile 

Vključuje: tamponado z antibiotikom 

vrtanje v kost 

Koda tudi pri izvajanju: 

• kostnega presadka (48239-00, 48242-00 [1569]) 

• notranje fiksacije (52096-00 [1360]) 

90603-01 Sekvestrektomija mandibule 

Vključuje: tamponado z antibiotikom 

vrtanje v kost 

Koda tudi pri izvajanju: 

• kostnega presadka (48239-00, 48242-00 [1569]) 

• notranje fiksacije (52096-00 [1360]) 

45867-00 Sinovektomija temporomandibularnega sklepa 

45825-01 Odstranitev eksostoze v maksili ali mandibuli 

NARAVNAVA 

Opomba: Zaprte in odprte naravnave zlomov in dislokacij so določene na začetku tega poglavja 

1365 Naravnava zloma nosne kosti 

Vključuje:  frontalni sinus 

 nazoetmoid 

47738-00 Zaprta naravnava zloma nosne kosti 

Vključuje: notranjo fiksacijo 

47741-00 Odprta naravnava zloma nosne kosti 

Vključuje: osteotomijo 

1366 Naravnava zloma spodnje ali zgornje čeljustnice 

Izključuje: naravnave zloma alveolranega grebena zgornje ali spodnje čeljustnice (90530 [1367]) 

47756-00 Zaprta naravnava zloma zgornje čeljustnice z zunanjo fiksacijo 

47777-00 Odprta naravnava zloma spodnje čeljustnice 

53425-00 Odprta naravnava zapletenega zloma spodnje čeljustnice 
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Naravnava zloma spodnje čeljustnice, ki zajema drobovje, žile ali živce 

47789-00 Odprta naravnava zloma spodnje čeljustnice z notranjo fiksacijo 

53429-00 Odprta naravnava zapletenega zloma spodnje čeljustnice z notranjo fiksacijo 
Naravnava zloma spodnje čeljustnice s ploščico (ploščicami), ki zajema drobovje, žile ali živce 

47753-00 Zaprta naravnava zloma zgornje čeljustnice z zunanjo fiksacijo 

47774-00 Odprta naravnava zloma zgornje čeljustnice 

53424-00 Odprta naravnava zapletenega zloma zgornje čeljustnice 
Naravnava zloma zgornje čeljustnice, ki zajema drobovje, žile ali živce 

47786-00 Odprta naravnava zloma zgornje čeljustnice z notranjo fiksacijo 

53427-00 Odprta naravnava zapletenega zloma zgornje čeljustnice z notranjo fiksacijo 
Naravnava zloma zgornje čeljustnice s ploščico (ploščicami), ki zajema drobovje, žile ali živce 

1367 Naravnava zloma alveolarnega grebena zgornje ali spodnje čeljustnice 

90530-00 Zaprta naravnava zloma alveolarnega grebena zgornje ali spodnje čeljustnice 

90530-01 Odprta naravnava zloma alveolarnega grebena zgornje ali spodnje čeljustnice 

1368 Naravnava zloma zigomatične kosti 

47762-00 Odprta naravnava zloma zigomatične kosti 

Vključuje: ličnico 

ličnični lok 

47765-00 Odprta naravnava zloma zigomatične kosti z zunanjo fiksacijo, na enem mestu 

47768-00 Odprta naravnava zloma zigomatične kosti z zunanjo fiksacijo, na dveh mestih 

47771-00 Odprta naravnava zloma zigomatične kosti z zunanjo fiksacijo, na treh mestih 

47765-01 Odprta naravnava zloma zigomatične kosti z notranjo fiksacijo, na enem mestu 

47768-01 Odprta naravnava zloma zigomatične kosti z notranjo fiksacijo na dveh mestih 

47771-01 Odprta naravnava zloma zigomatične kosti z notranjo fiksacijo na treh mestih 

1369 Naravnava čeljustnega sklepa 

47000-00 Zaprta naravnava dislokacije čeljustnega sklepa 

53203-00 Odprta naravnava dislokacije čeljustnega sklepa 

1370 Naravnava zloma ali dislokacije  drugih obraznih kosti 

Izključuje: naravnave zloma orbite (45590, 45593 [1716]) 

90530-02 Zaprta naravnava zloma obraznih kosti, ki ni klasificirana drugje 

90530-03 Odprta naravnava zloma obraznih kosti, ki ni klasificirana drugje 
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REPARACIJA 

1371 Reparacije na spodnji ali zgornji čeljustnici ali temporomandibularnem sklepu 

45843-00 Nadgradnja alveolarnega grebena s širjenjem tkiva (tissue expander) 

45841-00 Nadgradnja alveolarnega grebena s kostnim presadkom ali alograftom 

45875-00 Stabilizacija temporomandibularnega sklepa 

45877-00 Artrodeza temporomandibularnega sklepa 

VRAT IN TRUP 

Vključuje: rebra 

 prsnico 

Izključuje: vratne hrbtenice 

DODAJANJE, VSTAVITEV, ODSTRANITEV 

1373 Dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na vratu ali trupu 

47471-00 Imobilizacija zlomov reber 
Nekirurško zdravljenje zloma reber 

Izključuje: imobilizacije z naravnavo zloma/dislokacije (90610 [1377]) 

38460-00 Odstranitev žice iz prsnice 

INCIZIJA 

1374 Incizije na vratu ali trupu 

48406-10 Osteotomija rebra 

48409-10 Osteotomija rebra z notranjo fiksacijo 

34133-00 Skalenotomija 

50402-00 Odstranitev sternocleidomastoidne mišice 
Odstranitev sternomastoida 

Vključuje: sprostitev mehkega tkiva 

Opomba: Izvaja se pri tortikolisu 

EKSCIZIJA 

1375 Osteotomija rebra 

48406-11 Delna ostektomija rebra 

48409-11 Delna ostektomija rebra z notranjo fiksacijo 

34136-00 Delna ostektomija prvega rebra zaradi dekompresije torakalne odprtine 

48406-12 Popolna ostektomija rebra 

48409-12 Popolna ostektomija rebra z notranjo fiksacijo 

34139-00 Popolna ostektomija cervikalnega rebra zaradi dekompresije torakalne odprtine 
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1376 Druge ekscizije na vratu ali trupu 

38464-00 Izpiranje sternotomijske rane 

Vključuje: kiretažo okužene kosti 

odstranitev žice iz prsnice 

90603-02 Sekvestrektomija/posegi pri okužbi prsnice 

Vključuje: tamponado z antibiotikom 

vrtanje v kost 

Koda tudi pri izvajanju: 

• kostnega presadka (48239-00, 48242-00 [1569]) 

• notranje fiksacije (47921-00 [1554]) 

90603-03 Sekvestrektomija/posegi pri okužbi rebra 

Vključuje: tamponado z antibiotikom 

vrtanje v kost 

Koda tudi pri izvajanju: 

• kostnega presadka (48239-00, 48242-00 [1569]) 

• notranje fiksacije (47921-00 [1554]) 

NARAVNAVA 

Opomba: Zaprte in odprte naravnave zlomov in dislokacij so določene na začetku tega poglavja 

1377 Naravnava zloma/dislokacije vratu ali trupa 

Vključuje: notranjo fiksacijo 

47466-00 Zaprta naravnava zloma prsnice 

47467-00 Odprta naravnava zloma prsnice 

90610-00 Zaprta naravnava zloma rebra 

90610-01 Odprta naravnava zloma rebra 

REPARACIJA 

1378 Reparacije vratu ali trupa 

90596-00 Vstavitev žice v prsnico 

Izključuje: vstavitve, ki zajema ponovno odprtje mediastinuma (38466-00 [1379]) 

PONOVITVENA OPERACIJA 

1379 Ponovni poseg na vartu ali trupu 

38466-00 Ponovni poseg na prsnici s ponovnim odprtjem mediastinuma 

Vključuje: večji reženj omentuma 

mišični reženj 

vstavitev žice 
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HRBTENICA 

Vključuje: vratno hrbtenico 

trtico 

lumbalno hrbtenico 

križnico 

torakalno hrbtenico 

DODAJANJE, VSTAVITEV, ODSTRANITEV 

1381 Imobilizacija zloma ali izpaha hrbtenice 

Opomba: Poškodbo hrbtnega mozga je mogoče opisati kot patologijo hrbtnega mozga 

Izključuje: imobilizacije z zaprto repozicijo luksacijskega zloma hrbtenice (47690-00, 47693-00 [1387]) 

47684-00 Imobilizacija luksacijskega zloma hrbtenice 

47687-00 Imobilizacija luksacijskega zloma hrbtenice s poškodbo hrbtnega mozga 

EKSCIZIJA 

1382 Biopsija medvretenčne ploščice in vretenca 

90602-00 Biopsija medvretenčne ploščice 

30093-00 Igelna biopsija vretenca 
Trepana biopsija vretenca 

1383 Ekscizije vretenc 

Vključuje: kostni presadek 

Opomba: Poškodbo hrbtnega mozga je mogoče opisati kot patologijo hrbtnega mozga 

Koda tudi pri izvajanju: 

• notranje fiksacije (48678-00, 48681-00, 48684-00, 48687-00, 48690-00 [1390]) 

• pridobitve materiala za presadek skozi drugo incizijo (47726-00 [1563]) 

• spinalne fuzije (glej blok [1389]) 

48639-00 Sprednja dekompresija hrbtnega mozga z resekcijo vretenca 
Vertebrektomija, BDO 

48639-01 Sprednja dekompresija hrbtnega mozga z resekcijo vretenca pri poškodbi hrbtnega mozga 
Vertebrektomija pri poškodbi hrbtnega mozga 

1384 Odstranitev (resekcija) lezije mehkega tkiva, ki zajema križnico ali hrbtenico 

Opomba: Izvaja se pri agresivni ali maligni leziji mehkega tkiva, ki izhaja iz oziroma razjeda sosednjo kostno 

skorjo križnice ali hrbtenice 

50221-01 Odstranitev (resekcija) globokega tumorja mehkega tkiva, ki zajema križnico 

50221-02 Odstranitev (resekcija) globokega tumorja mehkega tkiva, ki zajema hrbtenico 

Izključuje: križnice (50221-01 [1384]) 

50224-00 Odstranitev (resekcija) globokega tumorja mehkega tkiva, ki zajema križnico, in rekonstrukcija s 
protezo 

50224-01 Odstranitev (resekcija) globokega tumorja mehkega tkiva, ki zajema križnico, in rekonstrukcija z 
vsadkom iz kostne banke 
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50224-02 Odstranitev (resekcija) globokega tumorja mehkega tkiva, ki zajema križnico, in rekonstrukcija z 
vsadkom iz lastne kosti 

50224-03 Odstranitev (resekcija) globokega tumorja mehkega tkiva, ki zajema hrbtenico, in rekonstrukcija 
s protetičnim vsadkom 

Izključuje: križnice (50224-00 [1384]) 

50224-04 Odstranitev (resekcija) globokega tumorja mehkega tkiva, ki zajema hrbtenico, in rekonstrukcija 
z vsadkom iz kostne banke 

Izključuje: križnice (50224-00 [1384]) 

50224-05 Odstranitev (resekcija) globokega tumorja mehkega tkiva, ki zajema hrbtenico, in rekonstrukcija 
z vsadkom iz lastne kosti 

Izključuje: križnice (50224-00 [1384]) 

1385 Druge ekscizije hrbtenice 

90603-04 Sekvestrektomija/posegi pri okužbi vretenca 

Vključuje: tamponado z antibiotikom 

vrtanje v kost 

Koda tudi pri izvajanju: 

• kostnega presadka (48239-00, 48242-00 [1569]) 

• notranje fiksacije (48684-00, 48687-00, 48690-00 [1390]) 

90603-05 Sekvestrektomija/posegi pri okužbi vretenca s prizadetostjo hrbtenjače 

Vključuje: tamponado z antibiotikom 

vrtanje v kost 

Koda tudi pr izvajanjui: 

• kostnega presadka (48239-00, 48242-00 [1569]) 

• notranje fiksacije (48684-00, 48687-00, 48690-00 [1390]) 

30672-00 Ekscizija trtice 
Ektomija trtice 

32036-00 Ekscizija presakralne lezije 
Ekscizija sakrokokcigealne lezije 

Izključuje: sakrokokcigealnega teratoma (43876-00, 43879-00 [1385]) 

43876-00 Ekscizija sakrokokcigealnega teratoma s pristopom od zadaj 

43879-00 Ekscizija sakrokokcigealnega teratoma s kombiniranim pristopom od zadaj in spredaj 

NARAVNAVA 

Opomba: Zaprte in odprte naravnave zlomov in dislokacij so določene na začetku tega poglavja 

1386 Manipulacija hrbtenice 

48600-00 Manipulacija hrbtenice 

1387 Zaprta repozicija luksacijskega zloma hrbtenice 

Opomba: Poškodbo hrbtnega mozga je mogoče opisati kot patologijo hrbtnega mozga 

47696-00 Zaprta repozicija luksacijskega zloma hrbtenice 

47690-00 Zaprta repozicija luksacijskega zloma hrbtenice z imobilizacijo 

47693-00 Zaprta repozicija luksacijskega zloma hrbtenice s poškodbo hrbtnega mozga z imobilizacijo 
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1388 Odprta repozicija luksacijskega zloma hrbtenice 

Opomba: Poškodbo hrbtnega mozga je mogoče opisati kot patologijo hrbtnega mozga 

47699-00 Odprta repozicija luksacijskega zloma hrbtenice 

47699-01 Odprta repozicija luksacijskega zloma hrbtenice s preprosto notranjo učvrstitvijo 

Vključuje: nesegmentno notranjo fiksacijo 

47699-02 Odprta repozicija luksacijskega zloma hrbtenice s segmentno notranjo učvrstitvijo 

47702-00 Odprta repozicija luksacijskega zloma hrbtenice s poškodbo hrbtnega mozga 

47702-01 Odprta repozicija luksacijskega zloma hrbtenice s poškodbo hrbtnega mozga s preprosto 
notranjo učvrstitvijo 

Vključuje: nesegmentno notranjo fiksacijo 

47702-02 Odprta repozicija luksacijskega zloma hrbtenice s poškodbo hrbtnega mozga s segmentno 
notranjo učvrstitvijo 

REPARACIJA 

1389 Spinalna fuzija 

 1348 

Vključuje: kostni presadek 

pridobitev materiala za presadek skozi isto incizijo 

Koda tudi pri  izvajanju: 

• ekscizije vretenc (48639 [1383]) 

• notranje fiksacije (48678-00, 48681-00, 48684-00, 48687-00, 48690-00 [1390]) 

• pridobitve materiala za presadek skozi drugo incizijo (47726-00 [1563]) 

48660-00 Sprednja spinalna fuzija, ena raven 

Izključuje: dekompresije vratne hrbtenjače (40332-00 [46]) 

48669-00 Sprednja spinalna fuzija, več kot ena raven 

Izključuje: dekompresije vratne hrbtenjače (40335-00 [46]) 

48642-00 Zadajšnja spinalna fuzija, ena raven ali dve ravni 

48645-00 Zadajšnja spinalna fuzija, več kot dve ravni 

48648-00 Posterolateralna spinalna fuzija, ena raven ali dve ravni 

48651-00 Posterolateralna spinalna fuzija, več kot dve ravni 

48654-00 Zadajšnja spinalna fuzija z laminektomijo, ena raven 

48657-00 Zadajšnja spinalna fuzija z laminektomijo, več kot ena raven 

48654-01 Posterolateralna spinalna fuzija z laminektomijo, ena raven 

48657-01 Posterolateralna spinalna fuzija z laminektomijo, več kot ena raven 

1390 Osteosinteza hrbtenice   

 1348 

Koda tudi pri izvajanju: 

• pridobitve materiala za presadek skozi drugo incizijo (47726-00 [1563]) 

• spinalne fuzije (glej blok [1389]) 

40316-00 Učvrstitev densa z vijaki 
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Stabilizacija drugega vratnega vretenca 

48678-00 Preprosta osteosinteza hrbtenice 

Vključuje: Vstavitev: 

• fasetnega vijaka 

• žične zanke 

Izključuje: odprte repozicije luksacijskega zloma hrbtenice (47699-01, 47699-02, 47702-01, 47702-02 

[1388]) 

48681-00 Nesegmentna osteosinteza hrbtenice 

48684-00 Segmentna osteosinteza hrbtenice, ena raven ali dve ravni 

48687-00 Segmentna osteosinteza hrbtenice, tri ali štiri ravni 

48690-00 Segmentna osteosinteza hrbtenice, več kot štiri ravni 

DRUGI POSEGI 

1393 Drugi postopki na hrbtenici    

 1348 

35400-00 Vertebroplastika, 1 (eno) vretence 
Injekcija polimetilmetakrilata [PMMA] v 1 vretence 

Vključuje: obojestransko (bipendikularno) injekcijo 

Koda tudi pri izvajanju: 

• intraoperativne računalniške tomografije (57341-00 [1966]) 

• magnetnoresonančne preiskave hrbtenice (90901-03 [2015]) 

35400-01 Vertebroplastika, 2 (dve) ali več vretenc 
Injekcija polimetilmetakrilata [PMMA] v 2 ali več vretenc 

Vključuje: obojestransko (bipendikularno) injekcijo 

Koda tudi pri izvajanju: 

• intraoperativne računalniške tomografije (57341-00 [1966]) 

• magnetnoresonančne preiskave hrbtenice (90901-03 [2015]) 

90025-00 Revizijski poseg na hrbtenici s popravo fiksacije hrbtenice 

90025-01 Revizijski poseg na hrbtenici z odstranitvijo fiksacije hrbtenice 

90025-02 Revizijski poseg na hrbtenici s kostnim presadkom 

90025-03 Drug revizijski poseg na hrbtenici 

Vključuje: fuzijo 

osteotomijo 

RAMA 

Vključuje: akromioklavikularni sklep 

 ključnico 

 lopatico 

 sternoklavikularni sklep 

DODAJANJE, VSTAVITEV, ODSTRANITEV 

1394 Dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na rami 

48927-00 Odstranitev ramenske proteze 
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INCIZIJA 

1395 Incizije na rami 

48945-00 Artroskopija rame 

Izključuje: artroskopije z: 

• biopsijo (48945-01 [1396]) 

• izpiranjem (48948-00 [1397]) 

48948-01 Artroskopska odstranitev prostega telesa iz rame 
Artroskopska odstranitev tujka iz rame 

48912-00 Artrotomija rame 

Vključuje:  odstranitev prostega telesa ali tujka iz rame 

90600-00 Artroskopska odstranitev zarastlin ali kontraktur rame 

Izključuje: drugih muskuloskeletnih posegov na rami – izpustite kodo 

90600-01 Odstranitev zarastlin ali kontraktur rame 

Izključuje: drugih muskuloskeletnih posegov na rami – izpustite kodo 

48406-06 Osteotomija ključnice 
Kleidotomija 

48409-06 Osteotomija ključnice z osteosintezo 
Kleidotomija z notranjo fiksacijo 

48406-07 Osteotomija lopatice 

48409-07 Osteotomija lopatice z osteosintezo 

EKSCIZIJA 

1396 Biopsija rame 

48945-01 Artroskopska biopsija rame 

1397 Sinovektomija ali izpiranje rame 

48948-00 Artroskopsko izpiranje rame 

48954-00 Artroskopska sinovektomija rame 

Vključuje: sprostitev kontrakture 

48936-00 Sinovektomija rame 

1398 Ostektomija ključnice ali lopatice 

48406-08 Ostektomija ključnice 
Klavikulektomija 

48409-08 Ostektomija ključnice z osteosintezo 
Klavikulektomija z notranjo fiksacijo 

48406-09 Ostektomija lopatice 
Skapulektomija 

48409-09 Ostektomija lopatice z osteosintezo 
Skapulektomija z notranjo fiksacijo 
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1399 Amputacija v rami 

44334-00 Interskapularna amputacija 
Intertorakoskapularna amputacija 

44331-00 Disartikulacija rame 

1400 Druge ekscizije v rami 

48900-00 Ekscizija korakoakromialne vezi 

Izključuje: ekscizije z : 

• dekompresijo subakromialnega prostora (48903-00 [1400]) 

• reparacijo rotatorne manšete (48906-00, 48909-00 [1404]) 

48900-01 Ekscizija kalcijevega depozita iz notranje manšete 

Izključuje: reparacije rotatorne manšete (48906-00 [1404]) 

48951-00  Artroskopska dekompresija subakromialnega prostora 
Artroskopska akromioplastika 

Vključuje:  razrešitev korakoakromialne vezi 

48903-00 Dekompresija subakromialnega prostora  

Vključuje: akromionektomijo  

akromioplastiko 

ekscizijo: 

• akromioklavikularnega sklepa 

• korakoakromialnega ligamenta 

• distalne ključnice 

Izključuje:  artroskopskega pristopa (48951-00 [1400]) 

 reparacije rotatorne manšete (48909-00 [1404]) 

50221-03 Odstranitev (resekcija) mehkega tkiva (tumorja), ki zajema lopatico 

Vključuje:  ramenski obroč 

Opomba: Izvaja se pri agresivni ali maligni leziji mehkega tkiva, ki izhaja iz oziroma razjeda sosednjo kostno 

skorjo lopatice ali ramenskega sklepa 

Izključuje: rekonstrukcije s protezo, kostnim presadkom ali vsadkom iz lastne kosti (50224 [1405]) 

90603-06 Sekvestrektomija/posegi pri okužbi ključnice 

Vključuje:  tamponado z antibiotiki 

 vrtanje v kost 

Koda tudi pri izvajanju: 

• kostnega presadka (48239-00, 48242-00 [1569]) 

• notranje fiksacije (47921-00 [1554]) 

90603-07 Sekvestrektomija/posegi pri okužbi lopatice 

Vključuje:  tamponado z antibiotiki 

 vrtanje v kost 

Koda tudi pri izvajanju: 

• kostnega presadka (48239-00, 48242-00 [1569]) 

• notranje fiksacije (47921-00 [1554]) 
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NARAVNAVA 

Opomba: Zaprte in odprte naravnave zlomov in dislokacij so določene na začetku tega poglavja 

1401 Naravnava zloma ključnice ali rame 

47462-00 Zaprta naravnava zloma ključnice 

47462-01 Zaprta naravnava zloma ključnice z notranjo učvrstitvijo 

47465-00 Odprta naravnava zloma ključnice 

47465-01 Odprta naravnava zloma ključnice z notranjo učvrstitvijo 

47468-00 Odprta naravnava zloma lopatice 

47468-01 Odprta naravnava zloma lopatice z notranjo učvrstitvijo 

1402 Naravnava izpaha ključnice, lopatice ali rame 

47003-00 Zaprta naravnava izpaha ključnice 
Zaprta naravnava izpaha: 

• akromioklavikularnega  }  

• sternoklavikularnega   } sklepa 

47006-00 Odprta naravnava izpaha ključnice 
Odprta naravnava izpaha: 

• akromioklavikularnega  }  

• sternoklavikularnega   } sklepa 

47009-00 Zaprta naravnava izpaha rame 
Zaprta naravnava izpaha glenohumeralnega sklepa 

47009-01 Zaprta naravnava izpaha rame z notranjo učvrstitvijo 
Zaprta naravnava izpaha glenohumeralnega sklepa z notranjo fiksacijo 

47012-00 Odprta naravnava izpaha rame 
Odprta naravnava izpaha glenohumeralnega sklepa 

47012-01 Odprta naravnava izpaha rame z notranjo učvrstitvijo 
Odprta naravnava izpaha glenohumeralnega sklepa z notranjo fiksacijo 

REPARACIJA 

1403 Artrodeza rame 

48939-00 Artrodeza rame 

48942-00 Artrodeza rame z odstranitvijo proteze 

Vključuje: kostni presadek 

notranjo fiksacijo 

1404 Druge reparacije na rami 

48957-00 Artroskopska stabilizacija rame 

Vključuje: labralno stabilizacijo ali pritrditev 

Opomba: Izvaja se pri ponavljajočih se izpahih ali nestabilnosti v več smereh 

48930-00 Stabilizacija rame  

Vključuje: labralno stabilizacijo ali pritrditev 
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Opomba: Izvaja se pri ponavljajočih se izpahih ali nestabilnosti v več smereh 

48906-00 Reparacija rotatorne manšete  

Vključuje: ekscizijo: 

• kalcijevega depozita iz manšete 

• korakoakromialnega ligamenta 

Izključuje: artroskopskega ali minimalnega odprtega pristopa (48960-00 [1405]) 

   artroplastike rame (48918-00 [1404]) 

48909-00 Reparacija rotatorne manšete z dekompresijo subakromialnega prostora  

Vključuje: akromionektomijo 

akromioplastiko 

ekscizijo: 

• akromioklavikularnega sklepa 

• korakoakromialnega ligamenta 

• distalne ključnice 

Izključuje: artroskopskega ali minimalnega odprtega pristopa (48960-00 [1405]) 

   artroplastike rame (48918-00 [1404]) 

48948-02 Artroskopska hondroplastika rame 

48915-00 Hemiartroplastika rame 

48918-00 Popolna artroplastika rame 
Popolna nadomestitev sklepa rame 

Vključuje:  reparacijo rotatorne manšete 

Izključuje: revizije popolne nadomestitve sklepa rame (48921-00, 48924-00 [1406]) 

90533-00 Druga reparacija rame 

REKONSTRUKCIJA 

1405 Rekonstrukcije rame 

48960-00 Artroskopska rekonstrukcija rame 

Vključuje: akromioplastiko 

resekcijo akromioklavikularnega sklepa 

reparacijo rotatorne manšete 

50224-06 "EN BLOC" resekcija (odstranitev) (tumorja) mehkega tkiva, ki zajema lopatico z rekonstrukcijo 
s protezo 

Vključuje:  ramenski sklep 

Opomba: Izvaja se pri agresivni ali maligni leziji mehkega tkiva, ki izhaja iz oziroma razjeda sosednjo kostno 

skorjo lopatice ali ramenskega sklepa 

50224-07 "EN BLOC" resekcija (odstranitev) (tumorja)  mehkega tkiva, ki zajema lopatico z rekonstrukcijo 
z vsadkom iz kostne banke 

Vključuje:  ramenski sklep 

Opomba: Izvaja se pri agresivni ali maligni leziji mehkega tkiva, ki izhaja iz oziroma razjeda sosednjo kostno 

skorjo lopatice ali ramenskega sklepa 

50224-08 "EN BLOC" resekcija (odstranitev) (tumorja)  mehkega tkiva, ki zajema lopatico z rekonstrukcijo 
z vsadkom iz lastne kosti 

Vključuje:  ramenski sklep 
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Opomba: Izvaja se pri agresivni ali maligni leziji mehkega tkiva, ki izhaja iz oziroma razjeda sosednjo kostno 

skorjo lopatice ali ramenskega sklepa 

REVIZIJA 

1406 Revizije na rami 

48921-00 Revizija popolne artroplastike rame 
Revizija popolne nadomestitve sklepa rame 

48924-00 Revizija popolne artroplastike rame s prenosom kosti na lopatico ali nadlahtnico 
Revizija popolne nadomestitve sklepa rame s kostnim presadkom na lopatico ali nadlahtnico 

NADLAHTNICA IN KOMOLEC 

Vključuje: roko, BDO 

 zgornji del roke 

DODAJANJE, VSTAVITEV, ODSTRANITEV 

1408 Imobilizacija zloma nadlahtnice 

Neoperativno zdravljenje zloma nadlahtnice 

47423-00 Imobilizacija zloma proksimalnega dela nadlahtnice 

47444-00 Imobilizacija zloma diafize nadlahtnice 

47453-00 Imobilizacija zloma distalnega dela nadlahtnice 

1409 Drugo dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na nadlahtnici ali komolcu 

90539-00 Vstavitev proteze v nadlaket 

INCIZIJA 

1410 Incizije na nadlaktu ali komolcu 

49118-00 Artroskopija komolca 

Izključuje: artroskopije z/s: 

• biopsijo (49118-01 [1411]) 

• sinovektomijo (49109-00 [1412]) 

49100-00 Artrotomija komolca 

49121-00 Artroskopsko vrtanje defekta v komolcu 

49121-01 Artroskopska odstranitev prostega telesa iz komolca 
Artoskopska odstranitev tujka iz komolca 

49100-01 Odstranitev prostega telesa iz komolca 
Odstranitev tujka iz komolca 

49121-04 Artroskopska sprostitev kontrakture v komolcu 
Artroskopska razrešitev kontrakture v komolcu 

Artroskopska odstranitev adhezij komolca 

49100-02 Sprostitev kontrakture komolca 
Razrešitev kontrakture v komolcu 

Odstranitev adhezij komolca 

48412-00 Osteotomija nadlahtnice 
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48415-00 Osteotomija nadlahtnice z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

EKSCIZIJA 

1411 Biopsija komolca 

49118-01 Artroskopska biopsija komolca 

1412 Druge ekscizije na nadlahtnici ali komolcu 

49109-00 Artroskopska sinovektomija komolca 

49109-01 Sinovektomija komolca 

48412-01 Ostektomija nadlahtnice 

48415-01 Ostektomija nadlahtnice z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

44328-01 Amputacija skozi nadlaket 

90535-00 Disartikulacija v komolcu 

90603-08 Sekvestrektomija/posegi pri okužbi nadlahtnice 

Vključuje: tamponado z antibiotiki 

vrtanje v kost 

Koda tudi pri izvajanju: 

• kostnega presadka (glej skop [1417]) 

• notranje fiksacije (47921-00 [1554]) 

NARAVNAVA 

Opomba: Zaprte in odprte naravnave zlomov in izpahov so določene na začetku tega poglavja 

1413 Zaprta naravnava zloma nadlahtnice ali komolca 

47426-00 Zaprta naravnava zloma proksimalnega dela nadlahtnice 

47426-01 Zaprta naravnava zloma proksimalnega dela nadlahtnice z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

47447-00 Zaprta naravnava zloma diafize nadlahtnice 

47451-00 Zaprta naravnava zloma diafize nadlahtnice z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

Vključuje: intramedularno fiksacijo 

47456-00 Zaprta naravnava zloma distalnega dela nadlahtnice 

Vključuje:  kondil humerusa 

 suprakondil humerusa 

47456-01 Zaprta naravnava zloma distalnega dela nadlahtnice z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

Vključuje:  kondil humerusa 

 suprakondil humerusa 

1414 Odprta naravnava zloma nadlahtnice ali komolca 

47429-00 Odprta naravnava zloma proksimalnega dela nadlahtnice 

47429-01 Odprta naravnava zloma proksimalnega dela nadlahtnice z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

47432-00 Odprta naravnava znotrajsklepnega zloma proksimalne nadlahtnice 
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47432-01 Odprta naravnava znotrajsklepnega zloma proksimalne nadlahtnice z osteosintezo (notranjo 
učvrstitvijo) 

47450-00 Odprta naravnava zloma diafize nadlahtnice 

47450-01 Odprta naravnava zloma diafize nadlahtnice z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

Vključuje: intramedularno fiksacijo 

47459-00 Odprta naravnava zloma distalnega dela nadlahtnice 

47459-01 Odprta naravnava zloma distalnega dela nadlahtnice z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

1415 Zaprta naravnava premika nadlahtnice ali komolca 

47018-00 Zaprta naravnava izpaha komolca 

Izključuje: zloma diafize koželjnice ali podlahtnice (47385-00 [1427], 47386-00, 47386-02 [1432]) 

47018-01 Zaprta naravnava izpaha komolca z notranjo učvrstitvijo 

Izključuje: zloma diafize koželjnice ali podlahtnice (47385-02 [1427], 47386-01, 47386-03 [1432]) 

47024-00 Zaprta naravnava izpaha proksimalnega radioulnarnega sklepa 

47024-01 Zaprta naravnava izpaha proksimalnega radioulnarnega sklepa z notranjo učvrstitvijo 

1416 Odprta naravnava izpaha nadlahtnice ali komolca 

47021-00 Odprta naravnava izpaha komolca 

47021-01 Odprta naravnava izpaha komolca z notranjo učvrstitvijo 

47027-00 Odprta naravnava izpaha proksimalnega radioulnarnega sklepa 

47027-01 Odprta naravnava izpaha proksimalnega radioulnarnega sklepa z notranjo učvrstitvijo 

REPARACIJA 

1417 Prenos kosti na nadlahtnico 

Koda tudi pri izvajanju: 

• pridobitve materiala za presadek skozi drugo incizijo (47726-00 [1563]) 

48212-00 Prenos kosti na nadlahtnico 

48215-00 Prenos kosti na nadlahtnico z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

1418 Druge reparacije na nadlahtnici ali komolcu 

49121-02 Artroskopska hondroplastika komolca 

49121-03 Artroskopska osteoplastika komolca 

50405-00 Plastika flektornih mišic komolca 
Prenos tetive na komolec 

49103-00 Stabilizacija komolca 

49112-00 Vstavitev silastične proteze za glavo koželjnice 

49106-00 Artrodeza komolca 

49115-00 Popolna artroplastika komolca 
Popolna nadomestitev sklepa komolca 
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90536-00 Drugi posegi na komolcu 

REVIZIJA 

1419 Revizije na nadlahtnici in komolcu 

90537-00 Revizijska artroplastika komolca 

PODLAKT 

Vključuje: poseg na olekranonu 

 koželjnico 

 koželjnico in podlahtnico z zapestjem 

 podlahtnico 

 

Izključuje: roke, BDO 

DODAJANJE, VSTAVITEV, ODSTRANITEV 

1421 Imobilizacija zloma diafize in distalnega dela koželjnice ali podlahtnice 

Neoperativno zdravljenje zloma diafize in distalne koželjnice 

47360-00 Imobilizacija zloma distalnega dela koželjnice 

47378-00 Imobilizacija zloma diafize koželjnice 

47360-01 Imobilizacija zloma distalnega dela podlahtnice 

47378-01 Imobilizacija zloma diafize podlahtnice 

47387-00 Imobilizacija zloma diafize koželjnice in podlahtnice 

INCIZIJA 

1423 Incizija fascije podlakta 

47981-00 Dekompresijska fasciotomija podlakta 

47975-00 Dekompresijska fasciotomija podlakta pri akutnem utesnitvenem sindromu 
Dekompresijska fasciotomija podlakta pri travmatskem utesnitvenem sindromu 

47978-00 Dekompresijska fasciotomija podlakta pri kroničnem utesnitvenem sindromu 

1424 Incizija koželjnice ali podlahtnice 

Vključuje:  kinasto osteotomijo 

48406-02 Osteotomija koželjnice 

48409-02 Osteotomija koželjnice z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

48406-04 Osteotomija podlahtnice 

48409-04 Osteotomija podlahtnice z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

1425 Druge incizije na podlaktu 

90540-00 Tendoliza kit flektornih ali ekstenzornih mišic na podlaktu ali zapestju 
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EKSCIZIJA 

1426 Ekscizije na podlaktu 

46342-00 Sinovektomija distalnega radioulnarnega sklepa 

48406-03 Ostektomija koželjnice 

48409-03 Ostektomija koželjnice z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

48406-05 Ostektomija podlahtnice   

48409-05 Ostektomija podlahtnice z osteosintezo 

44328-00 Amputacija skozi podlaket 

90603-09 Sekvestrektomija/posegi pri okužbi koželjnice 

Vključuje: tamponado z antibiotiki 

vrtanje v kost 

Koda tudi pri izvajanju: 

• kostnega presadka (glej blok [1435]) 

• notranje fiksacije (47921-00 [1554]) 

90603-10 Sekvestrektomija/posegi pri okužbi podlahtnice 

Vključuje: tamponado z antibiotiki 

vrtanje v kost 

Koda tudi pri izvajanju: 

• kostnega presadka (glej blok [1435]) 

• notranje fiksacije (47921-00 [1554]) 

NARAVNAVA 

Opomba: Zaprte in odprte naravnave zlomov in izpahov so določene na začetku tega poglavja 

1427 Zaprta naravnava zloma koželjnice 

47405-00 Zaprta naravnava zloma glave ali vratu koželjnice 

47405-01 Zaprta naravnava zloma glave ali vratu koželjnice z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

47381-00 Zaprta naravnava zloma diafize koželjnice 

Izključuje: naravnave z/s: 

• dislokacijo (47385-00, 47385-02 [1427]) 

• podlahtnico (47390-00, 47390-01 [1431]) 

47381-02 Zaprta naravnava zloma diafize koželjnice z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

Izključuje: naravnave z/s: 

• dislokacijo (47385 [1427]) 

• podlahtnico (47390 [1431]) 

47385-00 Zaprta naravnava luksacijskega zloma diafize koželjnice 

Vključuje: dislokacijo: 

• distalnega radioulnarnega sklepa 

• proksimalnega radiohumeralnega sklepa 

47385-02 Zaprta naravnava luksacijskega zloma diafize koželjnice z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

Vključuje: dislokacijo: 

• distalnega radioulnarnega sklepa 
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• proksimalnega radiohumeralnega sklepa 

47363-00 Zaprta naravnava zloma distalnega dela koželjnice 

Vključuje: Bartonov  }  

Colleov  } zlom  

Smithov  }  

47363-02 Zaprta naravnava zloma distalnega dela koželjnice z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

Vključuje: Bartonov  }  

Colleov  } zlom  

Smithov  } 

1428 Zaprta naravnava zloma podlahtnice ali olekranona 

47396-00 Zaprta naravnava zloma olekranona 

47396-01 Zaprta naravnava zloma olekranona z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

47381-01 Zaprta naravnava zloma diafize podlahtnice 

Izključuje: naravnavo z/s: 

• dislokacijo (47385 [1427]) 

• podlahtnico (47390 [1431]) 

47385-01 Zaprta naravnava lukscijskega zloma diafize podlahtnice z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

Vključuje: dislokacijo: 

• distalnega radioulnarnega sklepa 

• proksimalnega radiohumeralnega sklepa 

47381-03 Zaprta naravnava zloma diafize podlahtnice z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

Izključuje: naravnave z/s: 

• dislokacijo (47385 [1427]) 

• podlahtnico (47390 [1431]) 

47385-03 Zaprta naravnava luksacijskega zloma diafize podlahtnice z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

Vključuje: dislokacijo: 

• distalnega radioulnarnega sklepa 

• proksimalnega radiohumeralnega sklepa 

47363-01 Zaprta naravnava zloma distalnega dela podlahtnice 

47363-03 Zaprta naravnava zloma distalnega dela podlahtnice z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

1429 Odprta naravnava zloma koželjnice 

47408-00 Odprta naravnava zloma glave ali vratu koželjnice 

47408-01 Odprta naravnava zloma glave ali vratu koželjnice z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

47384-00 Odprta naravnava zloma diafize koželjnice 

Izključuje: naravnave z/s: 

• dislokacijo (47386-00, 47386-01 [1432]) 

• podlahtnico (47393-00, 47393-01 [1431]) 

47384-02 Odprta naravnava zloma diafize koželjnice z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

Izključuje: naravnave z/s: 

• dislokacijo (47386-00, 47386-01 [1432]) 

• podlahtnico (47393-00, 47393-01 [1431]) 

47366-00 Odprta naravnava zloma distalnega dela koželjnice 
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47366-02 Odprta naravnava zloma distalnega dela koželjnice z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

1430 Odprta naravnava zloma podlahtnice ali olekranona 

47399-00 Odprta naravnava zloma olekranona 

47399-01 Odprta naravnava zloma olekranona z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

47402-00 Odprta naravnava zloma olekranona z delno osteotomijo odlomka 

Vključuje: remiplantacijo tetive 

47402-01 Odprta naravnava zloma olekranona z delno osteotomijo odlomka in osteosintezo (notranjo 
učvrstitvijo) 

Vključuje: remiplantacijo tetive 

47384-01 Odprta naravnava zloma diafize podlahtnice 

Izključuje: naravnave z/s: 

• dislokacijo (47386-02, 47386-03 [1432]) 

• koželjnico (47393 [1431]) 

47384-03 Odprta naravnava zloma diafize podlahtnice z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

47366-01 Odprta naravnava zloma distalnega dela podlahtnice 

47366-03 Odprta naravnava zloma distalnega dela podlahtnice z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

1431 Naravnava zloma diafize koželjnice in podlahtnice 

47390-00 Zaprta naravnava zloma diafize koželjnice in podlahtnice 

47390-01 Zaprta naravnava zloma diafize koželjnice in podlahtnice z osteosintezo 

47393-00 Odprta naravnava zloma diafize koželjnice in podlahtnice 

47393-01 Odprta naravnava zloma diafiza koželjnice in podlahtnice z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

1432 Odprta naravnava luksacijskega zloma diafize koželjnice ali podlahtnice 

Vključuje: dislokacijo: 

• distalnega radioulnarnega sklepa 

• proksimalnega radiohumeralnega sklepa 

47386-00 Odprta naravnava luksacijskega zloma diafize koželjnice 

47386-01 Odprta naravnava luksacijskega zloma diafize koželjnice z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

47386-02 Odprta naravnava luksacijskega zloma diafize podlahtnice 

47386-03 Odprta naravnava luksacijskega zloma diafize podlahtnice z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

1433 Naravnava izpaha koželjnice ali podlahtnice 

47024-02 Zaprta naravnava izpaha distalnega radioulnarnega sklepa 

Izključuje: zloma: 

• koželjnice (47385 [1427]) 

• podlahtnice (47385 [1428]) 

47024-03 Zaprta naravnava izpaha distalnega radioulnarnega sklepa z osteosintezo 

Izključuje: zloma: 

• koželjnice (47385 [1427]) 

• podlahtnice (47385 [1428]) 
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47027-02 Odprta naravnava izpaha distalnega radioulnarnega sklepa 

Izključuje: zloma: 

• koželjnice (47386-00, 47386-01 [1432]) 

• podlahtnice (47386-02, 47386-03 [1432]) 

47027-03 Odprta naravnava izpaha distalnega radioulnarnega sklepa z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

Izključuje: zloma: 

• koželjnice (47386-00, 47386-01 [1432]) 

• podlahtnice (47386-02, 47386-03 [1432]) 

1434 Naravnava epifiziolize koželjnice ali podlahtnice 

Vključuje: notranjo fiksacijo 

90541-00 Zaprta naravnava epifiziolize koželjnice ali podlahtnice 

90541-01 Odprta naravnava epifiziolize koželjnice ali podlahtnice 

REPARACIJA 

1435 Kostni presadek za podlaket 

Koda tudi pri izvajanju: 

• pridobitve materiala za presadek skozi drugo incizijo (47726-00 [1563]) 

48224-00 Kostni presadek za koželjnico ali podlahtnico 

48227-00 Kostni presadek za koželjnico ali podlahtnico z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

48218-00 Kostni presadek za koželjnico in podlahtnico 

48221-00 Kostni presadek za koželjnico in podlahtnico z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

1436 Druge reparacije na podlaktu 

90597-00 Silastična proteza distalnega dela podlahtnice 

DRUGI POSEGI 

1438 Drugi posegi na podlaktu 

50399-00 Centralizacija podlakti zaradi radialne aplazije ali displazije 
Poseg zaradi prirojeno iznakažene roke 

Radializacija podlakti zaradi radialne aplazije ali displazije 

ROKA IN ZAPESTJE 

Vključuje: karpometakarpalni sklep 

   zapestne koščice, BDO  

 prst 

 zapestje NOS 

DODAJANJE, VSTAVITEV, ODSTRANITEV 

1439 Drugi posegi na roki ali zapestju 

46414-00 Vstavitev umetne tetivne proteze roke 

Vključuje:  vstavitev pred tetivnim presadkom 
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INCIZIJA 

1440 Incizijski postopki na mišici, tetivi ali ovojnici roke 

46519-00 Incizija in drenaža srednjega palmarnega, tenarnega ali hipotenarnega prostora roke 

46525-00 Incizija in drenaža paronihije roke 
Incizija in drenaža infekcije pulpnega prostora roke 

46522-00 Incizija in drenaža ovojnice fleksorske tetive prsta 

90545-00 Incizija mehkega tkiva roke 
Ločitev mišice roke 

Miotomija roke 

Tenotomija roke, BDO 

46456-00 Perkutana tenotomija (sprostitev tetive) na prstu 

46363-00 Sprostitev tetivnega toka roke 
Incizija tetivnega toka: 

• roke 

• zapestja 

Sprostitev: 

• tetivnega toka zapestja 

• kazalca roke 

Opomba: Izvaja se pri stenozirajočem tendovaginitisu 

47981-02 Dekompresijska fasciotomija roke 
Dekompresijska fasciotomija interosalnega mišičnega prostora roke 

46366-00 Subkutana fasciotomija Dupytrenove kontrakture 

46381-00 Sprostitev interfalangealne sklepne kapsule zaradi Dupytrenove kontrakture 

Koda tudi pri izvajanju: 

• palmarne fasciotomije ali fasciektomije (46366-00 [1440], 46369-00, 46372-00, 46375-00, 46378-00 

[1447],46387-00, 46390-00, 46393-00 [1471]) 

90544-00 Ločitev adhezij roke 
Sprostitev adhezij roke: 

• fascija 

• mišica 

• tetiva, BDO 

Izključuje: tendolize mišic roke: 

• ekstenzorskih (46450-00 [1440]) 

• fleksorskih (46453-00 [1440]) 

46453-00 Tendoliza fleksorskih mišic roke 

46450-00 Tendoliza ekstenzorskih mišic roke 

1441 Incizijski postopki na kosti roke 

46396-00 Osteotomija na prstu 

46399-00 Osteotomija na prstu z osteosintezo 

46396-01 Osteotomija dlančnice 

46399-01 Osteotomija dlančnice z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 
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1442 Incizije na sklepih prstov roke 

46327-00 Artrotomija interfalangealnih sklepov roke 

46327-01 Artrotomija metakarpofalangealnega sklepa 

1443 Incizije v zapestju 

Izključuje: incizije tetivnega toka roke (46363-00 [1440]) 

49218-00 Artroskopija zapestja 

Izključuje: artroskopije z/s: 

• biopsijo (49218-01 [1444]) 

• nekrektomijo (49224-00 [1451]) 

• sinovektomijo (49224-01 [1451]) 

49221-00 Artroskopsko vrtanje defekta v zapestju 

49221-01 Artroskopska odstranitev prostega telesa v zapestju 
Artroskopska odstranitev tujka v zapestju 

49212-00 Artrotomija zapestja 
Odstranitev prostega telesa ali tujega telesa v zapestju 

49221-02 Artroskopska odstranitev adhezij v zapestju 

48406-13 Osteotomija zapestne kosti 

48409-13 Osteotomija zapestne kosti z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

EKSCIZIJA 

1444 Biopsija zapestja 

49218-01 Artroskopska biopsija zapestja 

1445 Sinovektomija sklepa roke 

46336-00 Sinovektomija interfalangealnega sklepa roke 

46336-01 Sinovektomija metakarpalnega sklepa 

46342-01 Sinovektomija karpometakarpalnega sklepa 

1446 Sinovektomija  tetive  roke ali zapestja 

46348-00 Sinovektomija tetive fleksorja, 1 prst 

46351-00 Sinovektomija tetiv fleksorja , 2 prsta 

46354-00 Sinovektomija tetiv fleksorja, 3 prsti 

46357-00 Sinovektomija tetiv fleksorja, 4 prsti 

46360-00 Sinovektomija tetiv fleksorja, 5 ali več prstov 

Vključuje: disekcijo živcev 

46339-00 Sinovektomija tetive fleksorja ali ekstenzorja roke 
Sinovektomija tetive fleksorja ali ekstenzorja roke 
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1447 Fasciektomija Dupytrenove kontrakture 

Koda tudi pri izvajanju: 

• fasciotomije (46366-00 [1440]) 

• lokalne kožne reparacije (46384-00 [1467]) 

• sprostitve interfalangealne sklepne kaspule (46381-00 [1440]) 

• Z-plastike (46384-00 [1467]) 

Izključuje: revizija (46387-00, 46390-00, 46393-00 [1471]) 

46369-00 Palmarna fasciektomija Dupytrenove kontrakture 
Palmarna fasciektomija, BDO 

46372-00 Palmarna fasciektomija Dupytrenove kontrakture, ki zajema 1 prst (žarek) 

46375-00 Palmarna fasciektomija Dupytrenove kontrakture, ki zajema 2 prsta (žarka) 

46378-00 Palmarna fasciektomija Dupytrenove kontrakture, ki zajema več kot 3 prste (žarke) 

1448 Amputacija  zapestja, roke ali prsta 

46464-00 Amputacija nadštevilnega celotnega prsta roke 

46465-00 Amputacija prsta 

Izključuje: amputacije prstne konice (za posebne posege glej kazalo, npr. Ostektomija, Ekscizija, mehko 

tkivo) 

46480-00 Amputacija prsta s pripadajočo dlančnico 

44328-02 Eksartikulacija v zapestju 

44325-00 Amputacija v sredini zapestja 

44325-01 Transmetakarpalna amputacija 

1449 Druge ekscizije kosti roke 

46396-02 Ostektomija prsta 

46399-02 Ostektomija prsta z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

46396-03 Ostektomija dlančnice 

47933-00 Ekscizija eksostoze kosti roke 

46510-00 Zmanjšanje/redukcija/posegi pri makrodaktiliji 

50396-00 Imobilizacija členka 

Vključuje: rekonstrukcijo: 

• sklepa 

• ligamenta 

1450 Druge ekscizije roke 

46336-02 Kapsulektomija interfalangealnega sklepa ročnega prsta 

46336-03 Kapsulotomija metakarpofalangealnega sklepa 

46336-04 Nekrektomija interfalangealnega sklepa na ročnem prstu 

46336-05 Nekrektomija metakarpofalangealnega sklepa 

90603-12 Sekvestrektomija/posegi pri okužbi dlančnice 

Vključuje: tamponada z antibiotiki 
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vrtanje v  kost 

Koda tudi pri izvajanju: 

• kostnega presadka (48239-00, 48242-00 [1569]) 

• notranje fiksacije (47921-00 [1554]) 

90603-13 Sekvestrektomija/posegi pri okužbi falang prstov roke 

Vključuje: tamponado z antibiotiki 

vrtanje v kost 

Koda tudi pri izvajanju: 

• kostnega presadka (46402-01, 46405-01 [1461]) 

• notranje fiksacije (47921-00 [1554]) 

1451 Druge ekscizije zapestja 

49224-00 Artroskopska nekrektomija zapestja 

49224-01 Artroskopska sinovektomija zapestja 

Izključuje: sinvektomije tetive roke (46339-00 [1446]) 

48406-14 Ostektomija zapestne kosti 

48409-14 Ostektomija zapestne kosti z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

90603-11 Sekvestrektomija/posegi pri okužbi zapestnih koščic 

Vključuje: tamponado z antibiotiki 

vrtanje v kost 

Koda tudi pri izvajanju: 

• kostnega presadka (48239-00, 48242-00 [1569]) 

• notranje fiksacije (47921-00 [1554]) 

NARAVNAVA 

Opomba: Zaprte in odprte naravnave zlomov in izpahov so določene na začetku tega poglavja 

1452 Zaprta repozicija zloma zapestja 

47348-00 Zaprta repozicija zloma zapestja 

47348-01 Zaprta repozicija zloma zapestja z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

47354-00 Zaprta repozicija zloma čolniča v zapestju 

47354-01 Zaprta repozicija zloma čolniča v zapestju z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

1453 Zaprta repozicija zloma dlančnice 

47336-00 Zaprta repozicija zloma dlančnice 

47336-01 Zaprta repozicija zloma dlančnice z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

47339-00 Zaprta repozicija znotrajsklepnega zloma dlančnice 

47339-01 Zaprta repozicija znotrajsklepnega zloma dlančnice z osteosintezo 

1454 Zaprta repozicija členkov na prstu roke 

47324-00 Zaprta repozicija zloma osnovnega členka na prstu roke 

47324-01 Zaprta repozicija zloma osnovnega členka na prstu roke z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 



 

358 

 

47327-00 Zaprta repozicija znotrajsklepnega zloma osnovnega členka na prstu roke 

47327-01 Zaprta repozicija znotrajsklepnega zloma osnovnega členka na prstu roke z osteosintezo 
(notranjo učvrstitvijo) 

47312-00 Zaprta repozicija zloma srednjega členka na prstu roke 

47312-01 Zaprta repozicija zloma srednjega členka na prstu roke z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

47315-00 Zaprta repozicija znotrajsklepnega zloma srednjega členka na prstu roke 

47315-01 Zaprta repozicija znotrajsklepnega zloma srednjega členka na prstu roke z osteosintezo 
(notranjo učvrstitvijo) 

47300-00 Zaprta repozicija zloma končnega členka na prstu roke 

47300-01 Zaprta repozicija zloma končnega členka na prstu roke z osteosintezo 

47303-00 Zaprta repozicija znotrajsklepnega zloma končnega členka na prstu roke 

47303-01 Zaprta repozicija znotrajsklepnega zloma končnega členka na prstu roke z osteosintezo 
(notranjo učvrstitvijo) 

1455 Odprta repozicija zloma v zapestju 

47351-00 Odprta repozicija zloma v zapestju 

47351-01 Odprta repozicija zloma v zapestju z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

47357-00 Odprta repozicija zloma čolniča 

47357-01 Odprta repozicija zloma čolniča z osteosintezo 

1456 Odprta repozicija zloma dlančnice 

47342-00 Odprta repozicija zloma dlančnice 

47342-01 Odprta repozicija zloma dlančnice z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

47345-00 Odprta repozicija znotrajsklepnega zloma dlančnice 

47345-01 Odprta repozicija znotrajsklepnega zloma dlančnice z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

1457 Odprta repozicija členkov na prstu roke 

47330-00 Odprta repozicija zloma osnovnega členka na prstu roke 

47330-01 Odprta repozicija zloma osnovnega členka na prstu roke z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

47333-00 Odprta repozicija znotrajsklepnega zloma osnovnega členka na prstu roke 

47333-01 Odprta repozicija znotrajsklepnega zloma osnovnega členka na prstu roke z osteosintezo 
(notranjo učvrstitvijo) 

47318-00 Odprta repozicija zloma srednjega členka na prstu roke 

47318-01 Odprta repozicija zloma srednjega členka na prstu roke z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

47321-00 Odprta repozicija znotrajsklepnega zloma srednjega členka na prstu roke 

47321-01 Odprta repozicija znotrajsklepnega zloma srednjega členka na prstu roke z osteosintezo 

47306-00 Odprta repozicija zloma končnega členka na prstu roke 

47306-01 Odprta repozicija zloma končnega členka na prstu roke z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

47309-00 Odprta repozicija znotrajsklepnega zloma končnega členka na prstu roke 
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47309-01 Odprta repozicija znotrajsklepnega zloma končnega členka na prstu roke z osteosintezo 
(notranjo učvrstitvijo) 

1458 Zaprta repozicija izpaha sklepa roke 

47030-00 Zaprta repozicija izpaha zapestja 

47030-02 Zaprta repozicija izpaha karpometakarpalnega sklepa 

47042-00 Zaprta repozicija izpaha metakarpofalangealnega sklepa 

47036-00 Zaprta repozicija izpaha interfalangealnega sklepa roke 

1459 Odprta repozicija izpaha sklepa roke 

47033-00 Odprta repozicija izpaha zapestja 

47033-01 Odprta repozicija izpaha karpometakarpalnega sklepa 

47045-00 Odprta repozicija izpaha metakarpofalangealnega sklepa 

47039-00 Odprta repozicija izpaha interfalangealnega sklepa roke 

REPARACIJA 

1460 Artrodeza zapestja 

49203-00 Artrodeza interkarpalnega sklepa 

Vključuje:   kostni presadek 

 pridobitev presadka skozi isto incizijo 

Koda tudi pri izvajanju: 

• pridobitve materiala za presadek skozi drugo incizijo (47726-00 [1563]) 

46303-00 Artrodeza karpometakarpalnega sklepa 

46300-00 Artrodeza interfalangealnega sklepa roke 

46300-01 Artrodeza metakarpofalangealnega sklepa 

1461 Kostni presadek za zapestje, dlan ali prst na roki 

Vključuje:  pridobitev presadka skozi isto incizijo 

Koda tudi pri izvajanju: 

• pridobitve materiala za presadek skozi drugo incizijo (47726-00 [1563]) 

48230-00 Kostni presadek za čolnič 

48233-00 Kostni presadek z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) za čolnič 

48236-00 Kostni presadek z osteosintezo za čolnič in osteotomijo (notranjo učvrstitvijo) 

46402-00 Kostni presadek za dlančnico 

46405-00 Kostni presadek z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) za dlančnico 

46402-01 Kostni presadek za falango na prstu roke 

46405-01 Kostni presadek z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) za falango na prstu roke 
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1462 Artroplastika interfalangealnega sklepa roke 

Hemiartroplastika  }  

Popolna artroplatika  } falangealnega sklepa roke 

Popolna zamenjava  }  

Vključuje: sinovektomijo 

prenos ali ponovno pritrditev tetive 

46309-00 Artroplastika enega interfalangealnega sklepa roke 

46312-00 Artroplastika dveh interfalangealnih sklepov roke 

46315-00 Artroplastika treh interfalangealnih sklepov roke 

46318-00 Artroplastika štirih interfalangealnih sklepov roke 

46321-00 Artroplastika petih ali več interfalangealnih sklepov roke 

1463 Artroplastika metakarpofalangealnega sklepa 

46309-01 Artroplastika enega metakarpofalangealnega sklepa 

46312-01 Artroplastika dveh metakarpofalangealnih sklepov 

46315-01 Artroplastika treh metakarpofalangealnih sklepov 

46318-01 Artroplastika štirih metakarpofalangealnih sklepov 

46321-01 Artroplastika petih ali več metakarpofalangealnih sklepov 

1464 Druga artroplastika interfalangealnih sklepov roke 

Vključuje: ponovno pritrditev na 1 žarek 

prenos tetive 

46306-00 Interpozicijska artroplastika interfalangealnega sklepa roke 

46306-01 Interpozicijska artroplastika metakarpofalangealnega sklepa 

46307-00 Artroplastika volarne strani interfalangealnega sklepa roke 

46307-01 Artroplastika volarne strani metakarpofalangealnega sklepa 

1465 Reparacija vezi ali sklepne ovojnice interfalangealnih sklepov roke 

46330-00 Reparacija ligamenta ali kapsule interfalangealnega sklepa roke 

46333-00 Reparacija ligamenta ali kapsule interfalangealnega sklepa roke s prostotkivnim vsadkom ali 
presadkom 

46330-01 Reparacija ligamenta ali kapsule metakarpofalangealnega sklepa 

46333-01 Reparacija ligamenta ali kapsule metakarpofalangealnega sklepa s prostotkivnim presadkom ali 
vsadkom 

1466 Reparacija tetive roke 

Reparacija tetive roke 

46417-00 Prenos tetive roke 
Transplantacija tetive roke 

46426-00 Primarna reparacija ekstenzorske tetive roke, proksimalno od A1 škripca 
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46429-00 Primarna reparacija fleksorske tetive roke, proksimalno od A1 škripca 

46432-00 Primarna reparacija fleksorske tetive roke, distalno od A1 škripca 

46435-00 Sekundarna reparacija fleksorske tetive roke, distalno od A1 škripca 

46420-00 Primarna reparacija ekstenzorske tetive roke 

46423-00 Sekundarna reparacija ekstenzorske tetive roke 

1467 Druge reparacije roke 

46504-00 Nevrovaskularni otoški žepek na roki za inervacijo pulpe 

46507-00 Transpozicija prsta (žarek) roke na vaskularnem peclju 
Prenos prsta (žarek) roke na vaskularnem peclju 

46384-00 Lokalna kožna reparacija zaradi Dupytrenove kontrakture 
Z-plastika zaradi Dupuytrenove kontrakture 

Koda tudi pri izvajanju: 

• fasciektomije (46369-00, 46372-00, 46375-00, 46378-00 [1447], 46387-00, 46390-00, 46393-00 [1471]) 

• fasciotomije (46366-00 [1440]) 

46492-00 Korekcija kontarkture prsta roke 
Vključuje: mehko tkivo, ki ni opredeljeno drugje 

Izključuje: korekture Dupuytrenove kontrakture: 

• fasciektomije (46369-00, 46372-00, 46375-00, 46378-00 [1447]) 

• fasciotomije (46366-00 [1440]) 

• sprostitve sklepne kapsule (46381-00 [1440]) 

47963-02 Reparacija tetive roke, ki ni klasificirana drugje 
Tendoplastika roke, BDO 

90547-00 Reparacija mišice ali ovojnice roke, ki ni klasificirana drugje 

90548-00 Drugi plastični postopki roke 

1468 Druge reparacije zapestja 

49224-02 Artroskopska osteoplastika zapestja 

Vključuje: ekscizijo distalne ulne 

49227-00 Artroskopska fiksacija osteohondralnega odlomka v zapestju s (K-žico) 
Stabilizacija zaradi poškodbe ligamentov roke 

49200-00 Artrodeza zapestnega (radiokarpalnega) sklepa 
Artrodeza zapestja 

Vključuje: kostni presadek 

notranjo fiksacijo 

pridobitev materiala za presadek skozi isto incizijo 

Koda tudi pri izvajanju: 

• pridobitve materiala za presadek skozi drugo incizijo (47726-00 [1563]) 

46324-00 Artroplastika zapestja 
Zamenjava karpalne kosti s pomočjo sosednjih tetiv ali drugega mehkega tkiva 

Resekcijska artroplastika karpalne kosti 

Vključuje: sinovektomijo 

prenos ali ponovno pritrditev tetive 

49206-00 Resekcijska artroplastika zapestja 

Vključuje: proksimalno karpektomijo 
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stiloidektomijo 

49209-00 Popolna artroplastika zapestja 
Popolna zamenjava sklepa zapestja 

90542-00 Druga reparacija v zapestju 

REKONSTRUKCIJA 

1469 Rekonstrukcije na roki 

46408-00 Rekonstrukcija tetive roke s tetivnim presadkom 

46411-00 Rekonstrukcija fleksorsko tetivnega škripca roke s tetivnim presadkom 

46444-00 Rekonstrukcija boutonnierjeve deformitete 

46447-00 Rekonstrukcija boutonnierjeve deformitete z sprostitvijo sklepne kontrakture 

46345-00 Rekonstrukcija distalnega radioulnarnega sklepa 
Stabilizacija distalnega radioulnarnega sklepa 

Vključuje: ekscizijo distalne ulne 

fuzijo 

ligamentno artroplastiko 

50396-01 Amputacija členka na prstu roke z rekonstrukcijo vezi in sklepa 

Opomba: Izvaja se pri: 

• prirojeni anomaliji 

• podvojitvi prstov 

1470 Rekonstrukcije v zapestju 

49215-00 Rekonstrukcija zapestja 

Vključuje: reparacijo: 

• kapsule 

• ligamenta 

REVIZIJA 

1471 Revizije na roki ali prstu 

46483-00 Revizija amputacijskega krna roke ali prsta 
Reamputacija amputacijskega krna roke ali prsta 

46387-00 Revizija palmarne fasciektomije zaradi Dupytrenove kontrakture, na enem prstu  

46390-00 Revizija palmarne fasciektomije zaradi Dupytrenove kontrakture, na dveh prstih 

46393-00 Revizija palmarne fasciektomije zaradi Dupytrenove kontrakture, na treh ali več prstih 

1472 Revizije na zapestju 

90543-00 Revizijska artroplastika zapestja 

DRUGI POSEGI 

1473 Posegi pri kladivastem prstu 

46438-00 Zaprta fiksacija pri kladivastem prstu 

46441-00 Odprti popravek pri kladivastem prstu 



 

363 

 

Vključuje: pritrditev vijaka 

46442-00 Odprto zmanjšanje intraartikularnega zloma pri kladivastem prstu 

Vključuje: zmanjšanje za več kot 1/3 osnove končne falange 

1474 Postopki na gangliju roke ali zapestja 

46495-00 Ekscizija mukozne ciste prsta roke 

46494-00 Ekscizija ganglija roke 
Ganglionektomija roke, BDO 

46495-01 Ekscizija ganglija distalnega prsta roke 

46498-00 Ekscizija ganglija na fleksorski ovojnici tetive roke 

46500-00 Ekscizija ganglija dorzalnega zapestja 

46502-00 Ekscizija ponavljajočega se ganglija dorzalnega zapestja 

46501-00 Ekscizija ganglija volarnega zapestja 

46503-00 Ekscizija ponavljajočega se ganglija volarnega zapestja 

MEDENICA IN KOLČNI SKLEP 

Vključuje: stegnenico, proksimalno in diafizo 

 sakroiliakalni sklep 

 stegno 

DODAJANJE, VSTAVITEV, ODSTRANITEV 

1476 Imobilizacija ali trakcija zaradi zloma ali dislokacije medenice ali kolčnega sklepa 

Neoperativno zdravljenje zloma ali izpaha medenice in kolčnega sklepa 

47480-00 Trakcija zaradi zloma medenice 

47492-00 Imobilizacija zaradi zloma acetabuluma 

47495-00 Trakcija zaradi zloma acetabuluma 

50352-00 Imobilizacija pri izpahu kolka 

47516-00 Trakcija zaradi zloma stegnenice 

INCIZIJA 

1478 Osteotomija medenice, kolčnega sklepa ali stegnenice 

Vključuje: klinasto osteotomijo 

48424-00 Osteotomija medenice 

48427-00 Osteotomija medenice z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

48424-01 Osteotomija proksimalnega dela stegnenice 

48427-01 Osteotomija proksimalne stegnenice z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

48424-02 Osteotomija diafize stegnenice 

50394-00 Multiple periacetabularne osteotomije 

Vključuje: notranjo fiksacijo 
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Opomba: Izvaja se pri displaziji acetabuluma 

48427-02 Osteotomija diafize stegnenice z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

1479 Stabilizacija zloma medenice ali stegnenice 

47483-00 Zunanja fiksacija zloma medenice 
Imobilizacija zloma medenice 

Izključuje:  repozicije zloma (47486-00, 47489, 47501-00, 47528-01, 47531-00 [1486]) 

47498-00 Osteosinteza zloma acetabuluma 

Vključuje: trakcijo 

Izključuje: repozicije zloma (47486-00, 47489, 47501-00, 47528-01, 47531-00 [1486]) 

47519-00 Osteosinteza stegnenice zaradi zloma vratu ali pertrohanternega masiva 

Vključuje: repozicijo zloma 

47513-00 Osteosinteza medenice zaradi poškodbe sakroiliakalnega sklepa 

Izključuje: repozicije zloma (47486-00, 47489, 47501-00, 47528-01, 47531-00 [1486]) 

1480 Sprostitev kolčne kontrakture 

Vključuje: ločitev obturatornega živca 

podaljšanje ali ločitev adduktornih in velike ledvene mišice 

50375-00 Osrednja sprostitev kolčne kontrakture, enostranska 

50378-00 Osrednja sprostitev kolčne kontrakture, obojestranska 

50381-00 Sprednja sprostitev kolčne kontrakture, enostranska 

50384-00 Sprednja sprostitev kolčne kontrakture, obojestranska 

1481 Druga incizija na kolčnem sklepu 

49360-00 Artroskopija kolčnega sklepa 

Izključuje: biopsije (49363-00 [1482]) 

49366-00 Artroskopska odstranitev prostega telesa iz kolčnega sklepa 

Izključuje: artrotomije (49303-00 [1481]) 

49303-00 Artrotomija kolčnega sklepa 

Vljučuje: biopsijo 

odstranitev prostega telesa 

Izključuje: artroskopske biopsije (49363-00 [1482]) 

47982-00 Navrtanje (foraža) vratu in/ali glave stegnenice 
Dekompresija vratu in/ali glave femurja z vrtanjem 

Vključuje: tlačni preizkus 

EKSCIZIJA 

1482 Biopsija kolčnega sklepa 

49363-00 Artroskopska biopsija kolčnega sklepa 

Izključuje: odprte biopsije kolčnega sklepa (49303-00 [1481]) 
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1483 Ostektomija stegnenice ali medenice 

48424-03 Ostektomija medenice 

48427-03 Ostektomija medenice z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

48424-04 Ostektomija proksimalnega dela stegnenice 

48427-04 Ostektomija proksimalnega dela stegnenice z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

48424-05 Ostektomija diafize stegnenice 

48427-05 Ostektomija diafize stegnenice z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

1484 Amputacija medenice ali kolčnega sklepa 

44370-00 Amputacija v kolčnem sklepu 
Dezartikulacija kolčnega sklepa 

44373-00 Amputacija po Hindquarterju 
Hemipelvektomija 

44367-00 Nadkolenska amputacija 
Amputacija preko stegna 

1485 Druge ekscizije na medenici ali kolčnem sklepu 

50221-00 "EN BLOC" odstranitev (globokega) tumorja mehkega tkiva, ki zajema medenico 

Opomba: Izvaja se pri agresivni ali maligni leziji mehkega tkiva, ki izhaja iz oziroma razjeda kostno skorjo 

medenice 

Izključuje: rekonstrukcije s protezo, kostnim presadkom ali lastnim presadkom (50224 [1491]) 

90603-14 Sekvestrektomija/posegi pri okužbi medeničnih kosti 

Vključuje: tamponado z antibiotiki 

vrtanje v kost 

Koda tudi pri izvajanju: 

• kostnega presadka (50393-00 [1488], 48242-00 [1569]) 

• notranje fiksacije (47921-00 [1554]) 

90603-15 Sekvestrektomija/posegi pri okužbi stegnenice 

Vključuje: tamponado z antibiotiki 

vrtanje v kost 

Koda tudi pri izvajanju: 

• kostnega presadka (48200-00, 48203-00 [1488]) 

• notranje fiksacije (47921-00 [1554]) 

NARAVNAVA 

Opomba: Zaprte in odprte naravnave zlomov in izpahov so določene na začetku tega poglavja 

1486 Repozicija zloma medenice ali stegnenice 

47486-00 Odprta repozicija z osteosintezo zloma sprednje medenice 

Vključuje: diastazo pubične simfize 

47489-00 Odprta repozicija z osteosintezo zloma zadajšnje medenice 

Vključuje: sakroiliakalni sklep 

47489-01 Odprta repozicija z osteosintezo zloma sprednje in zadajšnje medenice 
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47501-00 Odprta repozicija z osteosintezo zloma acetabula 

Vključuje: kapsulotomijo 

ostektomijo 

osteotomijo 

47516-01 Zaprta repozicija zloma stegnenice 

47531-00 Zaprta repozicija z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) zloma stegnenice 

Vključuje:  križno fiksacijo 

intramedularno fiksacijo 

Izključuje: proksimalnega femurja (47519-00 [1479]) 

47528-00 Odprta repozicija zloma stegnenice 

47528-01 Odprta repozicija z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) zloma stegnenice 

Vključuje:  križno fiksacijo 

intramedularno fiksacijo 

Izključuje: proksimalnega femurja (47519-00 [1479]) 

1487 Repozicija izpaha kolčnega sklepa 

47048-00 Zaprta repozicija izpaha kolčnega sklepa 

 1309 

Zaprta repozicija izpaha kolčne proteze 

47051-00 Odprta repozicija izpaha kolčnega sklepa 

REPARACIJA 

1488 Kostni presadek za medenico ali stegnenico 

Koda tudi pri izvajanju: 

• pridobitve materiala za presadek skozi drugo incizijo (47726-00 [1563]) 

50393-00 Kostni presadek za medenico 

48200-00 Kostni presadek za stegnenico 

48203-00 Kostni presadek za stegnenico z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

1489 Artroplastika kolčnega sklepa 

47522-00 Vgraditev delne kolčne endoproteze  
Artroplastika po Austinu Mooru 

Izključuje: zamenjave sklepne površine glave stegnenice (Birmingham) (90607 [1489]) 

49312-00 Resekcijska artroplastika kolčnega sklepa 
Artrektomija kolčnega sklepa 

Odstranitev kolčne proteze brez nadomestka 

Vključuje: vstavitev cementnega razmikalca 

49315-00 Delna artroplastika kolčnega sklepa 
Izključuje: artroplastike po Austinu Mooru (47522-00 [1489]) 

 vgraditve delne kolčne endoproteze (47522-00 [1489]) 

zamenjave sklepne površine glave stegnenice (Birmingham) (90607 [1489]) 

90607-00 Enostranska zamenjava sklepne površine glave (resurfacing) stegnenice 
Birmingham  }  

Metal  }  zamenjava sklepne površine glave stegnenice, enostranska 



 

367 

 

Vključuje: kostni presadek 

pridobitev materiala za presadek skozi isto incizijo 

Koda tudi pri izvajanju: 

• pridobitve materiala za presadek skozi drugo incizijo (47726-00 [1563]) 

Ne vzključuje: artroplastike: 

• delne (49315-00 [1489]) 

• popolne (49318-00 [1489]) 

90607-01 Obojestranska zamenjava sklepne površine glave (resurfacing) stegnenice 
Birmingham  }  

Metal  }  zamenjava sklepne površine glave stegnenice, obojestranska 

Vključuje: kostni presadek 

pridobitev materiala za presadek skozi isto incizijo 

Koda tudi pri izvajanju: 

• pridobitve materiala za presadek skozi drugo incizijo (47726-00 [1563]) 

Izključuje: artroplastike: 

• delne (49315-00 [1489]) 

• popolne (49318-00 [1489]) 

49318-00 Popolna enostranska artroplastika kolčnega sklepa 
Popolna zemanjava kolčnega sklepa 

Vključuje: kostni presadek 

pridobitev materiala za presadek skozi isto incizijo 

Koda tudi pri izvajanju: 

• pridobitve materiala za presadek skozi drugo incizijo (47726-00 [1563]) 

Izključuje: zamenjave sklepne površine glave stegnenice (Birmingham) (90607-00 [1489]) 

49319-00 Popolna obojestranska artroplastika kolčnega sklepa 
Popolna zamenjava kolčnega sklepa 

Vključuje: kostni presadek 

pridobitev materiala za presadek skozi isto incizijo 

Koda tudi pri izvajanju: 

• pridobitve materiala za presadek skozi drugo incizijo (47726-00 [1563]) 

Izključuje: zamenjave sklepne površine glave stegnenice (Birmingham) (90607-00 [1489]) 

1490 Transplantacija in/ali prenos tetive ali mišice medenice ali kolka 

50121-00 Transplantacija tetive iliopsoasa na velik trohanter 

50387-00 Prenos tetive iliopsoasa na velik trohanter 

50387-01 Prenos abdominalnega mišičja na velik trohanter 

50387-02 Prenos adduktorjev na ishium 

1491 Druge reparacije na medenici ali kolčnem sklepu 

49300-00 Artrodeza sakroiliakalnega sklepa 

49306-00 Artrodeza kolčnega sklepa 

48500-00 Epifizoideza stegnenice  

48506-00 Epifizoideza stegnenice in tibije in fibije 

50224-09 Odstranitev (resekcija) tumorja globokega mehkega tkiva medenice z rekonstrukcijo z uporabo 
proteze 
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Opomba: Izvaja se pri agresivni ali maligni leziji mehkega tkiva, ki izhaja iz oziroma razjeda sosednjo kostno 

skorjo medenice 

50224-10 Odstranitev (resekcija) tumorja globokega mehkega tkiva medenice z rekonstrukcijo z uporabo 
kostnega presadka 

Opomba: Izvaja se pri agresivni ali maligni leziji mehkega tkiva, ki izhaja iz oziroma razjeda sosednjo kostno 

skorjo medenice 

50224-11 Odstranitev (resekcija) tumorja globokega mehkega tkiva medenice z rekonstrukcijo z uporabo 
lastnega presadka 

Opomba: Izvaja se pri agresivni ali maligni leziji mehkega tkiva, ki izhaja iz oziroma razjeda sosednjo kostno 

skorjo medenice 

90552-00 Druge reparacije na kolčnem sklepu 

REVIZIJA 

1492 Revizijska artroplastika kolčnega sklepa 

49346-00 Revizija delne kolčne endoproteze 
Revizija hemiartroplastike kolčnega sklepa 

Vključuje: zamenjavo: 

• acetabularnega vložka 

• keramične glave 

49324-00 Revizija popolne kolčne endoproteze 
Delna revizija popolne kolčne endoproteze 

Revizija popolne kolčne enodproteze 

Vključuje: odstranitev proteze 

Izključuje: revizije s: 

• kostnim presadkom po meri (49345-00, 49339-00, 43942-00 [1492]) 

• kostnim presadkom (49327-00, 49330-00, 49333-00 [1492]) 

49327-00 Revizija popolne kolčne endoproteze s kostnim presadkom v acetabulum 
Revizija popolne končne endoproteze s kostnim presadkom v acetabulum 

Vključuje: pridobitev kostnega presadka 

49330-00 Revizija popolne kolčne endoproteze s kostnim presadkom v stegnenico 
Revizija popolne kolčne endoproteze s kostnim presadkom v stegnenico 

Vključuje: pridobitev kostnega presadka 

49333-00 Revizija popolne kolčne endoproteze s kostnim presadkom v acetabulum in stegnenico 
Revizija popolne kolčne endoproteze s kostnim presadkom v acetabulum in stegnenico 

Vključuje: pridobitev kostnega presadka 

49339-00 Revizija popolne kolčne endoproteze s kostnim presadkom po meri v acetabulum 
Revizija popolne kolčne endoproteze s kostnim presadkom po meri v acetabulum 

49342-00 Revizija popolne kolčne endoproteze s transplantacijo kostnega transplantata po meri v 
stegnenico 
Revizija popolne kolčne endoproteze s transplantacijo kostnega transplantata po meri v stegnenico 

49345-00 Revizija popolne kolčne endoproteze s kostnim presadkom po meri v acetabulum in stegnenico 
Revizija totalne kolčne endoproteze s kostnim presadkom po meri v acetabulum in stegnenico 
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DRUGI POSEGI 

1493 Postopki zaradi drseče velike femoralne epifize 

Vključuje: notranjo fiksacijo 

47525-00 Zaprto zmanjšanje drseče velike femoralne epifize 

47525-01 Odprto zmanjšanje drseče velike femoralne epifize 

KOLENO IN NOGA 

Vključuje: stegnenico, distalno 

 mečnico, diafizo in proksimalno 

nogo, BDO 

 pogačico 

 golenico, diafizo in proksimalno 

Izključuje: zgornjega dela noge 

DODAJANJE, VSTAVITEV, ODSTRANITEV 

1495 Imobilizacija zloma mečnice, pogačice ali golenice 

Neoperativno zdravljenje zloma 

47576-00 Imobilizacija zloma mečnice 

47579-00 Imobilizacija zloma pogačice 

47543-00 Imobilizacija zloma notranjega ali zunanjega kondila golenice 

47552-00 Imobilizacija zloma notranjega in zunanjega kondila golenice 

47561-00 Imobilizacija zloma golenice z mavcem 

1496 Različni posegi na stegnu ali kolenu 

90551-00 Vstavitev proteze v stegno 

INCIZIJA 

1497 Sprostitvena fasciotomija na goleni 

47981-01 Sprostitvena fasciotomija na goleni 

47975-01 Sprostitvena fasciotomija na goleni zaradi akutnega utesnitvenega sindroma 
Dekompresijska fasciotomija na goleni zaradi travmatskega utesnitvenega sindroma 

47978-01 Sprostitvena fasciotomija na goleni zaradi kroničnega utesnitvenega sindroma 

1498 Sprostitev kontrakture na kolenu 

Vključuje: podaljšanje več tetiv 

tendotomijo 

50363-00 Zadajšnja sprostitev kontrakture kolena, enostranska 
Sprostitev kontrakture kolena, BDO 

50366-00 Zadajšnja sprostitev kontrakture kolena, obojestranska 

50369-00 Zadajšnja sprostitev kontrakture kolena s sprostitvijo sklepne ovojnice, enostranska 
Sprostitev kontrakture kolena s sprostitvijo slepne kapsule, BDO 



 

370 

 

Vključuje: sprostitev križnih ligamentov 

50372-00 Zadajšnja sprostitev kontrakture kolena s sprostitvijo sklepne ovojnice, obojestranska 

Vključuje: sprostitev križnih ligamentov 

1499 Osteotomija distalnega dela stegnenice, pogačice, golenice ali mečnice 

Vključuje: klinasto osteotomijo 

48424-06 Osteotomija distalnega dela stegnenice 

48427-06 Osteotomija distalnega dela stegnenice z osteosintezo 

90555-00 Osteotomija pogačice 

48418-00 Osteotomija golenice 

48421-00 Osteotomija golenice z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

48406-00 Osteotomija mečnice 

48409-00 Osteotomija mečnice z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

1500 Osteosinteza zloma stegneničnega kondila 

47585-00 Osteosinteza zloma pogačice 

47537-00 Osteosinteza zloma stegneničnega kondila 

Vključuje: fiksacijo osteohondralnih fragmentov 

Izključuje: rekonstrukcije (47588-00, 47591-00 [1521]) 

47534-00 Osteosinteza znotrajsklepnega zloma stegneničnega kondila 

Vključuje: fiksacijo osteohondralnih fragmentov 

Izključuje: rekonstrukcije (47588-00, 47591-00 [1521]) 

1501 Druge incizije na kolenu 

49557-00 Kolenska artroskopija  

Izključuje: artroskopije z/s: 

• biopsijo (49557-01 [1502]) 

• nekrektomijo (49558-00 [1503]) 

• ekscizijo roba ali gube meniskusa (49557-02 [1503]) 

• meniskektomijo (49560-03 [1503]) 

• sinovektomijo (49566-00 [1503]) 

• trimingom ligamenta kolena (49560-01 [1503]) 

49500-01 Kolenska artrotomija 

49560-00 Artroskopska odstranitev prostega telesa v kolenu 
Artroskopska odstranitev tujka v kolenu 

Izključuje: odstranitve z/s: 

• hondroplastiko (49561-02 [1511]) 

• nekrektomijo in: 

 • hondroplastiko (49561-02 [1511]) 

 • implantantom (49562-02 [1511]) 

 • večkratnim povrtavanjem (49562-02 [1511]) 

 • osteoplastiko (49561-02 [1511]) 

49500-02 Odstranitev prostega telesa v kolenu 
Odstranitev tujka v kolenu 
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Izključuje: artroskopije (49560-00 [1501]) 

49560-02 Artroskopska stranska sprostitev kolena 
Artroskopska sprostitev adhezij kolena 

49500-04 Kolenska kapsulotomija 
Sprostitev adhezij kolena 

49515-00 Odstranitev kolenske proteze 

Vključuje: vstavitev: 

• cementnega razmikalca 

• gentamicinskega razmikalca 

EKSCIZIJA 

1502 Biopsija kolena    

49557-01 Artroskopska biopsija kolena 

49500-00 Operacijska biopsija kolena 

1503 Artroskopska ekscizija v kolenu 

49558-00 Artroskopska kolenska nekrektomija 

49560-01 Artroskopski triming ligamenta kolena 

49566-00 Artroskopska sinovektomija  

49557-02 Artroskopska ekscizija roba ali gube meniskusa 

49560-03 Artroskopska meniskektomija  

1504 Ekscizija kosti na kolenu ali stegnu 

48424-07 Ostektomija distalnega dela stegnenice 

48427-07 Ostektomija distalne stegnenice z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

48418-01 Ostektomija golenice 

48421-01 Ostektomija golenice z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

48406-01 Ostektomija mečnice 

48409-01 Ostektomija mečnice z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

50354-00 Resekcija in osteosinteza golenice pri prirojeni psevdartrozi 

49503-04 Odstranitev pogačice (patelektomija) 

Izključuje: odstranitve z reinsercijo kite (47582-00 [1520]) 

90603-16 Sekvestrektomija/posegi pri okužbi golenice 

Vključuje: tamponado z antibiotiki 

vrtanje v kost 

Koda tudi pri izvajanju: 

• kostnega vsadka (glej blok [1513]) 

• notranje fiksacije (47921-00 [1554]) 

90603-17 Sekvestrektomija/posegi pri okužbi mečnice 

Vključuje: tamponado z antibiotiki 

vrtanje v kost 
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Koda tudi pri izvajanju: 

• kostnega vsadka (48239-00, 48242-00 [1569]) 

• notranje fiksacije (47921-00 [1554]) 

1505 Druge ekscizije na kolenu ali stegnu 

30114-00 Ekscizija Bakerjeve ciste 

49509-00 Kolenska sinovektomija 

49503-00 Meniskektomija 

44367-01 Eksartikulacija kolena 

44367-02 Podkolenska amputacija 

NARAVNAVA 

Opomba: Zaprte in odprte naravnave zlomov in dislokacij so določene na začetku tega poglavja 

1506 Repozicija izpaha kolena ali pogačice 

47054-00 Zaprta repozicija izpaha kolena 

47057-00 Zaprta repozicija izpaha pogačice 

47060-00 Odprta repozicija izpaha pogačice 

1507 Zaprta repozicija zloma golenice 

47546-00 Zaprta repozicija zloma medialnega ali lateralnega platoja golenice 

47546-01 Zaprta repozicija zloma medialnega ali lateralnega platoja golenice z osteosintezo (notranjo 
učvrstitvijo) 

47555-00 Zaprta repozicija zloma medialnega in lateralnega platoja golenice 

47555-01 Zaprta repozicija zloma medialnega in lateralnega platoja golenice in osteosinteza 

1508 Odprta repozicija zloma platoja golenice 

47549-00 Odprta repozicija zloma medialnega ali lateralnega platoja golenice 

47549-01 Odprta repozicija zloma medialnega ali lateralnega platoja golenice z osteosintezo (notranjo 
učvrstitvijo) 

47558-00 Odprta repozicija zloma medialnega in lateralnega platoja golenice 

47558-01 Odprta repozicija zloma medialnega in lateralnega platoja golenice z osteosintezo (notranjo 
učvrstitvijo) 

1509 Zaprta repozicija zloma diafize golenice 

Vključuje:  zlom mečnice 

47564-00 Zaprta repozicija zloma diafize golenice 

47566-00 Zaprta repozicija zloma diafize golenice z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

Vključuje: križno fiksacijo 

intramedularno fiksacijo 

47567-00 Zaprta repozicija znotrajsklepnega zloma diafize golenice 

47566-02 Zaprta repozicija znotrajsklepnega zloma diafize golenice z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 
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Vključuje: križno fiksacijo 

intramedularno fiksacijo 

1510 Odprta repozicija zloma diafize golenice   

Vključuje: zlom mečnice 

47570-00 Odprta repozicija zloma diafize golenice 

47566-01 Odprta repozicija zloma diafize golenice z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

Vključuje: križno fiksacijo 

intramedularno fiksacijo 

47573-00 Odprta repozicija znotrajsklepnega zloma diafize golenice 

47566-03 Odprta repozicija znotrajsklepnega zloma diafize golenice in osteosinteza 

Vključuje: križno fiksacijo 

intramedularno fiksacijo 

REPARACIJA 

1511 Odstranitev prostega telesa v kolenu z reparacijo 

49561-02 Artroskopska odstranitev prostega telesa v kolenu z nekrektomijo, osteoplastiko ali 
hondroplastiko 
Artroskopska odstranitev tujka v kolenu s/z: 

• hondroplastiko 

• nekrektomijo 

• osteoplastiko 

49562-02 Artroskopska odstranitev prostega telesa v kolenu s hondroplastiko in večkratnim povrtavanjem 
ali implantatom 
Artroskopska odstranitev tujka v kolenu s hondroplastiko in večkratnim povrtavanjem ali implantatom  

Vljučuje: implantant iz karbonskih vlaken 

nekrektomijo 

osteoplastiko 

1512 Kolenska artrodeza 

Izključuje: revizije kolenske artrodeze (49545-00 [1524]) 

49509-01 Kolenska artrodeza 

49512-00 Odstranitev kolenske proteze in kolenska artrodeza 

1513 Kostni presadek v golenico 

Koda tudi pri izvajanju: 

• pridobitve materiala za presadek skozi drugo incizijo (47726-00 [1563]) 

48206-00 Kostni presadek v golenico 

48209-00 Kostni presadek v golenico z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

1514 Lateralna sprostitev kolena z reparacijo 

49561-00 Artroskopska lateralna sprostitev kolena z nekrektomijo, osteoplastiko ali hondroplastiko 

49562-00 Artroskopska lateralna sprostitev kolena s hondroplastiko in večkratnim povrtavanjem ali 
implantatom 

Vljučuje: implantant iz karbonskih vlaken 
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nekrektomijo 

osteoplastiko 

1515 Resekcija distalnega dela golenice in proksimalnega dela stegnenice z reparacijo 

50411-00 Resekcija distalnega dela golenice in proksimalnega dela stegnenice s kolensko artrodezo 

50414-00 Resekcija distalnega dela golenice in proksimalnega dela stegnenice s s kolensko artrodezo in 
rotacijsko plastiko 

1516 Prenos tetive, ligamenta ali kosti kolena ali noge 

50357-00 Prenos tetive rektus femoris 

50357-01 Prenos medialne tetive rektus femoris  

50357-02 Prenos lateralne tetive rektus femoris  

50360-00 Prenos kombinirane medialno lateralne tetive 

49503-03 Prenos tetive, ligamenta ali kosti kolena ali noge, ki ni klasificiran drugje 

Izključuje: prenosa: 

• lateralne tetive rektus femoris (50357-02, 50360-00 [1516]) 

• medialne tetive rektus femoris (50357-01, 50360-00 [1516]) 

• tetive rektus femoris (50357-00 [1516]) 

50423-00 Prenos mečnice v golenico z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

1517 Artroskopska meniskektomija z reparacijo 

49561-01 Artroskopska meniskektomija z nekrektomijo, osteoplastiko ali hondroplastiko 

49562-01 Artroskopska meniskektomija s hondroplastiko in večkratnim povrtavanjem ali implantatom 

Vljučuje: implantant iz karbonskih vlaken 

nekrektomijo 

osteoplastiko 

1518 Kolenska artroplastika 

49517-00 Delna kolenska artroplastika 
Delna zamenjava kolenskega sklepa 

Enoprostorska zamenjava kolenskega sklepa 

49518-00 Enostranska popolna kolenska artroplastika 
Popolna kolenska endoproteza, enostranska 

Vključuje: zamenjavo sklepne površine pogačice 

Izključuje: revizije popolne kolenske endoproteze (49527-00 [1524]) 

49519-00 Obojestranska popolna kolenska artroplastika 
Popolna kolenska endoproteza, obojestranska 

Vključuje: zamenjavo sklepne površine pogačice 

Izključuje: revizije popolne kolenske endoproteze (49527-00 [1524]) 

49534-01 Popolna artroplastika patelofemoralnega sklepa 
Zamenjava površine (resurfacing) patelofemoralnega sklepa 

1519 Kolenska artroplastika s kostnim presadkom v stegnenico ali golenico 

Popolna kolenska artroplastika s kostnim presadkom 
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Vključuje: zamenjavo sklepne površine pogačice 

pridobitev kostnega presadka 

Izključuje: revizije kolenske artroplastike s kostnim presadkom (49530-00, 49530-01, 49533-00, 49554-00 

[1523]) 

49521-00 Enostranska popolna kolenska artroplastika s kostnim presadkom v stegnenico 

49521-01 Obojestranska popolna kolenska artroplastika s kostnim presadkom v stegnenico 

49521-02 Enostranska popolna kolenska artroplastika s kostnim presadkom v golenico 

49521-03 Obojestranska popolna kolenska artroplastika s kostnim presadkom v golenico 

49524-00 Enostranska popolna kolenska artroplastika s kostnim presadkom v stegnenico in golenico 

49524-01 Obojestranska popolna kolenska artroplastika s kostnim presadkom v stegnenico in golenico 

1520 Druge reparacije na kolenu ali stegnu   

49563-00 Artroskopska rekonstrukcija meniskusa 

Vključuje: presadek: 

• hondralni 

• osteohondralni 

48503-00 Epifiziodeza golenice in mečnice 

Izključuje: epifizoideze stegnenice, tibije in fibije (48506-00 [1491]) 

47582-00 Odstranitev pogačice z reinsercijo kite 

49503-01 Stabilizacija patelofemoralnega sklepa 
postopek Elmslie-Trillat 

osteotomija po Fulkersonu 

postopek Maquet 

stabilizacija pogačice 

Tibialni(-a):  

• tuberkel: 

 • pomik 

 • osteotomija 

 • prenos 

• tuberkuloplastika 

Koda tudi pri izvajanju: 

• artroskopije kolena (49557-00 [1501]) 

Izključuje: revizije patelofemoralne stabilizacije (49548-00 [1524]) 

49558-01 Artroskopska kolenska hondroplastika 

Izključuje: odstranitve prostega telesa (49561-02, 49562-02 [1511]) 

49559-00 Artroskopska kolenska hondroplastika z večkratnim povrtavanjem ali implantatom  
Artroskopska mozaikplastika 

Vljučuje: implantant iz karbonskih vlaken 

nekrektomijo 

osteoplastiko 

49503-02 Kolenska hondroplastika 
Mozaikplastika 

49558-02 Artroskopska kolenska osteoplastika 

49503-05 Kolenska osteoplastika 

49569-00 Plastična operacija štiriglave stegenske mišice 
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Vključuje: sprostitev mišic ali kit 

90598-00 Druge reparacije na kolenu 

REKONSTRUKCIJA 

1521 Osteosinteza zloma stegnenice ali golenice z rekonstrukcijo 

47588-00 Osteosinteza znotrajsklepnega zloma stegneničnega kondila z reparacijo ali rekonstrukcijo vezi 

47588-01 Osteosinteza znotrajsklepnega zloma golenske sklepne površine z reparacijo ali rekonstrukcijo 
vezi 

47591-00 Osteosinteza znotrajsklepnega zloma stegneničnega kondila in golenske sklepne površine z 
reparacijo ali rekonstrukcijo vezi 

1522 Rekonstrukcije na kolenu 

Vključuje: plastiko »notch« 

Izključuje: revizije rekonstrukcije (49551-00 [1524]) 

49539-00 Artroskopska rekonstrukcija kolena 

Vključuje: reparacijo ali rekonstrukcijo ligamentov: 

• kolateralnih 

• križnih 

49539-01 Rekonstrukcija kolena 

Vključuje: reparacijo ali rekonstrukcijo ligamentov: 

• kolateralnih 

• križnih 

49542-00 Artroskopska rekonstrukcija križne vezi s popravo meniskusa 
Artroskopska rekonstrukcija križne vezi s popravo meniskusa 

Vključuje: nekrektomijo 

reparacijo kolateralnega ligamenta 

49542-01 Rekonstrukcija križne vezi s popravo meniskusa 
Rekonstrukcija križne vezi s popravo meniskusa 

Vključuje: nekrektomijo 

reparacijo kolateralnega ligamenta 

50417-00 Rekonstrukcija kolena s prenosom mečnice ali golenice in popravo sistema četveroglave mišice 

REVIZIJA 

1523 Revizija popolne kolenske proteze s kostnim presadkom v stegnenico ali golenico 

Revizija popolne kolenske proteze s kostnim presadkom 

Vključuje: pridobitev presadka 

49530-00 Revizija popolne kolenske proteze s kostnim presadkom v stegnenico 

49530-01 Revizija popolne kolenske proteze s kostnim presadkom v golenico 

49533-00 Revizija popolne kolenske proteze s kostnim presadkom v stegnenico in golenico 

49554-00 Revizija popolne kolenske proteze s kostnim presadkom po meri 

Vključuje: golenico ali stegnenico 
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1524 Druge revizije na kolenu 

49545-00 Revizija kolenske artrodeze 

49548-00 Revizija patelofemoralne stabilizacije 

49551-00 Revizija rekonstruktivnega posega na kolenu 

49527-00 Revizija popolne kolenske endoproteze 
Revizija popolne kolenske endoproteze 

Vključuje: odstranitev proteze 

Izključuje: revizije endoproteze s: 

• kostnim presadkom po meri (49554-00 [1523]) 

• kostnim presadkom (49530, 49533-00 [1523]) 

• samo z zamenjavo sklepne površine pogačice (90562-00 [1524]) 

90562-00 Zamenjava sklepne površine (resurfacing) pogačice 
Vstavitev pogačice: 

• gumb 

• kupola 

• implantant 

Izključuje: zamenjave s popolno: 

 • artroplastiko kolena (49518-00 [1518], 49519-00 [1518]) 

 • s kostnim presadkom v stegnenico ali golenico [1519]) 

 • nadomestno artroplastiko patelofemoralnega sklepa kolena (49534-01 [1518]) 

GLEŽENJ, STOPALO 

Vključuje: mečnico v povezavi z gležnjem 

 gleženj 

 metatarzus 

 tarzus 

 nožni prst 

DODAJANJE, VSTAVITEV, ODSTRANITEV 

1526 Imobilizacija gležnja ali stopala 

Neoperativno zdravljenje zloma ali izpaha gležnja ali stopala 

49721-00 Imobilizacija Ahilove kite 

47606-00 Imobilizacija zloma petnice 

47606-01 Imobilizacija izpaha petnice 

47606-02 Imobilizacija zloma čolniča skočnice 

47627-00 Imobilizacija zloma narta 

47606-03 Imobilizacija izpaha čolniča skočnice 

47633-00 Imobilizacija zloma stopalnice 

47594-00 Imobilizacija zloma gležnja, ki ni uvrščena drugje 

INCIZIJA 

1528 Osteotomija gležnja ali stopala 

Vključuje: klinasto osteotomijo 

48406-15 Osteotomija nartnice 
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48409-15 Osteotomija nartnice z osteosintezo 

48400-02 Osteotomija stopalnice 

Izključuje: osteotomije prve metatarzale: 

• obojestranske (49836-00 [1547]) 

• enostranske (49833-00 [1547]) 

48403-00 Ostetomija stopalnice z osteosintezo 

48400-03 Osteotomija nožnega prsta 

48403-01 Osteotomija nožnega prsta z osteosintezo 

1529 Druge incizije na gležnju 

49700-00 Artroskopija gležnja 

Izključuje: artroskopije gležnja z: 

• biopsijo gležnja (49700-01 [1531]) 

• brušenjem osteofita (49703-01 [1531]) 

49706-00 Artrotomija gležnja 

49703-02 Artroskopska odstranitev prostega telesa v gležnju 
Artroskopska odstranitev tujka v gležnju 

49706-02 Odstranitev prostega telesa v gležnju 

49706-03 Razrešitev kontraktur v gležnju 

1530 Druge incizije na stopalu 

47912-00 Incizija stopala zaradi paronihije 
Incizija infekcije pulpnega prostora stopala 

49806-00 Podkožna tendotomija na stopalu 

49809-00 Odprta tendotomija na stopalu 

Izključuje: tendoplastike (49809-01 [1544]) 

49854-00 Plantarna fasciotomija 
Sprostitev po Steindlerju  

90556-00 Tendoliza Ahilove kite 

EKSCIZIJA 

1531 Artroskopska ekscizija gležnja 

49700-01 Artroskopska biopsija gležnja 

49703-01 Artroskopsko brušenje osteofita v gležnju 

49703-04 Artroskopska sinovektomija gležnja 

1532 Ekscizija kosti na stopalu 

47933-01 Ekscizija eksostoze na stopalu 

Vključuje: nožni prst 

50333-00 Ekscizija tarzalnega spoja 
Klinasta osteotomija petnice zaradi tarzalnega spoja 
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48409-16 Ostektomija nartnice z osteosintezo 

48406-16 Ostektomija nartnice 

48400-04 Ostektomija stopalnice 

48403-02 Ostektomija stopalnice z osteosintezo 

48400-05 Ostektomija prsta noge 

48403-03 Ostektomija nožnega prsta z osteosintezo 

1533 Amputacija gležnja ali stopala 

44338-00 Amputacija prsta noge 

44358-00 Amputacija prsta noge s stopalnico 

90557-00 Disartikulacija v prstu noge 

44361-00 Disartikulacija v gležnju 

44364-00 Chopartova amputacija stopala 

44364-01 Transmetatarzalna amputacija 

44361-01 Transmaleolarna amputacija stopala 

1534 Druge ekscizije na gležnju ali stopalu 

49818-00 Ekscizija petnega izrastka 

49866-00 Neurektomija noge 

Opomba: Izvaja se pri nevritisu: 

• digitalnem 

• plantarnem 

49854-01 Plantarna fasciektomija 

49860-00 Sinovektomija metatarzofalangealnega sklepa 

50312-00 Sinovektomija v gležnju 

Izključuje: artroskopije (49703-04 [1531]) 

90603-18 Sekvestrektomija/posegi pri okužbi nartnic 

Vključuje: tamponado z antibiotiki 

vrtanje v kost 

Koda tudi pri izvajanju: 

• kostnega presadka (48239-00, 48242-00 [1569]) 

• notranje fiksacije (47921-00 [1554]) 

90603-19 Sekvestrektomija/posegi pri okužbi stopalnic 

Vključuje: tamponado z antibiotiki 

vrtanje v kost 

Koda tudi pri izvajanju: 

• kostnega presadka (48239-00, 48242-00 [1569]) 

• notranje fiksacije (47921-00 [1554]) 

90603-20 Sekvestrektomija/posegi pri okužbi falang na prstu noge 

Vključuje: tamponado z antibiotiki 

vrtanje v kost 
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Koda tudi pri izvajanju: 

• kostnega presadka (48239-00, 48242-00 [1569]) 

• notranje fiksacije (47921-00 [1554]) 

NARAVNAVA 

Opomba: Zaprte in odprte naravnave zlomov in dislokacij so določene na začetku tega poglavja 

1536 Zaprta repozicija zloma petnice, skočnice ali stopalnice 

47609-00 Zaprta repozicija zloma petnice 

Izključuje: izpaha (47612-02, 47612-03 [1540]) 

47609-01 Zaprta repozicija zloma petnice z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

Izključuje: izpaha (47612-02, 47612-03 [1540]) 

47612-00 Zaprta repozicija znotrajsklepnega zloma petnice 

Izključuje: izpaha (47612-02, 47612-03 [1540]) 

47612-01 Zaprta repozicija znotrajsklepnega zloma petnice z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

Izključuje: izpaha (47612-02, 47612-03 [1540]) 

47609-02 Zaprta repozicija zloma skočnice 

Izključuje: izpaha (47612-04, 47612-05 [1540]) 

47609-03 Zaprta repozicija zloma skočnice z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

Izključuje: izpaha (47612-04, 47612-05 [1540]) 

47612-06 Zaprta repozicija znotrajsklepnega zloma skočnice 

Izključuje: izpaha (47612-04, 47612-05 [1540]) 

47612-07 Zaprta repozicija znotrajsklepnega zloma skočnice z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

Izključuje: izpaha (47612-04, 47612-05 [1540]) 

47621-00 Zaprta repozicija zloma tarzometatarzalnega sklepa 

47621-01 Zaprta repozicija zloma tarzometatarzalnega sklepa z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

47636-00 Zaprta repozicija zloma stopalnice 

47636-01 Zaprta repozicija zloma stopalnice z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

1537 Zaprta repozicija zloma gležnja ali na prstu noge 

47600-00 Zaprta repozicija zloma gležnja z osteosintezo diastaze, mečnice ali gležnja 

47603-00 Zaprta repozicija zloma gležnja z osteosintezo dveh diastaz, mečnice ali gležnja 

47663-00 Zaprta repozicija zloma členka nožnega palca 

47663-01 Zaprta repozicija zloma členka nožnega palca z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

47672-00 Zaprta repozicija zloma členka prsta noge, razen palca noge 

47672-01 Zaprta repozicija zloma členka prsta noge, razen palca noge z osteosintezo (notranjo 
učvrstitvijo) 

47597-00 Zaprta repozicija zloma gležnja 
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1538 Odprta repozicija zloma petnice,skočnice ali stopalnice 

47630-00 Odprta repozicija zloma narta 

47630-01 Odprta repozicija zloma narta z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

47615-00 Odprta repozicija zloma petnice 

Izključuje: izpaha (47618-04, 47618-05 [1541]) 

47615-01 Odprta repozicija zloma petnice z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

Izključuje: izpaha (47618-04, 47618-05 [1541]) 

47615-02 Odprta repozicija zloma skočnice 

Izključuje: izpaha (47618-06, 47618-07 [1541]) 

47615-03 Odprta repozicija zloma skočnice z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

Izključuje: izpaha (47618-06, 47618-07 [1541]) 

47618-00 Odprta repozicija znotrajsklepnega zloma petnice 

Izključuje: izpaha (47618-04, 47618-05 [1541]) 

47618-01 Odprta repozicija znotrajsklepnega zloma petnice z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

Izključuje: izpaha (47618-04, 47618-05 [1541]) 

47618-02 Odprta repozicija znotrajsklepnega zloma skočnice 

Izključuje: izpaha (47618-06, 47618-07 [1541]) 

47618-03 Odprta repozicija znotrajsklepnega zloma skočnice z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

Izključuje: izpaha (47618-06, 47618-07 [1541]) 

47624-00 Odprta repozicija zloma tarzometatarzalnega sklepa 

47624-01 Odprta repozicija zloma tarzometatarzalnega sklepa z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

47639-00 Odprta repozicija zloma stopalnice 

47639-01 Odprta repozicija zloma stopalnice z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

1539 Odprta repozicija zloma gležnja ali prsta 

90558-00 Odprta repozicija zloma gležnja 

47600-01 Odprta repozicija zloma gležnja z osteosintezo diastaz mečnice ali gležnja 

47603-01 Odprta repozicija zloma gležnja z osteosintezo dveh od diastaz, mečnice ali gležnja 

47666-00 Odprta repozicija zloma členka nožnega palca 

47666-01 Odprta repozicija zloma členka nožnega palca z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

47672-02 Odprta repozicija zloma členka prsta noge, razen palca noge 

47672-03 Odprta repozicija zloma členka prsta noge, razen palca noge, z osteosintezo 

1540 Zaprta repozicija izpaha gležnja ali izpaha v stopalu 

47063-00 Zaprta repozicija izpaha gležnja 

Vključuje: izpah tarzusa 
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47063-01 Zaprta repozicija izpaha gležnja z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

Vključuje: izpah tarzusa 

47609-06 Zaprta repozicija izpaha petnice 

47609-07 Zaprta repozicija izpaha petnice z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

47612-02 Zaprta repozicija zloma petnice z izpahom 
Zaprta repozicija intraartikularnega zloma petnice z izpahom 

47612-03 Zaprta repozicija zloma petnice z izpahom in osteosinteza 
Zaprta repozicija intraartikularnega zloma petnice z izpahom in osteosinteza 

47609-04 Zaprta repozicija izpaha skočnice 

47609-05 Zaprta repozicija izpaha skočnice z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

47612-04 Zaprta repozicija zloma skočnice z izpahom 
Zaprta repozicija intraartikularnega zloma skočnice z izpahom 

47612-05 Zaprta repozicija zloma skočnice z izpahom in osteosinteza 
Zaprta repozicija intraartikularnega zloma skočnice z izpahom in osteosinteza 

47069-00 Zaprta repozicija izpaha prsta noge 

47069-01 Zaprta repozicija izpaha prsta noge z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

1541 Odprta repozicija izpaha gležnja ali izpaha v stopalu 

47066-00 Odprta repozicija izpaha gležnja 

Vključuje: izpah tarzusa 

47066-01 Odprta repozicija izpaha gležnja z osteosintezo 

Vključuje: izpah tarzusa 

47615-04 Odprta repozicija izpaha petnice 

47615-05 Odprta repozicija izpaha petnice z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

47618-04 Odprta repozicija zloma petnice z izpahom 
Odprta repozicija intraartikularnega zloma petnice z izpahom 

47618-05 Odprta repozicija zloma petnice z izpahom in osteosintezo 
Odprta repozicija intraartikularnega zloma petnice z izpahom in osteosintezo 

47615-06 Odprta repozicija izpaha skočnice 

47615-07 Odprta repozicija izpaha skočnice z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

47618-06 Odprta repozicija zloma skočnice z izpahom 
Odprta repozicija intraartikularnega zloma skočnice z izpahom 

47618-07 Odprta repozicija zloma skočnice z izpahom in osteosinteza 
Odprta repozicija intraartikularnega zloma skočnice z izpahom in osteosinteza 

47072-00 Odprta repozicija izpaha prsta noge 

47072-01 Odprta repozicija izpaha prsta noge z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo) 

REPARACIJA 

1542 Reparacija kite ali vezi v gležnju ali stopalu 

49812-00 Prenos tetive ali ligamenta noge 
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Izključuje: prenosa tibialne tetive: 

• sprednje (50339-00 [1542]) 

• zadnje (50342-00 [1542]) 

50339-00 Prenos sprednje tibialne tetive na lateralno stran 

Vključuje: deljen ali celoten prenos 

50342-00 Prenos posteriorne tibialne tetive skozi medkostno membrano na sprednjo ali zadajšnjo stran 
noge 

49709-00 Stabilizacija gležnja 

49718-01 Rekonstrukcija Ahilove kite 
Ahilotomija 

Ločitev Ahilove kite 

Incizija Ahilove kite 

49724-00 Sekundarna (odložena) rekonstrukcija Ahilove kite 

49727-00 Podaljšava Ahilove kite 

49718-00 Druga rekonstrukcija kite gležnja 

1543 Artrodeza gležnja, prsta noge ali stopala 

49712-00 Artrodeza gležnja 

49815-00 Trojna artrodeza stopala 

49845-00 Artrodeza prvega metatarzofalangealnega sklepa 

50118-00 Artrodeza spodnjega skočnega sklepa 

90559-00 Artrodeza prsta noge 

Vključuje: interfalangealno fuzijo 

Izključuje: artrodeze zaradi: 

• krempljastega palca (49848-01, 49851-01 [1548]) 

• kladivastega palca (49848-00, 49851-00 [1548]) 

1544 Druge reparacije na gležnju ali stopalu 

49809-01 Odprta tendotomija stopala s tendoplastiko 

49703-05 Artroskopska hondroplastika v gležnju 

49703-03 Artroskopska fiksacija osteohondralnega zloma v gležnju 

49800-00 Primarni šiv kite upogibalke ali iztegovalke na stopalu 

49803-00 Sekundarni šiv kite upogibalke ali iztegovalke na stopalu 

49857-00 Zamenjava (proteza) metatarzofalangealnega sklepa 
Artroplastika metatarzofalangealnega sklepa 

49715-00 Popolna artroplastika gležnja 
Popolna endoproteza gležnja 

90599-00 Druga reparacija na gležnju 

REKONSTRUKCIJA 

1545 Rekonstrukcije na gležnju ali stopalu 

Izključuje: podaljšanja Ahilove kite (49727-00 [1542]) 
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reparacije Ahilove kite: 

• primarne (49718-01 [1542]) 

• sekundarne (odložene) (49724-00 [1542]) 

49724-01 Rekonstrukcija Ahilove kite 

50336-00 Rekonstrukcija prirojenega vertikalnega talusa 
Rekonstrukcija prirojenega vertikalnega talusa 

DRUGI POSEGI 

1546 Postopki na ekvinovarusu 

Posegi zaradi kepaste noge 

50321-00 Sprostitev na ekvinovarusu, enostranska 

50327-00 Sprostitev na ekvinovarusu, obojestranska 

50324-00 Revizija sprostitve ekvinovarusa, enostranska 

50324-01 Revizija sprostitve ekvinovarusa, obojestranska 

1547 Postopki na halux valgusu ali halus rigidusu 

Vključuje:  bunionektomijo 

49821-00 Poprava halux valgusa ali halus rigidusa z artroplastiko, enostranska 

49824-00 Poprava halux valgusa ali halus rigidusa z artroplastiko, obojestranska 

49839-00 Poprava halux valgusa ali rigidusa z artroplastiko z vstavitvijo proteze, enostranska 

49842-00 Poprava halux valgusa ali rigidusa z artroplastiko z vstavitvijo proteze, obojestranska 

49827-00 Poprava halux valgusa s prenosom tetive adduktorja, enostranska 

49830-00 Poprava halux valgusa s prenosom tetive adduktorja, obojeostranska 

49833-00 Poprava halux valgusa z osteotomijo prve metatarzale, enostranska 
Bunionektomija, enostranska, BDO 

Vključuje: notranjo fiksacijo 

protezo 

49836-00 Poprava halux valgusa z osteotomijo prve metatarzale, obojestranska 
Bunionektomija, obojestranska, BDO 

Vključuje: notranjo fiksacijo 

protezo 

49837-00 Poprava halux valgusa z osteotomijo prve stopalnice in prenosom tetive adduktorja palca 
(adductor hallucis), enostranska 

Vključuje: notranjo fiksacijo 

protezo 

49838-00 Poprava halux valgusa z osteotomijo prve stopalnice in prenosom tetive adduktorja palca 
(adductor hallucis), obojestranska 

Vključuje: notranjo fiksacijo 

 protezo 

1548 Postopki zaradi drugih napak palca 

49848-00 Poprava kladivastega palca 
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49851-00 Poprava kladivastega palca z notranjo fiksacijo 

49848-01 Poprava krempljastega palca 

49851-01 Poprava krempljastega palca z notranjo fiksacijo 

50345-00 Sprostitev hiperekstenzijske napake palca 

Vključuje: podaljšanje tetiv ekstenzorjev 

sprostitev kontrakture kapsule 

V–Y plastiko 

DRUGA MESTA SKELETNEGA MIŠIČJA 

Vključuje: kost 

 burzo 

 fascijo 

 sklep 

 sklepno kapsulo 

 ligament 

 mišico 

 mehko tkivo 

 sinovialni prostor 

 tetivo 

DODAJANJE, VSTAVITEV, ODSTRANITEV 

1550 Uporaba zunanjega fiksatorja na drugih mestih skeletnega mišičja 

Izključuje: uporabe vratne opornice (96092-00 [1870]) 

50130-00 Uporaba zunanjega fiksatorja, ki ni uvrščena drugje 
Zunanji fiksator, nameščen na kost ali sklep, BDO 

Opomba: Ta koda določa zunanje fiksatorje, ki niso uvrščeni drugje in so invazivni (tj. nameščeni na kost). 

Neinvazivni zunanji fiksatorji so razvrščeni drugje. Za pomoč glej kazalo. 

Izključuje:   žične povezave spodnje čeljustnice z zgornjo čeljustnico (52420-00 [1361]) 

zunanjega fiksatorja pri zlomu medenice (47483-00 [1479]) 

zunanjega fiksatorja za naravnavo zloma (glej kazalo: Naravnava, zlom, po mestih) 

1552 Apliciranje snovi na drugih mestih skeletnega mišičja 

47900-01 Injiciranje v kostno cisto 

18360-00 Injiciranje/vnos botulina v mehko tkivo, ki ni uvrščeno drugje  
Injiciranje botulina (botoksa) (botoksina) v: 

• ligament 

• mišico 

• tetivo 

90560-00 Injiciranje druge snovi v mehko tkivo, ki ni opredeljeno drugje 
Injiciranje v mehko tkivo zaradi lokalnega učinka, ki ni opredeljeno drugje 

Izključuje: injiciranja zaradi sistematičnega učinka (glej blok [1920]) 

50124-01 Injiciranje v sklep ali drug sinovialni prostor, ki ni uvrščeno drugje 
Injiciranje v sklep ali drug sinovialni prostor zaradi lokalnega učinka, ki ni opredeljeno drugje 

Injekcija: 

• v burzo: 

 • kortikosteroidov 

 • lokalne anestezije 
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1553 Aspiracija drugih mest skeletnega mišičja 

47900-00 Aspiracija kostne ciste 

Izključuje: aspiracijske biopsije ciste v čeljusti (45799-00 [402]) 

50124-00 Aspiracija sklepa ali drugega sinovialnega prostora, ki ni uvrščena drugje 
Aspiracije burze 

90563-00 Aspiracija mehkih tkiv, ki ni uvrščena drugje 

 

1554 Drugo dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na drugih mestih skeletnega 
mišičja 

90561-00 Vstavitev ali zamenjava stimulatorja skeletne mišice 

47921-00 Vstavitev osteosintetskega materiala, ki ni uvrščena drugje 
Reinsercija osteosintetskega materiala 

Revizija osteosintetskega materiala 

Vključuje: vstavitev: 

• vijaka 

• plošče 

• žice 

Izključuje: naravnave zloma ali izpaha – izpustite kodo 

47920-00 Vstavitev stimulatorja za rast kosti 

Izključuje: neincizijske namestitve stimulatorja za rast kosti (92139-00 [1870]) 

50309-00 Poprava obročnega fiksatorja ali podobne naprave 

Vključuje: vstavitev fiksacijskega vijaka 

odstranitev fiksacijskega vijaka 

30225-00 Reinsercija drenažne cevke v absces mehkega tkiva 

47927-01 Odstranitev žeblja, žice ali vijaka iz stegnenice 

Izključuje: odstranitve plošče, žeblja ali žice (47930-01 [1554]) 

47927-00 Odstranitev žeblja, žice ali vijaka, ki ni uvrščena drugje 

Izključuje: odstranitve žeblja, žice ali vijaka iz zgornje čeljustnice, spodnje čeljustnice ali ličnice (52102-00 

[1360]) 

   odstranitve plošče, žeblja ali žice, ki ni uvrščena drugje (47930 [1554]) 

47930-01 Odstranitev plošče, žice ali žeblja iz stegnenice 

47930-00 Odstranitev plošče, žeblja ali žice, ki ni uvrščena drugje 

47948-00 Odstranitev zunanjega fiksatorja 

Opomba: Zunanji fiksatorji so opredeljeni na začetku poglavja o mišicah in kosteh 

90566-00 Odstranitev stimulatorja skeletne mišice 

Izključuje: odstranitve z zamenjavo (90561-00 [1554]) 
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INCIZIJA 

1555 Operacija na sklepu ali drugih mestih  skeletnega mišičja 

50100-00 Artroskopija, ki ni uvrščena drugje 

Izključuje: artroskopije z: 

• biopsijo (50100-01 [1560]) 

50103-00 Artrotomija, ki ni uvrščena drugje 

50112-00 Razrešitev sklepne kontrakture, ki ni uvrščena drugje 
Korekcija fleksije ali ekstenzije sklepa, BDO 

90570-00 Razrešitev sklepne ovojnice, vezi ali hrustanca, ki ni uvrščena drugje 
Sprostitev: 

• adhezijske ali konstriktivne sklepne kapsule, BDO 

• sklepa, BDO 

• ligamenta, BDO 

1556 Operacije na kosti ali drugih mestih skeletnega mišičja 

48400-00 Osteotomija nadštevilne (akcesorne) kosti 

90569-00 Osteotomija, ki ni uvrščena drugje 
Incizija kosti, BDO 

48512-00 Epifizioliza 

1557 Incizija  na tetivi ali tetivni ovojnici na drugih mestih skeletnega mišičja 

47960-00 Subkutana tenotomija, ki ni uvrščena drugje 

47963-00 Odprta tenotomija, ki ni uvrščena drugje 

1558 Incizija fascije na drugih mestih skeletnega mišičja 

90567-00 Fasciotomija zaradi ishemije zgornjega uda 

90567-01 Fasciotomija zaradi ishemije spodnjega uda 

30226-00 Fasciotomija, ki ni uvrščena drugje 
Dekompresijska fasciotomija, BDO 

1559 Operacije na drugih mestih skeletnega mišičja 

90568-00 Incizija mišice, ki ni uvrščena drugje 
Miotomija, BDO 

90568-01 Incizija sluznega mešička (burze), ki ni uvrščena drugje 
Burzotomija, BDO 

90568-02 Incizija mehkega tkiva, ki ni uvrščena drugje 
Ločitev mehkega tkiva, BDO 

 

30224-00 Perkutana drenaža globokega abscesa mehkega tkiva 

Vključuje: absces mehkega tkiva na zadnjici 

Izključuje: drenaže: 

• abcesa kože in podkožnega tkiva (30223-01 [1606]) 

• določenih mest, ki so razvrščena drugje (glej kazalo: Drenaža, absces, po mestih) 
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30223-03 Incizija in drenaža globokega abscesa mehkega tkiva 

30068-00 Odstranitev tujka iz mehkega tkiva, ki ni uvrščena drugje 

90571-00 Razrešitev adhezij mehkega tkiva, ki ni uvrščena drugje 

EKSCIZIJA 

1560 Biopsija drugih mest skeletnega mišičja 

50100-01 Artroskopska biopsija sklepov, ki ni uvrščena drugje 

Izključuje: artroskopije temporomandibularnega sklepa (45855-00 [1364]) 

50200-00 Biopsija kosti, ki ni uvrščena drugje 

30094-00 Perkutana [igelna] biopsija mehkega tkiva 

Vključuje: burzo 

fascijo 

mišico  

tetivo 

30075-01 Biopsija mehkega tkiva 

Vključuje: burzo 

fascijo 

mišico  

tetivo 

1561 Eksicizije sklepa ali drugih mest skeletnega mišičja 

0030 

90608-01 Artroskopski odvzem hrustanca 

90608-00 Odvzem hrustanca 

90574-00 Ekscizija sklepne poškodbe, ki ni uvrščena drugje 
Ekscizija lezije: 

• hrustanca 

• ligamenta 

50104-00 Sinovektomija sklepa, ki ni uvrščena drugje 

90574-01 Ekscizija sklepa, ki ni uvrščena drugje 
Nekretomija sklepa, BDO 

Ekscizija: 

• hrustanca 

• ligamenta 

Izključuje: ekscizije: 

• hrustanca pri leziji kože (31340-00 [1566]) 

• lezije sklepa, NUD (90574-00 [1561]) 

1562 Odstranitev (resekcija) lezije mehkih tkiv, ki prizadane dolge kosti 

Odstranitev: 

• dezmoidnega tumorja 

• fibromatoze 

• nevrofibromatoze 

• nevrofibroze 

Vključuje: ekscizijo mehkega tkiva po razdelkih 

obširno ekscizijo mehkega tkiva 

Opomba: Izvaja se pri maligni ali agresivni leziji mehkega tkiva, ki vpliva na kosti 
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Izključuje: resekcije z interkalarno rekonstrukcijo (glej blok [1575]) 

50212-00 Resekcija malignoma globokih mehkih tkiv, ki prizadane dolge kosti zgornje okončine 

Vključuje: humerus 

radius 

ulno 

50212-01 Resekcija malignoma globokih mehkih tkiv, ki prizadane dolge kosti spodnje okončine 

Vključuje: femur 

fibulo 

tibijo 

1563 Druge ekscizije kosti na drugih mestih skeletnega mišičja 

48400-01 Ostektomija nadštevilne (akcesorne) kosti 

90572-00 Ostektomija, ki ni uvrščena drugje 
Ekscizija kosti, BDO 

Izključuje: ostektomije kosti, povezane z lezijo kože (31340-00 [1566]) 

47933-02 Ekscizija eksostoze male kosti, ki ni uvrščena drugje 

Izključuje: kosti: 

• stopala (47933-01 [1532]) 

• roke (47933-00 [1449]) 

47936-00 Ekscizija eksostoze velike kosti 

Vključuje: femur 

fibulo 

humerus 

pelvis 

radius 

tibijo 

ulno 

90573-00 Sekvestrektomija/posegi pri okužbi drugih in neopredeljenih mest mišičnoskeletnega sistema 

Vključuje: tamponado z antibiotiki 

vrtanje v kost 

Koda tudi pri izvajanju: 

• kostnega presadka (48239-00, 48242-00 [1569]) 

• notranje fiksacije (47921-00 [1554]) 

30241-00 Ekscizija benigne tvorbe kosti, ki ni uvrščena drugje 
Ekscizija nedolžnega kostnega tumorja, BDO 

Izključuje: ekscizije spremembe na kosti z anatomsko opredeljenim alografskim vsadkom  (50230-00 [1563]) 

50230-00 Resekcija spremembe (lezije) na kosti z anatomsko specifičnim alografskim vsadkom 

50203-00 Mejna ekscizija spremembe (lezije) na kosti 

50206-00 Mejna ekscizija spremembe (lezije) na kosti s krioterapijo mesta ekscizije 

47726-00 Pridobitev kosti za presadek skozi drugo incizijo 

 1216 

Izključuje: pridobitve iz iste incizije – izpustite kodo 

pridobitve z rinoplastiko (45644-01, 45644-02 [1679]) 

47732-00 Pridobitev vaskuliranega delca kosti za presadek 

Izključuje: pridobitve iz iste incizije – izpustite kodo 
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1564 Ekscizije kite na drugih delih skeletnega mišičja 

47969-00 Tenosinovektomija, ki ni uvrščena drugje 
Tenonektomija NSN 

90578-00 Pridobitev tetive za presadek 

30107-00 Ekscizija gangliona, ki ni uvrščena drugje 
Ekscizija lezije tetivnega toka, BDO 

Ganglionektomija, BDO 

1565 Ekscizije mišice na drugih mestih skeletnega mišičja 

30103-00 Ekscizija sinusa, ki zajema mehka tkiva in ki ni uvrščena drugje 

30229-00 Ekscizija mišice, ki ni uvrščena drugje 

Izključuje:  ekscizije spremembe mišice, NUD (31350-00 [1566]) 

 ekscizije mišice pri spremembi kože (31340-00 [1566]) 

90577-00 Pridobitev mišice ali ovojnice za presadek 

1566 Ekscizije na drugih mestih skeletnega mišičja 

31340-00 Ekscizija mišice, kosti ali hrustanca pri globoki maligni spremembi kože 

Kodirajte najprej: 

• ekscizijo lezije kože (31205, 31230, 31235 [1620]) 

90579-00 Fasciektomija, ki ni uvrščena drugje 

30107-01 Ekscizija manjšega sluznega mešička (burze) 
Burzektomija, BDO 

Vključuje: roko 

30111-00 Ekscizija večjega sluznega mešička (burze) 
Ekscizija burze iz: 

• petnice 

• olekranona 

• pogačice 

31350-00 Ekscizija spremembe mehkega tkiva, ki ni uvrščena drugje 
Ekscizija lezije mehkega tkiva, BDO 

Vključuje: dezmoidni tumor 

fibromatozo 

nevrofibromatozo 

nevrofibrozo 

Izključuje: Bakerjeve ciste (30114-00 [1505]) 

ekscizije mišice, kosti ali hrustanca pri globoki maligni spremembi kože (31340-00 [1566]) 

resekcije lezije mehkega tkiva, ki vpliva na ali je povezano z/s: 

• dolgimi kostmi: 

 • spodnjega uda (50212-01 [1562], 50215-03, 50215-04, 50215-05 [1575]) 

 • zgornjega uda (50212-00 [1562], 50215-00, 50215-01, 50215-02 [1575]) 

• medenico (50221-00 [1485]) 

• križnico (50221-01 [1384]) 

• lopatico (50221-03 [1400]) 

• ramenski sklep (50221-03 [1400]) 

• hrbtenico, BDO (50221-02 [1384]) 

90575-00 Ekscizija mehkega tkiva, ki ni uvrščena drugje 

30023-00 Nekrektomija mehkega tkiva 

 1203 

Ekscizijska nekrektomija mehkega tkiva zaradi: 
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• infekcije 

• ishemičnega, nekrotičnega ali gangrenoznega tkiva 

• razjede 

• rane 

Vključuje: šivanje rane 

Ne vljučuje: ekscizijske nekrektomije: 

• opekline (30017-01, 30020-00 [1627]) 

• odprtega mesta zloma (90580-00 [1566]) 

• kože in podkožnega tkiva (90665-00 [1628]) 

• mehkega tkiva, vključno s kostjo ali hrustancem (30023-01 [1566]) 

30023-01 Odstranitev/ekscizija/nekrektomija mehkega tkiva, ki zajema kost ali hrusta 
Ekscizijska nekrektomija mehkega tkiva, ki vpliva na kost ali hrustanec, zaradi: 

• infekcije 

• ishemičnega, nekrotičnega ali gangrenoznega tkiva 

• razjede 

• rane 

Izključuje: ekscizijske nekrektomije odprtega mesta zloma (90580-00 [1566]) 

90580-00 Nekrektomija odprtega zloma 

Izključuje: odprte repozicije zloma – izpustite kodo 

44376-00 Reamputacija amputacijskega krna 
Revizija amputacijskega krna 

Izključuje:  nekrektomije amputacijskega krna (30023 [1566]) 

 revizije amputacijskega krna z roke (46483-00 [1471]) 

NARAVNAVA 

Opomba: Zaprte in odprte naravnave zlomov in dislokacij so določene na začetku tega poglavja 

1567 Naravnava na drugih mestih skeletnega mišičja 

90581-00 Naravnava ločene epifize, ki ni uvrščena drugje 

Izključuje: naravnave: 

• femurja (47525 [1493]) 

• radiusa (90541 [1434]) 

• ulne (90541 [1434]) 

REPARACIJA 

1568 Šiv  drugih mest skeletnega mišičja 

90582-00 Šiv vezi (ligamenta), ki ni uvrščen drugje 

90582-01 Šiv kite, ki ni uvrščen drugje 
Odloženo šivanje kit 

90582-02 Šiv skeletne mišice ali mišične ovojnice, ki ni uvrščen drugje 

1569 Presadek na drugih mestih skeletnega mišičja 

48239-00 Kostni presadek, ki ni uvrščen drugje 

 1216 

Koda tudi pri izvajanju: 

• pridobitve kosti za presadek skozi drugo incizijo (47726-00 [1563]) 

48242-00 Kostni presadek z osteosintezo (notranjo učvrstitvijo), ki ni uvrščen drugje  
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Koda tudi pri izvajanju: 

• pridobitve kosti za presadek skozi drugo incizijo (47726-00 [1563]) 

90583-00 Tetivni presadek, ki ni uvrščen drugje 

90583-01 Mišični presadek, ki ni uvrščen drugje 

50206-01 Mejna ekscizija spremembe (lezije) kosti z vstavitvijo lastnega vsadka 

50206-02 Mejna ekscizija spremembe (lezije) kosti z vstavitvijo vsadka 

50206-03 Mejna ekscizija spremembe (lezije) kosti s cementacijo na mestu ekscizije 

1570 Odstranitev (resekcija) lezije kosti z reparacijo drugih mišično skeletnih mest 

50227-00 "EN BLOC" resekcija spremembe (lezije) kosti z anatomsko opredeljenim vsadkom 

50227-01 "EN BLOC" resekcija spremembe (lezije) kosti z anatomsko opredeljenim lastnim vsadkom 

50218-00 "EN BLOC" resekcija spremembe (lezije) dolge kosti zgornje okončine z artrodezo sosednjega 
sklepa 

Vključuje: lezijo: 

• humerusa 

• radiusa 

• ulne 

50218-01 "EN BLOC" resekcija spremembe (lezije) dolge kosti zgornje okončine z zamenjavo sosednjega 
sklepa 

Vključuje: lezijo: 

• humerusa 

• radiusa 

• ulne 

50218-02 "EN BLOC" resekcija spremembe (lezije) dolge kosti spodnje okončine z artrodezo sosednjega 
sklepa 

Vključuje: lezijo: 

• femurja 

• fibule 

• tibije 

50218-03 "EN BLOC" resekcija spremembe (lezije) dolge kosti spodnje okončine z zamenjavo 
sosednjega sklepa 

Vključuje: lezijo: 

• femurja 

• fibule 

• tibije 

1571 Druge reparacije na kosti drugih mest skeletnega mišičja 

50106-00 Stabilizacija sklepa, ki ni uvrščena drugje 

Vključuje: reparacijo ligamenta 

50109-00 Artrodeza sklepa, ki ni uvrščena drugje 

48509-00 Epifiziodeza, ki ni uvrščena drugje 
Masovni zastoj hemiepifize, BDO 

Izključuje: epifiziodeze: 

• femurja (48500-00, 48506-00 [1491]) 

• fibule (48506-00 [1491], 48503-00 [1520]) 

• tibije (48506-00 [1491], 48503-00 [1520]) 
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90588-00 Osteoklazija 

Izključuje: osteoklazije nosnih školjk (41686 [381]) 

50127-00 Artroplastika, ki ni uvrščena drugje 

90589-00 Reparacija kosti, ki ni uvrščena drugje 

1572 Druge reparacije na tetivah drugih skeletno mišičnih mest 

Izključuje: reparacije: 

• Ahilove kite (največje kite gležnja) (49718-01 [1542]) 

• kite stopala (49809-01 [1544]) 

47966-00 Prenos tetive ali ligamenta, ki ni uvrščen drugje 
Transplantacija tetive ali ligamenta, BDO 

90584-00 Transpozicija tetive, ki ni uvrščena drugje 

47963-01 Tenoplastika, ki ni uvrščena drugje 
Tenodeza, BDO 

90584-01 Ponoven spoj/reinsercija tetive, ki ni uvrščena drugje 

47954-00 Obnovitev tetive, ki ni uvrščena drugje 
Premik tetive, BDO 

Umik tetive, BDO 

Izključuje: obnovitve tetive roke (47963-02 [1467]) 

47972-00 Odprt postopek na ovojnici tetive, ki ni uvrščen drugje 
Eksploracija  }  

Incizija    }  tetivnega toka, BDO 

Sprostitev  }  

Šivanje }  

Izključuje: incizije ali sprostitve tetivnega toka roke (46363-00 [1440]) 

47957-00 Podaljšava kite, ki ni uvrščena drugje 
Podaljšava mišice, BDO 

 

Izključuje: podaljšave Ahilove kite (49727-00 [1542]) 

podaljšave s sprostitvijo: 

• kontrakture kolka (glej blok [1480]) 

• hiperekstenzijske deformacije prsta noge (50345-00 [1548]) 

• kontrakture kolena (glej blok [1498]) 

1573 Druge reparacije na mišici na drugih mestih skeletnega mišičja 

30235-00 Reparacija rupture mišice, ki ni uvrščena drugje 

47966-01 Prenos mišice, ki ni uvrščen drugje 
Prenos mišice, BDO 

90585-00 Reinsercija mišice, ki ni uvrščena drugje 

90586-00 Drugi plastični posegi mišice, ki niso uvrščeni drugje 

1574 Druge reparacije na drugih mestih skeletnega mišičja 

90589-01 Reparacija vezi (ligamenta), ki ni uvrščena drugje 

Izključuje: prenosa ligamenta (47966-00 [1572]) 
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30238-00 Reparacija fascije, ki ni uvrščena drugje 
Podaljšava fascije 

Fascioplastika 

Gubanje fascije 

REKONSTRUKCIJA 

1575 Odstranitev (resekcija) lezije mehkih tkiv , ki prizadane dolge kosti , z rekonstrukcijo 

50215-00 "EN BLOC" resekcija spremembe (malignega tumorja) mehkih tkiv, ki prizadane dolge kosti 
zgornje okončine, z interkalarno rekonstrukcijo z uporabo proteze 

50215-01 "EN BLOC" resekcija spremembe (malignega tumorja) mehkih tkiv, ki prizadane dolge kosti 
zgornje okončine, z interkalarno rekonstrukcijo z uporabo vsadka 

50215-02 "EN BLOC" resekcija spremembe (malignega tumorja) mehkih tkiv, ki prizadane dolge kosti 
zgornje okončine, z interkalarno rekonstrukcijo z uporabo lastnega vsadka 

50215-03 "EN BLOC" resekcija spremembe (malignega tumorja) mehkih tkiv, ki prizadane dolge kosti 
spodnje okončine, z interkalarno rekonstrukcijo z uporabo proteze 

50215-04 "EN BLOC" resekcija spremembe (malignega tumorja) mehkih tkiv, ki prizadane dolge kosti 
spodnje okončine, z interkalarno rekonstrukcijo z uporabo vsadka 

50215-05 "EN BLOC" resekcija spremembe (malignega tumorja) mehkih tkiv, ki prizadane dolge kosti 
spodnje okončine, z interkalarno rekonstrukcijo z uporabo lastnega vsadka 

1576 Druge rekonstrukcije na drugih mestih skeletnega mišičja 

90590-00 Tetivna rekonstrukcija, ki ni uvrščena drugje 

DRUGI POSEGI 

1578 Rekonstrukcija uda 

50303-00 Podaljšava uda  

Vključuje: uporabo obročnega fiksatorja (npr. Ilizarov, Orthofix) ali podobnega fiksatorja 

monofokalno osteotomijo/kortikotomijo 

Opomba: Izvaja se za podaljšanje kratkih udov iz različnih vzrokov. Med operacijo se odreže kost in namesti 

fiksator. Po operaciji se fiksatorji redno obračajo in povzročajo postopno distrakcijo kosti 

(podaljševanje). 

Koda tudi pri izvajanju: 

• korekcije kostne deformacije (90604-00 [1578]) 

• premestitve živca (39321-00 [83]) 

• nevrolize (39330-00 [77], 39321-00 [83]) 

• transartikularne fiksacije (50300-00 [1578]) 

Izključuje: obojestranske podaljšave udov (50306-00 [1578]) 

50306-00 Obojestranska podaljšava udov  

Vključuje: uporabo obročnega fiksatorja ali podobnega fiksatorja 

osteotomijo/ostektomijo 

Opomba: Obojestranska podaljšava vključuje rezanje kosti na dveh mestih. Podaljšanje udov se izvaja za 

podaljšanje kratkih udov iz različnih razlogov. Med operacijo se odreže kost in namesti fiksator. Po 

operaciji se fiksatorji redno obračajo in povzročajo postopno distrakcijo kosti (podaljševanje). 

Koda tudi pri izvajanju: 

• korekcije kostne deformacije (90604-00 [1578]) 

• premestitve živca (39321-00 [83]) 

• nevrolize (39330-00 [77], 39321-00 [83]) 
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• transartikularne fiksacije (50300-00 [1578]) 

90604-00 Korekcija/poprava deformacije kosti 
Akutna ali postopna korekcija kostne deformacije z zunanjo fiksacijo 

Vključuje: uporabo fiksatorja (npr. Ilizarov) 

biplanarno, multiplanarno in uniplanarno korekcijo 

osteotomijo/ostektomijo 

Opomba: Akutna korekcija vključuje osteotomijo/osteoktomijo in takojšnjo korekcijo kostne deformacije. 

Fiksator blokira kost v nov položaj. Postopna ali počasna korekcija vključuje 

osteotomijo/ostektomijo in postopno korekcijo kostne deformacije s fiksatorjem. 

Koda tudi pri izvajanju: 

• podaljšanja udov (50303-00, 50306-00 [1578]) 

Izključuje: korekcije sklepne deformacije (50300-00 [1578]) 

90605-00 Kompresija z distrakcijsko osteosintezo 

Opomba: Izvaja se za nadomestitev manjkajočega kostnega segmenta. Kostni segment se prenese v defekt, 

konci se stisnejo in kost, ki je oddaljena od defekta, se podaljšuje, dokler ni ponovno vzpostavljena 

dolžina uda. Uporablja se lahko tudi za združevanje kosti (ki niso združene). 

Izključuje:  samo kompresijske osteosinteze (90605-01 [1578]) 

samo distraktorne osteosinteze (90605-01 [1578], 45608-04 [1713]) 

podaljšave udov (50303-00, 50306-00 [1578]) 

90605-01 Osteosinteza, ki ni uvrščena drugje 
Kompresijska osteosinteza 

Distraktorna osteosinteza 

Opomba: Izvaja se pri vaskularni nezadostnosti ali za zapiranje defektov kostnih lukenj 

Izključuje:  kompresije z distraktorno osteosintezo (90605-00 [1578]) 

distraktorne ostesinteze spodnje čeljustnice (45608-04 [1713]) 

50300-00 Poprava sklepne deformacije z obročnim ali hibridnim fiksatorjem 
Artikulirana distrakcija 

Postopna (počasna) korekcija deformacije sklepov z obročnim fiksatorjem ali podobnim fiksatorjem 

Vključuje: Hoffmanovo 

Ilizarov 

Orthofix 

ravno cevko 

1579 Drugi posegi na drugih mestih skeletnega mišičja 

50102-00 Artroskopija, ki ni uvrščena drugje 

90592-00 Ločitev enakih siamskih dvojčkov 

90592-01 Ločitev neenakih siamskih dvojčkov 
Ločitev siamskih dvojčkov, BDO 

32200-00 Devaskularizacija distalne mišice 

90609-00 Uničenje kosti 
Lasersko uničenje  }  

Ridofrekvenčna ablacija  } lezije kosti 

Koda tudi pri izvajanju: 

• medoperativnae računalniške tomografije (57341-00 [1966]) 

90593-00 Drugi diagnostični posegi na mišici, kiti, fasciji ali sluznem mešičku (burzi), ki niso uvrščeni 
drugje 

Opomba: Za neopretivne diagnostične posege glej poglavje 19 
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90594-00 Drugi diagnostični posegi na kosti ali sklepu, ki niso uvrščeni drugje 

Opomba: Za neopretivne diagnostične posege glej poglavje 19 

Izključuje: biopsije kosti (50200-00 [1560]) 

90593-01 Drugi posegi na mišici, kiti, fasciji ali sluznem mešičku (burzi), ki niso uvrščeni drugje 

90595-00 Drugi posegi na skeletnem mišičju, ki niso uvrščeni drugje 
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POGLAVJE 16 

KLINIČNI POSEGI V DERMATOLOGIJI IN PLASTIČNI 
KIRURGIJI  
(BLOKI 1600–1718) 

KOŽA IN PODKOŽNO TKIVO 

Vključuje: lasne mešičke 

 mukozno membrano 

 nohte 

 žleze znojnice 

DODAJANJE, VSTAVITEV, ODSTRANITEV 

1600 Preveza opekline 

 1911 

Zamenjava preveze 

Preveza presadka opekline 

Izključuje: nekrektomije opekline istega mesta [1627]) 

presadka istega mesta (90670-01, 90671-01, 90672-01 [1640], 45485, 45486, 45488, 45494-00 

[1643], 45406-00, 45409-00, 45412-00, 45415-00, 45418-00 [1644]) 

30010-00 Preveza opekline, manj kot 10 % telesne površine 

30014-00 Preveza opekline , 10 % telesne površine ali več 

1601 Preveza druge rane 

30055-00 Preveza rane 
Zamenjava preveze 

Zamenjava oskrbe rane ali drenaže 

Vključuje: odstranjevanje šivov 

Izključuje: reinsercije drenažne cevke v (globoke) abscese mehkega tkiva (30225-00 [1554]) 

preveze opekline (30010-00, 30014-00 [1600]) 

1602 Apliciranje snovi v kožo in podkožno tkivo 

90660-00 Injiciranje v kožo in podkožno tkivo 
Injiciranje: 

• avtologne maščobe 

• kolagena 

• silikona 

Opomba: Izvaja se pri korekciji: 

• deformacije kontur 

• vdrte brazgotine 

• jamic 

• mišičnih gub 

Izključuje: injiciranja v kožno lezijo (30207-00 [1602]) 

30207-00 Injiciranje v kožno lezijo  
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Injiciranje v keloidno brazgotino 

Injiciranje: 

• hidrokortizona 

• interferona 

1603 Odstranitev tujka iz kože in podkožnega tkiva 

Izključuje: incizije (30064-00 [1605]) 

30061-00 Odstranitev tujka iz kože in podkožnega tkiva brez incizije 

1604 Drugo dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na koži in podkožnem tkivu 

30216-00 Aspiracija hematoma kože in podkožnega tkiva 

Vključuje: noht (ležišče) 

30216-01 Aspiracija abscesa kože in podkožnega tkiva 

Vključuje: noht (ležišče) 

30216-02 Druga aspiracija kože in podkožnega tkiva 
Aspiracija seroma kože in podkožnega tkiva 

Vključuje: noht (ležišče) 

45019-00 Kemični piling vsega obraza 

Opomba: Izvaja se pri hudih sončnih opeklinah 

38285-00 Vstavitev podkožno vstavljene naprave za nadziranje 
Vstavitev: 

• monitorja za nadzor aktivnosti srca 

• implatibilnega snemalnika srčnega utripa (ILR), ki ga aktivira pacient 

Koda tudi pri izvajanju: 

• ambulantne kontinuirane elektrokardiografije, EKG (11722-00 [1854]) 

39134-01 Vstavitev podkožnega živčnega spodbujevalca 

Koda tudi pri izvajanju: 

• vstavitve elektrod: 

 • epiduralne (39130-00, 39139-00 [43]) 

 • intrakranialne (40709-00, 40712-00 [6]) 

 • periferne (39138-00 [67]) 

 • križne (32213-00 [940]) 

38285-01 Revizija podkožno vsatvljene naprave za nadziranje 
Zamenjava 

• monitorja za nadzor aktivnosti srca  
• patient activated implantable loop recorder (ILR) 

Koda tudi pri 

• ambulantna kontinuirana elektrokardiografija, EKG, aktivira bolnik (11722-00 [1854]) 

38286-00 Odstranitev podkožno vstavljene naprave za nadziranje 
Odstranitev 

• monitorja za nadzor aktivnosti srca  
• implatibilnega snemalnika srčnega utripa (ILR), ki ga aktivira pacient 

Izključuje: revizije (38285-01 [1604]) 

39135-00 Odstranitev podkožno vstavljenega živčnega spodbujevalca 

Koda tudi pri izvajanju: 

• vstavitve elektrod: 

 • epiduralnih (39130-00, 39139-00 [43]) 

 • intrakranialnih (40709-00, 40712-00 [6]) 
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 • perifernih (39138-00 [67]) 

 • križnih (32213-00 [940]) 

INCIZIJA 

1605 Odstanitev tujka iz kože in podkožnega tkiva z incizijo 

30064-00 Odstanitev tujka iz kože in podkožnega tkiva z incizijo 

Vključuje: eksploracijo 

1606 Incizija in drenaža kože in podkožnega tkiva 

30223-00 Incizija in drenaža hematoma kože in podkožnega tkiva 

30223-01 Incizija in drenaža abcesa kože in podkožnega tkiva 
Incizija in drenaža celulita 

30223-02 Druga incizija in drenaža kože in podkožnega tkiva 
Incizija in drenaža: 

• karbunkla 

• furunkla 

1607 Sprostitev – incizija kože in podkožnega tkiva 

Izključuje: opeklinske kontrakture (45519-00 [1656]) 

45515-01 Sprostitev kontrakture kože in podkožnega tkiva 
Razrešitev opeklinske kontrakture 

Z-plastika kontrakture 

45054-00 Esharotomija 
Incizija:  

• opekline 

• kraste na opeklini 

1608 Drugi incizijski posegi na koži in podkožnem tkivu 

90661-00 Druge incizije kože in podkožnega tkiva 
Eksploracija: 

• sinusa kože in podkožnega tkiva, BDO 

• kože in podkožnega tkiva zaradi tujkov, ki niso bili najdeni 

• kože in podkožnega tkiva, BDO 

Izključuje: drenaže (30223 [1606]) 

 

DESTRUKCIJA 

Vključuje: kavterizacijo 

 krioterapijo 

 diatermijo 

 laserske posege 

 serijsko kiretažo 

Izključuje: drugih vrst ekscizij 

1609 Psolareni in ultravijolično A (PUVA) svetlobno zdravljenje kože 

Fotokemoterapija kože 

14053-00 Zdravljenje roke s psoraleni in ultravijoličnimi žarki A 

14053-01 Zdravljenje stopala s psoraleni in ultravijoličnimi žarki A 
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14053-02 Zdravljenje roke in stopala s psoraleni in ultravijoličnimi žarki A 

14050-00 Zdravljenje drugega mesta s psoraleni in ultravijoličnimi žarki A 
Zdravljenje s psoraleni in ultravijoličnimi žarki A: 

• celega telesa 

• novorojenčka 

1610 Zdravljenje kože z ultravijolično svetlobo B (UVB) 

Fototerapija kože z ozkim spektrom ultravijoličnih žarkov B 

Fototerapija kože z ultravijoličnimi žarki B 

14053-03 Zdravljenje roke z ultravijoličnimi žarki B 

Izključuje: ozkega spektra ultravijoličnih žarkov B (14053-06 [1610]) 

14053-04 Zdravljenje noge z ultravijoličnimi žarki B 

Izključuje: ozkega spektra ultravijoličnih žarkov B (14053-07 [1610]) 

14053-05 Zdravljenje roke in noge z ultravijoličnimi žarki B 

Izključuje: ozkega spektra ultravijoličnih žarkov B (14053-08 [1610]) 

14050-01 Zdravljenje drugega mesta z ultravijoličnimi žarki B 
Zdravljenje z ultravijoličnimi žarki B: 

• celega telesa 

• novorojenčka 

Izključuje: ozkega spektra žarkov UVB (14050-02 [1610]) 

14053-06 Zdravljenje roke z ozkim spektrom ultravijoličnih žarkov B 

14053-07 Zdravljenje noge z ozkim spektrom ultravijoličnih žarkov B 

14053-08 Zdravljenje roke in noge z ozkim spektrom ultravijoličnih žarkov B 

14050-02 Zdravljenje drugega mesta z ozkim spektrom ultravijoličnih žarkov B 
Zdravljenje z ultravijoličnimi žarki B: 

• celega telesa 

• novorojenčka 

1611 Druga fototerapija kože 

90677-00 Druga fototerapija, koža 

 1615 

Fototerapija za novorojenčka, BDO 

1612 Destrukcija lezije kože ali hrustanca 

Izključuje: ekscizije (31205-00, 31230, 31235 [1620]) 

bradavice: 

• analne (32177-00, 90315 [933]) 

• na dlani (30186-00 [1619]) 

• na penisu (36815-00 [1195], 30189-01 [1619]) 

• na podplatu (30186-00 [1619]) 

• na določenem mestu, NUD (30189 [1619]) 

• na sečnici (36815-01 [1116], 30189-01 [1619]) 

• vaginalne (35507-00 [1281]) 

• vulvarne (35507-01 [1289]) 

30195-00 Kiretaža kožne tvorbe, 1 tvorba 

Vključuje: krioterapijo 

diatermijo 

30195-01 Kiretaža kožne tvorbe, več tvorb 



 

401 

 

Vključuje: krioterapijo 

diatermijo 

30190-00 Lasersko zdravljenje kožne tvorbe obraza ali vratu 
Laserski poseg na: 

• angiofibromu        }  

• kapilarnem angionu        }  

• trihoepiteliju        }  na obrazu ali vratu 

• tumorju, BDO }  

30195-02 Lasersko zdravljenje kožne tvorbe, 1 tvorba 
Laserska fotokoagulacija lezije kože, ena lezija 

Vključuje: krioterapijo 

diatermijo 

Izključuje:obraza (30190-00 [1612]) 

vratu (30190-00 [1612]) 

brazgotine (45025, 45026-00 [1615]) 

tetovaže (90662-00 [1617]) 

30195-03 Lasersko zdravljenje kožne tvorbe, več tvorb 
Laserska fotokoagulacija lezije kože, več lezij 

Vključuje: krioterapijo 

diatermijo 

Izključuje: obraza (30190-00 [1612]) 

vratu (30190-00 [1612]) 

brazgotine (45025, 45026-00 [1615]) 

tetovaže (90662-00 [1617]) 

30195-04 Krioterapija kožne tvorbe, 1 tvorba 

Izključuje: krioterapije: 

• tvorbe hrustanca (30205-01 [1612]) 

• tvorbe v sluznici ust (52034-00 [1612]) 

• s kiretažo (30195-01 [1612]) 

• z lasersko destrukcijo (30195-03 [1612]) 

30195-05 Krioterapija kožne tvorbe, več tvorb 

Izključuje: krioterapije: 

• tvorbe hrustanca (30205-01 [1612]) 

• tvorbe v sluznici ust (52034-00 [1612]) 

• s kiretažo (30195-01 [1612]) 

• z lasersko destrukcijo (30195-03 [1612]) 

30205-00 Krioterapija tvorbe kože in hrustanca, 1 tvorba 

30205-01 Krioterapija  tvorbe kože in hrustanca, več tvorb 

52034-00 Krioterapija tvorbe v sluznici ust 

30195-06 Elektroterapija kožne tvorbe, 1 tvorba 
Diatermija  }  

Elektrodesikacija  }  lezije kože, ena lezija 

Fulguracija  }  

Galvansko izžiganje  }  

Izključuje:  kavterizacije vaskularne anomalije (45027-00 [743]) 

 diatermije teleangiektazije glave ali vratu (30213-00 [743]) 

30195-07 Elektroterapija kožne tvorbe, več tvorb 
Diatermija  }  

Elektrodesikacija }  lezije kože, več lezij 

Fulguracija  }  

Galvansko izžiganje }  
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Izključuje:  kavterizacije vaskularne anomalije (45027-00 [743]) 

 diatermije teleangiektazije glave ali vratu (30213-00 [743]) 

30192-00 Druge metode odstranjevanja kožne tvorbe 

1615 Laserska obnovitev kože 

Laserski poseg na brazgotini 

Vključuje: brazgotino zaradi opekline 

Izključuje:posega na: 

• rinofimi (45652-00 [1617]) 

• rdečini (45669-00 [1617]) 

45025-00 Laserska obnovitev površja vratu s CO2 laserjem 

45025-01 Laserska obnovitev površja ene estetske enote obraza s CO2 laserjem 
Laserska obnovitev površja s CO2 laserjem na enem samem mestu: 

• obraz, enostransko 

• brada 

• čelo 

• ustnica - zgornja 

• nos 

45026-00 Laserska obnovitev površja dveh ali več estetskih enot obraza s CO2 laserjem 

45025-02 Laserska obnovitev površja drugega mesta s CO2 laserjem 

1616 Abrazija kože 

45021-00 Abrazija ene estetske enote obraza 
Abrazija ene same estetske enote obraza: 

• obraz, enostransko 

• brada 

• čelo 

• ustnica - zgornja 

• nos 

45024-00 Abrazija dveh estetskih enot obraza ali več 

45021-01 Abrazija drugega mesta 

1617 Drugi destruktivni posegi na koži in podkožnem tkivu 

90663-00 Ligatura kožnega priveska 

90662-00 Laserska odstranitev tetovaže 

45652-00 Laserska odstranitev rinofime 
Laserska ekscizija rinofime 

Vključuje: ogljikov dioksid (CO2) 

erbij 

45669-00 Laserska odstranitev rdečine 
Laserska odstranitev rdečine 

Vključuje:  ogljikov dioksid (CO2) 

 erbij 
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EKSCIZIJA 

Izključuje: ekscizije vaskularne anomalije (45030-00, 45033-00 [748]) 

1618 Biopsija kože in podkožnega tkiva 

30071-00 Biopsija kože in podkožnega tkiva 

1619 Odstranitev bradavice ali molluscum contagiosum   

Vključuje: kavterizacijo 

krioterapijo 

kiretažo 

diatermijo 

ekscizijo 

laserski poseg 

Izključuje: odstranitve bradavic: 

• analnih (32177-00, 90315 [933]) 

• na penisu, endoskopsko (36815-00 [1195]) 

• uretralnih, endoskopsko (36815-01 [1116]) 

• vaginalnih (35507-00 [1281]) 

• vulvalnih (35507-01 [1289]) 

30189-00 Odstranitev Molluscum contagiosum 

30186-00 Odstranitev bradavice na podplatu 

30186-01 Odstranitev bradavice na dlani 

30189-01 Odstranitev druge vrste bradavic 

1620 Ekscizija lezij(e) kože in podkožnega tkiva 

 0020 

Vključuje: benigno/maligno: 

• cisto 

• tumor 

Izključuje: ekscizije: 

• z laserjem (14100-00, 14106-00 [744], 30190-00, 30195-02, 30195-03 [1612], 90662-00 

[1617]) 

• brazgotine (45519-00 [1656], 45506, 45512, 45515-00, 45518-00 [1657]) 

• sinusa (30099-00 [1630]) 

• razjede (31205-01 [1630]) 

Mohove kemokirurgije (31000-00 [1626]) 

31230-00 Izrezanje sprememb/e (lezij/e) kože in podkožnega tkiva veke 

Izključuje: klinastega izrezanja celotne debeline (45665-01 [1662]) 

31230-01 Izrezanje sprememb/e (lezij/e) kože in podkožnega tkiva nosu 

31230-02 Izrezanje sprememb/e (lezij/e) kože in podkožnega tkiva uhlja 

Izključuje: klinastega izrezanja celotne debeline (45665-02 [1663]) 

31230-03 Izrezanje sprememb/e (lezij/e) kože in podkožnega tkiva ustnice 

Izključuje:  ekscizije lezij(e) (roba) rdečine (45668-00 [1664]) 

klinastega izrezanja celotne debeline (45665-00 [1664]) 

31235-00 Izrezanje sprememb/e (lezij/e) kože in podkožnega tkiva drugega mesta na glavi 
Izrezanje lezij(e) kože in podkožnega tkiva: 

• obraza 
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• obraza, ki ni opredeljeno drugje 

• čela 

• pre- in post-avrikularnega predela 

• lasišča 

31235-01 Izrezanje sprememb/e (lezij/e) kože in podkožnega tkiva vratu 

31235-02 Izrezanje sprememb/e (lezij/e) kože in podkožnega tkiva roke 

31230-04 Izrezanje sprememb/e (lezij/e) kože in podkožnega tkiva prsta 
Izrezanje lezij(e) kože in podkožnega tkiva prsta 

31230-05 Izrezanje sprememb/e (lezij/e) kože in podkožnega tkiva spolovil 
Izrezanje lezij(e) kože in podkožnega tkiva: 

• penisa 

• scrotuma 

• vulve 

31235-03 Izrezanje sprememb/e (lezij/e) kože in podkožnega tkiva noge 
Izrezanje lezij(e) kože in podkožnega tkiva: 

• meč 

• kolka 

• kolena 

• stegna 

31235-04 Izrezanje sprememb/e (lezij/e) kože in podkožnega tkiva stopala 
Izrezanje lezij(e) kože in podkožnega tkiva: 

• gležnja 

• prsta na nogi 

31205-00 Izrezanje sprememb/e (lezij/e) kože in podkožnega tkiva drugega mesta 

1626 Mikroskopsko nadzorovana ekscizija kožne lezije 

31000-00 Mikroskopsko nadzorovano serijsko izrezanje kožne tvorbe 
Mohova kemokirurgija 

Vključuje: zamrzli rez 

histopatologijo 

kartografiranje 

1627 Nekrektomija opekline 

 1203, 1911 

Nekrektomija kraste na opeklini 

Ektomija kraste na opeklini 

Ekscizija: 

• opekline 

• kraste na opeklini 

Odstranitev kraste na opeklini 

Vključuje: oskrbo opekline na istem mestu 

Izključuje: transplantacije na istem mestu  (glej bloke [1640], [1641], [1643], [1644] in [1648]) 

90686-00 Odstranitev opekline brez izrezanja 

30017-01 Ekscizijska nekretomija opekline, manj kot 10 % telesne površine   

30020-00 Ekscizijska nekretomija opekline, 10 % ali več telesne površine   

1628 Druga odstranitev mrtvine kože in podkožnega tkiva 

 1203 

Izključuje: nekrektomije opekline (30017-01, 30020-00, 90686-00 [1627]) 
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90686-01 Odstranitev mrtvine kože in podkožnega tkiva brez izrezanja 
Neekscizijska nekrektomija: 

• infekcije 

• razjede 

• rane 

Odstranitev devitaliziranega tkiva, nekroze in suhe kraste s/z: 

• ščetkanjem 

• namakanjem (pod pritiskom) 

• drgnjenjem 

• umivanjem 

90665-00 Ekscizijska nekrektomija kože in podkožnega tkiva 
Ekscizijska nekrektomija kože in podkožnega tkiva zaradi: 

• infekcije 

• ishemije, nekroznega ali gangrenoznega tkiva 

• razjede 

• rane 

Vključuje: postransko ekscizijsko nekrektomijo mehkega tkiva 

Izključuje: ekscizijske nekrektomije: 

• odprtega mesta zloma (90580-00 [1566]) 

• mehkega tkiva (30023 [1566]) 

1629 Odstranitev kožnega presadka 

90666-00 Odstranitev homolognega presadka 

90666-01 Odstranitev homolognega presadka za opekline 

90667-00 Odstranitev heterolognega presadka 

90667-01 Odstranitev heterolognega presadka za opekline 

90668-00 Odstranitev sintetičnega kožnega presadka 

90668-01 Odstranitev sintetičnega kožnega presadka za opekline 

1630 Ekscizija razjede ali sinusa kože in podkožnega tkiva 

31205-01 Izrezanje razjede kože in podkožnega tkiva 

30099-00 Izrezanje sinusa kože in podkožnega tkiva 

Izključuje: izrezanja, povezanega z mehkim tkivom (30103-00 [1565]): 

• pilonidalne ciste ali sinusa (30676 [1659]) 

• preavrikularnega sinusa (30104-00 [303]) 

1631 Ekscizija na nohtu prsta roke 

46516-00 Odstranitev mrtvine nohta 
Nekrektomija: 

• nohtnega ležišča 

• nohtne gube 

46516-01 Odstranitev nohta 

46531-00 Delno izrezanje vraščenega nohta 

Vključuje: fenolizacijao 

46528-00 Klinasto izrezanje vraščenega nohta 

Vključuje: odstranitev: 

• segmenta nohta 

• nohtne gube in dela nohtnega ležišča 
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46534-00 Radikalno izrezanje nohtnega ležišča 
Radikalno izrezanje germinativnega matriksa 

1632 Ekscizija na nohtu prsta noge 

47906-00 Odstranitev mrtvine nohta na prstu noge 
Nekrektomija: 

• nohtnega ležišča 

• nohtne gube 

47906-01 Odstranitev nohta na prstu noge 

47916-00 Delno izrezanje vraščenega nohta na prstu noge 

Vključuje: fenolizacijo 

47915-00 Klinasto izrezanje vraščenega nohta na prstu noge 

Vključuje: odstranitev: 

• segmenta nohta 

• nohtne gube in dela nohtnega ležišča 

47918-00 Radikalno izrezanje nohtnega ležišča na prstu noge 

1633 Ekscizija znojnic 

Opomba: Izvaja se pri hiperhidrozi in hidradenitisu (gnojnem) 

30180-00 Delno izrezanje pazdušnih znojnic 
Klinasto izrezanje pazdušnih znojnic 

30183-00 Popolno izrezanje pazdušnih znojnic 

31245-00 Široko izrezanje pazdušnih znojnic 

31245-01 Široko izrezanje znojnic s prirojenega razcepa 

31245-02 Široko izrezanje ingvinalnih znojnic 

1634 Druge ekscizije kože in podkožnega tkiva 

31245-03 Široko izrezanje kože in podkožnega tkiva zaradi sikoze, z obraza in vratu 

Opomba: Izvaja se pri folikulitisu: 

• brade 

• tilnika 

90669-00 Izrezanje kože za kožni presadek 

Vključuje: reparacijo sekundarnega defekta s šivanjem 

Koda tudi pri izvajanju: 

• reparacije sekundarnega defekta s presadkom (glej bloka [1645] in [1646]) 

Izključuje: presadka pri istem operativnem posegu (glej bloke od [1641] do [1650]) 

45653-00 Britje rinofime 

REPARACIJA 

1635 Reparacija rane na koži in podkožnem tkivu 

 1217 

Reparacija poškodb na koži in podkožnem tkivu 

Vključuje: uporabo: 

• ščipalk 
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• šiva 

• smole za ahdezijo tkiva (tkivno lepilo) 

Izključuje: reparacije: 

• dojke (90720-00 [1759]) 

• uhlja (30052-00 [304]) 

• veke (30052-01 [236]) 

• ustnice (30052-02 [406]) 

• nosa (30052-03 [380]) 

30032-00 Reparacija rane kože in podkožnega tkiva na obrazu ali vratu, povrhnja rana 

30035-00 Reparacija rane kože in podkožnega tkiva na obrazu ali vratu, globoka rana 

30026-00 Reparacija rane kože in podkožnega tkiva drugega mesta, povrhnja rana 

30029-00 Reparacija rane kože in podkožnega tkiva drugega mesta, globoka rana 

1636 Reparacija nohta 

Onihoplastika 

46486-00 Primarna oskrba nohta ali nohtnega ležišča na prstu roke 

46489-00 Sekundarna oskrba nohta ali nohtnega ležišča na prstu roke 

1640 Homologni, heterologni ali sintetični kožni presadki 

90670-00 Homologni presadek 
Alogenični začasni biološki presadek 

Homogeni začasni biološki presadek 

Presadek delne debeline kože: 

• homologni presadek 

• homograft 

90670-01 Homologni presadek na opeklino 
Alogenični začasni biološki presadek na opeklino 

Homogeni začasni biološki presadek na opeklino 

Presadek delne debeline kože: 

• homologni presadek na opeklino 

• homograft na opeklino 

90671-00 Heterologni presadek 
Heterogeni začasni biološki pesadek 

Presadek delne debeline kože: 

• heterograft 

• ksenogenski presadek 

Ksenogenski začasni biološki presadek 

90671-01 Heterologni presadek na opeklino 
Heterogeni začasni biološki pesadek na opeklino 

Presadek delne debeline kože: 

• heterograft na opeklino 

• ksenogenski presadek na opeklino 

Ksenogenski začasni biološki presadek na opeklino 

90672-00 Sintetični kožni presadek 
Nadomestni kožni presadek npr. Biobrane, Integra umetni dermis 

Sintetični začasni kožni presadek 

90672-01 Sintetični kožni presadek na opeklino 
Nadomestni kožni presadek na opeklino npr. Biobrane, Integra umetni dermis 

Sintetični začasni kožni presadek na opeklino 
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1641 Prekrivanje granulacijske opekline s tanjšim kožnim presadkom 

Vključuje: nekrektomijo  }  

obvezo  }  granulacijske opekline na enem mestu 

ekscizijo  } 

ekscizijo kože za presadek 

reparacijo sekundarnega defekta s šivanjem 

Koda tudi pri izvajanju: 

• reparacije sekundarnega defekta s presadkom (glej bloka [1645] in [1646]) 

45400-01 Kritje majhne granulacijske opeklinske rane s presadkom delne debeline kože, velikim manj kot 
3 % telesne površine 

45403-01 Prekrivanje velike granulacijske opekline s presadkom delne debeline kože, velikim 3 % ali več 
telesne površine 

1642 Drugi kožni presadek za prekrivanje granulacijskih ran 

Vključuje: ekscizijo kože za presadek 

reparacijo sekundarnega defekta s šivanjem 

Koda tudi pri izvajanju: 

• reparacije sekundarnega defekta s presadkom (glej bloka [1645] in [1646]) 

Izključuje: presadka na granulacijsko opeklino (45400-01, 45403-01 [1641]) 

45400-00 Prekrivanje majhne granulacijske rane s presadkom delne debeline kože 

45403-00 Prekrivanje velike granulacijske rane s presadkom delne debeline kože 

1643 Tanjši kožni presadek delne debeline za prekrivanje opekline na določenih predelih 

Prekrivanje opeklin na določenih mestih s presadkom delne debeline kože 

Vključuje: nekerektomijo  }  

obvezo  }  opekline na istem mestu 

ekscizijo  } 

ekscizijo kože za presadek 

reparacijo sekundarnega defekta s šivanjem 

Koda tudi pri izvajanju: 

• odstranitve presadka: 

 • homolognega presadka (90666-01 [1629]) 

 • sintetičnega kožnega presadka (90668-01 [1629]) 

 • ksenogenskega presadka (90667-01 [1629]) 

• reparacije sekundarnega defekta s presadkom (glej bloka [1645] in [1646]) 

Izključuje: homolognega presadka na opeklino (90670-01 [1640]) 

 sintetičnega kožnega presadka na opeklino (90672-01 [1640]) 

 presadka na granulacijsko opeklino (45400-01, 45403-01 [1641]) 

 ksenogenskega presadka na opeklino (90671-01 [1640]) 

45485-00 Presadek delne debeline kože na opeklino vek 

45485-01 Presadek delne debeline kože na opeklino nosu 

45485-02 Presadek delne debeline kože na opeklino ustnice 

45485-03 Presadek delne debeline kože na opeklino uhlja 

45486-02 Presadek delne debeline kože na opeklino drugih mest obraza 

Vključuje: lice 

brado 
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čelo 

Izključuje: celotnega obraza (45494-00 [1643]) 

45494-00 Presadek delne debeline kože na opeklino celotnega obraza 

Izključuje: uhlja (45485-03 [1643]) 

45486-00 Presadek delne debeline kože na opeklino vratu 

45485-04 Presadek delne debeline kože na opeklino roke 

Vključuje: presadek prsta na roki ali prsta na nogi 

zapestje 

Izključuje: presadka srednje debeline kože samo na: 

• prst na roki (45488-00 [1643]) 

• palec (45488-01 [1643]) 

45488-01 Presadek delne debeline kože na opeklino palca na roki 

Izključuje: presadka roke (45485-04 [1643]) 

45488-00 Presadek delne debeline kože na opeklino kakega drugega prsta 

Izključuje: presadka roke (45485-04 [1643]) 

45486-01 Presadek delne debeline kože na opeklino genitalij 

45486-03 Presadek delne debeline kože na opeklino stopala 

Vključuje: peto 

presadek prsta na nogi 

Izključuje: samo prsta na nogi (45487-00 [1643]) 

45487-00 Presadek delne debeline kože na opeklino prsta na nogi 

Izključuje: presadka stopala (45486-03 [1643]) 

1644 Tanjši kožni presadek delne debeline za prekrivanje opekline na drugih mestih 

Prekrivanje opeklin na drugih mestih s presadkom delne debeline kože 

Vključuje: nekerektomijo  }  

obvezo  }  opekline na istem mestu 

ekscizijo  } 

ekscizijo kože za presadek 

reparacijo sekundarnega defekta s šivanjem 

Koda tudi pri izvajanju: 

• odstranitve presadka: 

 • homolognega presadka (90666-01 [1629]) 

 • sintetičnega kožnega presadka (90668-01 [1629]) 

 • ksenogenskega presadka (90667-01 [1629]) 

• reparacije sekundarnega defekta s presadkom (glej bloka [1645] in [1646]) 

Izključuje: homolognega presadka na opeklino (90670-01 [1640]) 

 sintetičnega kožnega presadka na opeklino (90672-01 [1640]) 

 presadka na granulacijsko opeklino (45400-01, 45403-01 [1641]) 

 ksenogenskega presadka na opeklino (90671-01 [1640]) 

45406-00 Presadek delne debeline kože za prekrivanje opekline na drugih mestih, manjših kot 3 % 
telesne površine 

45409-00 Presadek delne debeline kože za prekrivanje opeklin na drugih mestih, velikih 3 % ali več in 
manj kot 6 % telesne površine 
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45412-00 Presadek delne debeline kože za prekrivanje opekline na drugih mestih, velikih 6 % ali več in 
manj kot 9 % telesne površine 

45415-00 Presadek delne debeline kože za prekrivanje opekline na drugih mestih, velikih 9 % ali več in 
manj kot 12 % telesne površine 

45418-00 Presadek delne debeline kože za prekrivanje opekline na drugih mestih, velikih 12 % ali več in 
manj kot 15 % telesne površine 

45460-00 Presadek delne debeline kože za prekrivanje opekline na drugih mestih, velikih 15 % ali več in 
manj kot 20 % telesne površine 

45464-00 Presadek delne debeline kože za prekrivanje opekline na drugih mestih, velikih 20 % ali več in 
manj kot 30 % telesne površine 

45468-00 Presadek delne debeline kože za prekrivanje opekline na drugih mestih, velikih 30 % ali več in 
manj kot 40 % telesne površine 

45471-00 Presadek delne debeline kože za prekrivanje opekline na drugih mestih, velikih 40 % ali več in 
manj kot 50 % telesne površine 

45474-00 Presadek delne debeline kože za prekrivanje opekline na drugih mestih, velikih 50 % ali več in 
manj kot 60 % telesne površine 

45477-00 Presadek delne debeline kože za prekrivanje opekline na drugih mestih, velikih 60 % ali več in 
manj kot 70 % telesne površine 

45480-00 Presadek delne debeline kože za prekrivanje opekline na drugih mestih, velikih 70 % ali več in 
manj kot 80 % telesne površine 

45483-00 Presadek delne debeline kože za prekrivanje opekline na drugih mestih, velikih več kot 80 % 
telesne površine 

1645 Drugi tanjši kožni presadki delne debeline, majhni 

Vključuje: ekscizijo kože za presadek 

reparacijo sekundarnega defekta s šivanjem 

Koda tudi pri izvajanju: 

• reparacije sekundarnega defekta s presadkom (glej bloka [1645] in [1646]) 

Izključuje: homolognega presadka (90670 [1640]) 

 vloženega presadka (45445-00 [1647]) 

   sintetičnega kožnega presadka (90672 [1640]) 

presadka za: 

• opekline (45485, 45486, 45488, 45494-00 [1643], 45406-00 [1644]) 

• granulacijske predele (45400, 45403 [1641] in [1642]) 

ksenogenskega presadka (90671 [1640]) 

45448-00 Majhen presadek delne debeline kože za veko 

Izključuje: presadka za simblefaron (45629-00 [1676]) 

45448-01 Majhen presadek delne debeline kože za nos 

45448-02 Majhen presadek delne debeline kože za ustnice 

45448-03 Majhen presadek delne debeline kože za uhelj 

45448-09 Majhen presadek delne debeline kože na drugem delu obraza 

Vključuje: lice 

brado 

čelo 

45448-04 Majhen presadek delne debeline kože za vrat 

45448-05 Majhen presadek delne debeline kože za roko 
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Vključuje:  presadek za prst na roki ali nogi 

zapestje 

Izključuje: majhnega presadka delne debeline kože samo za: 

• prst na roki (45448-07 [1645]) 

• palec (45448-06 [1645]) 

45448-06 Majhen presadek delne debeline kože za palec roke 

Izključuje: presadka za roko (45448-05 [1645]) 

45448-07 Majhen presadek delne debeline kože za prst roke 

Izključuje:  presadka za roko (45448-05 [1645]) 

  palca roke (45448-06 [1645]) 

45448-08 Majhen presadek delne debeline kože  za spolovila 

45448-10 Majhen presadek delne debeline kože za stopala 

Vključuje: peto 

presadek prsta na nogi 

Izključuje: samo prsta na nogi (45487-00 [1643]) 

45448-11 Majhen presadek delne debeline kože prsta na nogi 

Izključuje: presadka za stopalo (45448-10 [1645]) 

45439-00 Majhen presadek delne debeline kože na drugem mestu 
Majhen presadek delne debeline kože na več mestih, ki ni klasificiran v tem bloku 

1646 Drugi tanjši kožni presadek delne debeline, velik 

45442-00 Velik presadek delne debeline kože na kateremkoli mestu 

Vključuje: ekscizijo kože za presadek 

reparacijo sekundarnega defekta s šivanjem 

Koda tudi pri izvajanju: 

• reparacije sekundarnega defekta s presadkom (glej bloka [1645] in [1646]) 

Izključuje: homolognega presadka (90670 [1640]) 

vloženega presadka (45445-00 [1647]) 

sintetičnega kožnega presadka (90672 [1640]) 

presadka za: 

• opekline (45409-00, 45412-00, 45415-00, 45418-00 [1644]) 

• granulacijski predel (45403 [1641] in [1642]) 

ksenogenskega presadka (90671 [1640]) 

1647 Tanjši kožni presadek , vložen 

45445-00 Presadek delne debeline kože kot vložen presadek 

Vključuje: ekscizijo kože za presadek 

vstavljanje in odstranitev kalupa 

reparacijo sekundarnega defekta s šivanjem 

Koda tudi pri izvajanju: 

• reparacije sekundarnega defekta s presadkom (glej bloka [1645] in [1646]) 

Izključuje: vloženega presadka celotne debeline (glej blok [1649]) 
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1648 Kožni presadek celotne debeline za prekrivanje opekline 

Wolfe presadek na opeklino 

Vključuje: nekretomijo  }  

obvezo  }  opekline na istem mestu 

ekscizijo  }  

ekscizijo kože za presadek 

reparacijo sekundarnega defekta s šivanjem 

Koda tudi pri izvajanju: 

• odstranitve presadka: 

 • homolognega presadka (90666-01 [1629]) 

 • sintetičnega kožnega presadka (90668-01 [1629]) 

 • ksenogenskega presadka (90667-01 [1629]) 

• reparacije sekundarnega defekta s presadkom (glej bloka [1645] in [1646]) 

45451-10 Presadek celotne debeline kože za prekrivanje opekline na veki 

45451-11 Presadek celotne debeline kože za prekrivanje opekline na nosu 

45451-12 Presadek celotne debeline kože za prekrivanje opekline na ustnicah 

45451-13 Presadek celotne debeline kože za prekrivanje opekline na ušesu 

45451-20 Presadek celotne debeline kože za prekrivanje opekline drugega mesta obraza 

Vključuje: lice 

brado 

čelo 

Izključuje: celotnega obraza (45451-21 [1648]) 

45451-21 Presadek celotne debeline kože za prekrivanje opekline celotnega obraza 

Izključuje: uhlja (45451-13 [1648]) 

45451-14 Presadek celotne debeline kože za prekrivanje opekline na vratu 

45451-15 Presadek celotne debeline kože za prekrivanje opekline na roki 

Vključuje:  presadek prsta na roki ali nogi 

zapestje 

Izključuje: presadka celotne debeline kože samo za: 

• prst na roki (45451-17 [1648]) 

• palec (45451-16 [1648]) 

45451-16 Presadek celotne debeline kože za prekrivanje opekline na palcu roke 

Izključuje: presadka za roko (45451-15 [1648]) 

45451-17 Presadek celotne debeline kože za prekrivanje opekline na prstu 

Izključuje: presadka za roko (45451-15 [1648]) 

45451-18 Presadek celotne debeline kože za prekrivanje opekline na spolovilih 

45451-22 Presadek celotne debeline kože za prekrivanje opekline stopala 

Vključuje: peto 

presadek prsta na nogi 

Izključuje: samo prsta na nogi (45451-23 [1648]) 

45451-23 Presadek celotne debeline kože za prekrivanje opekline prsta na nogi 
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Izključuje: samo prsta na stopalu (45451-22 [1648]) 

45451-19 Presadek celotne debeline kože za prekrivanje opekline na drugem mestu 

1649 Drugi kožni presadek celotne debeline 

Vložen presadek celotne debeline kože 

Wolfe presadek 

Vključuje: ekscizijo kože za presadek 

reparacijo sekundarnega defekta s šivanjem 

Koda tudi pri izvajanju: 

• reparacije sekundarnega defekta s presadkom (glej bloka [1645] in [1646]) 

Izključuje: presadka za opekline (glej blok [1648]) 

45451-00 Presadek celotne debeline kože na veki 

45451-01 Presadek celotne debeline kože na nosu 

45451-02 Presadek celotne debeline kože na ustnici 

45451-03 Presadek celotne debeline kože na uhlju 

45451-24 Presadek celotne debeline kože na drugem mestu obraza 

Vključuje: lice 

brado 

čelo 

Izključuje: celotnega obraza (45451-25 [1649]) 

45451-25 Presadek celotne debeline kože za celotni obraz 

Izključuje: uhlja (45451-03 [1649]) 

45451-04 Presadek celotne debeline kože na vratu 

45451-05 Presadek celotne debeline kože na roki 

Vključuje: presadek za prst na roki ali nogi 

zapestje 

Izključuje: presadka celotne debeline kože samo za: 

• prst na roki (45451-07 [1649]) 

• palec (45451-06 [1649]) 

45451-06 Presadek celotne debeline kože na palcu roke 

Izključuje: presadka za roko (45451-05 [1649]) 

45451-07 Presadek celotne debeline kože na prstu 

Izključuje: presadka za roko (45451-05 [1649]) 

palca (45451-06 [1649]) 

45451-08 Presadek celotne debeline kože na spolovilih 

45451-26 Presadek celotne debeline kože na stopalu 

Vključuje: peto 

presadek za prst na nogi 

Izključuje: samo prsta na nogi (45451-27 [1649]) 

45451-27 Presadek celotne debeline kože na prstu na nogi 

Izključuje: presadka za stopalo (45451-26 [1649]) 
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45451-09 Presadek celotne debeline kože na drugem mestu 
Presadek celotne debeline kože na več mestih, ki ni klasificiran v tem bloku 

1650 Dermalni presadek 

45018-00 Dermalni presadek 
Dermalni presadek 

Vključuje: presadek za opeklino 

1651 Lokalni kožni reženj, enostaven in majhen, 1 faza 

Lokalni kožni reženj, BDO 

Vključuje: fasciokutani reženj 

reparacijo sekundarnega defekta  s šivanjem 

presadek za opekline 

Opomba:  

Reženj  –  tkivo, odvzeto z donorskega mesta in preneseno na receptorsko mesto, skupaj z lastnim dovodom 

krvi (pedikel)  

 Vrste režnjev vključujejo: 

 • napredovanje (npr. V–Y, bipedikel) 

 • fasciokutan 

 • rotacijo 

 • transpozicijo (npr. Z-plastika, romboid)  

Lokalni  –  reženj, odvzet z mesta ob defektu  

Enostaven  – običajne oblike, dvodimenzionalen 

Majhen  –  glede na velikost receptorskega mesta 

Koda tudi pri izvajanju: 

• reparacije sekundarnega defekta: 

 • s presadkom (glej kazalo: Presadek, po mestih ali tipih) 

 • nekutanega (npr. mišice), s šivanjem (glej kazalo: Šivanje, po mestih) 

Izključuje:  zapletenega in majhnega lokalnega kožnega režnja (45203-00 [1652]) 

 režnja za reparacijo nosne fistule (45714 [1680]) 

 revizije lokalnega kožnega režnja (45239-00 [1658]) 

 enostavnega in velikega lokalnega kožnega režnja (45203-00 [1652]) 

45206-00 Enostaven in majhen lokalni kožni reženj veke 

Izključuje: rekonstrukcije veke z režnjem (45671-01, 45674-01 [1684]) 

45206-01 Enostaven in majhen lokalni kožni reženj nosu 

45206-02 Enostaven in majhen lokalni kožni reženj ustnice 

Vključuje: usta 

Izključuje: rekonstrukcije ustnice z režnjem (45671-00, 45674-00 [1685], 45701-00, 45704-00 [1689]) 

45206-03 Enostaven in majhen lokalni kožni reženj uhlja 

45206-09 Enostaven in majhen lokalni kožni reženj drugega mesta na obrazu 

Vključuje: lice 

brado 

čelo 

45206-04 Enostaven in majhen lokalni kožni reženj vratu 

45206-05 Enostaven in majhen lokalni kožni reženj roke 

Vključuje: zapestje 

Izključuje: lokalne kožne reparacije zaradi Dupytrenove kontrakture (46384-00 [1467]) 
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samo za: 

• prst (45206-07 [1651]) 

• palec roke (45206-06 [1651]) 

45206-06 Enostaven in majhen lokalni kožni reženj palca roke 

Izključuje: lokalne kožne reparacije zaradi Dupytrenove kontrakture (46384-00 [1467]) 

45206-07 Enostaven in majhen lokalni kožni reženj prsta 

Izključuje: lokalne kožne reparacije zaradi Dupytrenove kontrakture (46384-00 [1467]) 

  enostavnega in majhnega lokalnega kožnega režnja palca roke (45206-06 [1651]) 

45206-08 Enostaven in majhen lokalni kožni reženj spolovil 

45206-10 Enostaven in majhen lokalni kožni reženj na stopalu 

Vključuje: peto 

presadek za prst na nogi 

Ne vkključuje: samo prsta na nogi (45206-11 [1651]) 

45206-11 Enostaven in majhen lokalni kožni reženj na prstu na nogi 

Izključuje: presadka za stopalo (45206-10 [1651]) 

45200-00 Enostaven in majhen lokalni kožni reženj drugega mesta 

1652 Lokalni kožni reženj, velik ali zapleten, 1 faza 

Opombe:  

Reženj  –  tkivo, odvzeto iz donorskega mesta in preneseno na mesto prejema skupaj z lastno oskrbo s krvjo 

(pedikel)  

 Vrste režnjev vključujejo: 

 • napredovanje (npr. V–Y, bipedikel) 

 • rotacijo 

 • transpozicijo (npr. Z-plastika, romboid)   

 

Zapleten  –  zapleten in neobičajne oblike, tri-dimenzionalen, obrobljen  

Velik  –  glede na velikost receptorskega mesta  

Lokalni  –  reženj, odvzet z mesta ob defektu 

45203-00 Zapleten ali velik lokalni kožni reženj na kateremkoli mestu 
Zapleten ali velik lokalni kožni reženj za opekline 

Vključuje: fasciokutani reženj 

reparacijo skundarnega kožnega defekta s šivanjem 

Koda tudi pri izvajanju: 

• reparacije sekundarnega defekta: 

 • s kožo (glej kazalo: Presadek, po mestih ali tipih) 

 • nekutanega (npr. mišice), s šivanjem (glej kazalo: Šivanje, po mestih) 

Izključuje: lokalne kožne reparacije nosne fistule (45714 [1680]) 

rekonstrukcije: 

• veke z režnjem (45671-01, 45674-01 [1684]) 

• ustnice z režnjem (45671-00, 45674-00 [1685], 45701-00, 45704-00 [1689]) 

revizije lokalnega kožnega režnja (45239-00 [1658]) 

reparacije zaradi Dupytrenove kontrakture (46384-00 [1467]) 

1653 Oddaljeni kožni reženj, direkten 

Vključuje: fasciokutani reženj 

reparacijo skundarnega kožnega defekta s šivanjem 

reženj za opekline 

Opomba:  
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Reženj  –  tkivo, odstranjeno z mesta donatorja in preneseno na mesto prejema skupaj z lastno oskrbo s 

krvjo (pedikel)  

Prva faza  –  dvig režnja na mestu donatorja, prenos in pritrditev na mesto prejema 

Druga faza  –  ločitev režnja od mesta donatorja  

Odloženi –  delni dvig režnja na mestu donatorja s prenosom režnja, odloženega za kasnejši operativni 

poseg, za izboljšanje oskrbe režnja s krvjo; včasih izveden kot predhoden korak pred prvo 

fazo 

Direktni –  reženj, premaknjen direktno z mesta donatorja na mesto prejemnika  

Oddaljeni –  reženj, odvzet z mesta, ki je oddaljen od mesta defekta 

Koda tudi pri izvajanju: 

• reparacije sekundarnega defekta: 

 • s kožo (glej kazalo: Presadek, po mestih ali tipih) 

 • nekutanega (npr. mišice), s šivanjem (glej kazalo: Šivanje, po mestih) 

Izključuje: rekonstrukcije: 

• veke z režnjem (45671-01, 45674-00 [1684]) 

• ustnice z režnjem (45671-00, 45674-00 [1685]) 

revizije direktnega oddaljenega kožnega režnja (45239-01 [1658]) 

45230-00 Delay direktnega vezanega kožnega režnja 

45221-00 Majhen direktni vezani kožni reženj, 1. faza 
Cross finger direktni  vezani kožni reženj, 1. faza 

45224-00 Majhen direktni vezani kožni reženj, 2. faza 
Cross finger direktni  vezani kožni reženj, 2. faza 

45209-00 Velik direktni vezani kožni reženj, 1. faza 
Direktni  vezani kožni reženj, 1. faza: 

• abdominalni 

• cross arm 

Izključuje: cross leg direktnega vezanega kožnega režnja (45215-00 [1653]) 

45212-00 Velik direktni vezani kožni reženj, 2. faza 
Direktni  vezani kožni reženj, 2. faza: 

• abdominalni 

• cross arm 

Izključuje: cross leg direktnega vezanega kožnega režnja (45218-00 [1653]) 

45215-00 Cross leg direktni vezani kožni reženj, 1. faza 

45218-00 Cross leg direktni vezani kožni reženj, 2. faza 

1654 Oddaljeni kožni reženj, indirektni 

Vključuje: fasciokutani reženj 

reparacijo sekundarnega kožnega defekta s šivanjem 

reženj za opekline 

cevni pedikel 

Opomba:  
Reženj  –  tkivo, odstranjeno z mesta donatorja in preneseno na mesto prejemnika skupaj z lastno oskrbo 

s krvjo (pedikel)  

  

Odloženi  –  delni dvig režnja na mestu donatorja s prenosom režnja, odloženega za 

kasnejši operativni poseg, za izboljšanje oskrbe režnja s krvjo; včasih 

izveden kot predhoden korak pred prenosom  

Oddaljeni –  reženj, odvzet z mesta, ki je oddaljen od mesta defekta  

Oblikovanje tubusa  –  oblikovanje kožnega režnja v obliko cevi za eksteriorizacijo površine 

kože, zmanjšanje ali odstranitev odprtih mest  

Indirektni  –  reženj, premaknjen z mesta donatorja na mesto prejemnika preko 

vmesnega mesta  

Razvitje tubusa  –  razvitje cevastega režnja 
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Koda tudi pri izvajanju: 

• reparacije sekundarnega defekta: 

 • s kožo (glej kazalo: Presadek, po mestih ali tipih) 

 • nekutanega (npr. mišice), s šivanjem (glej kazalo: Šivanje, po mestih) 

Izključuje: revizije indirektnega oddaljenega kožnega režnja (45239-02 [1658]) 

45230-01 Delay indirektnega vezanega kožnega režnja 

45227-00 Indirektni vezani kožni reženj, formacija tubusa 

45236-00 Indirektni vezani kožni reženj, razvitje tubusa 

45233-00 Indirektni vezani kožni reženj, priprava, prenos in pritrditev na vmesno mesto 

45233-01 Indirektni vezani kožni reženj, priprava, prenos in pritrditev na končno mesto 

1655 Druge reparacije na koži in podkožnem tkivu 

90673-00 Poprava sindaktilije 

Koda tudi pri izvajanju: 

• režnja (45200-00, 45206-06, 45206-07 [1651]) 

• presadka (45451-06, 45451-07, 45451-09 [1649], 45439-00, 45448-06, 45448-07 [1645]) 

45560-00 Presadek las 

90674-00 Replantacija lasišča 

Koda tudi pri izvajanju: 

•mikrokirurške reparacije žil (45500 [1694], 45502 [1695], 45503 [1696]) 

90675-00 Druga reparacija na koži in podkožnem tkivu 

REVIZIJA 

1656 Revizija opeklinske brazgotine ali kontrakture 

45519-00 Revizija opeklinske brazgotine ali kontrakture 
Razdelitev  }  

Ekscizija  }  

Širitev  }  opeklinske brazgotine ali opeklinske kontrakture 

Sprostitev  }  

Z-plastika  }  

Izključuje: esharotomije (45054-00 [1607]) 

   laserske obnovitve opeklinske brazgotine (45025, 45026-00 [1615]) 

1657 Revizija druge brazgotine kože 

Ekscizija  }  

Širitev  }  brazgotine 

Sprostitev  }  

Z-plastika  }  

Izključuje:  injiciranja v brazgotino (90660-00, 30207-00 [1602]) 

 laserske obnovitve brazgotine (45025, 45026-00 [1615]) 

 sprostitve kontrakcije (45515-01 [1607], 45519-00 [1656]) 

 odstranjevanja brazgotine zaradi drugih posegov – izpustite kodo 

 revizije opeklinske brazgotine (45519-00 [1656]) 

45506-00 Revizija brazgotine na obrazu dolžine 3 cm ali manj 

45512-00 Revizija brazgotine na obrazu dolžine več kot 3 cm 

45506-01 Revizija brazgotine na vratu dolžine 3 cm ali manj 
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45512-01 Revizija brazgotine na vratu dolžine več kot 3 cm 

45515-00 Revizija brazgotine na drugem mestu dolžine 7 cm ali manj 

45518-00 Revizija brazgotine na drugem mestu dolžine več kot 7 cm 

 

1658 Revizija kožnega režnja 

Vključuje:  revizijo z liposukcijo 

45239-00 Revizija lokalnega kožnega režnja 

Izključuje: revizije režnja nosne fistule (45714 [1680]) 

45239-01 Revizija direktnega oddaljenega kožnega režnja 

45239-02 Revizija indirektnega oddaljenega kožnega režnja 

 

DRUGI POSEGI 

1659 Posegi na pilonidalnem sinusu ali cisti 

Posegi zaradi pilonidalnega sinusa ali ciste 

30679-00 Injiciranje sklerozirajočega sredstva v pilonidalni sinus ali cisto 
Injiciranje sklerozirajočega sredstva v pilonidalni sinus ali cisto 

30676-00 Incizija pilonidalnega sinusa ali ciste 

30676-01 Izrezanje pilonidalnega sinusa ali ciste 
Marsupializacija pilonidalne ciste 

 

1660 Drugi posegi na koži in podkožnem tkivu 

90676-00 Drugi posegi na koži in podkožnem tkivu   

POSEGI PLASTIČNE KIRURGIJE NA MEHKEM TKIVU 

DODAJANJE, VSTAVITEV, ODSTRANITEV 

1661 Vstavitev, odstranitev ali prilagoditev tkivnega ekspanderja ali implantata 

45566-00 Vstavitev tkivnega ekspanderja 

Izključuje: vstavitve tkivnega ekspanderja (45572-00 [1661]) 

   rekonstrukcije dojke (45539-00 [1756]) 

 

45572-00 Vstavitev tkivnega ekspanderja 
Vstavitev tkivnega ekspanderja z drugim kirurškim posegom  

Najprej kodirajte: 

• izveden(e) kirurški(-e) poseg(e)  

Izključuje: vstavitve tkivnega ekspanderja za dojko (45539-00 [1756])  

45566-01 Injekcija v tkivni ekspander 
Raztegnitev tkivnega ekspanderja  

Izključuje: tkivnega ekspanderja dojke (45539-00 [1756]) 
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45566-03   Prilagoditev tkivnega ekspanderja 
Relokacija tkivnega ekspanderja 

Izključuje: tkivnega ekspanderja dojke (45539-00 [1756]) 

45568-00 Odstranitev tkivnega ekspanderja 

Izključuje: tkivnega ekspanderja dojke (45542-00, 45548-01 [1758]) 

90606-00 Odstranitev obraznega vsadka 
Odstranitev vsadka: 

• iz lica (lični) (podlični)    

• iz brade (spodnja čeljust)    

• iz čela    

• iz nosa     

Izključuje: odstranitve vsadka iz: 

 • očesa (42518-03 [164], 42644-04 [167], 42704-00 [194], 42812-00 [209]) 

 • zoba (97663-00 [473]) 

90606-01 Odstranitev drugega mehkotkivnega vsadka 
Odstranitev vsadka iz:  

• zadnjice 

• prsnega koša (pectoralis) 

• okončine: 

 • spodnje (goleni) 

 • zgornje (biceps) (triceps) 

Izključuje: odstranitve vsadka iz: 

  • abdominalne stene (mrežna krpa) (90952-00 [987]) 

  • dojke (45548 [1758]) 

  • očesa (42518-03 [164], 42644-04 [167], 42704-00 [194], 42812-00 [209]) 

  • obraza (90606-00 [1661]) 

EKSCIZIJA 

1662 Ekscizija, veka 

45617-00 Zmanjšanje zgornje veke 

 1205 

                          Izrezanje odvečne kože na zgornji veki  

Rekonstrukcija simetrije zgornje veke 

Ritidektomija zgornje veke 

45620-00 Zmanjšanje spodnje veke 

 1205 

Ritidektomija spodnje veke 

Vzpostavitev simetrije spodnje veke 

45665-01 Klinasto izrezanje veke celotne debeline 
Izrezanje tvorbe na veki, celotna debelina                

Vključuje:  reparacijo z direktnim šivom  

Izključuje: ektropije ali entropije (45626-01 [239]) 

1663 Ekscizija, uhelj 

45665-02 Klinasto izrezanje uhlja celotne debeline         
Izrezanje tvorbe na uhlju, celotna debelina 

Vključuje:  reparacijo z direktnim šivom 
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1664 Ekscizija, ustnica 

45668-00 Vermilionektomija 

Izključuje: vermilionektomije s CO2 laserjem (45669-00 [1617]) 

45665-00 Klinasto izrezanje ustnice celotne debeline 
Izrezanje tvorbe na ustnici, celotna debelina 

Vključuje:  reparacijo z direktnim šivom 

45675-00 Zmanjšanje ustnice zaradi makroheilije 
Delna ekscizija ustnice zaradi makroheilije 

1665 Ekscizija, jezik 

45675-01 Zmanjšanje jezika zaradi makroglosije 
Delna: 

- ekscizija jezika zaradi makroglosije  

- glosektomija zaradi makroglosije  

1666 Liposukcija in lipektomija 

Redukcija maščobnega tkiva  

Zmanjšanje velikosti 

45584-00 Liposukcija 
Sukcija: 

• laserska lipoliza z asistirano liposukcijo  

• lipektomija 

Izključuje: preoblikovanja režnja (45239 [1658] in 45496-00, 45497-00, 45498-00, 45499-00 [1686]) 

30168-00 Lipektomija, 1 ekscizija 
Lipektomija, enostranska  

Izključuje: lipektomije na trebuhu (30165-00, 30174-00, 30177-00 [1666]) 

30171-00 Lipektomija, 2 eksciziji ali več 
Lipektomija: 

• obojestranska  

• na več mestih 

30165-00 Lipektomija na trebuhu 
Abdominalna lipektomija 

30174-00 Lipektomija na trebuhu, pod popkom 

Vključuje:  krepitev mišično-aponevrotične stene  
 oblikovanje ostrih robov kože 

30177-00 Lipektomija na trebuhu, radikalna 
Abdominoplastika: 

• Pitanguy 

• radikalna 

Vključuje:  izrezanje kože in podkožnega tkiva 

 reparacijo mišično-aponevrotične stene 

 prestavitev popka 

1667 Ekscizija limfoedematoznega tkiva 

Ekscizija limfangiektazije  
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45048-00 Izrezanje limfoedematoznega tkiva na nadlakti 

45048-01 Izrezanje limfoedematoznega tkiva na podlakti in roki 

45048-02 Izrezanje limfoedematoznega tkiva na stegnu 

45048-03 Izrezanje limfoedematoznega tkiva na goleni in stopalu 

45048-04 Izrezanje limfoedematoznega tkiva na drugem mestu 

REPARACIJA 

1668 Kožno maščobni ali maščobni presadek 

45018-01 Kožno maščobni presadek 

45018-02 Maščobni presadek 

1669 Sestavljeni presadek 

Kožno-hrustančni  presadek  

Sluznično-hrustančni presadek 

45656-00 Sestavljeni presadek na nosu 

45656-01 Sestavljeni presadek na uhlju 

45656-02 Sestavljeni presadek na veki 
Septohondromukozni presadek  

Izključuje: presadka zaradi simblefarona (45629-00 [1676]) 

45656-03 Sestavljeni presadek na drugem mestu 

1670 Presadek fascije 

45018-03 Presadek fascije 

Izključuje: presadka fascije zaradi pareze obraznega živca (45575-00 [1692]) 

1671 Mišično -kožni reženj 

Fasciomiokutani reženj  

Opomba:  

Reženj  –  tkivo, odstranjeno z mesta donatorja in preneseno na mesto prejema skupaj z lastno oskrbo s krvjo 

(pedikel) 

Odloženi  –  dvig režnja na mestu donatorja s prenosom režnja, odloženega za kasnejši operativni poseg, za 

izboljšanje oskrbe režnja s krvjo  

Lokalni  –  reženj, odvzet z mesta ob defektu  

Izključuje: mišično-kožnega režnja: 

 • prostega (glej blok [1674]) 

 • otočnega (glej blok [1673]) 

 režnja za rekonstrukcijo dojke (45530-00 [1756]) 

45015-01 Delay mišično-kožnega režnja 

45003-00 Enostaven in majhen lokalni mišično-kožni reženj 

45006-00 Velik mišično-kožni reženj 
Mišično-kožni reženj z uporabo: 

• široke hrbtne mišice 

• velike prsne mišice 

• podobne velike mišice  
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1672 Mišični reženj 

Opomba:  

Reženj  –  tkivo, odstranjeno z mesta donatorja in preneseno na mesto prejema skupaj z lastno oskrbo s krvjo 

(pedikel) 

Odloženi  –  dvig režnja na mestu donatorja s prenosom režnja, odloženega za kasnejši operativni poseg, za 

izboljšanje oskrbe režnja s krvjo  

Lokalni  –  reženj, odvzet z mesta ob defektu   

Koda tudi pri izvajanju: 

• kožnega presadka donorskega mesta  (glej kazalo: Presadek, koža, po mestih ali tipih) 

Izključuje: mišičnega režnja: 

  • prostega (glej blok [1674]) 

  • otočnega (glej blok [1673]) 

mišično-kožni reženj: 

• prosti (glej blok [1674]) 

• otočni (glej blok [1673]) 

• reženj, BDO (glej blok [1671]) 

45015-00 Delay mišičnega režnja 

45009-00 Enostaven in majhen lokalni mišični reženj 

45012-00 Velik mišični reženj 
Velik mišični reženj z/s: 

• dvoglavo mečno mišico  

• sloko mišico 

• veliko prsno mišico 

• podobno veliko mišico  

 

1673 Otočni reženj 

Vključuje:  fasciokutani  

   fasciomiokutani  }  

   mišični } otočni reženj 

   mišično-kožni  }  

Opomba:  Otočni reženj – reženj kože in podkožnega ali mehkega tkiva, ki se s pecljem podkožno prenese na 

druge dele telesa.   

Izključuje:  prostega režnja (glej blok [1674]) 

   režnja za rekonstrukcijo dojke (45530-00 [1756]) 

45563-00 Otočni reženj z žilnim pecljem 
Neinervirani otočni reženj 

Izključuje: transpozicije prsta roke (46507-00 [1467]) 

45563-01 Otočni reženj z živčno-žilnim pecljem 
Inervirani otočni reženj 

Izključuje: otočnega režnja na roki za inervacijo pulpe (46504-00 [1467]) 

1674 Prosti reženj 

 0043 

Prosti prenos tkiva: 

• kosti 

• fasciokutani 

• fasciomiokutani 

• črevesja 

• mišic 

• miokutani 

Prosti prenos tkiva z odvzemom in namestitvijo  
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Vključuje:  reparacijo sekundarnega defekta kožnega tkiva s šivanjem  

Opomba: – prosti reženj kože in podkožnega ali mehkega tkiva s pecljem se odvzame telesu in ponovno 

namesti na oddaljenem mestu z mikrokirušim posegom 

45562-00 Neinervirani prosti reženj 

Koda tudi pri izvajanju: 

• mikrokirurške anastomoze krvnih žil (glej blok [1695]) 

• reparacije sekundarnega defekta: 

 • s presadkom (glej kazalo: Presadek, po mestih ali tipih) 

 • nekutanega (npr. mišice), s šivanjem (glej kazalo: Šivanje, po mestih) 

45562-01 Inervirani prosti reženj 

Koda tudi pri izvajanju: 

• mikrokirurške anastomoze krvnih žil (glej blok [1695]) 

 • reparacije živca (39300-00, 39306-00, 39315-00, 39318-00 [83]) 

• reparacije sekundarnega defekta: 

 • s presadkom (glej kazalo: Presadek, po mestih ali tipih) 

 • nekutanega (npr. mišice), s šivanjem (glej kazalo: Šivanje, po mestih) 

1675 Facelift in dvig obrvi 

45587-00 Facelift, enostranski 
Dvig lic (meloplastika) }  

Korekcija asimetrije mehkega tkiva obraza  }  enostranski/-a 

Ritidektomija obraza }  

Vključuje:  dvig vratu 

Koda tudi pri izvajanju: 

• dviga obrvi 45587-01, 45588-01 [1675]) 

• zmanjšanja veke (45617-00, 45620-00 [1662]) 

45588-00 Facelift, obojestranski 
Dvig lic (meloplastika) }  

Ritidektomija obraza }  obojestranski/-a 

Vključuje: dvig vratu 

Koda tudi pri izvajanju: 

• dviga obrvi (45587-01, 45588-01[1675]) 

• zmanjšanja veke (45617-00, 45620-00 [1662]) 

45587-01 Dvig obrvi, enostranski 
Dvig obrvi (endoskopski) }  

Dvig obrvi }  

Dvig čela  }  enostranski/-a 

Poprava ptoze obrvi  }  

Koda tudi pri izvajanju: 

• zmanjšanja veke (45617-00, 45620-00 [1662]) 

• facelifta (45587-00, 45588-00 [1675]) 

45588-01 Dvig obrvi, obojestranski 
Dvig obrvi (endoskopski) }  

Dvig obrvi }  

Dvig čela  }  obojestranski/-a 

Poprava ptoze obrvi  }  

Koda tudi pri izvajanju: 

• zmanjšanja veke (45617-00, 45620-00 [1662]) 

• facelifta (45587-00, 45588-00 [1675]) 

1676 Presadek zaradi simblefarona 

45629-00 Presadek zaradi simblefarona 
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1677 Reparacija blefaroptoze 

Izključuje: reoperacije za popravo ptoze veke po prejšnji popravi veke (glej blok [1688])  

   revizije šivov na mišici levator po prejšnji korekciji blefaroptoze (45625-00 [1687]) 

45623-00 Poprava ptoze veke s tehniko čelne mišice s šivom 

45623-01 Poprava ptoze veke s tehniko čelne mišice s fascialno zanko 

45623-02 Poprava ptoze veke z resekcijo ali napredovanjem levatorne mišice 

45623-03 Poprava ptoze veke z drugo tehniko levatorne mišice 

45623-04 Poprava ptoze veke s tarzalno tehniko 

45623-05 Poprava ptoze veke z drugimi tehnikami 
Poprava ptoze veke, BDO   

1678 Reparacija na uhlju 

Izključuje: rekonstrukcije uhlja (45660-00, 45661-00 [1684]) 

45659-00 Poprava štrlečega uhlja 
Korekcija štrlečega uhlja 

Fiksacija uhlja 

45659-01 Druga poprava deformacij zunanjega uhlja 
Korekcija: 

• zašiljenega uhlja 

• povešenega uhlja 

Poprava deformacij zunanjega uhlja, BDO   

Izključuje: rekonstrukcije zunanjega sluhovoda (41521 [304], 45662-00 [305]) 

1679 Rinoplastika 

Vključuje:  konhektomijo 

Koda tudi pri izvajanju: 

• septoplastike (41671-02, 41671-03 [379]) 

Izključuje: augmentacijske rinoplastike z vsadkom (45051-01 [1682]) 

   sestavljenega presadka na nosu (45656-00 [1669]) 

   revizije rinoplastike (45650-00 [1687]) 

   kožnega: 

  • režnja nosu (45206-01 [1651], 45203-00 [1652], 45221-00, 45224-00 [1653], 45230 [1653] in 

[1654], 45227-00, 45233, 45236-00 [1654]) 

  • presadka nosu(45400-01 [1641], 45400-00 [1642], 45448-01 [1645], 45445-00 [1647], 45451-

01 [1649]) 

45632-00 Rinoplastika s popravo hrustanca 
Rinoplastika za popravo nosne konice 

45635-00 Rinoplastika s popravo kostnih struktur 

45638-00 Popolna rinoplastika 
Poprava hrustanca in kostnih struktur 

Rinoplastika, BDO 

45641-00 Rinoplastika s presadkom nosnega ali pretinskega hrustanca 
Augmentacijska rinoplastika s presadkom kostnega ali pretinskega hrustanca  

45641-01 Rinoplastika s presadkom nosne kosti 
Augmentacijska rinoplastika s presadkom nosne kosti  

45641-02 Rinoplastika s presadkom nosne kosti in nosnega septalnega hrustanca 
Augmentacijska rinoplastika s presadkom nosne kosti in nosnega septalnega hrustanca 
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45644-00 Rinoplastika s presadkom hrustanca z oddaljenega mesta 
Augmentacijska rinoplastika s presadkom hrustanca z oddaljenega mesta 

Vključuje:  pridobitev hrustanca za presadek 

45644-01 Rinoplastika s kostnim presadkom z oddaljenega mesta 
Augmentacijska rinoplastika s kostnim presadkom z oddaljenega mesta 

Vključuje:  pridobitev kosti za presadek 

   presadek lemežnice 

45644-02 Rinoplastika s kostnim in hrustančnim presadkom z oddaljenega mesta 
Augmentacijska rinoplastika s kostnim in hrustančnim presadkom z oddaljenega mesta 

Vključuje:  pridobitev kosti in hrustanca za presaditev 

1680 Druga reparacija nosu 

45714-00 Zaprtje oronazalne fistule 
Oronazalna fistulektomija 

Vključuje:  reparacijo režnja 

 revizijo režnja 

Izključuje: sekundarne reparacije razcepa neba (45710-00 [1690]) 

45714-01 Zaprtje druge nazalne fistule 
Zaprtje nazolabialne fistule 

Zaprtje fistule nazofarinksa 

Reparacija nazalne fistule, BDO   

Vključuje:   reparacijo režnja  

  revizijo režnja 

1681 Reparacija žrela 

45645-00 Zaprta reparacija hoanalne atrezije 
Zaprta korekcija atrezije nazofarinksa 

Vključuje:  vstavitev   } nazofaringealnega stenta 

 spiranje in čiščenje }  

 punkcijo in dilatacijo  

45646-00 Odprta reparacija hoanalne atrezije 
Odprta korekcija atrezije nazofarinksa 

Vključuje:  vstavitev   } nazofaringealnega stenta 

 spiranje in čiščenje }  

 odstranitev kosti 

45716-00 Faringoplastika 

Opomba: Izvaja se pri velofaringealni insuficienci 

Izključuje: žrelnega režnja (45716-01 [1681]) 

45716-01 Žrelni reženj 

Opomba: Izvaja se pri velofaringealni insuficienci 

REKONSTRUKCIJA 

1682 Rekonstrukcija oblike 

45051-00 Rekonstrukcija oblike na obrazu z vsadkom 
Augmentacijska rinoplastika z vsadkom 

Augmentacija mehkih tkiv brade z vsadkom 
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Izključuje: povečevalne rinoplastike s presadkom (45641, 45644 [1679])  

  augmentacije brade s kostnim presadkom (45761-00 [1702])   

45051-01 Druga rekonstrukcija oblike z vsadkom  
Augmentacija mišic (rekonstrukcija oblike) z vsadkom  

1683 Poprava oblike 

Izključuje: rinoplastike (45641, 45644 [1679]) 

45647-00 Poprava oblike obraza s kostnim presadkom 

45647-01 Poprava oblike obraza s hrustančnim presadkom 

45647-02 Poprava oblike obraza s kostnim in hrustančnim presadkom 

1684 Rekonstrukcija veke in ušesa 

45614-00 Rekonstrukcija veke 
Rekonstrukcija veke, BDO 

Izključuje: rekonstrukcije z/s: 

  • režnjem (45671-01, 45674-01 [1684]) 

  • presadkom: 

  • lasnih mešičkov (90095-00 [237]) 

     • mukoze (45656-02 [1669]) 

    • kože (45400-01, 45403-01 [1641], 45400-00 [1642], 45485-00 [1643], 45448-00 [1645], 

45451-10 [1648], 45451-00 [1649]) 

45614-01 Posegi na tarzusu   
Lateralni tarzalni strip 

Tarzalni strip, BDO   

45671-01 Rekonstrukcija veke z režnjem, ena ali prva faza 
Abbejev reženj, prva faza 

Frickéjev (čelni) reženj 

Tripierjev (zgornje veke) reženj 

Koda tudi pri izvajanju: 

• septohondromukoznega presadka na veki (45656-02 [1669])  

45674-01 Rekonstrukcija veke z režnjem, druga faza 
Razdelitev Abbejevega režnja, druga faza 

45660-00 Rekonstrukcija uhlja, prva faza  

45661-00 Rekonstrukcija uhlja, druga faza 

1685 Rekonstrukcija ustnice ali ust 

Izključuje:  rekonstrukcije razcepa ustnice z režnjem (45701-00, 45704-00 [1689])  

45671-00 Rekonstrukcija ustnice z režnjem, ena ali prva faza 
Abbejev reženj, prva faza 

Estlanderjev (pecljati) reženj 

Gilliesov (vezani cevasti) reženj 

Karapanđićev reženj 

McGregorjev reženj 

Modificirani Gilliesov reženj 

45674-00 Rekonstrukcija ustnice z režnjem, druga faza 
Razdelitev Abbejevega režnja za ustnico 

 

52324-00 Rekonstrukcija ust z direktnim režnjem jezika, ena ali prva faza 

52327-00 Rekonstrukcija ust z direktnim režnjem jezika, druga faza  
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REVIZIJA 

1686 Revizija prostega režnja in pridruženi postopki 

Vključuje:  režnje: 

• mišične 

• mišično-kožne 

45496-00 Revizija prostega režnja 

Vključuje: liposukcijo 

45497-00 Popolno preoblikovanje prostega režnja z liposukcijo 

45498-00 Preoblikovanje prostega režnja z liposukcijo, prva faza 

45499-00 Preoblikovanje prostega režnja z liposukcijo, druga faza 

90659-00 Odstranitev tkiva, namenjenega nadziranju režnja 
Odstranitev: 

• prostega jejunalnega režnja za nadzor  

• presadka za nadzor 

1687 Revizija drugih posegov plastične kirurgije na mehkem tkiviu 

45625-00 Revizija šivov na mišici levator po prejšnji korekciji blefaroptoze 
Prilagoditev šivov na mišici levator po prejšnji korekciji blefaroptoze 

Korekcija višine veke po prejšnji korekciji blefaroptoze 

45650-00 Revizija rinoplastike 
Sekundarna revizija rinoplastike  

PONOVITVENA OPERACIJA 

1688 Reoperacija za reparacijo prejšnjega posega za ptozo veke 

Reoperacija zaradi blefaroptoze 

Izključuje: revizije šivov na mišici levator po prejšnji korekciji blefaroptoze (45625-00 [1687])  

45624-00 Reoperacija za popravo ptoze veke po prejšnji popravi veke s tehniko čelne mišice s šivom 

45624-01 Reoperacija za popravo ptoze veke po prejšnji popravi veke s tehniko čelne mišice s fascialno 
zanko 

45624-02 Reoperacija za popravo ptoze veke po prejšnji popravi veke s tehniko resekcije ali 
napredovanja levatorne mišice 

45624-03 Reoperacija za popravo ptoze veke po prejšnji popravi veke z drugimi tehnikami levatorne 
mišice 

45624-04 Reoperacija za popravo ptoze veke po prejšnji popravi veke z tarzalno tehniko 

45624-05 Reoperacija za popravo ptoze veke po prejšnji popravi veke z drugimi tehnikami 
Reoperacija za popravo blefaroptoze po prejšnji popravi blefaroptoze, BDO   
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DRUGI POSEGI 

1689 Posegi pri razcepu ustnice 

Izključuje: reparacije sprednjega dela neba (45680-00, 45686-00 [1691]) 

45689-00 Poseg združitve ustnice zaradi razcepljene ustnice, enostransko 

45689-01 Poseg združitve ustnice zaradi razcepljene ustnice, obojestransko 

45698-00 Primarno podaljšanje kolumele pri razcepu ustnice 

45677-00 Primarni poseg na razcepu ustnice, enostransko 
Reparacija razcepa ustnice, enostransko, v eni seji  

Izključuje:  podaljšanja kolumele (45698-00 [1689]) 

   posega združitve ustnice (45689-00 [1689]) 

   rekonstrukcije z režnjem (45701-00, 45704-00 [1689]) 

   revizije (45692-00, 45695-00 [1689]) 

45683-00 Primarni poseg na razcepu ustnice, obojestransko 
Reparacija razcepa ustnice, obojestransko, v eni seji  

Izključuje:  podaljšanja kolumele (45698-00 [1689]) 

   posega združitve ustnice (45689-00 [1689]) 

   rekonstrukcije z režnjem (45701-00, 45704-00 [1689]) 

   revizije (45692-00, 45695-00 [1689]) 

 

45701-00 Rekonstrukcija razcepa ustnice z režnjem, ena ali prva faza 
Abbejev reženj, prva faza 

45704-00 Rekonstrukcija razcepa ustnice z režnjem, druga faza 
Razdelitev Abbejevega režnja  

45692-00 Delna revizija razcepa ustnice 
Delna sekundarna reparacija razcepa ustnice    

Vključuje:  manjšo revizijo, poravnavo in prilagoditev režnja  

 revizijo manjše deformacije glasu 

45695-00 Popolna revizija razcepa ustnice 
Popolna sekundarna reparcija razcepa ustnice  

Vključuje:  večjo revizijo režnja   

 rekonstrukcijo mišic 

 revizijo večje deformacije glasu  

1690 Posegi zaradi razcepa neba 

Izključuje: reparacije razcepa ustnice (45680-00, 45686-00 [1691]) 

45707-00 Primarna reparacija razcepa neba 

45710-00 Sekundarna reparacija razcepa neba, zaprtje fistule z lokalnim režnjem 
Revizija razcepa neba, zaprtje oronazalne fistule z lokalnim režnjem 

45713-00 Sekundarna reparacija razcepa neba, poseg za podaljšanje 
Revizija razcepa neba, poseg za podaljšanje 

52337-00 Reparacija razcepa trdega neba 
Presaditev razcepa trdega neba  

Vključuje:  nadgradnjo alveolarnega grebena 

 zaprtje oronazalne fistule 
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1691 Posegi zaradi razcepa ustnice in sprednjega dela neba 

45680-00 Primarna reparacija enostranskega razcepa ustnice in sprednjega dela neba 
Reparacija enostranskega razcepa ustnice in sprednjega dela neba, v eni seji 

45686-00 Primarna reparacija obojestranskega razcepa ustnice in sprednjega dela neba 
Reparacija dvostranskega razcepa ustnice in sprednjega dela neba, v eni seji 

 

1692 Posegi zaradi pareze obraznega živca 

45581-00 Izrezanje tkiva zaradi pareze obraznega živca 

Izključuje: izrezanje s: 

• presadkom fascije (45575-00 [1692]) 

• mišičnim presadkom (45578-00 [1692]) 

• suspenzijo (45581-01 [1692]) 

45581-01 Izrezanje tkiva zaradi pareze obraznega živca z suspenzijo 
Izrezanje tkiva zaradi pareze obraznega živca z/s: 

• dermodezo 

• fasciodezo 

• podkožnim šivom  

45575-00 Presadek fascije zaradi pareze obraznega živca 

Vključuje:  izrezanje tkiva 

45578-00 Mišični presadek zaradi pareze obraznega živca 

Vključuje:  izrezanje tkiva 

POSEGI PLASTIČNE KIRURGIJE NA VASCULARNEM SISTEMU 

EKSCIZIJA 

1693 Ekscizija na arteriovenski malformaciji 

Izključuje: izrezanja arteriovenske malformacije: 

• intrakranialne (39803-00 [16]) 

• intraspinalne (40318-00 [53]) 

45045-00 Izrezanje arteriovenske malformacije veke 

45045-01 Izrezanje arteriovenske malformacije nosu 

45045-02 Izrezanje arteriovenske malformacije ustnice 

45045-03 Izrezanje arteriovenske malformacije uhlja 

45045-04 Izrezanje arteriovenske malformacije vratu 

45045-05 Izrezanje arteriovenske malformacije roke 

45045-06 Izrezanje arteriovenske malformacije palca roke 

45045-07 Izrezanje arteriovenske malformacije prsta 

45045-08 Izrezanje arteriovenske malformacije spolovil 

45039-00 Izrezanje arteriovenske malformacije drugega mesta, velike 3 cm ali manj 

45042-00 Izrezanje arteriovenske malformacije na drugem mestu, večje kot 3 cm 

Koda tudi pri izvajanju: 
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• zunajtelesnega krvnega obtoka (38600-00, 38603-00 [642]) 

• žilnega(-ih) poseg(-ov) za zmanjšanje krvavitve 

REPARACIJA 

1694 Mikrokiruška reparacija za rekonstrukcijo žile na distalnem delu uda ali prstu 

Izključuje: reparacija z: 

• anastomozo (45502 [1695]) 

• mikrokirurškega presadka arterije ali vene (45503 [1696]) 

45500-00 Mikrokiruški poseg na arteriji na distalnem delu uda ali prstu 

45500-01 Mikrokiruški poseg na veni na distalnem delu uda ali prstu 

45500-02 Mikrokiruški poseg na arteriji in veni na distalnem delu uda ali prstu 

1695 Mikrokiruška anastomoza krvne žile 

 0043 

Opomba: Izvaja se za prosti reženj ali reimplantacijo uda ali prsta.  Kode iz tega bloka morajo biti dodeljene 

skupaj z drugo kodo, na primer reženj in/ali rekonstrukcija mesta. 

Koda tudi pri izvajanju: 

• režnja (glej blok [1671] do [1674]) 

• šiva perifernega živca (39300-00, 39306-00, 39315-00, 39318-00 [83]) 

45502-00 Mikrokirurška anastomoza arterije 

45502-01 Mikrokirurška anastomoza vene 

45502-02 Mikrokirurška anastomoza arterije in vene 

1696 Mikrokirurški presadek krvne žile 

Izključuje: reparacije z anastomozo (45502 [1695]) 

45503-00 Mikrokirurški presadek arterije 

45503-01 Mikrokirurški presadek vene 

45503-02 Mikrokirurški presadek arterije in vene 

POSEGI PLASTIČNE KIRURGIJE NA KOSTI 

DODAJANJE, VSTAVITEV, ODSTRANITEV 

1697 Fiksacija transkutanega zatiča oseointegracija 

 1220 

Oseointegracija, pričvrstitev ogrodja titanijevega zatiča  

Oseointegracija, utrditev perkutanega zatiča  

Oseointegracija, pričvrstitev protetičnega nadomestka, druga faza  

Vključuje:  ekspozicijo titanijevega zatiča 

 kožni presadek mesta fiksacije   

 tanjšanje kožnega režnja za mesto fiksacije 

Izključuje: oseointegracije, vstavitve intraoralnega vsadka (45845-00 [400]) 

45797-00 Oseointegracija, fiksacija transkutanega zatiča za pričvrstitev slušnega pripomočka, 
zasidranega v kosti 

45797-01 Oseointegracija, fiksacija transkutanega zatiča za pričvrstitev protetičnega uhlja 
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45797-02 Oseointegracija, fiksacija transkutanega zatiča za pričvrstitev protetične očesne jamice 

                      Vključuje:  zamenjavo protetičnega(-e): 

• očesa 

• orbite 

45797-03 Oseointegracija, fiksacija transkutanega zatiča za pričvrstitev protetičnega nosu, delna 

45797-04 Oseointegracija, fiksacija transkutanega zatiča za pričvrstitev protetičnega nosu, popolna 

                       Vključuje: okoliško tkivo obraza 

45797-05 Oseointegracija, fiksacija transkutanega zatiča za pričvrstitev protetičnega uda 

Izključuje: pričvrstitve protetičnega prsta (45797-06 [1697]) 

45797-06 Oseointegracija, fiksacija transkutanega zatiča za pričvrstitev protetičnega prsta 

1698 Implantacija titanijevega zatiča (oseointegracija) 

 1220 

Oseointegracija, implantacija titanijevega zatiča  

Oseointegracija, pričvrstitev protetičnega nadomestka, prva faza 

Oseointegracija, namestitev titanijevega zatiča  

Koda tudi pri izvajanju: 

• kostnega presadka (glej kazalo: Presadek, kosti) 

• fiksacije transkutanega zatiča (45797 [1697]) 

• reparacije režnja (glej kazalo: Reženj, po mestih) 

• rekonstrukcije (glej kazalo: Rekonstrukcija, po mestih) 

Izključuje: oseointegracije, vstavitve intraoralnega vsadka (45845-00 [400]) 

45794-00 Oseointegracija, fiksacija titanijevega zatiča za pričvrstitev slušnega pripomočka, zasidranega v 
kosti  

45794-01 Oseointegracija, fiksacija titanijevega zatiča za pričvrstitev protetičnega uhlja 

45794-02 Oseointegracija, fiksacija titanijevega zatiča za pričvrstitev protetične očesne jamice 

Vključuje:  zamenjavo protetičnega(-e): 

• očesa 

• orbite 

45794-03 Oseointegracija, fiksacija titanijevega zatiča za pričvrstitev protetičnega nosu, delna 

45794-04 Oseointegracija, fiksacija titanijevega zatiča za pričvrstitev protetičnega nosu, popolna  

                    Vključuje: okoliško tkivo obraza 

45794-05 Oseointegracija, fiksacija titanijevega zatiča za pričvrstitev protetičnega uda 

Izključuje: oseointegracije, fiksacije titanijevega zatiča za pričvrstitev protetičnega prsta (45794-06 [1698]) 

45794-06 Oseointegracija, fiksacija titanijevega zatiča za pričvrstitev protetičnega prsta 

45794-07 Oseointegracija, implantacija titanijevega zatiča zaradi zamenjave sklepa na prstu 

Vključuje:  vstavitev sklepa  

Koda tudi pri izvajanu: 

• ekscizije metakarpalne glave (44325-00 [1448], 46396-03 [1449]) 

• sinovektomije (46336-01 [1445]) 

• prenosa tetive (46417-00 [1466]) 
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EKSCIZIJA 

1699 Resekcija spodnje čeljusti 

 1216 

Mandibulektomija  

Vključuje: resekcijo okoliških mehkih tkiv  

Koda tudi pri izvajanju: 

• rekonstrukcije spodnje čeljusti (45608 [1713]) 

45755-00 Temporomandibularna meniskektomija 

Izključuje: meniskektomije z: 

• eksploracijo temporomandibularnega sklepa (45869-00, 45871-00, 45873-00 [1362]) 

• režnjem ali presadkom (45873-00 [1362]) 

45611-00 Kondilektomija na spodnji čeljusti 

Izključuje: resekcije spodnje čeljusti: 

 • delne (52120-00 [1699]) 

 • popolne (45599-00 [1699]) 

45605-00 Delna resekcija spodnje čeljusti 
Hemimandibulektomija  

Segmentna resekcija spodnje čeljusti 

52120-00 Delna resekcija spodnje čeljusti s kondilektomijo 
Hemimandibulektomija s kondilektomijo 

Segmentna resekcija spodnje čeljusti s kondilektomijo 

45602-00 Subtotalna resekcija spodnje čeljusti 

45599-00 Popolna resekcija obeh strani spodnje čeljusti 

Vključuje:  kondilektomijo 

1700 Resekcija zgornje čeljusti 

 1216 

Maksilektomija 

Vključuje: resekcijo okoliških mehkih tkiv 

Koda tudi pri izvajanju: 

• rekonstrukcije zgornje čeljusti  (52122 [1714]) 

45605-01 Delna resekcija zgornje čeljusti 
Hemimaksilektomija 

Segmentna resekcija zgornje čeljusti  

45602-01 Subtotalna resekcija zgornje čeljusti 

45596-00 Popolna resekcija ene zgornje čeljusti 

Vključuje:  resekcijo orbite 

45597-00 Popolna resekcija obeh zgornjih čeljusti 

Vključuje:  resekcijo orbite 
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1701 Resekcija drugih obraznih kosti 

 1216 

Vklučuje: lično kost 

nosno kost  

resekcijo okoliških mehkih tkiv 

ličnico 

Koda tudi pri izvajanju: 

• rekonstrukcije lične kosti  (90683-00 [1715]) 

Izključuje: resekcije: 

• spodnje čeljusti (45599-00, 45602-00, 45605-00, 45611-00 [1699]) 

• zgornje čeljusti (45596-00, 45597-00, 45602-01, 45605-01 [1700]) 

90678-00 Delna resekcija druge obrazne kosti, ki ni uvrščena drugje 

90678-01 Subtotalna resekcija druge obrazne kosti, ki ni uvrščena drugje 

90678-02 Totalna resekcija druge obrazne kosti, ki ni uvrščena drugje 

REPARACIJA 

1702 Genioplastika 

45761-00 Redukcijska genioplastika 
Redukcijska mentoplastika  

45761-01 Povečevalna genioplastika 
Augmentacija mehkih tkiv in kosti brade 

Genioplastika, BDO   

Mentoplastika, BDO 

Vključuje:  kostni presadek 

Izključuje: augmentacije (samo) mehkih tkiv brade (45051-00 [1682]) 

1703 Osteotomija ali ostektomija lične kosti 

Osteoplastika z osteotomijo ali ostektomijo lične kosti  

Vključuje:   kostni presadek 

  transpozicijo živcev in žil 

Koda tudi pri izvajanju: 

• pridobitve kosti za presadek iz drugega mesta (47726-00 [1563]) 

Izključuje:  rekonstrukcije lične kosti z osteoplastiko (90683-00 [1715]) 

   osteotomije za korekcijo distopije orbitalne (45776-00, 45779-00 [1711]) 

   osteotomije z osteosintezo (90680 [1704]) 

90679-00 Osteotomija lične kosti, enostranska 

90679-01 Osteotomija lične kosti, obojestranska 

90679-02 Ostektomija lične kosti, enostranska 

90679-03 Ostektomija lične kosti, obojestranska 
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1704 Osteotomija ali ostektomija lične kosti z osteosintezo 

Osteoplastika z osteotomijo ali ostektomijo lične kosti z osteosintezo 

Vključuje:   kostni presadek 

  transpozicijo živcev in žil 

Koda tudi pri izvajanju: 

• pridobitve kosti za presadek iz drugega mesta (47726-00 [1563])  

Izključuje: korekcije distopije orbitalne (45776-00, 45779-00 [1711]) 

90680-00 Osteotomija lične kosti z osteosintezo, enostranska 

90680-01 Osteotomija lične kosti z osteosintezo, obojestranska 

90680-02 Ostektomija lične kosti z osteosintezo, enostranska 

90680-03 Ostektomija lične kosti z osteosintezo, obojestranska 

1705 Osteotomija ali ostektomija spodnje ali zgornje čeljusti 

Osteoplastika spodnje ali zgornje čeljusti z osteotomijo ali ostektomijo 

Vključuje:   kostni presadek 

  transpozicijo živcev in žil 

Koda tudi pri izvajanju: 

• genioplastike (45761 [1702]) 

• pridobitve kosti za presadek iz drugega mesta (47726-00 [1563]) 

Izključuje: kompleksnih kombinacij osteotomije/ostektomije spodnje ali zgornje čeljusti (45731, 45735-00, 

45741-00, 45747-00 [1707]) 

  več (kot dveh) posegov na: 

  • spodnji čeljusti (45731-00 [1707]) 

  • zgornji čeljusti (45731-01 [1707]) 

  osteoplastike z notranjo fiksacijo (45723, 45729 [1706]) 

45720-00 Osteotomija spodnje čeljusti, enostranska 

45726-00 Osteotomija spodnje čeljusti, obojestranska 

45720-01 Osteotomija zgornje čeljusti, enostranska 

45726-01 Osteotomija zgornje čeljusti, obojestranska 
Osteotomija Le Fort I  

45720-02 Ostektomija spodnje čeljusti, enostranska 

45726-02 Ostektomija spodnje čeljusti, obojestranska 

45720-03 Ostektomija zgornje čeljusti, enostranska 

45726-03 Ostektomija zgornje čeljusti, obojestranska 

1706 Osteotomija ali ostektomija spodnje ali zgornje čeljusti z osteosintezo 

Osteoplastika spodnje ali zgornje čeljusti z osteotomijo ali ostektomijo z notranjo fiksacijo  

 

Vključuje:   kostni presadek 

  transpozicijo živcev in žil 

Koda tudi pri izvajanju: 

• genioplastike (45761 [1702]) 

• pridobitve kosti za presadek iz drugega mesta (47726-00 [1563]) 
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Izključuje: kompleksnih kombinacij osteotomije/ostektomije spodnje ali zgornje čeljusti (45732, 45738-00, 

45744-00, 45752-00 [1708]) 

   več (kot dveh) posegov na: 

  • spodnji čeljusti (45732-00 [1708]) 

  • zgornji čeljusti (45732-01 [1708]) 

 

45723-00 Osteotomija spodnje čeljusti z notranjo fiksacijo, enostranska 

45729-00 Osteotomija spodnje čeljusti z notranjo fiksacijo, obojestranska 

45723-01 Osteotomija zgornje čeljusti z notranjo fiksacijo, enostranska 

45729-01 Osteotomija zgornje čeljusti z notranjo fiksacijo, obojestranska 
Osteotomija  Le Fort I z notranjo fiksacijo  

45723-02 Ostektomija spodnje čeljusti z notranjo fiksacijo, enostranska 

45729-02 Ostektomija spodnje čeljusti z notranjo fiksacijo, obojestranska 

45723-03 Ostektomija zgornje čeljusti z notranjo fiksacijo, enostranska 

45729-03 Ostektomija zgornje čeljusti z notranjo fiksacijo, obojestranska 

1707 Osteotomija ali ostektomija spodnje ali zgornje čeljusti, združeni posegi 

Osteoplastika spodnje ali zgornje čeljusti z osteotomijo ali ostektomijo, kombinirani posegi  

Vključuje:   kostni presadek 

  transpozicijo živcev in žil 

Opomba: Ta blok vključuje več posegov osteotomije ali ostektomije ali kombinacijo obeh posegov na spodnji 

ali zgornji čeljusti ali na obeh  

Koda tudi pri izvajanju: 

• genioplastike (45761 [1702]) 

• pridobitve kosti za presadek iz drugega mesta (47726-00 [1563]) 

Izključuje:    osteotomije na srednjem delu obraza (45753-00 [1709]) 

osteosinteze (45732, 45738-00, 45744-00, 45752-00 [1708]) 

45731-00 Osteotomije ali ostektomije spodnje čeljusti, trije posegi ali manj 

45731-01 Osteotomije ali ostektomije zgornje čeljusti, trije posegi ali manj 

45735-00 Osteotomije ali ostektomije spodnje in zgornje čeljusti, štirje posegi 

45741-00 Osteotomije ali ostektomije spodnje in zgornje čeljusti, pet posegov 

45747-00 Osteotomije ali ostektomije spodnje in zgornje čeljusti, šest posegov ali več 

1708 Osteotomija ali ostektomija spodnje ali zgornje čeljusti, z osteosintezo, združeni posegi 

Osteoplastika spodnje ali zgornje čeljusti z osteotomijo ali ostektomijo z osteosintezo, kombinirani posegi  

Vključuje:   kostni presadek 

  transpozicijo živcev in žil 

Opomba: Ta blok vključuje več posegov osteotomije ali ostektomije ali kombinacijo obeh posegov na spodnji 

ali zgornji čeljusti ali na obeh  

Koda tudi pri izvajanju: 

• genioplastike (45761 [1702]) 

• pridobitve kosti za presadek iz drugega mesta (47726-00 [1563]) 

Izključuje:  osteotomije na srednjem delu obraza (45753-00 [1709]) 
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45732-00 Osteotomije ali ostektomije spodnje čeljusti z osteosintezo, trije posegi ali manj 

45732-01 Osteotomije ali ostektomije zgornje čeljusti z osteosintezo, trije posegi ali manj 

45738-00 Osteotomije ali ostektomije spodnje in zgornje čeljusti z osteosintezo, štirje posegi 

45744-00 Osteotomije ali ostektomije spodnje in zgornje čeljusti z osteosintezo, pet posegov 

45752-00 Osteotomije ali ostektomije spodnje in zgornje čeljusti, šest posegov ali več, z osteosintezo 

1709 Osteotomije na srednjem delu obraza 

3 ali več osteotomij (osteoplastik) na srednjem delu obraza     

Le Fort II        }  

Le Fort III        } osteotomija (osteoplastika) 

Modificiran Le Fort III (lično-maksilarna)(nazalnolična)  }  

Vključuje:   kostni presadek 

  transpozicijo živcev in žil 

Koda tudi pri izvajanju: 

• genioplastike (45761 [1702]) 

• pridobitve kosti za presadek iz drugega mesta (47726-00 [1563]) 

 

45753-00 Osteotomije na srednjem delu obraza  

45754-00 Osteotomije na srednjem delu obraza z osteosintezo 

1710 Pomik čelne kosti 

Preoblikovanje čelne kosti z osteotomijo in pomikom 

Izključuje: operacije v temporoparietalnem in okcipitalnem predelu (45785-03 [1717]) 

45782-00 Pomik čelne kosti, enostransko 

45782-01 Pomik čelne kosti z delnim pomikom orbite, enostransko 

45782-02 Pomik čelne kosti s popolnim pomikom orbite, enostransko 

45785-00 Pomik čelne kosti, obojestransko 

45785-01 Pomik čelne kosti s delnim pomikom orbite, obojestransko 

45785-02 Pomik čelne kosti z popolnim pomikom orbite, obojestransko 

1711 Poprava deformacije lobanje 

Vključuje:   kostni presadek 

Izključuje: pomika čelne kosti (45782, 45785 [1710]) 

     posega zaradi kraniostenoze (40115-00, 40118-00 [1718]) 

  rekonstrukcije glenoidne fose, ličničnega loka in senčne kosti (45788-00 [1717]) 

     rekonstrukcije očesne votline (45590, 45593 [1716]) 

     totalne rekonstrukcije lobanjskega svoda (45785-03 [1717]) 

45773-00 Periorbitalna korekcija sindroma Treacher Collins 
Rekonstrukcija lateralnega in spodnjega dela orbite, obojestranska 

Vključuje:   kostni reženj iz lobanjskega svoda 

  rebrni in/ali iliakalni kostni presadek  

45776-00 Intrakranialna korekcija orbitalne distopije  
Totalna repozicija ene orbite zaradi distopije, intrakranialna  

45779-00 Subkranialna korekcija orbitalne distopije  
Ekstrakranialna korekcija orbitalne distopije   
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Totalna repozicija ene orbite zaradi distopije, subkranialna ali ekstrakranialna 

45767-00 Intrakranialna poprava hipertelorizma 
Totalna repozicija orbit(e) zaradi hipertelorizma, intrakranialna 

45767-01 Intrakranialna korekcija hipertelorizma z osteotomijo LeFort III 
Facialna biparticija  

45770-00 Subkranialna korekcija hipertelorizma 
Ekstrakranialna korekcija hipertelorizma  

Totalna repozicija orbit(e) zaradi hipertelorizma, subkranialna ali ekstrakranialna 

1712 Druge reparacije na lobanji ali obraznih kosteh 

45758-00 Artroplastika temporomandibularnega sklepa 

Izključuje: artroplastike z: 

• režnjem /presadkom (45873-00 [1362]) 

• več posegi s kirurgijo kapsule, kondila in meniskusa (glej blok [1362]) 

90681-00 Drugi posegi na obraznih kosteh 

REKONSTRUKCIJA 

1713 Rekonstrukcija spodnje čeljusti 

 1216 

Rekonstruktivna osteoplastika mandibule  

Vključuje:  alograft 

 kostni presadek 

Koda tudi pri izvajanju: 

• režnja (glej blok [1671] do [1674]) 

45608-00 Rekonstrukcija kondila spodnje čeljusti 

45608-01 Delna rekonstrukcija spodnje čeljusti 
Hemimandibulektomija 

Segmentna mandibulektomija 

45608-02 Subtotalna rekonstrukcija spodnje čeljusti 

45608-03 Popolna rekonstrukcija spodnje čeljusti 

45608-04 Rekonstrukcija spodnje čeljusti s kostno distrakcijo 
Mandibularna distrakcija z osteosintezo 

45791-00 Oblikovanje manjkajočega kondila in ramusa spodnje čeljusti 

Opomba:  Izvaja se zaradi hemifacialne mikrosomije 

Koda se uporablja tudi pri izvajanju: 

• pridobitve kosti za presadek (47726-00 [1563])  

 

1714 Rekonstrukcija zgornje čeljusti 

 1216 

Rekonstruktivna osteoplastika zgornje čeljusti 

Koda tudi pri izvajanju: 

• režnja (glej bloke [1671] do [1674]) 

52122-00 Delna rekonstrukcija zgornje čeljusti 
Segmentna rekonstrukcija zgornje čeljusti 

52122-01 Subtotalna rekonstrukcija zgornje čeljusti 
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52122-02 Popolna rekonstrukcija ene zgornje čeljusti 

52122-03 Popolna rekonstrukcija obeh zgornjih čeljusti 

1715 Rekonstrukcija lične kosti 

 1216 

Rekonstruktivna osteoplastika lične kosti  

90683-00 Rekonstrukcija lične kosti 

Izključuje:  rekonstrukcije lične kosti za korekcijo sindroma Treacher Collins (45773-00 [1711]) 

   rekonstrukcije lične kosti z: 

• rekonstrukcijo glenoidne fose in senčne kosti (45788-00 [1717]) 

• odstranitvijo lezije srednje lobanjske kotanje in infratemporalne regije (39650-00 [17]) 

1716 Rekonstrukcija očesne votline  

Vključuje:  orbitalno dno  

 orbitalno steno 

 redukcijo prolapsa ali pritiska na orbito 

Izključuje: korekcije: 

 • hipertelorizma (45767, 45770-00 [1711]) 

 • orbitalne distopije (45776-00, 45779-00 [1711]) 

 • sindroma Treacher Collins (45773-00 [1711]) 

  pomika čelne kosti (45782, 45785 [1710]) 

45590-00 Rekonstrukcija očesne votline 

45590-01 Rekonstrukcija očesne votline z vsadkom 

45593-00 Rekonstrukcija očesne votline s hrustančnim presadkom 

45593-01 Rekonstrukcija očesne votline z vsadkom in hrustančnim presadkom 

45593-02 Rekonstrukcija očesne votline s kostnim presadkom 

45593-03 Rekonstrukcija očesne votline z vsadkom in kostnim presadkom 

1717 Rekonstrukcija drugih lobanjskih in obraznih kosti 

 

Izključuje: korekcije: 

 • hipertelorizma (45767, 45770-00 [1711]) 

 • orbitalne distopije (45776-00, 45779-00 [1711]) 

 • sindroma Treacher Collins (45773-00 [1711]) 

  pomika čelne kosti (45782, 45785 [1710]) 

 

45788-00 Rekonstrukcija glenoidne fose, ličničnega loka in senčne kosti 
Tehnika Obwegeser 

45785-03 Totalna rekonstrukcija lobanjskega svoda 
Preoblikovanje lobanjskega svoda s kombiniranim kirurškim posegom frontalne, temporoparietalne in 

okcipitalne regije 

Transkranialna repozicija kraniofacialnih kosti 

Vključuje:   pomik  }  

  osteotomijo (repozicijo)  }  lobanjskih kosti  

  recesijo  }  

90684-00 Druga rekonstrukcija obrazne kosti 
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DRUGI POSEGI 

1718 Drugi posegi zaradi kraniostenoze 

Vključuje:  kraniektomijo: 

  • lambdoidno 

  • linearno 

  • parasagitalno 

  • sagitalno 

  • strip 

  preoblikovanje čelne kosti z osteotomijo in recesijo  

  okcipitalno osteotomijo in pomik  

  odprtje lobanjskih šivov  

  temporoparietalno osteotomijo in ekspanzijo  

Opomba: Izvaja se tudi zaradi kraniosinostoze 

Izključuje:  pomika čelne kosti (45782, 45785 [1710]) 

  totalne rekonstrukcije lobanjskega svoda (45785-03 [1717]) 

40115-00 Poseg zaradi kraniostenoze, 1 šiv 

40118-00 Poseg zaradi kraniostenoze, dva šiva ali več 
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POGLAVJE 17 

KLINIČNI POSEGI NA DOJKAH 
(BLOKI 1740–1759) 

DOJKE 

Vključuje: posege na moških prsih  

PREGLED 

1740 Pregledi dojke 

90721-00 Klinični pregled dojk 

31536-00 Lokalizacija netipne lezije dojke 
Lokalizacija z žico 

Izključuje: stereotaktične lokalizacije netipne lezije dojke (90724-00 [1740]) 

90724-00 Stereotaktična lokalizacija netipne lezije dojke 
Stereotaktična biopsija dojke  

DODAJANJE, VSTAVITEV, ODSTRANITEV 

1741 Dodajanje, vstavljanje ali odstranitev na dojki 

45546-00 Intradermalno barvanje kože za bradavico ali kolobar 
Oblikovanje kopije bradavice ali kolobarja s tetoviranjem kože  

Opomba: Postopek se izvede po rekonstrukciji dojke po mastektomiji ali zaradi prirojene odsotnosti bradavice 

90723-00 Injekcija v dojko zaradi povečanja, enostranska 

90723-01 Injekcija v dojko zaradi povečanja, obojestranska 

90725-00 Izpraznitev (aspiracija) tekočinske formacije iz dojke 

Izključuje: biopsije dojke z iglo (31548-00, 31533-00 [1743]) 

INCIZIJA 

1742 Incizije na dojki 

31551-00 Drenažna incizija dojke 
Eksploracija dojke  

31554-00 Odstranitev enega mlečnega voda 

EKSCIZIJA 

1743 Biopsija dojke   

31548-00 Debeloigelna biopsija lezije v dojki 
Perkutana [zaprta] biopsija dojke 

Biopsija s Tru-cut iglo 
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Koda tudi pri izvajanju: 

• stereotaktične lokalizacije netipne lezije dojke (90724-00 [1740]) 

• lokalizacije netipne lezije dojke (31536-00 [1740])     

Izključuje: biopsije dojke: 

 • ekscizijske (31500-00 [1744]) 

 • s tanko iglo (31533-00 [1743]) 

 • kirurške (31500-01 [1743]) 

31500-01 Kirurška biopsija lezije v dojki 
Incizijska  }  

Odprta kirurška }  biopsija dojke  

Izključuje: ekscizijske biopsije dojke (31500-00 [1744]) 

31533-00 Aspiracijska biopsija s tanko iglo lezije v dojki 
Aspiracija s tanko iglo: 

• biopsija  }  

• citologija  }  dojke 

Perkutana [zaprta] biopsija dojke s tanko iglo 

Koda tudi pri izvajanju: 

• lokalizacije netipne lezije dojke (31536-00 [1740]) 

Izključuje: ekscizijske biopsije dojke (31500-00 [1744]) 

1744 Ekscizija lezije dojke 

Vključuje:  z ali brez biopsije zamrznjene rezine 

Koda tudi pri izvajanju: 

• ekscizije pazdušnih bezgavk (30300-00, 30332-00, 30335-00, 30336-00 [808]) 

• lokalizacije netipne lezije dojke (31536-00 [1740]) 

31500-00 Kirurška odstranitev lezije v dojki 
Popolna lokalna ekscizija      } lezije v dojki 

Ekscizijska biopsija                  }  

Lokalna ekscizija (široka)  }   lezije v dojki 

Lumpektomija 

Delna mastektomija  

Kvadrantektomija 

Segmentna resekcija  }  

Segmentektomija  }  dojke 

Tilektomija 

Izključuje: reekscizije po operaciji lezije v dojki (31515-00 [1744]) 

31515-00 Reekscizija po operaciji lezije v dojki 

Opomba: Postopek se izvede po predhodni odprti biopsiji ali eksciziji, če segmenti za resekcijo niso jasno 

vidni.   

1747 Podkožna mastektomija 

Odstranitev tkiva dojke z ohranitvijo kože in bradavice  

Vključuje:  z ali brez biopsije zamrznjene rezine 

Koda tudi pri izvajanju: 

• ekscizije pazdušnih bezgavk (30300-00, 30332-00, 30335-00, 30336-00 [808]) 

• vstavitve proteze (45527 [1753]) 

31524-00 Subkutana mastektomija, enostranska 

31524-01 Subkutana mastektomija, obojestranska 
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1748 Enostavna mastektomija 

Popolna mastektomija 

Vključuje:  popolno mastektomijo z ali brez biopsije zamrznjene rezine 

Opomba: Mastektomija – obsega odstranitev celotnega tkiva dojk, bradavice in kolobarja  

Koda tudi pr izvajanjui: 

• ekscizije pazdušnih bezgavk (30300-00, 30332-00, 30335-00, 30336-00 [808]) 

31518-00 Mastektomija, enostranska 

31518-01 Mastektomija, obojestranska 

1752 Druge ekscizije na dojki 

31566-00 Odstranitev akcesorne bradavice 

31557-00 Odstranitev vseh mlečnih vodov 

31560-00 Odstranitev akcesorne dojke 
Odstranitev ektopičnega tkiva dojke   

Izključuje: odstranitve akcesorne bradavice (31566-00 [1752]) 

REPARACIJA 

1753 Povečanje dojke 

Vključuje:  vstavitev vsadka 

Izključuje: injekcije v dojko (90723 [1741]) 

45524-00 Povečanje dojke, enostransko 

45528-00 Povečanje dojke, obojestransko 

45527-00 Povečanje dojke po mastektomiji, enostransko 

45527-01 Povečanje dojke po mastektomiji, obojestransko 

1754 Zmanjšanje dojke 

45522-00 Redukcijska mamoplastika, enostranska 

45522-01 Redukcijska mamoplastika, obojestranska 

45520-00 Redukcijska mamoplastika z repozicijo bradavice, enostranska 

45520-01 Redukcijska mamoplastika z repozicijo bradavice, obojestranska 

45520-02 Redukcijska mamoplastika z rekonstrukcijo bradavice, enostranska 

Vključuje:  reženj 

  presadek 

45520-03 Redukcijska mamoplastika z rekonstrukcijo bradavice, obojestranska 

Vključuje:  reženj 

   presadek 
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1755 Druge reparacije na dojki 

31563-00 Kirurška everzija (kirurško obrnjenje) invertirane bradavice 

90722-00 Šiv rane na dojki 

45556-00 Mastopeksija (dvig) dojk 
Korekcija ptoze dojk  

REKONSTRUKCIJA 

1756 Rekonstrukcije na dojki 

45539-00 Rekonstrukcija dojke z vstavitvijo tkivnega ekspanderja 

45530-00 Rekonstrukcija dojke z mišično-kožnim režnjem 

 0043 

Vključuje:   reženj: 

• globoke spodnje epigastrične arterije    

  • prostega TRAM                                                                      

  • spodnje glutealne arterije  

  • peclja   

  • zgornje glutealne arterije   

  • reparacije sekundarnega kožnega defekta s šivom 

Koda tudi pri izvajanju: 

• vstavitve vsadka (45527 [1753]) 

• mikrokirurške anastomoze krvnih žil (glej blok [1695]) 

• šiva perifernega živca (39300-00, 39306-00, 39315-00, 39318-00 [83]) 

• rekonstrukcije bradavice ali kolobarja (45545 [1757]) 

• reparacije sekundarnega defekta: 

 • trebušne stene (mišice) (30403-05 [1000]) 

 • s presadkom (glej kazalo: Presadek, po mestih ali po tipih) 

 • z mišičnim režnjem (45012-00 [1672]) 

 • nekutanega (npr. mišice), s šivom (glej kazalo: Šivanje, po mestih) 

45530-01 Rekonstrukcija dojke z režnjem omentuma 

 0043 

Vključuje:  reparacijo sekundarnega defekta kože 

Koda tudi pri izvajanju: 

• vstavitve vsadka (45527 [1753]) 

• rekonstrukcije bradavice ali kolobarja (45545 [1757]) 

45533-00 Rekonstrukcija dojke s tehniko delitve dojke, 1. faza 

Vključuje:  redukcijo dojk  

 presadek delne debeline kože na pecljati reženj  

 tkivni reženj 

 prenos kompleksne kože in dojke   

45536-00 Rekonstrukcija dojke s tehniko delitve dojke, 2. faza 

Vključuje:   zaprtje dajalskega mesta  

  delitev peclja 

  namestitev režnja dojke 

1757 Rekonstrukcije na bradavici in kolobarju 

Vključuje:  reženj 

   presadek 

Izključuje: redukcijske mamoplastike (45520-02, 45520-03 [1754]) 
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45545-00 Rekonstrukcija bradavice 

Vključuje:  reparacijo 

 prenos 

45545-01 Rekonstrukcija kolobarja 

45545-02 Rekonstrukcija bradavice in kolobarja 

DRUGI POSTOPKION BREAST 

1758 Posegi, ki vključujejo odstranitev ali prilagoditev vsadka ali tkivnega ekspanderja dojke 

45548-00 Odstranitev vsadka dojke 

45548-02 Prilagoditev tkivnega ekspanderja dojke 
Prestavitev tkivnega ekspanderja dojke  

45548-01 Odstranitev tkivnega ekspanderja dojke 

45542-00 Odstranitev tkivnega ekspanderja iz dojke in vstavitev stalne proteze  

45551-00 Odstranitev proteze iz dojke s popolno odstranitvijo brazgotinske kapsule 

45552-00 Odstranitev proteze iz dojke s popolno odstranitvijo brazgotinske kapsule in zamenjavo proteze 

Izključuje: odstranitve silikonskega vsadka iz dojke in nadomestitve z drugim vsadkom, ki ni silikonski 

(45555-00 [1758]) 

45554-00 Odstranitev proteze iz dojke s popolno odstranitvijo brazgotinske kapsule in zamenjavo proteze 
ter formiranje novega žepka  

                    Izključuje: odstranitve silikonskega vsadka iz dojke in nadomestitve z drugim vsadkom, ki ni silikonski 

(45555-00 [1758]) 

45555-00 Odstranitev silikonskega vsadka iz dojke in nadomestitev z drugim vsadkom, ki ni silikonski 

Vključuje:  odstranitev brazgotinske kapsule 

1759 Drugi posegi na dojki 

90720-00 Drugi posegi na dojki 
Injekcija terapevtskega sredstva v dojko 
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POGLAVJE 18 

KEMOTERAPEVTSKI IN RADIACIJSKI KLINIČNI POSEGI V 
ONKOLOGIJI 
(BLOKI 1786–1799) 

KEMOTERAPEVTSKI IN RADIACIJSKI KLINIČNI POSEGI V ONKOLOGIJI 
 0229 

EXTERNAL BEAM THERAPY 

1786 Površinsko obsevanje (50150 kV) 

15000-00 Radioterapija, površinska, eno obsevalno polje 

15003-00 Radioterapija, površinska, dve obsevalni polji ali več 

1787 Ortovoltno obsevanje (150300 kV) 

15100-00 Radioterapija, ortovoltna, eno obsevalno polje 

15103-00 Radioterapija, ortovoltna, dve obsevalni polji ali več  

1788 Megavoltno obsevanje 

Vključuje:  fotonsko ali elektronsko terapijo  

15224-00 Radioterapija, megavoltna, 1 polje, enomodalitetni linearni pospeševalnik 

15239-00 Radioterapija, megavoltna, 2 polji ali več, enomodalitetni linearni pospeševalnik 

                    Vključuje:   rotacijsko terapijo (enomodalitetni linearni pospeševalnik) 

15254-00 Radioterapija, megavoltna, 1 polje, dvomodalitetni linearni pospeševalnik 

15269-00 Radioterapija, megavoltna, 2 polji ali več, dvomodalitetni linearni pospeševalnik 

Vključuje:  rotacijsko terapijo (dvomodalitetni linearni pospeševalnik) 

1789 Drugo megavoltno obsevanje 

 0629 

15600-00 Stereotaktično obsevanje, ena frakcija 
Stereotaktična radiokirurgija, ena frakcija  

15600-01 Stereotaktično obsevanje, frakcionirano 
Stereotaktična radiokirurgija, frakcionirana 

15600-02 Obsevanje polovice telesa 

15600-03 Obsevanje vsega telesa 

15600-04 Obsevanje kože vsega telesa 
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BRAHITERAPIJA Z UPORABO ZAPRTIH VIROV 

Opomba:   Brahiterapija je oblika terapije, pri kateri se radioaktivni vir z vsadkom vstavi v telo.  Vir sevanja se lahko vstavi 

v karcenogeno področje ali v arterijo za preprečitev restenoze. Naprava s pulznim pretokom doze (pulsed dose 

rate (PDR)) omogoči viru sevanja, da je aktiven znotraj vsadka le 2 do 10 minut na uro. Napreden računalniški 

sistem nadzoruje gibanje radioaktivnega zrna skozi vsadek, kar pomeni, da karcenogeno področje prejme 

najvišjo dozo terapije, ostalo zdravo tkivo v bližini pa manjšo.  

Koda tudi pri izvajanju: 

• Brahiterapije, načrtovanja obsevanja (15536, 15539, 15541 [1799]) 

1790 Brahiterapija, intrakavitarna, ginekološka 

15303-00 Brahiterapija, intrauterina, low dose rate 

15304-00 Brahiterapija, intrauterina, high dose rate 

15311-00 Brahiterapija, intravaginalna, low dose rate 

15312-00 Brahiterapija, intravaginalna, high dose rate 

15319-00 Brahiterapija, kombinirana intrauterina in intravaginalna, low dose rate 

15320-00 Brahiterapija, kombinirana intrauterina in intravaginalna, high dose rate 

1791 Brahiterapija, druge intrakavitarna mesta 

 0632 

Vključuje:  stereotaktično brahiterapijo 

Koda tudi pri izvajanju: 

• luknjičaste trepanacije (39012-00 [7]) 

• stereotaktične intrakranialne lokalizacije (40803-00 [1]) 

Izključuje: stereotaktične brahiterapije na ginekoloških mestih (glej blok [1790]) 

90764-00 Brahiterapija, intrakavitarna, low dose rate 

90764-01 Brahiterapija, intrakavitarna, high dose rate 

1792 Brahiterapija, druga 

Vključuje:  brahiterapijo: 

 • intersticijsko 

 • intravaskularno 

Kodirajte tudi: 

• izveden(e) kirurški(-e) poseg(e)  

15327-00 Brahiterapija z začasnim enoravninskim implantatom, low dose rate 

15327-01 Brahiterapija z začasnim enoravninskim implantatom, pulse dose rate 

15327-06 Brahiterapija z začasnim enoravninskim implantatom, high dose rate 

15327-02 Brahiterapija z začasnim večravninskim implantatom ali volumenskim implantatom, low dose 
rate 

15327-03 Brahiterapija z začasnim večravninskim implantatom ali volumenskim implantatom, pulsed dose 
rate 

15327-07 Brahiterapija z začasnim večravninskim implantatom, high dose rate 

15327-04 Brahiterapija s trajnim implantatom, manj kot deset izvirov 

Izključuje:   prostate (15338-00 [1792]) 
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15327-05 Brahiterapija s trajnim implantatom, deset izvirov ali več  

                    Izključuje: prostate (15338-00 [1792]) 

15338-00 Brahiterapija s trajnim implantatom, prostata 

15360-00 Brahiterapija, intravaskularna 

Vključuje:  kateterizacijo 

1793 Odstranitev zaprtih virov sevanja 

15339-00 Odstranitev zaprtih virov sevanja 

Vključuje:  odstranitev očesnega aplikatorja  

1794 Brahiterapija, površinski aplikatorji 

15012-00 Brahiterapija očesa s stroncijevo ploščico 

15012-01 Brahiterapija uporaba očesa skleralno  

90766-00 Brahiterapija s površinskimi aplikatorji, druga mesta 

ODPRTI VIRI SEVANJA (IZOTOPI) 

1795 Aplikacija terapevtske doze odprtega vira sevanja 

16012-00 Aplikacija terapevtske doze fosforja 32 (32P) 

16009-00 Aplikacija terapevtske doze joda 131 (131J) 

16003-00 Aplikacija terapevtske doze itrija 90 (90Y) 

16018-00 Aplikacija terapevtske doze 153 SM-Lexidronan-a 

16015-00 Aplikacija terapevtske doze stroncija 89 (89Sr) 

90960-00 Aplikacija terapevtske doze drugega odprtega radioizotopa 

VIRI SEVANJA – ODLITKI  

1796 Radioaktivni odlitki 

15342-00 Izdelava in aplikacija radioaktivnega površinskega odlitka 

15351-00 Izdelava in aplikacija očesnega aplikatorja 

1797 Izdelava in namestitev imobilizacijskega pripomočka ali terapevtskih dodatkov za 
radioterapijo 

90765-00 Izdelava in namestitev imobilizacijskega pripomočka, enostavna 

Vključuje:  penasto oblogo 

90765-01 Izdelava in namestitev imobilizacijskega pripomočka, vmesna 

Vključuje:   aquaplast (termoplastično) masko 

  blokado ugiza 

90765-02 Izdelava in namestitev imobilizacijskega pripomočka, kompleksna 

Vključuje:  vakuumsko opornico  

90765-03 Izdelava in namestitev individualnih zaščit 
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90765-04 Izdelava in namestitev terapevtskih dodatkov 

Vključuje:  pripomočke bolus 

 zobni vsadek  

 notranje ščitnike 

RAČUNALNIŠKO NAČRTOVANJE 

1798 Določitev obsevalnega polja 

15500-00 Določitev obsevalnega polja s simulatorjem, enostavna 

Vključuje:  eno območje z enim obsevalnim poljem ali paralelno nasprotnimi polji   

15503-00 Določitev obsevalnega polja s simulatorjem, vmesna 

Vključuje:  eno območje z dvema ali več obsevalnimi polji, ki so paralelno nasprotni 

15506-00 Določitev obsevalnega polja s simulatorjem, kompleksna 

Vključuje:  nepravilno oblikovana obsevalna polja z blokadami po meri  

 več sosednjih območij 

 nekoplanarna obsevalna polja 

15506-01 Določitev obsevalnih polj z namensko CT napravo 

Vključuje:  nepravilno oblikovana obsevalna polja z blokadami po meri  

 več sosednjih območij 

 nekoplanarna obsevalna polja 

15550-00 Določitev obsevalnih polj za tridimenzionalno konformno radioterapijo [3DCRT] 

Vključuje:  nepravilno oblikovana obsevalna polja  

 več sosednjih območij 

 nekoplanarna obsevalna polja 

15506-02 Določitev obsevalnih polj za intenzitetno modulirano radioterapijo [IMRT] 

Vključuje:  nepravilno oblikovana obsevalna polja  

 več sosednjih območij 

 nekoplanarna obsevalna polja 

15509-00 Določitev obsevalnega polja z diagnostično rentgensko enoto 

Vključuje:  eno območje z enim obsevalnim poljem ali paralelno nasprotnimi polji 

1799 Dozimetrija v radioterapiji 

15518-00 Dozimetrija, podprta z računalniško tomografijo, enostavna 

Vključuje:  eno območje z enim obsevalnim poljem ali paralelno nasprotnimi polji 

15521-00 Dozimetrija, podprta z računalniško tomografijo, vmesna 

Vključuje:  eno območje z dvema ali več obsevalnimi polji, ki so paralelno nasprotni 

15524-00 Dozimetrija, podprta z računalniško tomografijo, kompleksna 

Vključuje:  nepravilno oblikovana obsevalna polja z blokadami po meri  

 več sosednjih območij 

 nekoplanarna obsevalna polja 

15556-00 Dozimetrija s CT povezljivim računalnikom za tridimenzionalno konformno radioterapijo 
[3DCRT] 

Vključuje:  nepravilno oblikovana obsevalna polja  

 več sosednjih območij 

 nekoplanarna obsevalna polja 
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15524-01 Dozimetrija s CT povezljivim računalnikom za intenzitetno modulirano radioterapijo [IMRT] 

Vključuje:  nepravilno oblikovana obsevalna polja  

 več sosednjih območij 

 nekoplanarna obsevalna polja 

15527-00 Dozimetrija, brez podpore tomografije računalniške, enostavna  

                    Vključuje:  eno območje z enim obsevalnim poljem ali paralelno nasprotnimi polji 

15530-00 Dozimetrija, brez podpore tomografije računalniške, vmesna 

Vključuje:  eno območje z dvema ali več obsevalnimi polji, ki so paralelno nasprotni 

15533-00 Dozimetrija, brez podpore tomografije računalniške, kompleksna 

Vključuje:  nepravilno oblikovana obsevalna polja z blokadami po meri  

 več sosednjih območij 

 nekoplanarna obsevalna polja 

15556-01 Dozimetrija s CT nepovezljivim računalnikom za tridimenzionalno konformno radioterapijo 
[3DCRT] 

Vključuje:  nepravilno oblikovana obsevalna polja  

 več sosednjih območij 

 nekoplanarna obsevalna polja 

15536-00 Brahiterapija, načrtovanje obsevanja, enostavno 

Vključuje:  nizko hitrost pretoka doze, enojno: 

• intrakavitarni aplikator 

• enoravninski implantat 

15536-01 Brahiterapija, načrtovanje obsevanja, srednje 

Vključuje:  nizko hitrost pretoka doze: 

• dvoravninske implantate 

• več intrakavitarnih virov  

15536-02 Brahiterapija, načrtovanje obsevanja, zahtevno 

Vključuje:  visoko hitrost pretoka doze 

 nizko hitrost pretoka doze, volumski implantat 

 pulzni pretok doze  

Izključuje: brahiterapije, načrtovanja obsevanja pri prostati (15539-00 [1799]) 

15539-00 Brahiterapija, načrtovanje obsevanja, prostata 

15541-00 Brahiterapija, načrtovanje obsevanja, intravaskularna 
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POGLAVJE 19 

NEINVAZIVNI, KOGNITIVNI IN OSTALI KLINIČNI POSEGI, KI 
NISO OPREDELJENI DRUGJE 
(BLOKI 1820–1922) 

Opomba: Kognitivni klinični posegi – posegi, ki zahtevajo uporabo kognitivnih sposobnosti, kot so vrednotenje, poučevanje 

ali svetovanje (npr. poučevanje o dietetiki, ocena prehranjenosti, poseg v krizni situaciji, svetovanje ob žalovanju).   

  Neinvazivni klinični posegi – terapevtski ali diagnostični posegi brez disrupcije epitelijskega tkiva ali vstopa v del 

telesa ali odprtino  (litotripsija, hiperbarična terapija s kisikom, manipulacija zloma, terapevtske vaje). Neinvazivni 

diagnostični slikovni posegi (ki ne zahtevajo incizije ali vstopa v del telesa) so klasificirani v poglavju 20 Slikovni 

posegi. 

  Klient–  uporaba izraza 'klient' v tem poglavju se lahko nanaša na pacienta, družinskega člana ali bližnjega. 'Klient' 

se večinoma uporablja v ednini, lahko pa se nanaša na posameznega klienta ali skupino.  

DIAGNOSTIČNI POSEGI 

OCENJEVANJE, POSVETOVANJE, INTERVJU, PREGLED, VREDNOTENJE 

Opomba: Ocena – zbiranje, vrednotenje in zapisovanje informacij, ki so povezane s klientovim problemom, aktivnim 

statusom ali položajem, z uporabo kognitivnih veščin in preprostih meritev (npr. opazovanje, anamneza, 

antropometrija). Ocena se izvede z namenom diagnoze, presejevalnega pregleda, spremljanja, nadaljnje obravnave, 

pregleda, obravnavanja primera ali načrtovanja odpusta. V oceno so vključeni tudi zdravstveni postopki ali 

programi, diagnostični testi, predpisovanje zdravil ali pomožnih in prilagoditvenih pripomočkov, pomoči ali 

opreme, napotitev k drugemu izvajalcu storitve, posvetovanje z drugim izvajalcem storitve.  

Izključuje: ocene ali posvetovanja z elektokonvulzivno terapijo (EKT) (glej blok [1907]) 

 zobozdravniškega pregleda (glej bloke [450] do [452]) 

    posebnih diagnostičnih testov, meritev, preiskav ali slikanja, ki so ravrščeni drugje (glej kazalo) 

1820 Fiziološka ocena 

Opomba: Fiziološka preiskava za oceno funkcij vključuje jemanje anamneze, opazovanje, inspekcijo, 

palpacijo, perkusijo, avskultacijo in druge fizične teste. 

Izključuje: preiskave kot del: 

 • ocene staranja (96023-00 [1824]) 

 • razvojne ocene (96184-00 [1824]) 

 • genetske ocene  (96035-00 [1824]) 

 • kognitivne/vedenjske ocene (96175-00 [1823]) 

96008-00 Nevrološka ocena 

96009-00 Ocena sluha 

Izključuje: ocene potrebe za uporabo slušnega pripomočka  (96024-00 [1822]) 

96010-00 Ocena požiranja 

96011-00 Ocena tvorjenja glasu 

96012-00 Ocena sposobnosti govora 

96013-00 Ocena spretnosti  

96014-00 Ocenjevanje izražanja 
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Opomba: Ocena komunikacijske sposobnosti (razumevanje, izražanje, prepoznavanje) za 

govorjeni/negovorjeni in pisani/nepisani jezik  

96018-00 Ocenjevanje ožilja 

96019-00 Biomehanična ocena 
Ocenjevanje ravnotežnja (s testom senzorične organizacije)  

Analiza gibljivosti/hoje  

Ocena kostno-mišičnega sistema  

Ocena telesne drže  

Stopnja gibljivosti/mišično testiranje (brez naprav ali opreme)  

Izključuje: ocenjevanja funkcionalne mobilnosti v okolju (96021-00 [1822]) 

   stopnje gibljivosti/mišičnega testiranja s specializiranimi napravami (96159-00 [1905]) 

96020-00 Ocenjevanje kožne integritete 
Ocena: 

• brazgotine 

• kožne tvorbe  

• razjede 

• rane 

92001-00 Druga fiziološka ocena 
Splošni fizični pregled 

Pregled novorojenčka  

Vključuje:  osnovne fizične meritve: 

• krvni pritisk  

• višina/dolžina  

• temperatura 

• teža 

Izključuje: razvojne ocene (96184-00 [1824]) 

  fizičnega pregleda kot del genetske ocene (96035-00 [1824]) 

1821 Preoperativna anesteziološka ocena 

92500-00 Rutinska anesteziološka predoperativna ocena  

92500-01 Podaljšana anesteziološka predoperativna ocena 

92500-02 Urgentna anesteziološka predoperativna ocena 

1822 Ocenjevanje osebne nege in drugih aktivnosti za samostojno življenje 

96021-00 Ocena sposobnosti samooskrbe 
Ocena dnevnih življenskih aktivnosti 

Ocenjevanje: 

• kopanja/tuširanja 

• ščetkanja zob  

• oblačenja [oblačil] 

• prehranjevanja  

• hranjenja  

• funkcionalne komunikacije  

• nege 

• mobilnosti znotraj okolja  

• uporabe stranišča 

• umivanja las 

 

 

Izključuje: ocene: 

• staranja (96023-00 [1824]) 

• vnosa hrane (prehranjenosti) (96026-00 [1822]) 

• zdravstvenega stanja ali okrevanja (96022-00 [1822]) 

• domače zmožnosti upravljanja (96028-00 [1822]) 
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96022-00 Ocena zdravstvenega stanja ali okrevanja 
Ocenjevanje obvladovanja/spretnosti pri:   

• prilagajanju na bolezen ali zdravstveno stanje ter na klinične in funkcionalne posledice bolezni ali stanja   

• uporabi povojev in obvez  

• diagnostičnih preiskavah/nadzoru (za stanja, kot so amputacijski krn, astma, diabetes itd.)   

• negi ali higieni nog/stopal (otekline na palcu)(nohti na nogah)(razjede)(vključno z oceno obstoječe obutve)  

• ustni higieni  

• samopregledovanju (dojk)(genitalij) 

• samoinjiciranju  

• negi stome  

Opomba: Ocena sposobnosti opravljanja aktivnosti, ki so povezane z ohranjanjem zdravja, kot so 

samopregledovanje ali vzdrževalni ukrepi, kot je povijanje razjed na nogi/stopalu, nadziranje ravni 

glukoze v krvi pri diabetesu ali vitalne kapacitete pljuč pri astmi.  

Izključuje: ocene režima medikacije/ravnanja z zdravili (96027-00 [1822]) 

96024-00 Ocena potrebe po asistenci ali prilagoditvi z napravo, pomočjo ali opremo 
Meritve za pomožni ali prilagoditveni pripomoček, pomoč ali opremo  

Predpis pomožnega ali prilagoditvenega pripomočka, pomoči ali opreme  

Opomba: Za seznam pomožnih ali prilagoditvenih pripomočkov, pomoči ali opreme glej blok [1870] 

96025-00 Pregled pomožnih ali prilagoditvenih priprav, pomoči ali opreme 
Ocenjevanje pomožnega ali prilagoditvenga pripomočka, pomoči ali opreme 

Opomba: Za seznam pomožnih ali prilagoditvenih pripomočkov, pomoči ali opreme glej blok [1870] 

Izključuje: pomerjanja, prilagoditve ali zamenjave (96092-00 [1870]) 

96026-00 Ocena prehranjenosti 

Opomba: Ocena stanja prehranjenosti, da se ugotovi, ali klientova prehrana zadostuje njegovim presnovnim 

potrebam, ali da se določi hranilne vrednosti, sestavo in učinke na zdravje    

96027-00 Ocena predpisanih zdravil 
Spremljanje koncentracije zdravil 

Ocena ravnanja z dravili 

Pregled zdravil(a) 

Vključuje:  anamnezo jemanja zdravil(a) 

Opomba: Ocena zdravljenja vključuje pregled trenutnega režima medikacije, da se ugotovi ustreznost režima 

medikacije in oceni sposobnosti klienta za varno ravnanje z zdravili. Vključuje pridobitev natančne 

anamneze jemanja zdravil (zdravila, predpisana na recept, zdravila brez recepta, komplementarna 

zdravila, kot so zeliščni, homeopatski in vitaminski izdelki, torej zdravila, ki jih izberejo osebe 

same). Vključuje tudi posvetovanje ali izdelavo povzetka glavnih značilnosti zdravil in načrta za 

druge izvajalce storitev.  

 

 Spremljanje koncentracije zdravil vključuje zapisovanje/pregledovanje in interpretacijo rezultatov, odkrivanje 

in obvladovanje neželenih učinkov zdravil.  

   Ne vključuje svetovanja, izobraževanja ali priporočil glede preventive in drugih vidikov obvladovanja 

neželih učinkov zdravil, ali priporočil glede režimov medikacije – glej Svetovanje in poučevanje (96072-00 

[1867]) 

Izključuje: ocene uporabe nedovoljenih drog (96034-00 [1823]) 

96028-00 Ocena domače zmožnosti upravljanja 
Ocenjevanje obvladovanja/spretnosti pri: 

• čiščenju  

• varčevanju z energijo 

• vrtnarjenju  

• gospodinjenju/vzdrževanju  

• pranju in likanju 

• pripravi obrokov  

• varnostnih postopkih okoli doma  

• nakupovanju 
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96029-00 Ocena finančne zmožnosti upravljanja 
Ocena obvladovanja/spretnosti priprave proračuna  

Ocena upravljanja z denarjem  

96030-00 Ocena situacijske/zaposlitvene/okoljske zmožnosti upravljanja 
Ocena: 

• oskrbnika 

• vožnje  

• zaposlitve 

• ergonomije  

• domačega okolja 

• gospodinjstva/nastanitve 

• pravnega položaja 

• prostega časa 

• igre 

• šolskega okolja 

• prevoza 

• delovnega okolja 

 Opomba: Ocena klientova okolja z namenom ugotavljanja produktivnosti, dostopnosti, primernosti ali 

sposobnosti klienta, da funkcionira v določenem okolju  

Izključuje: ocene socialnega funkcioniranja v okolju (96032-00 [1823]) 

   ocene finančne zmožnosti upravljanja (96029-00 [1822]) 

   ocene domače zmožnosti upravljanja (96028-00 [1822]) 

96031-00 Ocenjevanje starševstva 
Ocenjevanje starševskih veščin: 

• za starše invalide ali starše, ki imajo otroke invalide   

• ki se nanašajo na dnevno rutino, spalne in prehranjevalne navade otroka 

• za ugotavljanje primernosti za posvojitev ali rejništvo      

1823 Duševna, vedenjska ali psihosocialna ocena 

96175-00 Kognitivna/vedenjska ocena 
Ocena kognitivne ali izvršilne funkcije  

Ocena vedenjskih kompetenc  

Opomba:  Kognitivna in/ali vedenjska ocena lahko vključuje splošni ocenjevalni intervju (diagnostični) in 

oceno; psihiatrično/psihološko/psihosocialno/fiziološko anamnezo; fiziološko oceno; (kratek) 

pregled duševnega stanja; uporabo vprašalnikov, seznamov, 

nevropsiholoških/psiholoških/psihometričnih testov; in ukrepe glede na rezultate 

Izključuje: ocene kognitivne funkcije kot del razvojne ocene (96184-00 [1824]) 

96032-00 Psihosocialna ocena 

Opomba: Psihosocialna ocena – ocena klientove težave (težav) ali delovanja v okviru njegovega socialnega 

položaja. Vključuje raziskovanje psihosocialnih potreb, obvladovanje zmogljivosti, prilagajanje in 

individualna/situacijska sredstva 

Izključuje:  ocene prilagoditve bolezni/zdravstvenemu stanju (96022-00 [1822]) 

  psihosocialne ocene kot del: 

 • ocene staranja (96023-00 [1824]) 

 • ocenjevanja alkoholne ali druge odvisnosti (96034-00 [1823]) 

 • razvojne ocena (96184-00 [1824]) 

 • kognitivne/vedenjske ocene (96175-00 [1823]) 

96034-00 Ocenjevanje alkoholne ali druge odvisnosti 

Vključuje:  psihosocialno oceno  

Opomba: Ocena uporabe alkohola in drugih nepredpisanih (nedovoljenih) drog s poudarkom na izdelavi načrta 

zdravljenja za zmanjšanje škodljivih posledic alkohola in drugih motenj zaradi uporabe drog 

Izključuje: oceno predpisanih zdravil (96027-00 [1822]) 
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1824 Druge ocene , konzultacija, intervju, pregled ali evalvacija 

96035-00 Genetska ocena 
Genetsko sledenje 

Vključuje:  splošni fizični pregled 

Opomba: Ocena genetske zgodovine z izdelavo družinskega drevesa   

96184-00 Razvojna ocena 
Ocena rasti in razvoja  

Opomba:  Ocena motoričnih, jezikovnih, socialnih, adaptivnih in/ali kognitivnih sposobnosti s 

standarniziranimi razvojnimi instrumenti  

96023-00 Ocena staranja 

Vključuje:  fiziološko in psihosocialno oceno 

Opomba: Ocena zmožnosti obvladovanja procesa staranja s poudarkom na razlikovanju med posledicami 

staranja in patološkimi učinki, z namenom določitve najbolj primerne oskrbe ali zdravljenja  

96186-00 Ocena duhovnih potreb 

Opomba: Ocena duhovnega/verskega počutja, potreb in oskrbe   

96037-00 Druga ocenjevanja, posvetovanja, vrednotenja 
Ocenjevanje, ki ni opredeljeno drugje   

Posvetovanje, ki ni opredeljeno drugje   

Vrednotenje, ki ni opredeljeno drugje   

Razgovor, BDO   

DIAGNOSTIČNI TESTI, MERITVE ALI PREISKAVE – NEVROLOŠKI SISTEM 

1825 Elektroencefalografija 

11000-00 Elektroencefalografija 

11003-00 Elektroencefalografija, ki traja več kot 3 ure 

11006-00 Temporosfenoidalna elektroencefalografija 

11009-00 Elektrokortikografija 
Elektroencefalografija možganske skorje 

92011-00 Telemetrijska elektroencefalografija (EEG) z videom 

                    Opomba: Dodeli se samo za monitoring, ki traja 24 ur ali več   

1826 Nevromišična elektrodiagnostika 

EMG [elektromiografija]: 

• ene ali več mišic 

• z uporabo koncentričnih igelnih elektrod  

Testi živčno-mišičnega prenosa  

11012-00 Elektromiografija [EMG] 

Izključuje: EMG mišic medeničnega dna in analnih mišic (11833-01 [1859]) 

11021-00 Elektromiografija z kvantitativno računalniško analizo 

                   Izključuje: EMG mišic medeničnega dna in analnih mišic (11833-01 [1859]) 

 s testom rafalnega draženja (11021-02 [1826]) 

11012-01 Meritve prevajanja v enem živcu 

11012-02 Meritve prevajanja v enem živcu z elektromiografijo 
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Izključuje: testa rafalnega draženja (11021-01, 11021-02 [1826]) 

  meritev prevajanja v posamičnih živčnih in mišičnih vlaknih (11018-02 [1826]) 

11015-00 Meritve prevajanja v dveh ali treh živcih 

11015-01 Meritve prevajanja v dveh ali treh živcih z elektromiografijo 

Izključuje: testa rafalnega draženja (11021-01, 11021-02 [1826]) 

11018-00 Meritve prevajanja v več kot štirih živcih  

11018-01 Meritve prevajanja v več kot štirih živcih z elektromiografijo 

Izključuje: testa rafalnega draženja (11021-01, 11021-02 [1826]) 

11018-02 Meritve prevajanja v posamičnih živčnih in mišičnih vlaknih 

11021-01 Test rafalnega draženja  

11021-02 Test rafalnega draženja s kvantitativno računalniško analizo  

1827 Preiskava evociranih odzivov živčnega sistema 

Vključuje:  preiskave z računalniškim tehnikami za merjenje povprečja   

Opomba: Prva preiskava – en dražljaj naenkrat 

    Druga ali naslednje preiskave – drugačen dražljaj na isti ali na drugi stimulacijski točki   

Izključuje: preiskave z avdiometrijo (glej blok [1839]) 

11024-00 Preiskava evociranih potencialov, ena ali dve 

11027-00 Preiskava evociranih potencialov, ena ali dve, 3 in več 

1828 Proučevanje spanja 

12203-00 Polisomnografija 
Polisomnografija za preiskavo spalne apnee  

Opombe: Preiskava spalne apnee– obsega neprekinjeno beleženje nasičenosti s kisikom in dihanja z uporabo 

večkanalnega poligrafa (polisomnograf), ter snemanje aktivnosti EEG, EOG, podzavestne mišične 

aktivnosti z EMG,  anteriornega tibialnega respiratornega gibanja, zračnega pretoka, nasičenosti s 

kisikom in EKG 

92012-00 Drugi testi motenj spanja 
Multipli test latence uspavanja [MSLT] 

1830 Drugi nevrološki diagnostični testi, meritve ali pregledi 

92013-00 Intrakarotidni test z arnobaritalom 
Test WADA  

Vključuje:  angiogram 

 elektroencefalogram [EEG] 

Opomba: Za oceno fukcij govora in spomina v vsaki od možganskih hemisfer  

39131-02 Testiranje vstavljenega nevrostimulatorja 
Prilagoditev   }  

Reprogramiranje  } vstavljenega nevrostimulatorja 
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DIAGNOSTIČNI TESTI, MERITVE ALI PREISKAVE – OČI 

1831 Merjenje/proučevanje vidne funkcije 

96038-00 Merjenje vidne ostrine 

96039-00 Test kontrastne senzitivnosti 

92018-00 Preiskava barvnega čuta 

11211-00 Adaptometrija na temo 
Adaptometrija na temo 

1832 Perimetrija 

Preiskava vidnega polja 

96040-00 Ročna perimetrija (konfrontacijska), enostranska 

96041-00 Ročna perimetrija (konfrontacijska), obojestranska 

11224-00 Polna kvantitativna računalniška perimetrija, enostranska 

11221-00 Polna kvantitativna računalniška perimetrija, obojestranska 

1833 Merjenje akomodacije ali refrakcije 

96042-00 Merjenje akomodacije 

96043-00 Merjenje refrakcije 

1835 Drugi diagnostični očesni testi, meritve in preiskave 

11200-00 Provokacijski testi za glavkom 

                    Vključuje: pitje vode  

11203-00 Tonografija za glavkom 

Vključuje:  uporabo elektronskega tonografa z direktnim beleženjem zapisa 

92016-00 Tonometrija 
Merjenje očesnega tlaka  

11204-00 Elektroretinografija [ERG] 

Izključuje: slikovne elektroretinografije (11210-00 [1835]) 

11205-00 Elektro-okulografija [EOG] 

11210-00 Slikovna elektroretinografija 

92015-00 Vidni evocirani potenciali [VEP] 

11212-00 Pregled očesnega ozadja 

Vključuje:  intravenozno aplikacijo barvila  

 oftalmoskopijo 

11235-00 Pregled očesa z impresijsko citologijo roženice 

96044-00 Merjenje očesne gibljivosti in binokularnih funkcij 

11240-01 Delna koherenčna interferometrija 
Dopplerjeva laserska interferometrija 

Meritev aksialne dolžine očesa  
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DIAGNOSTIČNI TESTI, MERITVE ALI PREISKAVE – UŠESA, NOS USTA IN ŽRELO 

Izključuje: dentalnih diagnostičnih testov, meritev ali preiskav (glej bloka [451] in [452]) 

1836 Slušni funkcijski testi 

Tonska pražna avdiometrija 

11309-00 Avdiometrija zračne prevodnosti, standardna tehnika 

11309-01 Avdiometrija zračne prevodnosti, z uporabo vidnih dražljajev 

11312-00 Zračna in kostna prevodnostna avdiometrija, standardna tehnika 

11312-02 Zračna in kostna prevodnostna avdiometrija z uporabo vidnih dražljajev 

1837 Govorna avdiometrija 

Izključuje: testov centralnih slušnih poti (glej blok [1838]) 

11315-01 Test govornega razlikovanja 
Prag govornega razumevanja: 

• zaznavanje 

• prepoznavanje 

• najudobnejša jakost [MCL] 

• razumevanje 

 

11315-02 Test govornega razlikovanja s hrupom v ozadju 

96045-00 Test govornega bobnenja 

1838 Govorna avdiometrija  vključno z centralnimi slušnimi testi 

Izključuje: testa zakrite razlike nivojev (96057-00 [1842]) 

96046-00 Test opotekajočih besed  

96047-00 Test filtriranega govora 

96048-00 Test identifikacije umetnih stavkov 

96049-00 Fuzijski test 

1839 Avditorni evocirani potenciali 

11300-00 Slušni potenciali možganskega debla 

96173-00 Avdiometrija z akustičnimi potenciali možganskega debla 

96050-00 Avdiometrija kortikalnih evociranih potencialov 

96051-00 Evocirani potenciali mirujočega stanja 

1840 Elektrokohleografija 

11303-00 Elektrokohleografija z ekstratimpanično metodo 

11304-00 Elektrokohleografija z transtimpanično metodo 

Vključuje:  vstavitev elektrod skozi timpanično membrano 
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1841 Impedančna avdiometrija 

11324-00 Timpanometrija s standardnim preizkusnim tonom 

11324-01 Timpanometrija z visokovekrenčnim preizkusnim tonom 

96052-00 Akustični refleksni prag 

96053-00 Akustični refleksni propad 

96054-00 Disfunkcijski test evstahijeve cevi 

1842 Psihoakustični testi 

96055-00 Test kratkega porasta indeksa senzitivnosti  

96056-00 Test spreminjajočega se binevralnega ravnotežja glasnosti 

96057-00 Test zakrite razlike nivojev 

96058-00 Test tonskega razkroja 

96059-00 Drugi psihoakustični testi 
Psihoakustični testi: 

• stopnje neugodja pri glasnosti [LDL] 

• s stimulacija telesnih delov  

1843 Druge avdiometrije 

11321-00 Meritve sprememb kohlearne funkcije, povzročene z glicerolom 
Klockoffovi testi  

11306-00 Druge avdiometrije 

1844 Otoakustična emisija 

11332-00 Tranzitorna otoakustična emisija TOAE 

11332-01 Distorzijski produkt otoakustične emisije DPOAE 

11332-02 Ostala otoakustična emisija 

1845 Testi vestibularne funkcije 

11333-00 Kalorični labirintni test 
Okulovestibularni test 

11336-00 Test labirintov s simultano bitermalno energijo 
Okulovestibularni test s simultano bitermalno energijo  

11339-00 Elektronistagmografija 

96063-00 Evalvacija vestibularne funkcije z vrtečim stolom 

Vključuje:  fiksacijo pogleda 

 enostavno usklajeno pospeševanje  

 spontani nistagmus 

 trapezoide 

96064-00 Drugi testi motenj ravnotežja 
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1846 Drugi diagnostični testi, meritve ali pregledi ušesa, nosa, ust ali žrela 

96065-00 Množitev ali zakrivanje tinitusa 

92026-00 Pregled nosnih funkcij 
Rinomanometrija 

DIAGNOSTIČNI TESTI, MERITVE ALI PREISKAVE – RESPIRATORNI SISTEM 

1847 Meritev moči dihalnih mišic 

11503-00 Meritev moči dihalnih mišic, vključno z meritvijo transdiafragmalnega tlaka ali tlaka v požiralniku 

11503-01 Meritev moči dihalnih mišic pri različnih volumnih pljuč 

Vključuje:  inspiracijske in ekspiracijske mišice 

11503-02 Meritev vzdržljivosti ali utrudljivosti dihalnih mišic 

11503-03 Meritev moči dihalnih mišic pred in po aplikaciji placeba in antagonista holinesteraze 

1848 Obremenilno testiranje za določanje respiratornega statusa 

11503-04 Obremenilno testiranje za določanje respiratornega statusa 
Obremenilno testiranje s povečevanjem upora ter merjenjem respiratornih in kardiovaskularnih odzivov v 

mirovanju, med vadbo in po končani vadbi     

11503-05 Spirometrija z obremenilnim testiranjem 

Opomba: Izvaja se pri ugotavljanju astme  

1849 Druge meritve pljučne funkcije 

11503-06 Meritve prevajanja v freničnem živcu 

11503-07 Meritev pljučne komplianse 

Vključuje:   meritve: 

• pljučne kapacitete 

• tlaka v požiralniku 

Izključuje: merjenja totalne pljučne kapacitete (TLC) (11503-12 [1849]) 

11503-08 Ocena arterijskega pCO2 ali srčnega minutnega volumna, metoda rebreathing 

11503-09 Merjenje upornosti v nosnicah ali žrelu 

11503-10 Merjenje izmenjave plinov 
Merjenje izmenjave plinov s simultanim zbiranjem arterijske krvi in izdihanega zraka ter z meritvami delnega 

pritiska kisika in ogljikovega dioksida v plinih in krvi   

Izključuje: vstavitve arterijskega katetra za analizo plinskega ravnovesja (13842-00 [1858]) 

11503-11 Merjenje transfer faktorja za CO 

Izključuje: vstavitve arterijskega katetra za analizo plinskega ravnovesja (13842-00 [1858]) 

11503-12 Merjenje totalne pljučne kapacitete (TLC) 
Merjenje absolutne pljučne kapacitete  

11503-13 Merjenje upora v dihalih 

Vključuje:  meritve sestavljenega akcijskega potenciala prepone 
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 perkutano stimulacijo 

11503-14 Merjenje uravnave ventilacije z metodo zapore ob ustih ob progresivni hiperkapniji ali hipoksiji 

11503-15 Merjenje razmerja V/Q z uporabo mešanice inertnih plinov 

11512-00 Stalno merjenje razmerja pretok/volumen med izdihom in vdihom 
Pretok/volumen zanke 

11503-16 Trajno monitoriranje pljučne funkcije >= 6 ur 

Izključuje: trajnega monitoriranja pljučne funkcije manj kot 6 ur – izpustite kodo   

11503-17 Inhalacijsko provokacijsko testiranje 

Vključuje:  izdelavo krivulje odmerek/odziv  

 bronhodilatatorni test 

 provokacijski test 

 z uporabo: 

• holina  

• histamina 

• neizotoničnih raztopin  

• alergenov 

11503-18 Testi za distribucijo ventilacije 

Vključuje:  vdihavanje inertnih plinov 

11503-19 Test simulacije bivanja na višini 

Vključuje:   izpostavljenost hipoksični dihalni mešanici  

  meritve : 

 • srčnega utripa 

 • nasičenosti s kisikom 

 • ventilacije 

 opazovanje učinka dodatnega kisika  

11500-00 Bronhospirometrija 

Vključuje:  analizo plinov 

11506-00 Druge meritve respiratorne funkcije 
Test respiratorne funkcije, BDO  

Spirometrija, BDO 

DIAGNOSTIČNI TESTI, MERITVE ALI PREISKAVE – KARDIOVASKULARNI SISTEM 

1850 Monitoriranje krvnega tlaka 

11600-00 Monitoriranje znotraj srčnega pritiska 

11600-01 Monitoriranje pljučnega arterijskega tlaka 

Izključuje: monitoriranja okluzijskega tlaka v pljučni arteriji (13818-00 [657])  

 monitotriranja s Swan-Ganzovim katetrom (13818-00 [657]) 

11600-02 Monitoriranje centralnega venskega tlaka 

11600-03 Monitoriranje sistemskega krvnega tlaka 

1851 Beleženje in pregled krivulj krvnega tlaka v intrakranialni arterijski cirkulaciji 

Vključuje:   Dopplerjev zapis: 

  • trajno valovanje (CW Doppler) 

  • pulzni Doppler 

11614-00 Merjenje hitrosti pretoka krvi s transkranialno Dopplersko sonografijo 
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Merjenje hitrosti krvnega pretoka karotid ali vertebralk 

1852 Beleženje in pregled krivulj krvnega tlaka v perifernih žilah 

11602-00 Merjenje hitrosti pretoka krvi v perifernem žilju na eni ali več okončinah s pulznim ali CW 
Dopplerjem 

Vključuje:  kompresijo okončine v presledkih in/ali Valsavinin manever  

11604-00 Akralna pletizmografija 

Vključuje:  pletizmografijo: 

 • zračno 

 • z merilnim lističem 

 • z vensko okluzijo 

11605-00 Funkcionalna fotopletizmografija 

Vključuje:  fotopletizmografijo z ali brez površinske venske okluzije  

Izključuje: pletizmografije (zračne) (z merilnim lističem) (z vensko okluzijo) (11604-00 [1852]) 

11610-00 Dopplerska meritev perfuzijskih tlakov na okončinah in izračun gleženjskega indeksa 

Vključuje:   meritve z: 

 • Dopplerjem 

 • pletizmografijo 

11611-00 Dopplerska meritev perfuzijskih tlakov na zgornjih okončinah in izračun nadlaktnega indeksa 

Vključuje:   meritve z: 

 • Dopplerjem 

 • pletizmografijo 

11612-00 Beleženje in pregled krivulj krvnega tlaka v perifernih žilah pred fizično obremenitvijo in meritev 
pritiska po obremenitvi 

Vključuje:   nadzorovano vadbo na: 

  • kolesu 

  • tekočem traku 

                   meritve z: 

• Dopplerjem 

• pletizmografijo 

1853 Ambulantna kontinuirana elektrokardiografija (EKG) 

Vključuje:  interpretacijo zapisa in izvid  

 mikroprocesno analizo  

Izključuje: EKG, ki traja manj kot 12 ur – izpustite kodo  

11708-00 Ambulanten kontinuiran EKG zapis 

11709-00 Holter ambulanten kontinuiran EKG zapis 

Vključuje:  uporabo sistema, ki omogoča nalaganje in tiskanje celotnega poročila   

1854 Ambulantno kontinuirana elektrokardiografija,  EKG, aktivira bolnik 

Vključuje:  en zapis ali več zapisov  

 uporabo ‘loop’ snemalnika 

11710-00 Ambulantno kontinuirana elektrokardiografija, EKG, aktivira bolnik, zapis traja vsaj 20 sekund 
pred in 15 sekund po vsaki aktivaciji 
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11711-00 Ambulantno kontinuirana elektrokardiografija, EKG  aktivira bolnik, zapis traja vsaj 30 sekund 
pred in 30 sekund po vsaki aktivaciji 

11722-00 Ambulantna kontinuirana elektrokardiografija, EKG, aktivira bolnik 
Elektronska analiza implantiranega ‘loop’ snemalnika  

Vključuje:  klinični pregled in razlago EKG podatkov 

 reprogramiranje naprave za monitoring  

 obnovitev zabeleženih in shranjenih EKG podatkov 

Koda tudi pri izvajanju: 

• vstavitve, odstranitve ali revizije naprave za nadziranje (glej blok [1604]) 

1855 Druge elektrokardiografije(EKG) 

Izključuje: ambulantnega EKG (11708-00, 11709-00 [1853], 11710-00, 11711-00 [1854]) 

   EKG za test kardiovaskularnega stresa (11712-00 [1857]) 

11713-00 EKG zapis z povprečnim signalom 

Vključuje:   analizo, interpretacijo in izvid zapisa 

EKG, ki ne vključuje več kot 300 udarcev, z uporabo vsaj 3 elektrod za pridobivanje podatkov s 

frekvenco, ki ni manjša od 100Hz, z vsaj 100 QRS- kompleksi 

 

11700-00 Druge elektrokardiografije (EKG) 

Izključuje: elektrokardiografije, ki vključujejo uporabo manj kot 12 elektrod – izpustite kodo 

1856 Test srčnega spodbujevalnika ali defibrilatorja 

 0936 

Vključuje:   elektrokardiografijo 

  preiskavo 

  merjenje impulzov: 

  • amplitude 

  • stopnje 

  • pretoka 

  reprogramiranje 

  telemetrijo 

  test pulznega generatorja ali elektrod   

Izključuje: testa z začetno vstavitvijo ali prilagoditvijo ali zamenjavo – izpustite kodo  

11721-03 Test  AV sekvencijskega srčnega spodbujevalnika ali antitahikardnega srčnega 
spodbujevalnika 

Test : 

• DDD DDI ali DVI srčnega spodbujevalnika  

• srčnega spodbujevalnika, ki ima po klasifikaciji četrto črko "R" (prilagodljivo frekvenco) 

11718-00 Test implantiranih drugih srčnih vzpodbujevalcev 
Test implantiranih srčnih vzpodbujevalnikov, BDO   

90234-00 Test vsadnega kardioverter defibrilatorja 
Test: 

  • avtomatičnega vsadnega kardioverter defibrilatorja [AICD]: 

 • BDO  

 • s funkcijo srčnega spodbujevalnika  

• srčnega sinhronizatorja s funkcijo defibrilatoja  

Izključuje: elektrofiziološke preiskave (38213-00 [665]) 
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1857 Drugi kardiovaskularni diagnostični testi, meritve ali preiskave 

11615-00 Digitalno merjenje temperature 

Vključuje:  meritve temperature pred in po obremenitvenem testu na mraz  

11715-00 Test razredčenja krvnega barvila 

11724-00 Test nagiba mize 

Vključuje:  monitoriranje krvnega tlaka 

 kontinuirano elektrokardiografijo, EKG 

 beleženje parametrov 

Opomba: Izvaja se pri preiskavi sinkope 

11712-00 Test kardiovaskularnega stresa 
Dvostopenjski obremenitveni test 

Večkanalni EGK monitoring in zapis med vadbo ali farmakološkim stresom  

Obremenitveno testiranje s talijem 

Vključuje:   kontinuirano beleženje krvnega tlaka 

nadzorovano vadbo na: 

  • kolesu 

  • steperju 

  • tekočem traku 

  beleženje parametrov 

  EKG v mirovanju 

92056-00 Monitoring srčne proizvodnje pretoka krvi, ki ni razvrščen drugje 

92057-00 Telemetrija 
Elektrografski monitoring 

Izključuje: testa srčnega spodbujevalnika ali defibrilatorja (glej blok [1856]) 

DIAGNOSTIČNI TESTI, MERITVE ALI PREISKAVE – KRI IN KRVOTVORNI ORGANI 

1858 Diagnostični testi, meritve ali preiskave, krvi in krvotvornih organov 

13839-00 Odvzem krvi za diagnozo 

Vključuje:  arterijsko punkcijo 

Izključuje: odvzema krvi iz nadledvične vene (13839-02 [1858]) 

 odvzema krvi za transfuzijo (13709-00 [1891]) 

 hemofereze: 

 • donorske (13755-00 [1892]) 

 • terapevtske (13750 [1892])  

 vstavitve arterijskega katetra za analizo plinskega ravnovesja (13842-00 [1858])  

odvzema krvi pri novorojenčku (13312-00 [1858]) 

13312-00 Diagnostični odvzem krvi pri novorojenčku 

Opomba: Novorojenček – živo rojstvo < 28 dni starosti 

13842-00 Vstavitev arterijskega katetra za analizo plinskega ravnovesja 

13839-01 Odvzem vzorca iz petroznega sinusa 
Odvzem vzorcev krvi iz spodnjega petroznega sinusa 

Odvzem vzorcev iz petroznega [venskega] sinusa 

Vključuje:  kateterizacijo 

Koda tudi pri izvajanju: 
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• intraoperativne: 

 • računalniške tomografije (CT) (57341-00 [1966]) 

 • venografije (35200-01 [739]) 

13839-02 Odvzem krvi iz nadledvične vene 
Odvzem vzorcev krvi iz nadledvične vene 

Vključuje:  kateterizacijo 

Koda tudi pri izvajanju: 

• intraoperativne: 

 • računalniške tomografije (CT) (57341-00 [1966]) 

 • venografije (35200-01 [739]) 

DIAGNOSTIČNI TESTI, MERITVE ALI PREISKAVE – PREBAVNI SISTEM 

1859 Testi, meritve in pregledi prbavil 

Izključuje: nuklearnih medicinskih preiskav prebavnega trakta (12506-00, 12509-00 [1863]) 

11800-00 Test gibljivosti požiralnika 

                     Manometrija požiralnika 

11810-00 Meritev gastroezofagealnega refluksa s 24 urno pH-metrijo 

Vključuje:  analizo 

 razlago 

 izvid 

Izključuje:  < 24-urne pH metrije – izpustite kodo 

11830-00 Analna manometrija 

Opomba: Izvaja se za diagnozo motenj delovanja medeničnega dna 

90770-00 Testiranje analnega spodbujevalca 

Vključuje:  merjenje stimulacije: 

 • amplitude 

 • razmerja 

 • pretoka 

   reprogramiranje  

   trening 

Izključuje: testiranja z incizijo (90769-01 [940]) 

11830-01 Meritve anorektalnega občutka 

Opomba: Izvaja se za diagnozo motenj delovanja medeničnega dna 

11830-02 Meritve analnega refleksa 

Opomba: Izvaja se za diagnozo motenj delovanja medeničnega dna 

Izključuje: meritve z elektromiografijo (11833-01 [1859]) 

11833-00 Meritve pudendalne in spinalno motorične latence 

Opomba: Izvaja se za diagnozo motenj delovanja medeničnega dna and mišic analnega sfinktra 

11833-01 Elektromiografija medeničnega dna in analnih mišic 

92091-00 Test analize želodca 

Vključuje:  injekcijo za pospešeno izločanje želodčne sekrecije 

30493-00 Biliarna manometrija 
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DIAGNOSTIČNI TESTI, MERITVE ALI PREISKAVE – GENITOURINARNI SISTEM 

1860 Cistometrografija 

11903-00 Cistometrografija  

11912-00 Cistometrografija z meritvijo rektalnega pritiska 

Izključuje:  cistometrografije s: 

• katerokoli drugo simultano meritvijo (11917-00 [1860]) 

• kontrastno mikcijsko ureterografijo (11919-00 [1860]) 

11915-00 Cistometrografija z elektromiografijo uretralnega sfinktra 

Izključuje: cistometrografije s: 

• katerokoli drugo simultano meritvijo (11917-00 [1860]) 

• kontrastno mikcijsko ureterografijo (11919-00 [1860]) 

11917-00 Cistometrografija z eno ali več meritvami 
Cistometrografija s katerokoli drugo meritvijo : 

• rektalnega pritiska 

• profilometrijo uretaralnega pritiska 

• elektromiografijo uretralnega sfinktra 

• urinskega pretoka (uroflowmetrija) 

Vključuje:  slikanje 

 ultrazvok 

Izključuje: cistometrografije z: 

 • meritvijo rektalnega pritiska (11912-00 [1860]) 

 • elektromiografijo uretralnega sfinktra (11915-00 [1860]) 

11919-00 Cistometrografija s kontrastno mikcijsko ureterografijo 
Cistometrografija s kontrastno mikcijsko ureterografijo in drugimi meritvami:  

• rektalnega pritiska 

• profilometrije uretaralnega pritiska 

• elektromiografije uretralnega sfinktra 

• urinskega pretoka (uroflowmetrija) 

Vključuje:  slikanje 

1861 Profilometrija uretaralnega pristiska 

Izključuje: cistometrografije (11917-00, 11919-00 [1860]) 

11906-00 Profilometrija uretralnega pritiska (UPP) 

11909-00 Profilometrija uretralnega pritiska (UPP) z elektromiografijo uretralnega sfinktra 

1862 Druge genitourinarni diagnostični testi, meritve ali preiskave 

92130-00 Test Papaniolaou 
Bris materničnega vratu 

11900-00 Preiskava urinskega pretoka 
Uroflowmetrija [UFR] 

Vključuje:  merjenje največjega pretoka urina 

Izključuje: cistometrografije (11917-00, 11919-00 [1860]) 

11921-00 Test spiranja mehurja 

Opomba: Izvaja se za lokalizacijo urinarne infekcije 

92128-00 Urinarna manometrija 
Manometrija skozi: 
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• stalni ureteralni kateter 

• nefrostomo 

• pielostomo 

• ureterostomo 

DRUGI DIAGNOSTIČNI TESTI, MERITVE ALI PREISKAVE 

1863 Nuklearna medicina ( ne slikovna) 

12500-00 Nuklearno medicinska ocena krvnega volumna 

Vključuje:  presejalni test volumna eritrocitov z 51Cr 

12503-00 Test radioaktivnega dviga časa preživetja eritrocitov 

12503-01 Test železa 

12506-00 Nuklearno medicinska ocena izgube krvi v prebavni cevi 

Vključuje:  preiskavo vzorcev blata 

Izključuje: scintigrafije za prikaz krvavitve v črevo (61364-00 [2007]) 

12509-00 Nuklearno medicinska ocena izgube proteinov v prebavni cevi 

12512-00 Radioaktivni B 12 absorbcijski test z enim izotopom 

12515-00 Radioaktivni B 12 absorbcijski test z dvema izotopoma 

12518-00 Študija ščitničnega dviga 

Vključuje:  uporabo sonde 

Izključuje:  scintigrafije (61473-00 [2014]) 

12521-00 Študija sproščanja diklorata 

12524-00 Nuklearno medicinski test ledvične funkcije 
Test izločalne funkcije ledvic  

12530-00 Nuklearno medicinski test celotnega telesa 

Izključuje:  scintigrafije celega telesa z: 

   • označenimi celicami (61433-00, 61434-00 [2012]) 

   • galijem (61429-00, 61430-00 [2012]) 

   • jodom 131 (61426-00 [2012]) 

12533-00 Test vdiha uree z označenim ogljikom 

Vključuje:  meritve izdihanega 13CO2 ali 14CO2 

 test z oralno uporabo 13C ali 14C uree 

Opomba: Izvaja se za: 

  • potrditev kolonizacije Helicobacter pylori  

  • nadziranje terapije pri Helicobacter pylori 

1864 Test kožne alergijske odzivnosti 

Izključuje: epikutanega testiranja alergične reakcije (glej blok [1865]) 

12000-00 Test kožne alergijske odzivnosti z do 20 alergeni 

12003-00 Test kožne alergijske odzivnosti z več kot 20 alergeni 

1865 Epikutano testiranje alergične reakcije 

Opomba: Izvaja se pri preiskavi alergijskega dermatitisa 
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12012-00 Epikutano testiranje alergične reakcije z uporabo manj kot celotnega števila alergenov z 
uporabo standarnega seta 

12015-00 Epikutano testiranje alergične reakcije z uporabo vseh alergenov s standardnim setom 

Izključuje: epikutanega testiranja z dodatnimi alergeni (12018-00, 12021-00 [1865]) 

12018-00 Epikutano testiranje alergične reakcije z uporabo do 50 alergenov 

Vključuje:  uporabo vseh alergenov s standardnim setom in do 50 dodatnih alergenov  

12021-00 Epikutano testiranje alergične reakcije z uporabo nad 50 alergenov 

Vključuje:  uporabo vseh alergenov s standardnim setom in dodatnih 50 ali več alergenov  

1866 Drugi diagnostični testi, meritve ali preiskave 

92194-00 Avtopsija-raztelešenje 

92204-00 Na drugih mestih nerazvrščeni neinvazivni diagnostični testi, meritve ali preiskave 

TERAPEVTSKI POSEGI 

Izključuje: dentalnih terapevtskih posegov (glej poglavje 6 Dentalne storitve) 

SVETOVANJE, POUČEVANJE 

Opomba: Nasvet– strukturirano strokovno mnenje z namenom, da se pacienta seznani s priporočenim ravnanjem v prihodnje   

 

  Svetovanje – podporna ali vzgojna terapija za lajšanje čustvenih, fizioloških, psiholoških, socialnih in/ali poklicnih 

posledic bolezni  

   

  Izobraževanje – strukturirano poučevanje in usmerjanje z namenom krepitve pacientovega znanja, zavedanja ali 

razumevanja bolezni ali težave za pomoč pri nadzorovanju, obvladovanju, ohranjanju ali izboljšanju zdravstvenih 

izidov. Vključuje pripravo izobraževalnega gradiva.  

Izključuje: svetovanja ali poučevanje o postopkih asistirane reprodukcije [IVF] (13200-00, 13206-00 [1297]) 

1867 Svetovanje in poučevanje osebne nege in drugih dnevnih aktivnosti potrebnih za 
samostojno življenje 

96066-00 Preventivno svetovanje ali poučevanje 
Nasvet glede tveganj pri: 

• zlorabi (domači)(fizični)(spolni)(snovi) 

• prehrani 

• vadbi 

• obutvi 

• igrah na srečo in stavah  

• izgubi sluha (ohranitvi) 

• imunizaciji/cepljenju  

• telesni prirpavljenosti 

• spolni aktivnosti 

• uporabi snovi 

Izključuje: svetovanja ob žalosti/žalovanju (96085-00 [1868]) 

96067-00 Prehrambeno/dietetsko svetovanje ali pouk 

Izključuje: preventivnega svetovanja in poučevanja (96066-00 [1867]) 

96068-00 Svetovanje in poučevanje pri izgubi sluha ali slušnih motnjah 
Nasvet glede ravnanja pri tinitusu  

Izključuje: preventivnega svetovanja in poučevanja (96066-00 [1867]) 
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   svetovanja in poučevanja za pripomoček ali aparaturo (96071-00 [1867]) 

96069-00 Svetovanje ali poučevanje pri izgubi vida ali očesni bolezni 

Izključuje: svetovanja in poučevanja za vizualni pripomoček ali protezo (96071-00 [1867]) 

96070-00 Svetovanje in poučevanje za glas, govor, spretnost ali jezik 

96071-00 Svetovanje ali pouk za pripomoček ali aparaturo 

Opomba: Za seznam pomožnih ali prilagoditvenih pripomočkov, pomoči ali opreme glej blok [1870] 

Izključuje: aplikacije, pomerjanja ali zamenjava pomožnih ali prilagoditvenih pripomočkov, pomoči ali 

opreme (96092-00 [1870]) 

96072-00 Svetovanje in pouk za predpisana zdravila 

Opomba: Svetovanje ali pouk za zdravila vključuje nasvete glede dejanj/posledic (škodljivih ali drugih), 

upravljanja z režimi medikacije in glede zdravil ob odhodu iz bolnišnice. Vključuje tudi preventivne 

nasvete glede neželenih učinkov zdravil in pripravo izobraževalnega gradiva o zdravilih. Te nasvete 

se lahko poda pacientom ali drugim izvajalcem storitev.   

Izključuje:  svetovanja ali pouka o sistemih vnosa zdravil v telo (96071-00 [1867]) 

  svetovanja ali pouka pri zasvojenosti s snovjo (96073-00 [1867]) 

96073-00 Svetovanje ali pouk pri zasvojenosti s snovjo 

Opomba: Svetovalne in/ali izobraževalne dejavnosti pri zasvojenosti s snovjo ter s tem povezane potrebe in 

težave. Vključuje uporabo alkohola in predpisanih zdravil/zdravil brez recepta, pa tudi uporabo 

nedovoljenih drog.   

Izključuje: preventivnega svetovanja in poučevanja (96066-00 [1867]) 

96074-00 Svetovanje ali pouk za odvajanje zasvojenosti 

Izključuje: preventivnega svetovanja in poučevanja (96066-00 [1867]) 

96075-00 Svetovanje ali pouk za samopomoč in podporo 
Nasveti za samopomoč in podporo pri: 

• kopanju/tuširanju 

• ščetkanju zob  

• oblačenju [oblačilih] 

• prehranjevanju  

• hranjenju  

• funkcionalni komunikaciji  

• negi 

• uporabi stranišča 

Izključuje: prehrambenega/dietetskega svetovanja ali pouka (96067-00 [1867]) 

96076-00 Nasveti in vzgoja za zdravo življenje in okrevanje 
Nasveti za zdravo življenje: 

• diagnostične preiskave/nadzor (za zdravstvena stanja, kot so amputacijski krn, astma, diabetes itd.) 

• nega stopal/nog (vključno z nasveti glede oteklin na palcu, razjed ali nege rane, osnovni higieni nog)  

• obvladovanje bolezni ali zdravstvenega stanja (npr. pridobljena možganska poškodba) 

• ustna higiena  

• samopregledovanje (dojk)(genitalij) 

• nega stome  

 

Svetovanje ali pouk za okrevanje po bolezni, ki ni opredeljeno drugje   

Izključuje: svetovanja, poučevanja: 

• za pripomoček ali aparaturo (96071-00 [1867]) 

• za odvajanje od zasvojenosti (96074-00 [1867]) 

• ob žalosti/žalovanju (96085-00 [1868]) 

• pri izgubi sluha ali slušnih motnjah (96068-00 [1867]) 

• za predpisana zdravila (96072-00 [1867]) 

• pri zasvojenosti s snovjo (96073-00 [1867]) 

• pri izgubi vida ali očesni bolezni (96069-00 [1867]) 
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• za glas, govor, spretnost ali jezik (96070-00 [1867]) 

prehrambenega/dietetskega svetovanja ali pouka (96067-00 [1867]) 

preventivnega svetovanja in poučevanja (96066-00 [1867]) 

96077-00 Svetovanje ali pouk o ureditvi doma 
Nasveti glede: 

• čiščenja  

• varčevanja z energijo 

• vrtnarjenja  

• gospodinjenja/vzdrževanja  

• pranja in likanja 

• priprave obrokov  

• varnostnih postopkov okoli doma  

• nakupovanja 

96078-00 Svetovanje ali pouk za finančno gospodarjenje 
Nasveti glede: 

• ravnanja z upniki  

• socialne pomoči 

Opomba: Svetovanje ali pouk z namenom zagotavljanja informacij in/ali za razvijanja strategij finančnega 

gospodarjenja in dohodkovne podpore  

96079-00 Poklicno ali okoljevarstveno svetovanje in pouk 
Nasveti in podpora glede: 

• zaposlenosti/brezposelnosti  

• primernosti ali možnosti za zaposlitev   

• rehabilitacije v okolju pacienta 

• zmanjševanja presežka/odpuščanja   

Nasveti za prilagajanje na psihosocialne spremembe: 

• sindrom praznega gnezda 

• kriza srednjih let  

• odpustitev, upokojitev  

• drugi pomembni življenski dogodki, BDO  

Nasveti glede vprašanj, povezanih z izobraževanjem:  

• predšolskim 

• osnovnim 

• srednjim 

• terciarnim 

Svetovanje ali pouk za vlogo skrbnika  

Poučevanje glede: 

• nastanitve/akomodacije 

• pravnih zadev 

• prevoza 

Svetovanje ali pouk za igro/prosti čas  

Poklicno svetovanje 

Izključuje: svetovanja ob žalosti/žalovanju (96085-00 [1868]) 

96080-00 Zdravstvena vzgoja o starševstvu in načrtovanju družine 

1868 Psihosocialno svetovanje 

96081-00 Svetovanje pri razmerjih 
Partnersko  }  

Družinsko  }  svetovanje  

Zakonsko }  

Izključuje: uporabe vedenjskega, kognitivno vedenjskega, medosebnega ali psihodinamičnega pristopa pri:  

• terapiji parov  (96178-00 [1873]) 

• družinski terapiji (96102-00 [1873]) 

• psihoterapiji medosebnih odnosov (96177-00 [1873]) 

96082-00 Svetovanje ob krizni situaciji/dogodku 
Krizna intervencija  

Krizno svetovanje  
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Opomba: Svetovanje, ki je usmerjeno v spreobrnitev stanja dekompenzacije ali v zmanjšanje stanja razburjenja 

in ki traja, dokler klient ni spet zmožen normalnega obvadovanja stanja kot pred krizo ali kritičnim 

dogodkom. Takoj, ko se to stanje doseže, se odgovornost za težavo prenese nazaj na klienta in lahko 

se prične z izvajanjem rednega svetovanja, reševanja težav ali druge oblike psihoterapije ali 

psihosocialne terapije.  

  Kriza je lahko posledica dogodkov, kot so nenadna smrt, fizični napad, nasilje ali zloraba, razhod ali 

ločitev, finančne težave, bivanjske težave, odziv na hujšo operacijo ali bolezen, odpustitev z dela, 

naravne nesreče, kot so neurja ali poplave, nova služba ali napredovanje, poroka ali upokojitev.   

Izključuje: rednega svetovanja po koncu svetovanja ob krizni situaciji (glej kazalo: Svetovanje, po določenem 

tipu) 

96084-00 Svetovanje pri fizični zlorabi/nasilju/napadu 
Svetovanje pri: 

• nasilju v družini 

• spolni zlorabi  

96085-00 Svetovanje ob žalosti/žalovanju 

Opomba: Žalost/žalovanje se nanaša na občutke žalosti in depresije, ki se pojavijo ob izgubi ali smrti 

bližnjega.  

Vnaprejšnje žalovanje se nanaša na občutke izgube in žalosti pred smrtjo in v pričakovanju smrti. 

  Svetovanje ob žalosti/žalovanju vključuje pomoč pacientu, da se sooči z žalostjo, ki je posledica 

odziva na izgubo. Žalovanje, telesna in duševna bolezen, odpuščanje, brezposelnost, prekinitve 

razmerij in drugi stresni življenski dogodki lahko povzročijo intenzivne občutke izgube ali žalosti.  

Izključuje:  svetovanja ob krizni situaciji/dogodku ob nenadni smrti ali samomoru (96082-00 [1868]) 

   uporabe vedenjskega, kognitivno vedenjskega, medosebnega ali psihodinamičnega pristopa (glej 

blok [1873]) 

96086-00 Druga psihosocialna svetovanja 

1869 Drugo svetovanje ali vzgoja 

96087-00 Versko/duševno svetovanje ali vzgoja 
Etično svetovanje 

Versko/duhovno svetovanje ali vzgoja  

Opomba: Zagotovitev duhovne oskrbe v obliki osebnega svetovanja in usmerjanja, ki se dotika tem verskega 

prepričanja, osebne duhovne poti ali pregleda in etičnih zadev, pa tudi podpore v zadevah, ki se 

nanašajo na identiteto, odnose z drugimi in poklicno usmeritev.    

96088-00 Genetski posvet 

96089-00 Vzgoja kadrov 

Opomba:  Izobraževalni postopek, ki je usmerjen v zagotavljanje informacij za dostop do razpoložljivih 

sredstev, podporo ali omogočanje pacientu, da prepozna svoje potrebe in sprejme uporabne 

odločitve.    

Izključuje: svetovanja ali pouka: 

• za finančno gospodarjenje(96078-00 [1867]) 

• glede ureditve doma (96077-00 [1867]) 

• za samopomoč in podporo (96075-00 [1867]) 

96090-00 Drugo svetovanje ali vzgoja 
Svetovanje, ki ni opredeljeno drugje   

Pouk, BDO 
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POSREDOVANJE, KI VKLJUČUJE POMOŽNI ALI PRILAGOJEN PRIPOMOČEK, POMOČ 
ALI NAPRAVO 

1870 Posredovanje, ki vključuje pomožni ali prilagojen pripomoček, pomoč ali napravo 

Vključuje:  lepljivo oblogo 

 umetni(-e) [protetični(-e)] ud(e) 

 pomožne ali prilagoditvene pripomočke, pomoč ali opremo za: 

• igranje/oddih 

• produktivnost 

• samooskrbo  

 slušni pripomoček [kohlearni implant] [slušni aparat] 

 bandažo 

 opornik 

 kaliper 

 oblogo (steklena vlakna)(mavec)(plastično) 

 komunikacijske sisteme (odziv v sili, klicni sistemi, telefoni) 

 korzet 

 bergle 

 obveze (Velpeau) 

 elastične nogavice 

 elektronsko opornico  

 elektronski/vibracijski slušni pripomoček  

 obutev, ki je izdelana s specifičnim namenom, kot so pomoč pri hoji, posturalna adaptacija ali za 

lažjo uporabo ortoze   

  tlačno napravo s prekinjenim delovanjem 

 aparat za vzdrževanje stalnega pritiska  

 sisteme za vnos zdravil  

 vratno ortozo [opornico za vratno hrbtenico] 

 ortoze, ki niso opredeljene drugje   

 paralelne opornice  

 kompresijske obveze [Gibney preveza] [RobertJones preveza] [Shanz obveza] 

 kompresijske hlače [anti-shock hlače] [MAST hlače] [vazopnevmatsko napravo] 

 proteze, ki niso opredeljene drugje  

 ročaje za premikanje in dvigovanje 

 pas za rebra 

 prilagojen sedež  

 ortozo za hrbtenico 

 opornico (akrilno)(pokrivno) (z ulito bazo)(iz klobučevine)(silikonsko) (termoplastično) 

 povoje 

 ojačevalni okvir 

 termoplastično opornico (dinamično)(statično) 

 vizualni pripomoček [kontaktne leče] [očala] [prizme] [stekla] 

 palico za hojo 

 voziček 

Opomba: Ta blok opredeljuje zunanje fiksatorje, ki so načeloma neinvazivni. Zunanji fiksatorji, ki so invazivni 

(tj. pritrjeni na kost), so opredeljeni drugje. Za navodila glej kazalo.  

Izključuje: uporabe: 

 • imobilizacijskega pripomočka pri zlomu ali izpahu (glej kazalo: Imobilizacija, zlom ali 

Imobilizacija, izpah) 

  • pripomočkov za vleko, ki so uvrščeni drugje (glej kazalo: Vleka) 

  implantacije proteze (glej kazalo: Implantacija, proteza) 

  vstavitve proteze (glej kazalo: Vstavitev, proteza) 

  postopkov, ki vključujejo pomožne ali prilagoditvene naprave, pomoč ali opremo in niso 

opredeljeni drugje: 

 • ocene potrebe po asistenci z napravo (96024-00 [1822]) 

 • podpore pri nameščanju naprave (96165-00 [1914]) 

 • svetovanja ali pouka za napravo (96071-00 [1867]) 

 • meritev naprave (96024-00 [1822]) 

 • predpisovanja prpomočka (96024-00 [1822]) 

 • pregleda pripomočka (96025-00 [1822]) 

 • treninga veščine uporabe pripomočka (96142-00 [1878]) 
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96091-00 Izdelava pomožnih ali prilagoditvenih pripomočkov, pomoči ali opreme 
Ulivanje protetičnih ali ortotičnih pripomočkov   

Oblikovanje in izdelava protetičnih ali ortotičnih pripomočkov   

Vključuje: kodiranje pomožnih ali prilagoditvenih pripomočkov, pomoči ali opreme za indentifikacijo  

47708-00 Uporaba mavčnega jopiča 

Izključuje: uporabe pri: 

 • zaprti repoziciji luksacijskega zloma hrbtenice (47690-00, 47693-00 [1387]) 

 • imobilizaciji luksacijskega zloma hrbtenice (glej blok [1381]) 

47711-00 Namestitev obstreta 

Izključuje: uporabe pri: 

 • zaprti repoziciji luksacijskega zloma hrbtenice (47690-00, 47693-00 [1387]) 

 • imobilizaciji luksacijskega zloma hrbtenice (glej blok [1381]) 

47717-00 Uporaba obstreta in jopiča prsnega koša 

Izključuje: uporabe pri: 

 • zaprti repoziciji luksacijskega zloma hrbtenice (47690-00, 47693-00 [1387]) 

 • imobilizaciji luksacijskega zloma hrbtenice (glej blok [1381]) 

47720-00 Uporaba femoralne vleke 

Izključuje: uporabe pri: 

 • zaprti repoziciji luksacijskega zloma hrbtenice (47690-00, 47693-00 [1387]) 

 • imobilizaciji luksacijskega zloma hrbtenice (glej blok [1381]) 

47540-01 Uporaba ramenskega pripomočka 

47540-00 Uporaba kolčnega pripomočka 

90531-00 Vleka, ki ni razvrščena drugje 
Ročna ali manualna vleka, BDO  

92139-00 Neinvazivni rastno kostni stimulator 
Transkutana (površinska) namestitev blazinic ali obliža 

Opomba: Izvaja se za spodbujanje celjenja kosti  

96092-00 Aplikacija, pomerjanje ali zamenjava pomožnih ali prilagoditvenih pripomočkov, pomoči ali 
opreme 
Izdaja pomožnega ali prilagoditvenega pripomočka, pomoči ali opreme  

Programiranje pomožnega ali prilagoditvenega pripomočka, pomoči ali opreme 

Vključuje:  navodila za uporabo in vzdrževanje pomožnega ali prilagoditvenega pripomočka, pomoči ali 

opreme  

Izključuje: namestitve preveze na: 

• opeklino (glejte blok [1600]) 

• rano, ki ni opeklina (30055-00 [1601]) 

96093-00 Popravilo pomožnih ali prilagoditvenih pripomočkov, pomoči ali opreme 

Izključuje: samoprilagoditve (96092-00 [1870]) 

 vzdrževanja: 

• infuzijske črpalke (13942-02 [1922]) 

• trajne venske valvule (13939-02 [1922]) 

96094-00 Odstranitev pomožnih ali prilagoditvenih pripomočkov, pomoči ali opreme 

Izključuje: odstranitve očesnega ali orbitalnega vsadka (42518-03 [164], 42812-00 [209]) 

 zamenjave (96092-00 [1870]) 
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PREHRAMBENA PODPORA 

1871 Prehrambena podpora 

Vključuje : oceno ali pregled tolerance/napredka pri prehranjevanju 

Opomba: Postopki podpirajo pravilno prehranjevanje in asimilacijo hranilnih snovi, ki so potrebne za pravilno 

delovanje telesa in ohranjanje zdravja 

Izključuje: pomoči pri prehranjevanju (96163-00 [1914]) 

 prehrambene/dietetske: 

 • ocene (96026-00 [1822]) 

 • svetovanja, pouka (96067-00 [1867]) 

  treninga veščine: 

• prehranjevanja (96140-00 [1878]) 

• priprave hrane (96143-00 [1878]) 

• nakupovanja hrane (96143-00 [1878]) 

96095-00 Terapevtska podporna dieta 

Opomba: Vključuje priporočila o dieti, ugotavljanje preferenc pacienta, naročanje izdelkov, ki spadajo v 

terapevtsko podporno dieto, in zagotavljanje ustreznih obrokov ali menijev. 

96096-00 Oralna prehrambena podpora 

Opomba:  Vključuje dopolnitev terapevtske podporne diete, enteralne ali parenteralne prehrane s peroralnim 

vnosom tekočin in/ali hrane 

96097-00 Enteralna prehrambena podpora 

Opomba: Vključuje priporočila o enteralni prehrani in naročanje prehranskih dodatkov ali potrebne opreme  

96098-00 Parenteralna prehrambena podpora 

Opomba: Vključuje priporočila o parenteralni prehrani, samostojno ali v kombinaciji z enteralno ali oralno 

prehrano, in  naročanje prehranskih dodatkov ali potrebne opreme  

 

USPOSABLJANJE ZA IZVEDBO TERAPIJE NA PODROČJU DUŠEVNEGA ZDRAVJA, 
VEDENJSKE ALI PSIHOLOŠKE TERAPIJE  

1872 Rehabilitacija in detoksifikacija pri alkoholu ali drogah 

Opomba: Rehabilitacija vključuje redno ocenjevanje, svetovanje ali izobraževanje   

92002-00 Alkoholna rehabilitacija 

92003-00 Alkoholna detoksifikacija 

92004-00 Rehabilitacija in detoksifikacija pri alkoholu 

92005-00 Rehabilitacija pri drogah 

92006-00 Detoksifikacija pri drogah 

92007-00 Rehabilitacija in detoksifikacija pri drogah 

92008-00 Kombinirana rehabilitacija pri alkoholu in drogah 

92009-00 Kombinirana detoksifikacija pri alkoholu in drogah  

92010-00 Kombinirana rehabilitacija in detoksifikacija pri alkoholu in drogah 
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1873 Psihološke/psihosocialne terapije 

Vključuje:  oceno napredka 

Izključuje: biofeedbacka (96152-00 [1880]) 

   psihosocialnega svetovanja (glej blok [1868]) 

96001-00 Psihološki trening veščin 
Trening veščin pri: 

• načrtovanju aktivnosti  

• kontroli jeze 

• samozavesti 

• reševanju konfliktov  

• prilagajanju 

• načrtovanju ciljev  

• nadzoru impulzov 

• postavljanju meja 

• reševanju problemov 

• sprostitvenih tehnikah, ki niso opredeljene drugje   

• igranju vlog 

• samospoštovanju 

• socialnih veščinah, ki niso opredeljene drugje   

• obvladovanju stresa 

• upravljanju s časom 

Izključuje: terapije medosebnih odnosov (96177-00 [1873]) 

   uporabe tehnike pri: 

  • vedenjski terapiji (96176-00 [1873]) 

  • terapiji kognitivnega vedenja (96101-00 [1873]) 

  • psihodinamični terapiji (96100-00 [1873]) 

96104-00 Glasbena terapija 

Opomba: Postopek uporabe glasbe za krepitev in/ali obvladovanje fizičnih, čustvenih, psihosocialnih, 

vedenjskih, čutnih, kognitivnih, komunikacijskih, kulturnih, duhovnih, razvojnih, glasbenih in/ali 

podobnih potreb, ki se ugotovijo med postopkom ocenjevanja/vrednotenja 

Izključuje: uporabo tehnike pri: 

  • vedenjski terapiji (96176-00 [1873]) 

  • terapiji kognitivnega vedenja (96101-00 [1873]) 

  • psihodinamični terapiji (96100-00 [1873]) 

96181-00 Art terapija 

Opomba: Postopek uporabe umetniških medijev, slik ali postopka kreativnega izražanja, ki pacientu pomaga, 

da se sooči svojim(i) problemom(-i).  

Izključuje: uporabe tehnike pri: 

  • vedenjski terapiji (96176-00 [1873]) 

  • terapiji kognitivnega vedenja (96101-00 [1873]) 

  • psihodinamični terapiji (96100-00 [1873]) 

96182-00 Biblioterapija 

Opomba: Postopek uporabe literature (knjig, časopisov itd.), ki pacientu pomaga, da se sooči s svojim(i) 

problemom(-i).  

Izključuje: uporabe tehnike pri: 

  • vedenjski terapiji (96176-00 [1873]) 

  • terapiji kognitivnega vedenja (96101-00 [1873]) 

  • psihodinamični terapiji (96100-00 [1873]) 

96183-00 Terapija s pripovedovanjem 
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Opomba: Postopki, ki pomagajo pacientu rešiti težave tako, da mu omogočijo, da razčleni realno stanje 

svojega življenja in odnosov, in pokažejo razliko med realnostjo in ponotranjenimi zgodbami. 

Terapija temelji na predpostavki, da se življenja in odnosi ljudi oblikujejo z zgodbami, ki jih ljudje 

pripovedujejo in v katere so vključeni in ki dajejo pomen njihovim izkustvom. Ljudje oblikujejo 

določene navade in odnose, ki postanejo njihov način življenja, nato pa sledijo tem ponotranjenim 

zgodbam.     

Izključuje: uporabe tehnike pri: 

  • vedenjski terapiji (96176-00 [1873]) 

  • terapiji kognitivnega vedenja (96101-00 [1873]) 

  • psihodinamični terapiji (96100-00 [1873]) 

96109-01 Duhovni obredi/molitev 
Krst/iniciacija 

Blagoslov/poimenovanje 

Obhajilo 

Evharistija/duhovništvo 

Pogreb/spominska svečanost 

Molitev, BDO   

Javno bogoslužje 

Ponovna posvetitev 

Obredi za umirajoče 

Obredi: 

• BDO 

• zakramentalni 

Opomba: Zagotavljanje molitve in obredov za posameznike ali majhne skupine ter javno izražanje bogoslužja 

in občasni verski obredi za verske skupnosti in druge 

  

96100-00 Psihodinamična terapija 
Kratka psihodinamična terapija  

Vključuje:  uporabo pristopa/tehnike: 

• usmerjenega(-e) na pacienta  

• usmerjenega(-e) v notranjost 

• psihoanalitične(-ga)   

• ekspresivnega(-e)   

Izključuje: psihodinamičnega pristopa k: 

• psihoterapiji parov (96178-00 [1873]) 

• psihoterapiji spolnih motenj (96179-00 [1873]) 

• sistemski terapiji (96102-00 [1873]) 

96176-00 Vedenjska terapija 
Kratka vedenjska terapija 

Vključuje:  uporabo pristopa/tehnike/treninga: 

• desenzetizacije (postopno izpostavljanje)(terapija izpostavljanja)   

• nadzora hiperventilacije    

• motivacijskega razgovora    

• reševanja problemov     

• preprečevanja ponovitev   

• sproščanja   

• preprečevanja odziva   

• vaj/igranja vlog  

Izključuje: vedenjskega pristopa k: 

• psihoterapiji parov (96178-00 [1873]) 

• psihoterapiji spolnih motenj (96179-00 [1873]) 

• sistemski terapiji (96102-00 [1873]) 

96101-00 Terapija kognitivnega vedenja 
Kratka terapija kognitivnega vedenja  

Vključuje:  uporabo pristopa/tehnike: 

• kognitivnega prestrukturiranja   
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• desenzetizacije (postopno izpostavljanje)(terapija izpostavljanja)   

• dialektičnega vedenja  

• motivacijskega razgovora  

• preprečevanja ponovitev   

• preprečevanja odziva  

• strukturiranega reševanja problemov   

Izključuje: kognitivno vedenjskega pristopa k: 

• psihoterapiji parov (96178-00 [1873]) 

• psihoterapiji spolnih motenj (96179-00 [1873]) 

• sistemski terapiji (96102-00 [1873]) 

 

96177-00 Terapija medosebnih odnosov 
Kratka terapija medosebnih odnosov 

Vključuje:   uporabo: 

  • igranja vlog 

  • struktutriranega pristopa k reševanju problemov  

Opomba: Namen terapije medosebnih odnosov [IPT] je razjasniti in rešiti eno ali več težav, ki izvirajo iz 

medosebnih odnosov. Te težave vključujejo konflikte glede vlog, primanjkljaje na področju socialnih 

spretnosti, odzive na dolgotrajno žalovanje ali prehode med različnimi vlogami. Terapija 

medosebnih odnosov je namenjena predvsem razvijanju spretnosti na področju komunikacije in 

medosebnih odnosov.  

Izključuje:  medosebnega psihoterapevtskega odnosa pri: 

• psihoterapiji parov (96178-00 [1873]) 

• psihoterapiji spolnih motenj (96179-00 [1873]) 

• sistemski terapiji (96102-00 [1873]) 

96178-00 Psihoterapija parov 
Kratka psihoterapija parov 

Zakonska terapija 

Vključuje:   uporabo: 

 • vedenjskega  }  

 • kognitivno vedenjskega  }  pristopa 

 • medosebnega }  

 • psihodinamičnega }  

96102-00 Sistemska terapija 
Kratka sistemska terapija 

Družinska terapija 

Vključuje:   uporabo: 

 • vedenjskega  }  

 • kognitivno vedenjskega  }  pristopa 

 • medosebnega }  

 • psihodinamičnega }  

Opomba: Družinska sistemska terapija obravnava družino kot sistem vzajemno delujočih elementov s svojimi 

pravili, prepričanji, potrebami in vlogami. Terapija pomaga pacientu odkriti, kako deluje njegova 

družina, kakšna je njegova vloga v sistemu in kako vpliva na odnose v družini in izven nje.   

96179-00 Psihoterapija spolnih motenj 

Vključuje:   uporabo: 

 • vedenjskega  }  

 • kognitivno vedenjskega  }  pristopa 

 • medosebnega }  

 • psihodinamičnega }  

96103-00 Klinična hipnoza 
Hipnoterapija 

96185-00 Podporna psihoterapija, ki ni opredeljena drugje 
Podporna psihoterapija, BDO   
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Opomba: Izraz ‘podporna terapija’ je splošno sprejet in uporabljen, čeprav ni natančno opredeljen ali podprt z 

obilico literature. V to klasifikacijo je vključen zaradi široke uporabe, opredeljen pa je kot oblika 

psihoterapije, katere namen je optimizirati pacientovo delovanje, spodbuditi samostojnost, povečati 

samospoštovanje ter zmanjšati strah in zaskrbljenost. V nasprotju z drugimi oblikami terapije namen 

podporne psihoterapije ni doseči večje spremembe pri pacientu. Medtem ko so vedenjski terapevstki 

postopki namenjeni doseganju spremembe v načinu vedenja, kognitivna vedenjska terapija 

spremembi načina razmišljanja in vedenja ljudi ter psihodinamična terapija spremembi njihovih 

obrambnih vzorcev, pa podporna terapija nima namena spreminjati, ampak okrepiti njihove 

obstoječe mehanizme delovanja.  

  Podporna psihoterapija vključuje aktivnosti, ki so usmerjene k vzpostavljanju in/ali izboljšanju 

terapevtskega odnosa, z uporabo metod, kot so aktivno ali empatično poslušanje, pohvala, 

vzpodbuda, razumevanje in pomiritev ter nasvet. 

  Treba je razumeti, da so podporne tehnike pomemben vidik vseh psihoterapevtskih metod. Zato bi 

morala biti vsaka podporna psihoterapija, ki se izvaja kot sestavni del določenega pristopa, kot je 

psihodinamična terapija ali kognitivno vedenjska terapija, kodirana kot taka in ne s to kodo. 

Podporne tehnike so vsekakor pomemben vidik vseh terapevtskih postopkov, zato bi morala biti 

vsaka podporna tehnika, ki se izvaja kot sestavni del kateregakoli terapevtskega postopka, kodirana 

skupaj z določenim postopkom in ne s to kodo. 

 

96180-00 Druge psihoterapije ali psihosocialne terapije 
Kratka psihoterapija, BDO  

Dramska terapija 

Eklektična psihoterapija 

Desenzitizacija in ponovna predelava z očesnim gibanjem [EMDR] 

Gestalt terapija 

Terapija osebnih konstruktov  

Psihodrama 

Desenzitizacija s hitrim očesnim gibanjem [REMD] 

Samoterapija 

Terapija z osredotočanjem na rešitev 

Izključuje: terapije z igranjem/oddihom/rekreacijo (96148-00 [1878]) 

1874 Trening veščin za glas, govor in komunikacijo 

96134-00 Trening veščine za glas 

96135-00 Trening veščine za govor 
Trening branja z ustnic 

96136-00 Trening veščine za spretnost govora 

96137-00 Trening veščine za jezik 

Opomba: Trening veščine komunikacijske sposobnosti (razumevanje, izražanje, prepoznavanje) za 

govorjeni/negovorjeni in pisani/nepisani jezik 

1875 Trening veščin učenja, znanja in spoznanja 

Vključuje:  oceno napredka 

Izključuje: treninga veščin kot dela psihološkega treninga veščin ali določene psihoterapije (glej blok [1873]) 

96110-00 Trening veščin v spretnosti učenja 
Trening veščin v: 

• računanju 

• branju 

• sposobnosti učenja 

• pisnem izražanju 

96112-00 Trening veščin v spretnosti čutil (senzori-motorične, senzori-nevralne) funkcije 
Trening veščin manjših ali večjih motoričnih spretnostih  

Terapija prepoznavanja 
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Terapija senzorne integracije  

Taktilna stimulacija  

Opomba: Postopki vključujejo senzorično stimulacijo in prilagoditvene odzive v skladu z nevrološkim 

potrebami. Cilj je izboljšati možganske sposobnosti za procesiranje in organizacijo občutkov.  

96113-00 Trening veščin v spretnosti za orientacijo, zaznavo in pozornost  

96114-00 Trening veščin v spretnosti izvršilnih opravil 
Trening veščin v: 

• ustvarjalnem mišljenju  

• sprejemanju odločitev  

• motivaciji  

• organizaciji 

• načrtovanju 

• reševanju problemov 

1876 Trening veščin gibanja 

Terapevtske vaje 

Utrjevanje/priprava za delo 

Vključuje:  oceno napredka  

Opomba: Trening veščin, ki vključuje podporo ali nadzor pacienta pri izvajanju vaj z namenom telesnega 

treninga, izboljšanja zdravja ali vzdrževanja telesne pripravljenosti ali kot sredstvo za korekcijo 

nepravilnosti ali za ponovno vzpostavitev aktivnega stanja organov in telesnih funkcij. 

96115-00 Terapevtske vaje obraznih mišic/čeljustnega sklepa  

96116-00 Terapevtske vaje očesnih mišic 

96117-00 Terapevtske vaje mišic požiralnika 
Trening veščine požiranja   

96118-00 Terapevtske vaje ramenskega obroča 

96119-00 Terapevtske vaje mišic prsnega koša ali trebuha  

96120-00 Terapevtske vaje mišic hrbta ali vratu 
Terapevtske vaje za mišice, ki podpirajo hrbtenico [vratne] [ledvene] [prsne] 

96121-00 Terapevtske vaje mišic roke 
Reedukacija zgornje okončine  

96122-00 Terapevtske vaje komolčnega sklepa 

96123-00 Terapevtske vaje mišic roke, zapestja ali sklepov prstov 

96124-00 Terapevtske vaje kolčnega sklepa 

96125-00 Terapevtske vaje mišic medeničnega dna 

96126-00 Terapevtske vaje mišic nog 

96127-00 Terapevtske vaje kolenskega sklepa  

96128-00 Terapevtske vaje mišic goleni, gležnja ali prstov 

96129-00 Terapevtske vaje, celotno telo 
Terapevtske vaje, ki niso opredeljene drugje 

Splošne terapevtske vaje, kot so skupinske vadbe, plavanje 

96130-00 Trening veščine pri aktivnostih, povezanih s položajem telesa/mobilnostjo/gibanjem 
Trening hoje in drže  

Trening, povezan z mobilnostjo in položajem telesa:  

• mobilnost v postelji 

• sklanjanje 

• log roll manever 
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• iz ležečega v sedeči položaj  

• iz sedečega v stoječi položaj 

• ravnotežje v sedečem položaju 

• sedenje izven postelje 

• čepenje 

• ravnotežje v stoječem položaju  

• vzravnava 

Prilagajanje drže 

Trening veščin za boljše zavedanje gibanja telesa, kot so metoda Feldenkrais, taj či, joga 

Izključuje: terapevtskih vaj (96115 to 96129 [1876]) 

  treninga veščine z glavnim namenom uporabe pomožnih ali prilagoditvenih pripomočkov, 

pomoči ali opreme (96142-00 [1878]) 

96131-00 Trening veščine pri aktivnostih, povezanih z premikanjem 
Trening veščine pri premikanju do/od: 

• kadi 

• postelje 

• stola 

• tal 

• prhe 

• stranišča 

• vozila 

Izključuje: vstopa in izstopa iz bazena za hidroterapijo (96150-00 [1879]) 

  treninga veščine z glavnim namenom uporabe pomožnih ali prilagoditvenih pripomočkov, 

pomoči ali opreme (96142-00 [1878]) 

1877 Trening veščine pri funkcijah telesa 

Vključuje: oceno napredka 

96132-00 Trening veščine za sluh 
Avditorni trening  

96133-00 Trening veščine binokularnega vida (ortoptične vaje) 
Vaje za izboljšanje senzorične funkcije 

Izključuje: terapevtskih vaj za očesne mišice (96116-00 [1876]) 

  treninga veščine v vizualni ergonomiji (96147-00 [1878]) 

96138-00 Dihalne vaje 
Krepitev kapacitete pljuč (z manualno hiperinflacijo) 

Opomba: Vaja za povečanje amplitude dihanja, razširitev prsnega koša, mehčanje izločka iz pljuč in/ali  

izboljšanje vzorca dihanja  

96139-00 Kardiorespiratorne in kardiovaskularne vaje 
Program srčne rehabilitacije  

Opomba: Program telesne vadbe za dosego maksimalne srčne in dihalne funckije  

1878 Urjenje spretnosti in postopkov za samostojno življenje 

Vključuje: oceno napredka  

96140-00 Trening veščine pri aktivnostih, povezanih z skrbjo zase 
Trening veščine pri: 

• kopanju/tuširanju 

• ščetkanju zob  

• oblačenju  

• prehranjevanju 

• hranjenju 

• vnosu hrane [dietetskem] [prehranskem] 

• funkcionalni komunikaciji  

• negi 

• uporabi stranišča 
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• umivanju las 

Izključuje: treninga veščine: 

• za ohranitev zdravja (96141-00 [1878]) 

• pri aktivnostih, povezanih z domačim življenjem (96143-00 [1878]) 

• pri aktivnostih povezanih mobilnostjo (96130-00 [1876]) 

• za uporabo pomožnih ali prilagoditvenih pripomočkov, pomoči ali opreme (96142-00 [1878]) 

96141-00 Trening veščine za ohranitev zdravja 
Trening veščine za: 

• diagnostične preiskave/nadzor (za stanja, kot so amputacijski krn, astma, diabetes itd.)   

• nego nog/stopal (otekline na palcu) (pravilno striženje in piljenje nohotv na nogah) (razjede) 

• ravnanje z zdravili  

• ustno higieno  

• posturalno drenažo 

• samopregledovanje (dojk)(genitalij) 

• samoinjiciranje  

• nego [kolostome] [traheostome] stome 

Izključuje: terapevtskih vaj (glej abecedno kazalo: Trening, veščine, gibanje) 

  upravljanja s sistemi za vnos zdravil (96142-00 [1878]) 

  treninga: 

  • mehurja (96158-00 [1904]) 

  • srca (96139-00 [1877]) 

  treninga veščine za uporabo pomožnih ali prilagoditvenih pripomočkov, pomoči ali opreme 

(96142-00 [1878]) 

96142-00 Trening veščine za uporabo pomožnih ali prilagoditvenih pripomočkov, pomoči ali opreme 
Trening hoje in gibljivosti z uporabo pomožnih ali prilagoditvenih pripomočkov, pomoči ali opreme 

Habilitacijski ali rehabilitacijski trening za uporabo pomožnih ali prilagoditvenih pripomočkov, pomoči ali 

opreme  

Trening gibljivosti s pripomočki  

Trening veščine za: 

• uporabo obvez in povojev  

• uorabo sistemov za vnos zdravil v telo 

Opomba: Za seznam pomožnih ali prilagoditvenih pripomočkov, pomoči ali opreme glej blok [1870] 

Trening veščine za uporabo sistemov vnosa zdravil vključuje trening veščine in upravljanje s sistemi vnosa 

zdravil v telo, kot so inhalatorji z določenim odmerkom, inhalatorji brez potisnega plina, nebulatorji, 

transdermalni terapevtski sistemi in neprekinjene parenteralne infuzije. Vključuje tudi pripomočke za 

pravilno jemanje zdravil. 

Izključuje: vstavitve kohlearnega implanta (41617-00 [329]) 

  odstranitve kohlearnega implanta (41617-01 [329]) 

96143-00 Trening veščine pri aktivnostih, povezanih z domačim življenjem 
Trening veščine pri: 

• čiščenju  

• varčevanju z energijo 

• vrtnarjenju  

• gospodinjenju/vzdrževanju  

• pranju in likanju 

• pripravi obrokov  

• varnostnih postopkih okoli doma  

• nakupovanju  

96144-00 Trening veščine pri aktivnostih finančnega upravljanja 
Trening veščine za pripravo proračuna  

96145-00 Trening veščine pri starševstvu 

Izključuje: treninga veščine v postavljanju meja kot del psihološkega treninga veščin (96001-00 [1873]) 

96146-00 Trening poklicnih veščin 
Trening veščine za: 

• pridobitev službe   

• uspešnost pri delu  
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• načrtovanje upokojitve  

• poklicno raziskovanje 

• prostovoljno sodelovanje 

Izključuje: utrjevanja/priprave za delo (glej abecedno kazalo: Trening, veščine, gibanje) 

96147-00 Trening veščine v ergonomiji 
Trening veščine v vizualni ergonomiji  

96148-00 Terapija z igranjem/oddihom/rekreacijo 
Igranje/oddih/rekreacija  

• raziskovanje  

• trening veščin  

1879 Drugi treningi veščin 

Vključuje:  oceno napredka 

96150-00 Trening veščine v tehnikah plavanja 
Trening veščine za: 
• prilagajanje na vodo, dihanje in kontrolo vrtenja  

• dejavnike vzgona 

• vstop in izstop iz bazena  

96151-00 Drugi treningi veščin 
Trening voznika 

Trening veščin, ki niso opredeljene drugje  

TERAPIJE, KI NISO RAZVRŠČENE DRUGJE 

1880 Terapije, ki niso razvrščene drugje 

96152-00 Biofeedback 

Opomba:  Postopek, pri katerem se lahko fiziološko dejavnost bolnika prevede v električne signale, v slušni ali 

vidni obliki. Z uporabo biološkega feedbacka lahko pridobimo informacije o spremembah telesne 

temperature, mišični napetosti, kardiovaskularnem sistemu, krvnem pritisku in aktivnosti 

možganskih valov.   

96153-00 Hidroterapija 

Opomba: Zunanja uporaba vroče in/ali mrzle vode za terapevtsko zdravljenje bolezni ali poškodbe. Aplikacije 

vlažne vročine in tople vode pomagajo olajšati bolečino in izboljšati krvni obtok, pomagajo pri 

sproščanju in zmanjšajo napetost mišic. Vključujejo postopke, kot so tople kopeli, vroči obkladki ali 

komprese. Aplikacije mrzle vode pomagajo pri znižanju telesne temperature, zmanjšanju oteklin in 

krčenju krvnih žil.  Posebna oprema, kot so Hubbardova kad in masažni bazeni, je opremljena z 

napravami, ki poleg terapevtskih učinkov vročine z mehanskim ustvarjanjem valovanja zagotavljajo 

nežno masažo.  

 

Izključuje:  hidrodilatacije mehurja (36827-00 [1108]) 

   hidrotubacije jajcevodov (35703-01 [1248], 35703-00 [1258]) 

   hidroterapije za sprožitev: 

  • hipertermije (92178-00 [1880]) 

  • hipotermije (22065-00 [1880]) 

22065-00 Terapija z mrazom 
Hipotermija 

Hipotermija celotnega telesa 

 

Opomba: Uporaba mraza za terapevtsko zdravljenje bolezni ali poškodbe. Hipotermija se lahko sproži z 

ledenimi obkladki ali kompresijami, hladilnimi odejami, potopitvijo v mrzlo vodo (banjo ali kad) ali 

z zunajtelesnim hlajenjem krvi. Hipotermija se lahko sproži tudi kot zaščitni ukrep pri nekaterih 
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kardiovaskularnih ali nevroloških kirurških posegih ali kot dodatek k anasteziji pri kirurških posegih, 

ki vključujejo ude.   

Izključuje: krioterapije za uničenje tkiva (glej kazalo: Krioterapija, po mestih) 

 globoke hipotermije (22075-00 [642]) 

 želodčne hipotermije (13500-00 [1899]) 

 hipotermije s srčnim zastojem ali zastojem cirkulacije (22075-00 [642]) 

92178-00 Terapija z vročino 
Hipertermija 

Vključuje:  terapevtsko zdravljenje z uporabo:  

• grelne blazine 

• infrardečega obsevanja 

• mikro valov 

• kratkih valov 

• voska 

Opomba: Uporaba vročine za terapevtsko zdravljenje bolezni ali poškodbe. Hipertermija se lahko sproži z 

vročimi obkladki ali kompresijami, električnimi odejami, potopitvijo v vročo vodo (banjo ali kad), 

uporabo vlažnega zraka ali z zunajtelesnim ogrevanjem krvi. Hipertermija se lahko uporablja tudi kot 

dodatek pri radioterapiji ali kemoterapiji in se sproži z mikrovalovno, ultrazvočno, nizkoenergijsko 

radiofrekvenčno prevodnostjo ali s sondami.  

Koda tudi pri izvajanju: 

• kemoterapije (glej kazalo: Kemoterapija) 

• radioterapije (glej kazalo: Terapija, obsevanje) 

Izključuje: termokavterizacije (glej kazalo: Termokavterizacija) 

 termokoagulacije (glej kazalo: Nevrotomija, po mestih, radiofrekvenca) 

 termokeratoplastike (90064 [173]) 

 termokavterizacije sklere (42746-03 [191]) 

 mikrovalovne termoterapije prostate (37203-04 [1166]) 

96154-00 Terapevtski ultrazvok 

Izključuje: diagnostičnega ultrazvoka (glej bloke [1940] do [1950]) 

96155-00 Stimulacijska terapija, ki ni razvrščena drugje 
Laserska terapija, BDO  

Vključuje:  električno stimulacijo živcev [EMS] 

 funkcionalno električno stimulacijo [FES] 

 interferenčno terapijo [IFT] 

 transkutano električno stimulacijo živcev [TENS] 

Opomba: Uporaba terapevtske naprave (električne, laserske ali ultrazvočne), ki stimulira in vzpostavlja 

funkcionalno delovanja telesnega dela ter posledično pospešuje celjenje in lajša bolečine  

92199-00 Litotripsija mest, ki niso razvrščena drugje 

Izključuje: litropsije: 

• v žolčnih izvodilih (90956-00 [962]) 

• v žolčniku (90957-00 [962]) 

• v sečilih (36546-00 [1126]) 

IMUNIZACIJA, INJICIRANJE, PERFUZIJA  

1881 Profilaktično cepljenje proti nekaterim bakterijskim boleznim 

92143-00 Cepljenje proti koleri 

92144-00 Cepljenje proti trebušnem tifusu in paratifusu 
Cepljenje s TAB cepivom 

92145-00 Cepljenje proti tuberkulozi 
Cepljenje z BCG cepivom  
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92146-00 Cepljenje proti davici 

Izključuje: cepljenja proti davici, tetanusu, oslovskemu kašlju, kombinirano (92149-00 [1881]) 

92147-00 Cepljenje proti oslovskemu kašlju 

Izključuje: cepljenja proti davici, tetanusu, oslovskemu kašlju, kombinirano (92149-00 [1881]) 

92148-00 Cepljenje protu tetanusu 

Izključuje: cepljenja proti davici, tetanusu, oslovskemu kašlju, kombinirano (92149-00 [1881]) 

92149-00 Cepljenje proti davici, tetanusu, oslovskemu kašlju, kombinirano 

1882 Profilaktično cepljenje ali inokulacija proti virusnim boleznim 

92150-00 Cepljenje proti poliomilelitisu 

92151-00 Cepljenje proti steklini 

92152-00 Cepljenje proti rumeni mrzlici 

92153-00 Cepljenje proti ošpicam 

Izključuje: cepljenja s kombiniranim ošpice/mumps/rdečke cepivom (92156-00 [1882]) 

92154-00 Cepljenje proti mumpsu 

Izključuje: cepljenja s kombiniranim ošpice/mumps/rdečke cepivom (92156-00 [1882]) 

92155-00 Cepljenje proti rdečkam 

Izključuje: cepljenja s kombiniranim ošpice/mumps/rdečke cepivom (92156-00 [1882]) 

92156-00 Cepljenje z kombiniranim ošpice/mumps/rdečke cepivom 

92157-00 Cepljenje proti virusnim boleznim, ki ni razvrščeno drugje 

1883 Druga cepljenja 

92158-00 Preventivno cepljenje proti prehladu 

92159-00 Preventivno cepljenje proti gripi 

Izključuje: cepljenja proti hemofilusu influenze tipa B (92167-00 [1883]) 

92160-00 Preventivno cepljenje proti virusnemu encefalitisu 

92161-00 Preventivno cepljenje proti drugim boleznim 
Cepljenje proti: 

• antraksu 

• brucelozi 

• stafilokoku 

• streptokoku pnevmonije (pnevmokoku) 

• tifusu 

92162-00 Dajanje tetanusnega antitoksina 

92163-00 Dajanje botulinus antitoksina 

92164-00 Dajanje drugih antitoksinov 
Dajanje antitoksina proti: 

• davici 

• plinski gangreni 

• škrlatinki 

92165-00 Cepljenje proti pnevmokokom 
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92166-00 Cepljenje proti meningokoku 

92167-00 Cepljenje proti hemofilusu influenze tipa B 

92169-00 Cepljenje proti hepatitisu A 

92168-00 Cepljenje proti hepatitisu B 

92170-00 Cepljenje proti Q mrzlici 

92171-00 Druga cepljenja 
Cepljenje, ki ni opredeljeno drugje 

1884 Imunizacija 

92172-00 Pasivna imunizacija z normalnim imunoglobulinom 

92173-00 Pasivna imunizacija z Rh imunoglobulini 
Injekcija: 

• Anti-D (Rh) imunoglobulina 

• RhoGAM imunoglobulina 

92174-00 Pasivna imunizacija z imunoglobulini proti noricam in zosterju 

92175-00 Pasivna imunizacija z imunoglobulini stekline 

92176-00 Pasivna imunizacija s hepatitis B imunoglobulini 

92177-00 Pasivna imunizacija s citomegalovirusnim imunoglobulinom 

92179-00 Imunoterapija alergije 

 1923 

Desenzitizacija 

Izključuje:  imunoterapije s strupi žuželk (96195 [1884]) 

92180-00 Imunizacija za avtoimuno bolezen 

96195-00 Imunoterapija s strupi žuželk, drugi 

 1923 

Imunoterapija s strupi žuželk, BDO 

96195-01 Imunoterapija s strupi žuželk, hiter protokol 

 1923 

96195-02 Imunoterapija s strupi žuželk, zelo hiter protokol 

 1923 

1886 Perfuzija 

34533-00 Perfuzija izolirane okončine 

Vključuje:  kanalizacijo arterije in vene 

 omejeno perfuzijo za kemoterapijo 

 reparacijo arteriotomije in venotomije 

22055-00 Perfuzija organa 

22060-00 Perfuzija telesa 
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TERAPEVTSKI POSEGI – OČI, UŠESA, NOS, USTA IN ŽRELO  

1887 Terapevtski poseg na očesu, ušesu, nosu, ustih in žrelu 

92025-00 Spiranje očesa 
Spiranje roženice 

Izključuje: irigacije sprednjega prekata (42743-00 [185]) 

96156-00 Okluzijska terapija očesa 

Opomba: Okluzijska terapija očesa z obližem ali zdravili, kot so kapljice za oči  

92027-00 Tamponiranje zunanjega sluhovoda 

92028-00 Dilatacija frontonazalnega izvodila 

92029-00 Izpiranje nosnih poti 

92030-00 Zamenjava nosnega tampona 

92031-00 Odstranitev nosnega tampona 

Izključuje: zamenjave nosnega tampona (92030-00 [1887]) 

92032-00 Odstranitev tujka iz sapnika brez incizije 

TERAPEVTSKI POSEGI – RESPIRATORNI SISTEM 

Izključuje: dihalnih vaj (96138-00 [1877]) 

1888 Hiperbarična terapija s kisikom 

Hiperbarična oksigenacija 

Vključuje: 100 % oksigenacijo 

hiperbarično oksigenacijo pri rani 

 

96191-00 Hiperbarična terapija s kisikom  90 minut 

13020-00 Hiperbarična terapija s kisikom manj kot 3 ure 

13025-00 Hiperbarična terapija s kisikom več kot 3 ure 

1889 Drugi terapevtski posegi na respiratornem sistemu 

96157-00 Posturalna drenaža 
Manualno čiščenje izločka iz dihalnih poti (sukcija) 

Posturalna drenaža 

Čiščenje/mobilizacija sluzi (z manualno hiperinflacijo) 

Vključuje:  aktivni ciklus dihalnih tehnik [ACBT] 

 tehniko forsiranega izdiha [FET] 

 uporabo tehnik/naprav, kot so: 

• perkusija 

• tresenje 

• vibrator 

Opomba: Posturalna drenaža – postavitev, ki zaradi težnosti omogoča lažje izločanje sluzi iz pljuč in poveča 

ventilacijo  

Izključuje: drenaže z uporabo intubacije (glej blok [568]) 

92042-00 Nemehanski načini oživljanja 
Oživljanje usta na usta  
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92043-00 Zdravila za dihala, dana s pršilom 
Terapija s pršilom 

92044-00 Druga obogatitev s kisikom 

 1615 

Katalitična terapija s kisikom 

Citoreduktivni učinek 

Terapija s kisikom  

Oksigenatorji 

Izključuje: hiperbarične terapije s kisikom (glej blok [1888]) 

92045-00 Drug nadzor atmosferskega pritiska in sestave 
Klimatizacija brez antigenov 

Terapija s helijem 

Terapija z vlago 

Izključuje:  terapije z vlago z uporabo zdravil, ki so dana s pršilom (92043-00 [1889]) 

  terapije za sprožitev: 

• hipertermije (92178-00 [1880]) 

• hipotermije (22065-00 [1880]) 

TERAPEVTSKI POSEGI – KARDIOVASKULARNI SISTEM 

Izključuje: kardiorespiratornih in kardiovaskularnih vaj (96139-00 [1877]) 

1890 Terapevtski posegi na kardiovaskularnem  sistemu 

92052-00 Kardiopulmonalno oživljanje 

13400-00 Kardioverzija 
Defibrilacija 

Električni šok skozi srce 

Ponovna vzpostavitev srčnega ritma z električno stimulacijo  

Izključuje: kardioverzije, povezane z operacijo srca – izpustite kodo 

92053-00 Masaža srca pri zaprtem prsnem košu 
Masaža srca, BDO  

Ročna zunanja masaža srca 

92054-00 Stimulacija karotidnega sinusa 

92055-00 Drugi načini za spremembo srčnega ritma 

13851-00 Upravljanje naprave za pomoč obtoku 

92058-00 Spiranje žilnega katetra 
Izpiranje centralnega venskega katetra  

TERAPEVTSKI POSEGI – KRI IN KRVOTVORNI ORGANI 

1891 Terapevtski odvzem  in obdelava krvnega/kostnega  mozga 

13709-00 Odvzem krvi za transfuzijo 
Donacija krvi 

13760-00 In vitro obdelava kostnega mozga ali periferne krvi za avtologno transplantacijo matičnih celic 

Vključuje:  obdelavo kot dodatek pri visoki dozi kemoterapije  

 obdelavo s krioohranitvijo 

1892 Afereza 

13755-00 Donorske hemofereze 
Odvzem posameznih sestavin krvi za transfuzijo z aferezo   
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13750-00 Terapevtska plazmofereza 

13750-01 Terapevtska levkofereza 
Terapevtska levkocitofereza   

13750-02 Terapevtska eritrofereza 
Terapevtska eritrocitofereza  

13750-03 Terapevtska trombofereza 

13750-04 Afereza matičnih celic 

13750-05 Afereza matičnih celic z krioohranitvijo 

13750-06 Druge terapevtske hemofereze  

1893 Aplikacija krvi in krvnih izdelkov 

 0302 

13706-01 Transfuzija polne krvi 

 1615 

Transfuzija krvi, BDO  

Transfuzija polne krvi  

13706-02 Transfuzija zgoščenih celic 

 1615 

Transfuzija: 

• eritrocitov 

• zgoščenih celic 

• rdečih krvnih celic  

13706-03 Transfuzija trombocitov 
Transfuzija: 

• krvnih ploščic 

• trombocitov    

13706-04 Transfuzija levkocitov 
Infuzija donorskih levkocitov 

Transfuzija: 

• levkocitov 

• belih krvnih celic 

13706-05 Transfuzija gama-globulinov 
Injekcija ali tranfuzija: 

• gama-globulinov  

• imunoglobulinov 

• intravenskih imunoglobulinov (IVIG) 

92060-00 Transfuzija prej odvzete avtologne krvi  
Intraoperativna avtotransfuzija  

Transfuzija predhodno odvzete avtologne krvi ali krvne komponente 

92061-00 Transfuzija faktorjev koagulacije 
Transfuzija: 

• antihemofilnega faktorja 

• faktorjev koagulacije, NUD  

• krioprecipitata 

• faktorja VIII 

92062-00 Transfuzija drugega seruma  

 1615 

Tranfuzija: 

• albumina 

• plazme (sveže zmrznjene)  

92063-00 Transfuzija krvnih nadomestkov 



 

488 

 

 1615 

Hemodilucija 

Transfuzija: 

• krvnih razširjevalcev 

• Dextrana 

• Rheomacrodexa 

92064-00 Transfuzija drugih snovi 
Transfuzija: 

• krvnih nadomestkov 

• granulocitov 

92206-00 Izmenjalna transfuzija 
Izmenjalna transfuzija celotnega volumna krvi 

13306-00 Izmenjalna transfuzija pri otroku 
Izmenjalna transfuzija celotnega volumna krvi pri novorojenčku 

Vključuje:  venesekcijo 

Opomba: Novorojenček – živo rojstvo < 28 dni starosti 

TERAPEVTSKI POSEGI – PREBAVNI SISTEM 

Izključuje: terapevtskih vaj mišic požiralnika (96117-00 [1876]) 

1894 Neincizijski  vstavitveni ali dilatacijski posegi na prebavnem sistemu 

92065-00 Rektalna tamponada 

92066-00 Vstavitev rektalne cevke 
Zamenjava rektalne cevke 

92067-00 Dilatacija enterostomijske stome 

1895 Neincizijsko spiranje, čiščenje in lokalno vlivanje, prebavni sistem 

92036-00 Uvajanje nazogastrične cevke 
Intubacija zaradi dekompresije  

Izključuje: sonde Sengstaken (13506-00 [1899]) 

92037-00 Spiranje nazogastrične cevke 

Izključuje: spiranja želodca (14200-00 [1895]) 

14200-00 Spiranje želodca 

Opomba: Izvaja se zaradi zaužitega strupa   

92073-00 Spiranje gastrostome ali enterostome 

92074-00 Spiranje pankreatične cevke 

92096-00 Spiranje holecistostomije ali drugega žolčnega izvodila 

92075-00 Vlivanje tekočine v prebavni trakt, razen želodčne lavaže 

92076-00 Odstranitev zapečenega blata 
Odstranjevanje zapeke: 

• z izpiranjem 

• ročno 

Izključuje: odstranitve z uporabo: 

• debridementa in lavaže peritonealne votline (30396-00 [989]) 

• dilatacije anusa v splošni ali anorektalni anesteziji (32153-00 [940]) 
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92077-00 Drugo spiranje črevesa 

1896 Neincizijska  zamenjava ali odstranitev  terapevtskega pripomočka, prebavni sistem 

92078-00 Zamenjava nazogastrične ali ezofagostomijske cevi 

92079-00 Zamenjava cevke ali enerostomske naprave na tankem črevesju 

92080-00 Zamenjava cevke ali enerostomske naprave na debelem črevesju 

92081-00 Odstranitev retroperitonealne drenažne cevke 

92082-00 Odstranitev peritonealne drenaže 

92083-00 Odstranitev cevke iz tankega črevesja 

92084-00 Odstranitev cevke iz debelega črevesja ali slepiča  

92085-00 Odstranitev pankreatične cevke ali drena 

92098-00 Odstranitev holecistostomijske cevi 

92097-00 Odstranitev t-cevke, druge cevke žolčnega voda ali jeter 

Izključuje: odstranitve biliarnega stenta (30451-01 [960]) 

92141-00 Odstranitev priprav iz abdomna 
Odstranitev šivov iz abdominalne stene 

Izključuje: odstranitve protetične zaščite (90952-00 [987]) 

92086-00 Odstranitev drugega sredstva iz prebavnega trakta 
Odstranitev rektalne tamponade 

1897 Neincizijska odstranitev tujka ali kamenčka iz prebavnega trakta 

92087-00 Odstranitev tujka iz ust brez incizije 

92088-00 Odstranitev tujka iz debelega črevesja brez incizije 

92089-00 Odstranitev tujka iz umentne stome brez incizije 

92090-00 Odstranitev tujka iz rektuma ali anusa brez incizije 

1898 Zmanjšanje tekočine ali plinov 

14212-00 Zmanjšanje tekočine v vrinjenem delu 
Hidrostatično zmanjšanje v vrinjenem delu 

Vključuje:  klistir z barijem 

14212-01 Zmanjšanje plinov v vrinjenem delu 

1899 Drugi terapevtski posegi na prebavnem tarktu 

13500-00 Želodčna hipotermija 
Hlajenje želodca  

Vključuje:  cirkulacijo hladilnega sredstva v zaprtem krogu 

Opomba: Izvaja se pri krvavitvi prebavnega trakta  

13506-00 Gastroezofagealna balonska tamponada 
Ezofagealna tamponada 

Vključuje:  uporabo: 

• balonskega katetra Minnesota 
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• Sengstaken-Blakemorove sonde (balonskega katetra) 

Opomba: Izvaja se za nadzor krvavitve iz gastroezofagealnih varic  

92070-00 Manualno zmanjšanje prolapsa enterostome 

92071-00 Ročno zmanjševanje kile 

92094-00 Rektalna masaža 

Opomba: Izvaja se pri krčih levatorne mišice  

TERAPEVTSKI POSEGI – GENITOURINARNI SISTEM 

1900 Neincizijsko vstavljanje, zamenjava ali odstranitev terapevtskega pripomočka, genitalni 
trakt 

92104-00 Vaginalna tamponada 

92105-00 Vstavitev vaginalnega kalupa 

92106-00 Vstavitev diafragme v vagino 

92107-00 Vstavitev drugih kontracepcijskih pripomočkov 

Izključuje:  sprožitve: 

 • splava (glej kazalo: Sprožitev, splav) 

 • poroda (glej kazalo: Sprožitev, porod, z zdravili) 

92108-00 Zamenjava vaginalne diafragme 
Ponovna namestitev vaginalne diafragme   

92109-00 Zamenjava drugih vaginalnih kontracepcijskih pripomočkov 

92110-00 Zamenjava vaginalne ali vulvarne tamponade ali drena 

92111-00 Odstranitev intrauterinega tampona 

92112-00 Odstranitev vaginalnega ali vulvarnega tampona 

Izključuje: zamenjave (92110-00 [1900]) 

92113-00 Odstranitev vaginalne diafragme 

Izključuje: zamenjave (92108-00 [1900]) 

92114-00 Odstranitev drugih vaginalnih kontracepcijskih pripomočkov 

Izključuje: zamenjave (92109-00 [1900]) 

92115-00 Odstranitev prostatičnega stenta ali zvitka 

92116-00 Odstranitev drugih sredstev iz genitalnega trakta 
Odstranitev šivov iz genitalnega trakta 

1901 Neincizijsko spiranje, čiščenje in lokalno vlivanje, genitourinarni trakt 

92099-00 Spiranje nefrostome ali pielostome 

92100-00 Spiranje ureterostome ali ureteralnega katetra 

92102-00 Spiranje cistostome 

92103-00 Vaginalna kopel 

92101-00 Spiranje drugih urinskih katetrov 
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1902 Neincizijska odstranitev terapevtskega pripomočka iz urinarnega trakta 

36650-00 Odtsranitev pielostomske ali nefrostomske cevke 

Izključuje: zamenjave (36649-00 [1042]) 

92118-00 Odstranitev uretrostomske cevke ali uretralnega katetra 

Izključuje: endoskopske: 

• odstranitve ureternega stenta (36833-01 [1067]) 

• zamenjave: 

 • ureternega stenta (36800-01 [1090]) 

 • uretrostomske cevke (90367-00 [1069]) 

92121-00 Odstranitev cistotomijske cevke 

Izključuje: endoskopske zamenjave (36800-02 [1092]) 

92119-00 Odstranitev drugih drenažnih sredstev 
Odstranitev stalnega urinskega katetra 

Izključuje: endoskopske: 

• odstranitve stalnega urinskega katetra (36800-03 [1090]) 

• odstranitve uretralnega katetra (92118-00 [1902]) 

• zamenjave stalnega urinskega katetra(36800-01 [1090]) 

92120-00 Odstranitev uretralnega stenta 

92122-00 Odstranitev drugih sredstev iz urinarnega sistema 

1903 Neincizijska odstranitev tujka iz genitourinarnega trakta 

92123-00 Odstranitev tujka iz maternice brez incizije 

92124-00 Odstranitev tujka iz vagine brez incizije 

92125-00 Odstranitev tujka iz vulve brez incizije 

92126-00 Odstranitev tujka iz skrotuma ali penisa brez incizije 

1904 Drugi terapevtski postopki na genitourinarnem traktu 

96158-00 Trening mehurja 

 1433 

92131-00 Masaža prostate 

92132-00 Raztegovanje kožice penisa 

TERAPEVTSKI POSEGI – MIŠIČNOSKELETNI SISTEM 

Izključuje: terapevtskih vaj (glej blok [1876]) 

1905 Terapevtski posegi na mišično skeletnem sistemu 

96159-00 Stopnja gibljivosti/mišično testiranje s specializiranimi napravami 
Izokinetično testiranje 

50115-00 Manipulacija/imobilizacija sklepa, ki ni razvrščena drugje 
Manualna ruptura sklepa, BDO    

Sprostitev ali raztezanje sklepa, ki ni opredeljeno drugje  

Opomba: Manipulacija – učinkovit pasivni premik sklepa preko aktivne meje gibljivosti  

Imobilizacija – sprostitev dela(-ov) telesa za povečanje gibljivosti   
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96160-00 Fototerapija, sklep 
Zdravljenje sklepa z ultravijoličnimi žarki 

96161-00 Fototerapija, mehko tkivo 
Zdravljenje mehkih tkiv z ultravijoličnimi žarki 

92138-00 Odstranitev tujka iz glave ali vratu, brez incizije 
Odstranitev šivov iz glave in vratu  

Izključuje: odstranitve tujka iz očesa (glej kazalo: Odstranitev, tujek, oko) 

92140-00 Odstranitev ovoja iz prsnega koša, ki ni razvrščena drugje 

92142-00 Odstranitev drugih sredstev iz prsnega koša 
Odstranitev šivov iz prsnega koša 

DRUGI TERAPEVTSKI POSEGI 

1906 Vsaditev hormona ali živega tkiva 

 0030 

14203-00 Neposredna vstavitev hormona 
Vstavitev: 

• estrogena 

• progesterona 

Vključuje:  incizijo 

 šivanje 

14203-01 Neposredna vstavitev živega tkiva 

Vključuje:  incizijo 

 šivanje 

14206-00 Vstavitev hormona s kanilo 

14206-01 Vstavitev živega tkiva s kanilo 

1907 Elektrokonvulzivna terapija 

 0533 

Vključuje:  posvet 

 elektroencefalografijo 

 injekcijo mišičnega relaksanta 

 odmerjanje stimulanta 

Opomba: Koda 93341-XX Elektrokonvulzivna terapija [EKT] zahteva dvoznakovno pripono za navedbo 

števila EKT terapij, ki so bile izvedene med enim posegom.    

 

Pripone so v razponu od - 00 za nedoločeno število terapij, - 01 za 1 terapijo, - 02 za 2 terapiji itd. in se 

nadaljujejo do - 98 za 98 terapij in - 99 za  99 terapij. 

93341-00 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), nedoločeno število terapij 

93341-01 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 1 terapija 

93341-02 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 2 terapiji 

93341-03 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 3 terapije 

93341-04 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 4 terapije 

93341-05 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 5 terapij 

93341-06 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 6 terapij 
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93341-07 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 7 terapij 

93341-08 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 8 terapij 

93341-09 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 9 terapij 

93341-10 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 10 terapij 

93341-11 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 11 terapij 

93341-12 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 12 terapij 

93341-13 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 13 terapij 

93341-14 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 14 terapij 

93341-15 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 15 terapij 

93341-16 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 16 terapij 

93341-17 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 17 terapij 

93341-18 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 18 terapij 

93341-19 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 19 terapij 

93341-20 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 20 terapij 

93341-21 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 21 terapij 

93341-22 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 22 terapij 

93341-23 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 23 terapij 

93341-24 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 24 terapij 

93341-25 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 25 terapij 

93341-26 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 26 terapij 

93341-27 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 27 terapij 

93341-28 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 28 terapij 

93341-29 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 29 terapij 

93341-30 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 30 terapij 

93341-31 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 31 terapij 

93341-32 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 32 terapij 

93341-33 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 33 terapij 

93341-34 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 34 terapij 

93341-35 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 35 terapij 

93341-36 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 36 terapij 

93341-37 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 37 terapij 

93341-38 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 38 terapij 

93341-39 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 39 terapij 

93341-40 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 40 terapij 

93341-41 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 41 terapij 
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93341-42 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 42 terapij 

93341-43 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 43 terapij 

93341-44 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 44 terapij 

93341-45 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 45 terapij 

93341-46 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 46 terapij 

93341-47 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 47 terapij 

93341-48 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 48 terapij 

93341-49 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 49 terapij 

93341-50 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 50 terapij 

93341-51 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 51 terapij 

93341-52 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 52 terapij 

93341-53 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 53 terapij 

93341-54 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 54 terapij 

93341-55 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 55 terapij 

93341-56 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 56 terapij 

93341-57 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 57 terapij 

93341-58 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 58 terapij 

93341-59 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 59 terapij 

93341-60 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 60 terapij 

93341-61 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 61 terapij 

93341-62 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 62 terapij 

93341-63 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 63 terapij 

93341-64 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 64 terapij 

93341-65 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 65 terapij 

93341-66 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 66 terapij 

93341-67 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 67 terapij 

93341-68 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 68 terapij 

93341-69 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 69 terapij 

93341-70 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 70 terapij 

93341-71 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 71 terapij 

93341-72 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 72 terapij 

93341-73 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 73 terapij 

93341-74 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 74 terapij 

93341-75 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 75 terapij 

93341-76 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 76 terapij 
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93341-77 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 77 terapij 

93341-78 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 78 terapij 

93341-79 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 79 terapij 

93341-80 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 80 terapij 

93341-81 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 81 terapij 

93341-82 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 82 terapij 

93341-83 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 83 terapij 

93341-84 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 84 terapij 

93341-85 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 85 terapij 

93341-86 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 86 terapij 

93341-87 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 87 terapij 

93341-88 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 88 terapij 

93341-89 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 89 terapij 

93341-90 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 90 terapij 

93341-91 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 91 terapij 

93341-92 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 92 terapij 

93341-93 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 93 terapij 

93341-94 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 94 terapij 

93341-95 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 95 terapij 

93341-96 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 96 terapij 

93341-97 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 97 terapij 

93341-98 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 98 terapij 

93341-99 Elektrokonvulzivna terapija (EKT), 99 terapij 

1908 Drugi terapevtski postopki 

93173-00 Akupunktura 

92195-00 Spiranje katetra, ki ni razvrščeno drugje 

Izključuje: urinskega katetra (92101-00 [1901]) 

 ureteralnega (92100-00 [1901]) 

 žilnega (92058-00 [1890]) 

 ventrikularnega (90002-00 [5]) 

92049-00 Odstranitev torakalnega katetra ali drena 

92050-00 Odstranitev mediastinalnega drena 

92200-00 Odstranitev šivov, splošno 

Izključuje: odstranitve šivov na mestih, ki so opredeljena drugje (glej kazalo: Odstranitev, šivi) 

92201-00 Odstranitev tujka brez incizije, ki ni razvrščena drugje 

Izključuje: odstranitve: 

• tujka iz mest, ki so opredeljena drugje (glej kazalo: Odstranitev, tujek) 
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• šivov iz mest, ki so opredeljena drugje (glej kazalo: Odstranitev, šiv) 

92202-00 Odstranitev terapevtskega sredstva, ki ni razvrščeno drugje  

92203-00 Izbrizgavanje mleka 

96162-00 Masaža ali manipulacija vezivnih/mehkih tkiv, ki ni razvrščena drugje 
Vtiranje terapevtskega gela, kreme ali losjona v tkivo brazgotine ali rane  

Stimulacija točke, globinska ali sprostitvena terapija   

Opomba: Manualna terapija vključuje manipulacijo veznih/mehkih tkiv na telesu in se uporablja za vplivanje 

na živčni in mišični sistem ter na lokalni in splošni krvni in limfni obtok. Običajno se izvaja z 

rokami, lahko pa se uporabljajo tudi druge mehanske naprave, kot je npr. vibrator. Vključuje tehnike, 

kot so:   

 . akupresura, pritisk na akupunturne točke za lajšanje bolečine 

 . drgnjenje, izvajanje manjših, osredotočenih, globokih gibov, ki so omejeni na eno področje, tkivo se 

masira v krožni ali prečni smeri   

Izključuje: manipulacije sklepa (50115-00 [1905]) 

 masaže: 

• srca (pri zaprtem prsnem košu) (92053-00 [1890]) 

• prostate (92131-00 [1904]) 

• rektuma (92094-00 [1899]) 

92205-00 Neinvazivni terapevtski postopki, ki niso razvrščeni drugje 

ANASTEZIJA IN ANALGEZIJA 

ANASTEZIJA 

Opomba:  Kode v bloku [1909] in [1910] zahtevajo dvoznakovno pripono za navedbo ASA ocene. Spodaj je naveden seznam 

kod in opredelitev. Te dvoznakovne pripone se dodelijo samo na podlagi dokumentacije o vrsti anastezije. 

Anestezijska ocena bolnikovega stanja ASA (American Society of Anesthesiologists Physical Status Classification )  

 Spodnja tabela za navedbo ocene ASA je namenjena uporabi skupaj z ustreznimi kodami v blokih [1333] Analgezija in 

anestezija med porodom in carskim rezom, [1909] Prevodna anestezijo in [1910] Splošna anestezijo. Prvi znak 

dvoznakovne pripone kode posega je ocena ASA, ki je predstavljena v prvem stolpcu.  

 Drugi znak dvoznakovne pripone pove, ali je na obrazcu za anestezijo poleg ocene ASA zabeležen tudi modifikator 'E' . 'E' 

pomeni postopek, ki se izvaja kot nujen in je lahko povezan s suboptimalno možnostjo spremembe tveganja. Modifikator 

'E' se zabeleži s številko '0'. 

 Te podatke je treba zabeležiti na obrazcu za anastezijo pred dodelitvijo teh kod. Če ni podatkov o oceni ASA ali če 

modifikator nujnosti ni naveden, se mesto zapolni s številko '9'. 

 

Prvi znak 

Razred ASA     Opis  
 1  Zdrav bolnik brez spremljajočih bolezni  

 2  Bolnik z blago in urejeno kronično boleznijo brez funkcionalnih posledic na tarčnih organih  

 3  Bolnik s kronično boleznijo, ki povroča okvare na tarčnih organih in njihovo zmerno in blago insuficienco 

 4  Bolnik s hudo kronično boleznijo, ki ogroža življenje 

 5  Moribunden bolnik, za katerega se pričakuje, da bo brez operativnega posega umrl v 24 urah 

 6  Možgansko mrtev bolnik, ki je darovalec organov 

 9  Ni dokumentacije o oceni ASA 

Drugi znak 

Oznaka nujnosti  Oznaka  Opis  

 E 0  nujen operativni poseg  
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  9  poseg, ki ni nujen ali ni poznan  

Izključuje: anesteziološke preoperativne ocene (glej blok [1821]) 

1909 Prevodna anestezija   

 0031 

See extension codes 

Opomba: Modifikator nujnosti '0' ni veljaven pri oceni ASA 6 

92508-10 Osrednji živčni blok, ASA 10 
Kavdalna  }  

Epiduralna }  injekcija/infuzija   

Spinalna }  

Koda tudi pri izvajanju: 

• kontinuirane (pooperativne) infuzije osrednjega živčnega bloka (92516-00 [1912]) 

Izključuje: infuzije pri: 

• porodu (92506 [1333]) 

• porodu (92507 [1333]) 

92508-19 Osrednji živčni blok, ASA 19 
Kavdalna  }  

Epiduralna }  injekcija/infuzija   

Spinalna }  

Koda tudi pri izvajanju: 

• kontinuirane (pooperativne) infuzije osrednjega živčnega bloka (92516-00 [1912]) 

Izključuje: infuzije pri: 

• porodu (92506 [1333]) 

• porodu (92507 [1333] 

92508-20 Osrednji živčni blok, ASA 20 
Kavdalna  }  

Epiduralna }  injekcija/infuzija   

Spinalna }  

Koda tudi pri izvajanju: 

• kontinuirane (pooperativne) infuzije osrednjega živčnega bloka (92516-00 [1912]) 

Izključuje: infuzije: 

• porodu (92506 [1333]) 

• porodu (92507 [1333] 

92508-29 Osrednji živčni blok, ASA 29 
Kavdalna  }  

Epiduralna }  injekcija/infuzija   

Spinalna }  

Koda tudi pri izvajanju: 

• kontinuirane (pooperativne) infuzije osrednjega živčnega bloka (92516-00 [1912]) 

Izključuje: infuzije pri: 

• porodu (92506 [1333]) 

• porodu (92507 [1333] 

92508-30 Osrednji živčni blok, ASA 30 
Kavdalna  }  

Epiduralna }  injekcija/infuzija   

Spinalna }  

Koda tudi pri izvajanju: 

• kontinuirane (pooperativne) infuzije osrednjega živčnega bloka (92516-00 [1912]) 

Izključuje: infuzije pri: 

• porodu (92506 [1333]) 
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• porodu (92507 [1333] 

92508-39 Osrednji živčni blok, ASA 39 
Kavdalna  }  

Epiduralna }  injekcija/infuzija   

Spinalna }  

Koda tudi pri izvajanju: 

• kontinuirane (pooperativne) infuzije osrednjega živčnega bloka (92516-00 [1912]) 

Izključuje: infuzije pri: 

• porodu (92506 [1333]) 

• porodu (92507 [1333] 

92508-40 Osrednji živčni blok, ASA 40 
Kavdalna  }  

Epiduralna }  injekcija/infuzija   

Spinalna }  

Koda tudi pri izvajanju: 

• kontinuirane (pooperativne) infuzije osrednjega živčnega bloka (92516-00 [1912]) 

Izključuje: infuzije pri: 

• porodu (92506 [1333]) 

• porodu (92507 [1333] 

92508-49 Osrednji živčni blok, ASA 49 
Kavdalna  }  

Epiduralna }  injekcija/infuzija   

Spinalna }  

Koda tudi pri izvajanju: 

• kontinuirane (pooperativne) infuzije osrednjega živčnega bloka (92516-00 [1912]) 

Izključuje: infuzije pri: 

• porodu (92506 [1333]) 

• porodu (92507 [1333] 

92508-50 Osrednji živčni blok, ASA 50 
Kavdalna  }  

Epiduralna }  injekcija/infuzija   

Spinalna }  

Koda tudi pri izvajanju: 

• kontinuirane (pooperativne) infuzije osrednjega živčnega bloka (92516-00 [1912]) 

Izključuje: infuzije pri: 

• porodu (92506 [1333]) 

• porodu (92507 [1333] 

92508-59 Osrednji živčni blok, ASA 59 
Kavdalna  }  

Epiduralna }  injekcija/infuzija   

Spinalna }  

Koda tudi pri izvajanju: 

• kontinuirane (pooperativne) infuzije osrednjega živčnega bloka (92516-00 [1912]) 

Izključuje: infuzije pri: 

• porodu (92506 [1333]) 

• porodu (92507 [1333] 

92508-69 Osrednji živčni blok, ASA 69 
Kavdalna  }  

Epiduralna }  injekcija/infuzija   

Spinalna }  

Koda tudi pri izvajanju: 

• kontinuirane (pooperativne) infuzije osrednjega živčnega bloka (92516-00 [1912]) 
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Izključuje: infuzije pri: 

• porodu (92506 [1333]) 

• porodu (92507 [1333] 

92508-90 Osrednji živčni blok, ASA 90 
Kavdalna  }  

Epiduralna }  injekcija/infuzija   

Spinalna }  

Koda tudi pri izvajanju: 

• kontinuirane (pooperativne) infuzije osrednjega živčnega bloka (92516-00 [1912]) 

Izključuje: infuzije pri: 

• porodu (92506 [1333]) 

• porodu (92507 [1333] 

92508-99 Osrednji živčni blok, ASA 99 
Kavdalna  }  

Epiduralna }  injekcija/infuzija   

Spinalna }  

Koda tudi pri izvajanju: 

• kontinuirane (pooperativne) infuzije osrednjega živčnega bloka (92516-00 [1912]) 

Izključuje: infuzije pri: 

• porodu (92506 [1333]) 

• porodu (92507 [1333] 

92509-10 Področna anestezija glave in vratu, ASA 10  

Koda tudi pri izvajanju:  

• kontinuirane (pooperativne) infuzije pri področni anesteziji glave in vratu (92517-00 [1912]) 

92509-19 Področna anestezija glave in vratu, ASA 19 

Koda tudi pri izvajanju:  

• kontinuirane (pooperativne) infuzije pri področni anesteziji glave in vratu (92517-00 [1912]) 

92509-20 Področna anestezija glave in vratu, ASA 20 

Koda tudi pri izvajanju:  

• kontinuirane (pooperativne) infuzije pri področni anesteziji glave in vratu (92517-00 [1912]) 

92509-29 Področna anestezija glave in vratu, ASA 29 

Koda tudi pri izvajanju:  

• kontinuirane (pooperativne) infuzije pri področni anesteziji glave in vratu (92517-00 [1912]) 

92509-30 Področna anestezija glave in vratu, ASA 30 

Koda tudi pri izvajanju:  

• kontinuirane (pooperativne) infuzije pri področni anesteziji glave in vratu (92517-00 [1912]) 

92509-39 Področna anestezija glave in vratu, ASA 39 

Koda tudi pri izvajanju:  

• kontinuirane (pooperativne) infuzije pri področni anesteziji glave in vratu (92517-00 [1912]) 

92509-40 Področna anestezija glave in vratu, ASA 40 

Koda tudi pri izvajanju:  

• kontinuirane (pooperativne) infuzije pri področni anesteziji glave in vratu (92517-00 [1912]) 

92509-49 Področna anestezija glave in vratu, ASA 49 

Koda tudi pri izvajanju:  

• kontinuirane (pooperativne) infuzije pri področni anesteziji glave in vratu (92517-00 [1912]) 

92509-50 Področna anestezija glave in vratu, ASA 50 
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Koda tudi pri izvajanju:  

• kontinuirane (pooperativne) infuzije pri področni anesteziji glave in vratu (92517-00 [1912]) 

92509-59 Področna anestezija glave in vratu, ASA 59 

Koda tudi pri izvajanju:  

• kontinuirane (pooperativne) infuzije pri področni anesteziji glave in vratu (92517-00 [1912]) 

92509-69 Področna anestezija glave in vratu, ASA 69 

Koda tudi pri izvajanju:  

• kontinuirane (pooperativne) infuzije pri področni anesteziji glave in vratu (92517-00 [1912]) 

92509-90 Področna anestezija glave in vratu, ASA 90 

Koda tudi pri izvajanju:  

• kontinuirane (pooperativne) infuzije pri področni anesteziji glave in vratu (92517-00 [1912]) 

92509-99 Področna anestezija glave in vratu, ASA 99 

Koda tudi pri izvajanju:  

• kontinuirane (pooperativne) infuzije pri področni anesteziji glave in vratu (92517-00 [1912])  

92510-10 Področna anestezija trupa, ASA 10  

Koda tudi pri izvajanju:  

• kontinuirane (pooperativne) infuzije pri področni anesteziji trupa (92517-01 [1912]) 

92510-19 Področna anestezija trupa, ASA 19 

Koda tudi pri izvajanju:  

• kontinuirane (pooperativne) infuzije pri področni anesteziji trupa (92517-01 [1912]) 

92510-20 Področna anestezija trupa, ASA 20 

Koda tudi pri izvajanju:  

• kontinuirane (pooperativne) infuzije pri področni anesteziji trupa (92517-01 [1912]) 

92510-29 Področna anestezija trupa, ASA 29 

Koda tudi pri izvajanju:  

• kontinuirane (pooperativne) infuzije pri področni anesteziji trupa (92517-01 [1912]) 

92510-30 Področna anestezija trupa, ASA 30 

Koda tudi pri izvajanju:  

• kontinuirane (pooperativne) infuzije pri področni anesteziji trupa (92517-01 [1912]) 

92510-39 Področna anestezija trupa, ASA 39 

Koda tudi pri izvajanju:  

• kontinuirane (pooperativne) infuzije pri področni anesteziji trupa (92517-01 [1912]) 

92510-40 Področna anestezija trupa, ASA 40 

Koda tudi pri izvajanju:  

• kontinuirane (pooperativne) infuzije pri področni anesteziji trupa (92517-01 [1912]) 

92510-49 Področna anestezija trupa, ASA 49 

Koda tudi pri izvajanju:  

• kontinuirane (pooperativne) infuzije pri področni anesteziji trupa (92517-01 [1912]) 

92510-50 Področna anestezija trupa, ASA 50 

Koda tudi pri izvajanju:  

• kontinuirane (pooperativne) infuzije pri področni anesteziji trupa (92517-01 [1912]) 

92510-59 Področna anestezija trupa, ASA 59 
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Koda tudi pri izvajanju:  

• kontinuirane (pooperativne) infuzije pri področni anesteziji trupa (92517-01 [1912]) 

92510-69 Področna anestezija trupa, ASA 69 

Koda tudi pri izvajanju:  

• kontinuirane (pooperativne) infuzije pri področni anesteziji trupa (92517-01 [1912]) 

92510-90 Področna anestezija trupa, ASA 90 

Koda tudi pri izvajanju:  

• kontinuirane (pooperativne) infuzije pri področni anesteziji trupa (92517-01 [1912]) 

92510-99 Področna anestezija trupa, ASA 99 

Koda tudi pri izvajanju:  

• kontinuirane (pooperativne) infuzije pri področni anesteziji trupa (92517-01 [1912]) 

92511-10 Področna anestezija zgornje okončine, ASA 10  

Koda tudi pri izvajanju:  

• kontinuirane (pooperativne) infuzije pri področni anesteziji zgornje okončine (92517-02 [1912]) 

92511-19 Področna anestezija zgornje okončine, ASA 19 

Koda tudi pri izvajanju:  

• kontinuirane (pooperativne) infuzije pri področni anesteziji zgornje okončine (92517-02 [1912]) 

92511-20 Področna anestezija zgornje okončine, ASA 20 

Koda tudi pri izvajanju:  

• kontinuirane (pooperativne) infuzije pri področni anesteziji zgornje okončine (92517-02 [1912]) 

92511-29 Področna anestezija zgornje okončine, ASA 29 

Koda tudi pri izvajanju:  

• kontinuirane (pooperativne) infuzije pri področni anesteziji zgornje okončine (92517-02 [1912]) 

92511-30 Področna anestezija zgornje okončine, ASA 30 

Koda tudi pri izvajanju:  

• kontinuirane (pooperativne) infuzije pri področni anesteziji zgornje okončine (92517-02 [1912]) 

92511-39 Področna anestezija zgornje okončine, ASA 39 

Koda tudi pri izvajanju:  

• kontinuirane (pooperativne) infuzije pri področni anesteziji zgornje okončine (92517-02 [1912]) 

 

92511-40 Področna anestezija zgornje okončine, ASA 40 

Koda tudi pri izvajanju:  

• kontinuirane (pooperativne) infuzije pri področni anesteziji zgornje okončine (92517-02 [1912]) 

92511-49 Področna anestezija zgornje okončine ASA 49 

Koda tudi pri izvajanju:  

• kontinuirane (pooperativne) infuzije pri področni anesteziji zgornje okončine (92517-02 [1912]) 

92511-50 Področna anestezija zgornje okončine ASA 50 

Koda tudi pri izvajanju:  

• kontinuirane (pooperativne) infuzije pri področni anesteziji zgornje okončine (92517-02 [1912]) 

92511-59 Področna anestezija zgornje okončine, ASA 59 

Koda tudi pri izvajanju:  

• kontinuirane (pooperativne) infuzije pri področni anesteziji zgornje okončine (92517-02 [1912]) 

92511-69 Področna anestezija zgornje okončine, ASA 69 
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Koda tudi pri izvajanju:  

• kontinuirane (pooperativne) infuzije pri področni anesteziji zgornje okončine (92517-02 [1912]) 

92511-90 Področna anestezija zgornje okončine, ASA 90 

Koda tudi pri izvajanju:  

• kontinuirane (pooperativne) infuzije pri področni anesteziji zgornje okončine (92517-02 [1912]) 

92511-99 Področna anestezija zgornje okončine, ASA 99 

Koda tudi pri izvajanju:  

• kontinuirane (pooperativne) infuzije pri področni anesteziji zgornje okončine (92517-02 [1912]) 

92512-10 Področna anestezija spodnje okončine, ASA 10  

Koda tudi pri izvajanju:  

• kontinuirane (pooperativne) infuzije pri področni anesteziji spodnje okončine (92517-03 [1912]) 

92512-19 Področna anestezija spodnje okončine, ASA 19 

Koda tudi pri izvajanju:  

• kontinuirane (pooperativne) infuzije pri področni anesteziji spodnje okončine (92517-03 [1912]) 

92512-20 Področna anestezija spodnje okončine, ASA 20 

Koda tudi pri izvajanju:  

• kontinuirane (pooperativne) infuzije pri področni anesteziji spodnje okončine (92517-03 [1912]) 

92512-29 Področna anestezija spodnje okončine, ASA 29 

Koda tudi pri izvajanju:  

• kontinuirane (pooperativne) infuzije pri področni anesteziji spodnje okončine (92517-03 [1912]) 

92512-30 Področna anestezija spodnje okončine, ASA 30 

Koda tudi pri izvajanju:  

• kontinuirane (pooperativne) infuzije pri področni anesteziji spodnje okončine (92517-03 [1912]) 

92512-39 Področna anestezija spodnje okončine, ASA 39 

Koda tudi pri izvajanju:  

• kontinuirane (pooperativne) infuzije pri področni anesteziji spodnje okončine (92517-03 [1912]) 

92512-40 Področna anestezija spodnje okončine, ASA 40 

Koda tudi pri izvajanju:  

• kontinuirane (pooperativne) infuzije pri področni anesteziji spodnje okončine (92517-03 [1912]) 

92512-49 Področna anestezija spodnje okončine, ASA 49 

Koda tudi pri izvajanju:  

• kontinuirane (pooperativne) infuzije pri področni anesteziji spodnje okončine (92517-03 [1912]) 

92512-50 Področna anestezija spodnje okončine, ASA 50 

Koda tudi pri izvajanju:  

• kontinuirane (pooperativne) infuzije pri področni anesteziji spodnje okončine (92517-03 [1912]) 

92512-59 Področna anestezija spodnje okončine, ASA 59 

Koda tudi pri izvajanju:  

• kontinuirane (pooperativne) infuzije pri področni anesteziji spodnje okončine (92517-03 [1912]) 

92512-69 Področna anestezija spodnje okončine, ASA 69 

Koda tudi pri izvajanju:  

• kontinuirane (pooperativne) infuzije pri področni anesteziji spodnje okončine (92517-03 [1912]) 

92512-90 Področna anestezija spodnje okončine, ASA 90 
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Koda tudi pri izvajanju:  

• kontinuirane (pooperativne) infuzije pri področni anesteziji spodnje okončine (92517-03 [1912]) 

92512-99 Področna anestezija spodnje okončine, ASA 99 

Koda tudi pri izvajanju:  

• kontinuirane (pooperativne) infuzije pri področni anesteziji spodnje okončine (92517-03 [1912]) 

92519-10 Intravenozni blok, ASA 10  
Bierov blok 

Retrogradna perfuzija okončine  

92519-19 Intravenozni blok, ASA 19 
Bierov blok 

Retrogradna perfuzija okončine 

92519-20 Intravenozni blok, ASA 20 
Bierov blok 

Retrogradna perfuzija okončine 

92519-29 Intravenozni blok, ASA 29 
Bierov blok 

Retrogradna perfuzija okončine 

92519-30 Intravenozni blok, ASA 30 
Bierov blok 

Retrogradna perfuzija okončine 

92519-39 Intravenozni blok, ASA 39 
Bierov blok 

Retrogradna perfuzija okončine 

92519-40 Intravenozni blok, ASA 40 
Bierov blok 

Retrogradna perfuzija okončine 

92519-49 Intravenozni blok, ASA 49 
Bierov blok 

Retrogradna perfuzija okončine 

92519-50 Intravenozni blok, ASA 50 
Bierov blok 

Retrogradna perfuzija okončine 

92519-59 Intravenozni blok, ASA 59 
Bierov blok 

Retrogradna perfuzija okončine 

92519-69 Intravenozni blok, ASA 69 
Bierov blok 

Retrogradna perfuzija okončine 

92519-90 Intravenozni blok, ASA 90 
Bierov blok 

Retrogradna perfuzija okončine 

92519-99 Intravenozni blok, ASA 99 
Bierov blok 

Retrogradna perfuzija okončine 

92513-10 Lokalna anestezija, ASA 10  
Injekcija lokalnega anestetika 

Topična anestezija 

Opomba:  Izvaja se za lokalno omrtvičenje tkiva 

Izključuje: retrogradne perfuzije okončine (92519 [1909])  

92513-19 Lokalna anestezija, ASA 19 
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Injekcija lokalnega anestetika 

Topična anestezija 

Opomba:  Izvaja se za lokalno omrtvičenje tkiva  

Izključuje: retrogradne perfuzije okončine (92519 [1909])  

92513-20 Lokalna anestezija, ASA 20 
Injekcija lokalnega anestetika 

Topična anestezija 

Opomba:  Izvaja se za lokalno omrtvičenje tkiva  

Izključuje: retrogradne perfuzije okončine (92519 [1909])  

92513-29 Lokalna anestezija, ASA 29 
Injekcija lokalnega anestetika/injekcijska 

Topična anestezija 

Opomba:  Izvaja se za lokalno omrtvičenje tkiva  

Izključuje: retrogradne perfuzije okončine (92519 [1909])  

92513-30 Lokalna anestezija, ASA 30 
Injekcija lokalnega anestetika 

Topična anestezija 

Opomba:  Izvaja se za lokalno omrtvičenje tkiva  

Izključuje: retrogradne perfuzije okončine (92519 [1909])  

92513-39 Lokalna anestezija, ASA 39 
Injekcija lokalnega anestetika 

Topična anestezija 

Opomba:  Izvaja se za lokalno omrtvičenje tkiva  

Izključuje: retrogradne perfuzije okončine (92519 [1909])  

92513-40 Lokalna anestezija, ASA 40 
Injekcija lokalnega anestetika 

Topična anestezija 

Opomba:  Izvaja se za lokalno omrtvičenje tkiva  

Izključuje: retrogradne perfuzije okončine (92519 [1909])  

92513-49 Lokalna anestezija, ASA 49 
Injekcija lokalnega anestetika 

Topična anestezija 

Opomba:  Izvaja se za lokalno omrtvičenje tkiva  

Izključuje: retrogradne perfuzije okončine (92519 [1909])  

92513-50 Lokalna anestezija, ASA 50 
Injekcija lokalnega anestetika 

Topična anestezija 

Opomba:  Izvaja se za lokalno omrtvičenje tkiva  

Izključuje: retrogradne perfuzije okončine (92519 [1909])  

92513-59 Lokalna anestezija, ASA 59 
Injekcija lokalnega anestetika 

Topična anestezija 

Opomba:  Izvaja se za lokalno omrtvičenje tkiva  

Izključuje: retrogradne perfuzije okončine (92519 [1909])  
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92513-69 Lokalna anestezija, ASA 69 
Injekcija lokalnega anestetika 

Topična anestezija 

Opomba:  Izvaja se za lokalno omrtvičenje tkiva  

Izključuje: retrogradne perfuzije okončine (92519 [1909])  

92513-90 Lokalna anestezija, ASA 90 
Injekcija lokalnega anestetika 

Topična anestezija 

Opomba:  Izvaja se za lokalno omrtvičenje tkiva  

Izključuje: retrogradne perfuzije okončine (92519 [1909])  

92513-99 Lokalna anestezija, ASA 99 
Injekcija lokalnega anestetika 

Topična anestezija 

Opomba:  Izvaja se za lokalno omrtvičenje tkiva  

Izključuje: retrogradne perfuzije okončine (92519 [1909])  

1910 Možganska anestezija 

 0031 

See extension codes 

Opomba: Modifikator nujnosti '0' ni veljaven pri oceni ASA 6 

92514-10 Splošna anestezija, ASA 10 
Splošna anestezija: 

• plinska 

• inhalacijska 

• intravenska 

Vključuje:  uporabo umetne dihalne poti  

92514-19 Splošna anestezija, ASA 19 
Splošna anestezija: 

• plinska 

• inhalacijska 

• intravenska 

Vključuje:  uporabo umetne dihalne poti  

92514-20 Splošna anestezija, ASA 20 
Splošna anestezija: 

• plinska 

• inhalacijska 

• intravenska 

Vključuje:  uporabo umetne dihalne poti  

92514-29 Splošna anestezija, ASA 29 
Splošna anestezija: 

• plinska 

• inhalacijska 

• intravenska 

Vključuje:  uporabo umetne dihalne poti  

92514-30 Splošna anestezija, ASA 30 
Splošna anestezija: 

• plinska 

• inhalacijska 

• intravenska 
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Vključuje:  uporabo umetne dihalne poti  

92514-39 Splošna anestezija, ASA 39 
Splošna anestezija: 

• plinska 

• inhalacijska 

• intravenska 

Vključuje:  uporabo umetne dihalne poti  

92514-40 Splošna anestezija, ASA 40 
Splošna anestezija: 

• plinska 

• inhalacijska 

• intravenska 

Vključuje:  uporabo umetne dihalne poti  

92514-49 Splošna anestezija, ASA 49 
Splošna anestezija: 

• plinska/ s plini 

• inhalacijska 

• intravenska 

Vključuje:  uporabo umetne dihalne poti  

92514-50 Splošna anestezija, ASA 50 
Splošna anestezija: 

• plinska 

• inhalacijska 

• intravenska 

Vključuje:  uporabo umetne dihalne poti  

92514-59 Splošna anestezija, ASA 59 
Splošna anestezija: 

• plinska 

• inhalacijska 

• intravenska 

Vključuje:  uporabo umetne dihalne poti  

92514-69 Splošna anestezija, ASA 69 
Splošna anestezija: 

• plinska 

• inhalacijska 

• intravenska 

Vključuje:  uporabo umetne dihalne poti  

92514-90 Splošna anestezija, ASA 90 
Splošna anestezija: 

• plinska 

• inhalacijska 

• intravenska 

Vključuje:  uporabo umetne dihalne poti  

92514-99 Splošna anestezija, ASA 99 
Splošna anestezija: 

• plinska 

• inhalacijska 

• intravenska 

Vključuje:  uporabo umetne dihalne poti  

92515-10 Sedacija ob ohranjeni zavesti, ASA 10 
Sedacija: 

• plinska 
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• inhalacijska 

• intravenska 

Izključuje: uporabe umetne dihalne poti (92514 [1910]) 

92515-19 Sedacija ob ohranjeni zavesti, ASA 19 
Sedacija: 

• plinska 

• inhalacijska 

• intravenska 

Izključuje: uporabe umetne dihalne poti (92514 [1910]) 

92515-20 Sedacija ob ohranjeni zavesti, ASA 20 
Sedacija: 

• plinska 

• inhalacijska 

• intravenska 

Izključuje: uporabe umetne dihalne poti (92514 [1910]) 

92515-29 Sedacija ob ohranjeni zavesti, ASA 29 
Sedacija: 

• plinska 

• inhalacijska 

• intravenska 

Izključuje: uporabe umetne dihalne poti (92514 [1910]) 

92515-30 Sedacija ob ohranjeni zavesti, ASA 30 
Sedacija: 

• plinska 

• inhalacijska 

• intravenska 

Izključuje: uporabe umetne dihalne poti (92514 [1910]) 

92515-39 Sedacija ob ohranjeni zavesti, ASA 39 
Sedacija: 

• plinska 

• inhalacijska 

• intravenska 

Izključuje: uporabe umetne dihalne poti (92514 [1910]) 

92515-40 Sedacija ob ohranjeni zavesti, ASA 40 
Sedacija: 

• plinska 

• inhalacijska 

• intravenska 

Izključuje: uporabe umetne dihalne poti (92514 [1910]) 

92515-49 Sedacija ob ohranjeni zavesti, ASA 49 
Sedacija: 

• plinska 

• inhalacijska 

• intravenska 

Izključuje: uporabe umetne dihalne poti (92514 [1910]) 

92515-50 Sedacija ob ohranjeni zavesti, ASA 50 
Sedacija: 

• plinska 

• inhalacijska 

• intravenska 

Izključuje: uporabe umetne dihalne poti (92514 [1910]) 
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92515-59 Sedacija ob ohranjeni zavesti, ASA 59 
Sedacija: 

• plinska 

• inhalacijska 

• intravenska 

Izključuje: uporabe umetne dihalne poti (92514 [1910]) 

92515-69 Sedacija ob ohranjeni zavesti, ASA 69 
Sedacija: 

• plinska 

• inhalacijska 

• intravenska 

Izključuje: uporabe umetne dihalne poti (92514 [1910]) 

92515-90 Sedacija ob ohranjeni zavesti, ASA 90 
Sedacija: 

• plinska 

• inhalacijska 

• intravenska 

Izključuje: uporabe umetne dihalne poti (92514 [1910]) 

92515-99 Sedacija ob ohranjeni zavesti, ASA 99 
Sedacija: 

• plinska 

• inhalacijska 

• intravenska 

Izključuje: uporabe umetne dihalne poti (92514 [1910]) 

ANALGEZIJA 

1912 Po-postopkovna analgezija 

 0031 

Opomba: Kode v tem bloku se uporabljajo samo, če se opisan postopek začne v porodnišnici in/ali v 

operacijski dvorani (operacija ali okrevanje) in obstaja dokumentacija o kontinuirani pooperativni  

infuziji/injekciji bolusa/polnitvi.  

92516-00 Oskrba osrednjega živčnega bloka 
Kontinuirana perioperativna infuzija osrednjega živčnega bloka  

• kavdalna  

• epiduralna  

• spinalna 

Vključuje:  analgezijo s črpalko, ki jo bolnik uravnava sam 

Najprej kodirajte: 

• osrednji živčni blok (92508 [1909], 92506, 92507 [1333]) 

92517-00 Oskrba področne anestezije glave in vratu 
Kontinuirana perioperativna infuzija pri področni anesteziji glave in vratu 

Vključuje:  analgezijo s črpalko, ki jo bolnik uravnava sam 

Najprej kodirajte: 

• področno anestezijo glave in vratu k (92509 [1909]) 

92517-01 Oskrba področne anestezije trupa 
Kontinuirana perioperativna infuzija pri področni anesteziji trupa 

Vključuje:  analgezijo s črpalko, ki jo bolnik uravnava sam 

Najprej kodirajte: 

• področno anestezijo trupa (92510 [1909]) 
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92517-02 Oskrba področne anestezije zgornje okončine 
Kontinuirana perioperativna infuzija pri področni anesteziji zgornje okončine 

Vključuje:  analgezijo s črpalko, ki jo bolnik uravnava sam 

Najprej kodirajte: 

• področno anestezijo zgornje okončine (92511 [1909]) 

92517-03 Oskrba področne anestezije spodnje okončine 
Kontinuirana perioperativna infuzija pri področni anesteziji spodnje okončine 

Vključuje:  analgezijo s črpalko, ki jo bolnik uravnava sam 

Najprej kodirajte: 

• področno anestezijo spodnje okončine (92512 [1909]) 

90030-00 Pooperativna podkožna infuzija analgetika 
Protibolečinska črpalka  

Pooperativna perkutana infuzija analgetika        

Vključuje:  analgezijo s črpalko, ki jo bolnik uravnava sam 

92518-00 Pooperativna i.v. infuzija za nadzor nad bolečino 
Analgezija z infuzijsko črpalko, ki jo bolnik uravnava sam 

92518-01 Pooperativna i.v. infuzija analgetika 

Izključuje: analgezije s črpalko, ki jo bolnik uravnava sam (92518-00 [1912]) 

POSEGI ZA PODPORO BOLNIKA 

Opomba:  Postopki, ki niso diagnostični ali treapevtski  

PODPORA 

1914 Podporni posegi 

Opomba: Postopki, katerih namen je zgolj zagotoviti pomoč pacientu. Kakršno koli terapevtsko zdravljenje, 

npr. svetovanje, pouk, trening veščin ali terapevtske vaje, ni vključeno.  

96163-00 Podpora aktivnostim, ki so povezane s skrbjo zase 
Podpora pacientu pri: 

• kopanju/tuširanju 

• ščetkanju zob  

• oblačenju [oblačilih] 

• prehranjevanju  

• hranjenju  

• vnosu hrane [pitje] [hranjenje] 

• negi 

• uporabi stranišča 

• umivanju las 

96164-00 Podpora aktivnostim, povezanih s skrbjo za zdravje 
Pomoč pacientu pri: 

• diagnostični preiskavi/nadzoru (za stanja, kot so amputacijski krn, astma, diabetes itd.)  

• negi nog/stopal (npr. striženju ali piljenju nepatoloških nohtov na nogah) 

• zdravilih  

• ustni higieni  

• samoinjiciranju  

• negi stome 
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96165-00 Podpora pri nameščanju pomožnih ali prilagoditvenih pripomočkov, pomoči ali priprav 

Opomba: Za seznam pomožnih ali prilagoditvenih priprav, pomoči ali opreme glej blok [1870] 

96166-00 Podpora aktivnostim, povezanim s položajem telesa, mobilnostjo, gibanjem 
Pomoč pacientu pri hoji 

96167-00 Podpora aktivnostim, povezanih s transportom 
Pomoč pacientu pri premikanju do/od: 

• kadi/tuša 

• postelje 

• stola 

• tal 

• stranišča 

• prevoznega sredstva 

96168-00 Podpora aktivnostim, povezanih z domačim okoljem 
Pomoč pacientu pri: 

• čiščenju  

• varčevanju z energijo  

• vrtnarjenju  

• gospodinjenju/vzdrževanju  

• pranju in likanju 

• pripravi obrokov 

• varnostnih postopkih okoli doma  

• nakupovanju 

96169-00 Podpora aktivnostim, povezanih s starševstvom 
Pomoč pacientu pri: 

• hranjenju dojenčka 

• pomiritvi dojenčka 

Izključuje: izbrizgavanja mleka (92203-00 [1908]) 

DRUGI POSEGI ZA PODPORO BOLNIKA 

1915 Drugi posegi za podporo bolnika 

96171-00 Spremljanje ali transport bolnika 
Spremljanje bolnika do drugega izvajalca storitev ali agencije znotraj ali izven zdravstvenega objekta  

96107-00 Koordinacija služb 

Opomba: Koordinacija služb – vključuje urejanje, omogočanje in usklajevanje obsega storitev za zadovoljitev 

bolnikovih potreb 

Izključuje: svetovanja in pouka za: 

• finančno gospodarjenje (96078-00 [1867]) 

• ureditev doma (96077-00 [1867]) 

• samopomoč in podporo (96075-00 [1867]) 

96108-00 Odvetništvo 

Opomba: Zastopanje ali obramba bolnikovih interesov za lažji dostop in uporabo storitev  

96187-00 Duhovna (pastoralna) podpora (pomoč) 
Predstavitev pastoralne/duhovne službe   

Pastoralni/duhovni pogovori 

Duhovna/čustvena podpora  

Opomba: Izraz pastoralna/duhovna oskrba je povezan z uvedbo te storitve in vzpostavitvijo stika/odnosa, ki 

omogoča pastoralni/duhovni pogovor za ohranjanje dobrega duhovnega počutja in zdravljenja  
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GENERALIZIRANI SORODNI ZDRAVSTVENI POKLICI  

GENERALIZIRANI SORODNI POSTOPKI 

1916 Generalizirani sorodni postopki 

 0032 

95550-00 Sorodni zdravstveni postopki, dietetika 

95550-01 Sorodni zdravstveni postopki, socialno delo 

95550-02 Sorodni zdravstveni postopki, delovna terapija 

95550-03 Sorodni zdravstveni postopki, fizioterapija 

95550-04 Sorodni zdravstveni postopki, podiatrija/ zdravljenje bolezni nog 

95550-05 Sorodni zdravstveni postopki, govorna terapija 

95550-06 Sorodni zdravstveni postopki, avdiologija 

95550-07 Sorodni zdravstveni postopki, ortoptika 

95550-08 Sorodni zdravstveni postopki, protetika in ortoptika 

95550-09 Sorodni zdravstveni postopki, lekarna 

95550-10 Sorodni zdravstveni postopki, psihologija 

95550-12 Sorodni zdravstveni postopki, pastoralna (duhovna) oskrba 

95550-13 Sorodni zdravstveni postopki, terapija z glasbo 

95550-14 Edukacija o diabetesu  

95550-11 Sorodni zdravstveni postopki, drugi 

FARMAKOTERAPEVTSKI POSEGI  

FARMKOTERAPIJA   

1920 Aplikacija farmakoterapije   

 0042 See extension codes for type of agent 

Dajanja zdravil za sistemski učinek 

Izključuje: dajanja: 

• krvi in drugih snovi (glejte blok [1893]) 

• sredstva za: 

 • anastezijo (glej bloke[1333], [1909] in [1910]) 

 • imunizacijo (glej bloke[1881] do [1884]) 

 • lokalni učinek (glej kazalo: Injekcija, po mestih ali Injekcija, po tipih, po mestih) 

 • obravnavo zunajmaterične nosečnosti (glej blok [1256]) 

 • lajšanje bolečin (glej bloke [31] do [37] in [60] do [66] in [1552]) 

 • perfuzijo (glej blok [1886]) 

 • cepljenje (glej blok [1881] do [1883]) 

kirurške uporabe kemoterapevtskih sredstev (glej blok [741]) 

Opomba: Naslednji seznam pripon je namenjen za uporabo skupaj s kodami v bloku [1920] 

     Dajanja zdravil  

 

-00 Antineoplastično zdravilo 
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 0044

Zdravila za zdravljenje neoplazem in/ali ostalih stanj, ki so povezana z neoplazmami  

Izključuje: kirurške kateterizacije z dodajanjem kemoterapevtskih sredstev (glej blok [741]) 

-01 Trombolitično zdravilo 

Izključuje: kirurške kateterizacije z dodajanjem kemoterapevtskih sredstev (glej blok [741]) 

-02 Protimikrobno zdravilo 

 1615 

Antibakterijsko  

Antibiotično 

Antimikotik 

Antiprotozoik 

Protivirusno 

Izključuje: uporabe za zdravljenje neoplazem in/ali ostalih stanj, ki so povezana z neoplazmami (-00) 

-03 Steroid 
Kortikosteroidi 

Izključuje: uporabe za zdravljenje neoplazem in/ali ostalih stanj, ki so povezana z neoplazmami (-00) 

-04 Antidot 

 1923 

Acetilcistein 

Protitelesa 

Antivenini 

Digoksin 

Antagonisti težkih kovin 

-06 Inzulin 

-07 Prehrambena spojina 

 1615 

-08  Elektroliti 

 1615 

-09 Druga in neopredeljena zdravila  

96196-00 Intraarterijska kemoterapija 

Koda se uporablja tudi pri: 

• polnitvi infuzijske črpalke (96209 [1920]) 

96196-01 Intraarterijska tromboliza 

Koda se uporablja tudi pri: 

• polnitvi infuzijske črpalke (96209 [1920]) 

96196-02 Intraarterijska aplikacija protimikrobnega zdravila 

Koda se uporablja tudi pri: 

• polnitvi infuzijske črpalke (96209 [1920]) 

96196-03 Intraarterijska aplikacija steroida 

Koda se uporablja tudi pri: 

• polnitvi infuzijske črpalke (96209 [1920]) 

96196-04 Intraraterijska aplikacija antidota 

Koda se uporablja tudi pri: 

• polnitvi infuzijske črpalke (96209 [1920]) 

96196-06 Intraarterijska aplikacija inzulina 
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Koda se uporablja tudi pri: 

• polnitvi infuzijske črpalke (96209 [1920]) 

96196-07 Intraarterijska aplikacija prehrambenih spojin 

Koda se uporablja tudi pri: 

• polnitvi infuzijske črpalke (96209 [1920]) 

96196-08 Intraarterijska aplikacija elektrolitov 

Koda se uporablja tudi pri: 

• polnitvi infuzijske črpalke (96209 [1920]) 

96196-09 Intraarterijska aplikacija drugih in nedoločenih zdravil 

Koda se uporablja tudi pri: 

• polnitvi infuzijske črpalke (96209 [1920]) 

96197-00 Intramuskularna injekcija antineoplastičnega zdravila 

96197-01 Intramuskularna injekcija trombolitičnega zdravila 

96197-02 Intramuskularna injekcija protimikrobnega zdravila 

96197-03 Intramuskularna injekcija steroida 

96197-04 Intramuskularna injekcija antidota 

96197-06 Intramuskularna injekcija inzulina 

96197-07 Intramuskularna injekcija prehrambenih spojin 

96197-08 Intramuskularna injekcija elektrolitov 

96197-09 Intramuskularna injekcija drugih, neopredeljenih zdravil 

96198-00 Intratekalna injekcija antineoplastičnega zdravila 

Koda se uporablja tudi pri: 

• polnitvi infuzijske črpalke (96209 [1920]) 

96198-01 Intratekalna injekcija trombolitičnega zdravila 

Koda se uporablja tudi pri: 

• polnitvi infuzijske črpalke (96209 [1920]) 

96198-02 Intratekalna injekcija protimikrobnega zdravila 

Koda se uporablja tudi pri: 

• polnitvi infuzijske črpalke (96209 [1920]) 

96198-03 Intratekalna injekcija steroida 

Koda se uporablja tudi pri: 

• polnitvi infuzijske črpalke (96209 [1920]) 

96198-04 Intratekalna injekcija antidota 

Koda se uporablja tudi pri: 

• polnitvi infuzijske črpalke (96209 [1920]) 

96198-06 Intratekalna injekcija inzulina 

Koda se uporablja tudi pri: 

• polnitvi infuzijske črpalke (96209 [1920]) 

96198-07 Intratekalna injekcija prehrambenih spojin 

Koda se uporablja tudi pri: 

• polnitvi infuzijske črpalke (96209 [1920]) 
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96198-08 Intratekalna injekcija elektrolitov 

Koda se uporablja tudi pri: 

• polnitvi infuzijske črpalke (96209 [1920]) 

96198-09 Intratekalna injekcija drugih, neopredeljenih zdravil 

Koda se uporablja tudi pri: 

• polnitvi infuzijske črpalke (96209 [1920]) 

96199-00 Intravenozna injekcija antineoplastičnega zdravila 
Injekcija zdravila skozi: 

• infuzijsko odprtino 

• kateter port-a-cath  

• rezervoar (podkožni) 

• trajno vensko valvulo 

• venski kateter 

Koda se uporalja tudi pri: 

• vstavitvi, odstranitvi in reviziji naprave za žilni pristop (glej blok [766]) 

• polnitvi infuzijske črpalke (96209 [1920]) 

Izključuje: kirurške kateterizacije z dodajanjem kemoterapevtskih sredstev (glej [741]) 

96199-01 Intravenozna injekcija trombolitičnega zdravila 
Injekcija zdravila skozi: 

• infuzijsko odprtino 

• kateter port-a-cath  

• rezervoar (podkožni) 

• trajno vensko valvulo 

• venski kateter 

Koda se uporalja tudi pri: 

• vstavitvi, odstranitvi in reviziji naprave za žilni pristop (glej blok [766]) 

• polnitvi infuzijske črpalke (96209 [1920]) 

Izključuje: kirurške kateterizacije z dodajanjem kemoterapevtskih sredstev (glej [741]) 

96199-02 Intravenozna injekcija protimikrobnega zdravila 
Injekcija zdravila skozi: 

• infuzijsko odprtino 

• kateter port-a-cath  

• rezervoar (podkožni) 

• trajno vensko valvulo 

• venski kateter 

Koda se uporalja tudi pri: 

• vstavitvi, odstranitvi in reviziji naprave za žilni pristop (glej blok [766]) 

• polnitvi infuzijske črpalke (96209 [1920]) 

Izključuje: kirurške kateterizacije z dodajanjem kemoterapevtskih sredstev (glej [741]) 

96199-03 Intravenozna injekcija steroida 
Injekcija zdravila skozi: 

• infuzijsko odprtino 

• kateter port-a-cath  

• rezervoar (podkožni) 

• trajno vensko valvulo 

• venski kateter 

Koda se uporalja tudi pri: 

• vstavitvi, odstranitvi in reviziji naprave za žilni pristop (glej blok [766]) 

• polnitvi infuzijske črpalke (96209 [1920]) 

Izključuje: kirurške kateterizacije z dodajanjem kemoterapevtskih sredstev (glej [741]) 

96199-04 Intravenozna injekcija antidota 
Injekcija zdravila skozi: 

• infuzijsko odprtino 
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• kateter port-a-cath  

• rezervoar (podkožni) 

• trajno vensko valvulo 

• venski kateter 

Koda se uporalja tudi pri: 

• vstavitvi, odstranitvi in reviziji naprave za žilni pristop (glej blok [766]) 

• polnitvi infuzijske črpalke (96209 [1920]) 

Izključuje: kirurške kateterizacije z dodajanjem kemoterapevtskih sredstev (glej [741]) 

 

96199-06 Intravenozna injekcija inzulina 
Injekcija zdravila skozi: 

• infuzijsko odprtino 

• kateter port-a-cath  

• rezervoar (podkožni) 

• trajno vensko valvulo 

• venski kateter 

Koda se uporalja tudi pri: 

• vstavitvi, odstranitvi in reviziji naprave za žilni pristop (glej blok [766]) 

• polnitvi infuzijske črpalke (96209 [1920]) 

Izključuje: kirurške kateterizacije z dodajanjem kemoterapevtskih sredstev (glej [741]) 

96199-07 Intravenozna injekcija prehrambenih spojin 
Injekcija zdravila skozi: 

• infuzijsko odprtino 

• kateter port-a-cath  

• rezervoar (podkožni) 

• trajno vensko valvulo 

• venski kateter 

Koda se uporalja tudi pri: 

• vstavitvi, odstranitvi in reviziji naprave za žilni pristop (glej blok [766]) 

• polnitvi infuzijske črpalke (96209 [1920]) 

Izključuje: kirurške kateterizacije z dodajanjem kemoterapevtskih sredstev (glej [741]) 

96199-08 Intravenozna injekcija elektrolitov 
Injekcija zdravila skozi: 

• infuzijsko odprtino 

• kateter port-a-cath  

• rezervoar (podkožni) 

• trajno vensko valvulo 

• venski kateter 

Koda se uporalja tudi pri: 

• vstavitvi, odstranitvi in reviziji naprave za žilni pristop (glej blok [766]) 

• polnitvi infuzijske črpalke (96209 [1920]) 

Izključuje: kirurške kateterizacije z dodajanjem kemoterapevtskih sredstev (glej [741]) 

96199-09 Intravenozna injekcija drugih, neopredeljenih zdravil  
Injekcija zdravila skozi: 

• infuzijsko odprtino 

• kateter port-a-cath  

• rezervoar (podkožni) 

• trajno vensko valvulo 

• venski kateter 

Koda se uporalja tudi pri: 

• vstavitvi, odstranitvi in reviziji naprave za žilni pristop (glej blok [766]) 

• polnitvi infuzijske črpalke (96209 [1920]) 

Izključuje: kirurške kateterizacije z dodajanjem kemoterapevtskih sredstev (glej [741]) 

96200-00 Subkutana injekcija antineoplastičnega zdravila  
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Koda se uporablja tudi pri: 

• polnitvi infuzijske črpalke (96209 [1920]) 

96200-01 Subkutana injekcija trombolitičnega zdravila 

Koda se uporablja tudi pri: 

• polnitvi infuzijske črpalke (96209 [1920]) 

96200-02 Subkutana injekcija protimikrobnega zdravila 

Koda se uporablja tudi pri: 

• polnitvi infuzijske črpalke (96209 [1920]) 

96200-03 Subkutana injekcija steroida 

Koda se uporablja tudi pri: 

• polnitvi infuzijske črpalke (96209 [1920]) 

96200-04 Subkutana injekcija antidota 

Koda se uporablja tudi pri: 

• polnitvi infuzijske črpalke (96209 [1920]) 

96200-06 Subkutana injekcija inzulina   

Koda se uporablja tudi pri: 

• polnitvi infuzijske črpalke (96209 [1920]) 

96200-07 Subkutana injekcija prehrambenih spojin 

Koda se uporablja tudi pri: 

• polnitvi infuzijske črpalke (96209 [1920]) 

96200-08 Subkutana injekcija elektrolitov  

Koda se uporablja tudi pri: 

• polnitvi infuzijske črpalke (96209 [1920]) 

96200-09 Subkutana injekcija drugih, neopredeljenih zdravil 

Koda se uporablja tudi pri: 

• polnitvi infuzijske črpalke (96209 [1920]) 

96201-00 Intrakavitarna injekcija antineoplastičnega zdravila 

96201-01 Intrakavitarna injekcija trombolitičnega zdravila 

96201-02 Intrakavitarna injekcija protimikrobnega zdravila 

96201-03 Intrakavitarna injekcija steroida 

96201-04 Intrakavitarna injekcija antidota 

96201-06 Intrakavitarna injekcija inzulina 

96201-07 Intrakavitarna injekcija prehrambenih spojin 

96201-08 Intrakavitarna injekcija elektrolitov  

96201-09 Intrakavitarna injekcija drugih, neopredeljenih zdravil 

96202-00 Enteralno dajanje antineoplastičnega zdravila 

96202-01 Enteralno dajanje trombolitičnega zdravila 

96202-02 Enteralno dajanje protimikrobnega zdravila 

96202-03 Enteralno dajanje steroida  

96202-04 Enteralno dajanje antidota 
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96202-06 Enteralno dajanje inzulina 

96202-07 Enteralno dajanje prehrambenih spojin 

96202-08 Enteralno dajanje elektrolitov  

96202-09 Enteralno dajanje drugih, neopredeljenih zdravil 

96203-00 Oralno dajanje antineoplastičnega zdravila 
Sublingvalno dajanje zdravila 

96203-01 Oralno dajanje trombolitičnega zdravila 
Sublingvalno dajanje zdravila 

96203-02 Oralno dajanje protimikrobnega zdravila 
Sublingvalno dajanje zdravila 

96203-03 Oralno dajanje steroida  
Sublingvalno dajanje zdravila 

96203-04 Oralno dajanje antidota 
Sublingvalno dajanje zdravila 

96203-06 Oralno dajanje inzulina 
Sublingvalno dajanje zdravila 

96203-07 Oralno dajanje prehrambenih spojin 
Sublingvalno dajanje zdravila 

96203-08 Oralno dajanje elektrolitov 
Sublingvalno dajanje zdravila 

96203-09 Oralno dajanje drugih, neopredeljenih zdravil 
Sublingvalno dajanje zdravila 

96205-00 Drugi načini dajanja antineoplastičnega zdravila 
Aplikacija zdravila skozi odprtino   

Intradermalna injekcija  

Iontoforeza 

Topična  }  

Transdermalna } aplikacija zdravila 

Izključuje: oralnega dajanja zdravila (96203 [1920]) 

96205-01 Drugi načini dajanja trombolitičnega zdravila 
Aplikacija zdravila skozi odprtino   

Intradermalna injekcija  

Iontoforeza 

Topična  }  

Transdermalna } aplikacija zdravila 

Izključuje: oralnega dajanja zdravila (96203 [1920]) 

96205-02 Drugi načini dajanja protimikrobnega zdravila 
Aplikacija zdravila skozi odprtino   

Intradermalna injekcija  

Iontoforeza 

Topična  }  

Transdermalna } aplikacija zdravila 

Izključuje: oralnega dajanja zdravila (96203 [1920]) 

96205-03 Drugi načini dajanja steroida 
Aplikacija zdravila skozi odprtino   

Intradermalna injekcija  

Iontoforeza 

Topična  }  

Transdermalna } aplikacija zdravila 
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Izključuje: oralnega dajanja zdravila (96203 [1920]) 

96205-04 Drugi načini dajanja antidota 
Aplikacija zdravila skozi odprtino   

Intradermalna injekcija  

Iontoforeza 

Topična  }  

Transdermalna } aplikacija zdravila 

Izključuje: oralnega dajanja zdravila (96203 [1920]) 

96205-06 Drugi načini dajanja inzulina 
Aplikacija zdravila skozi odprtino   

Intradermalna injekcija  

Iontoforeza 

Topična  }  

Transdermalna } aplikacija zdravila 

Izključuje: oralnega dajanja zdravila (96203 [1920]) 

96205-07 Drugi načini dajanja prehrambenih spojin 
Aplikacija zdravila skozi odprtino   

Intradermalna injekcija  

Iontoforeza 

Topična  }  

Transdermalna } aplikacija zdravila 

Izključuje: oralnega dajanja zdravila (96203 [1920])) 

96205-08 Drugi načini dajanja elektrolitov 
Aplikacija zdravila skozi odprtino   

Intradermalna injekcija  

Iontoforeza 

Topična  }  

Transdermalna } aplikacija zdravila 

Izključuje: oralnega dajanja zdravila (96203 [1920]) 

96205-09 Drugi načini dajanja drugih, neopredeljenih zdravil 
Aplikacija zdravila skozi odprtino   

Intradermalna injekcija  

Iontoforeza 

Topična  }  

Transdermalna } aplikacija zdravila 

Izključuje: oralnega dajanja zdravila (96203 [1920]) 

96206-00 Neopredeljen način dajanja antineoplastičnega zdravila 

96206-01 Neopredeljen način dajanja trombolitičnega zdravila 

96206-02 Neopredeljen način dajanja protimikrobnega zdravila 

96206-03 Neopredeljen način dajanja steroida 

96206-04 Neopredeljen način dajanja antidota 

96206-06 Neopredeljen način dajanja inzulina 

96206-07 Neopredeljen način dajanja prehrambenih spojin 

96206-08 Neopredeljen način dajanja elektrolitov 

96206-09 Neopredeljen način dajanja drugih, neopredeljenih zdravil 

96209-00 Polnitev infuzijske črpalke z antineoplastičnim zdravilom 
Polnjenje infuzijske naprave ali (zunanje) infuzijske črpalke 

Vključuje:  vzdrževanje: 
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• priklop 

• izklop 

• izpiranje 

• vbrizgavanje izotopa za testiranje črpalke  

Opomba: Infuzijska naprava je (zunanja) infuzijska črpalka, ki je priključena na vensko valvulo ali na venski, 

spinalni ali drug kateter za infuzijo snovi preko daljšega časovnega obdobja.  

Koda tudi pri: 

• dajanju zdravila (glej kazalo: Kemoterapevtsko zdravljenje, po smereh) 

Izključuje:  vzdrževanja (13942-02 [1922]) 

96209-01 Polnitev infuzijske črpalke z trombolitičnim zdravilom 
Polnjenje infuzijske naprave ali (zunanje) infuzijske črpalke 

Vključuje:  vzdrževanje: 

• priklop 

• izklop 

• izpiranje 

• vbrizgavanje izotopa za testiranje črpalke  

Opomba: Infuzijska naprava je (zunanja) infuzijska črpalka, ki je priključena na vensko valvulo ali na venski, 

spinalni ali drug kateter za infuzijo snovi preko daljšega časovnega obdobja.  

Koda tudi pri: 

• dajanju zdravila (glej kazalo: Kemoterapevtsko zdravljenje, po smereh) 

Izključuje: vzdrževanja (13942-02 [1922]) 

96209-02 Polnitev infuzijske črpalke z protimikrobnim zdravilom 
Polnjenje infuzijske naprave ali (zunanje) infuzijske črpalke 

Vključuje:  vzdrževanje: 

• priklop 

• izklop 

• izpiranje 

• vbrizgavanje izotopa za testiranje črpalke  

Opomba: Infuzijska naprava je (zunanja) infuzijska črpalka, ki je priključena na vensko valvulo ali na venski, 

spinalni ali drug kateter za infuzijo snovi preko daljšega časovnega obdobja. 

Koda tudi pri: 

• dajanju zdravila (glej kazalo: Kemoterapevtsko zdravljenje, po smereh) 

Izključuje:  vzdrževanja (13942-02 [1922]) 

96209-03 Polnitev infuzijske črpalke s steroidi 
Polnjenje infuzijske naprave ali (zunanje) infuzijske črpalke 

Vključuje:  vzdrževanje: 

• priklop 

• izklop 

• izpiranje 

• vbrizgavanje izotopa za testiranje črpalke  

Opomba: Infuzijska naprava je (zunanja) infuzijska črpalka, ki je priključena na vensko valvulo ali na venski, 

spinalni ali drug kateter za infuzijo snovi preko daljšega časovnega obdobja.  

Koda tudi pri: 

• dajanju zdravila (glej kazalo: Kemoterapevtsko zdravljenje, po smereh) 

Izključuje: vzdrževanja (13942-02 [1922]) 

96209-04 Polnitev infuzijske črpalke z antidotom  
Polnjenje infuzijske naprave ali (zunanje) infuzijske črpalke 

Vključuje:  vzdrževanje: 

• priklop 
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• izklop 

• izpiranje 

• vbrizgavanje izotopa za testiranje črpalke  

Opomba: Infuzijska naprava je (zunanja) infuzijska črpalka, ki je priključena na vensko valvulo ali na venski, 

spinalni ali drug kateter za infuzijo snovi preko daljšega časovnega obdobja.  

Koda tudi pri: 

• dajanju zdravila (glej kazalo: Kemoterapevtsko zdravljenje, po smereh) 

Izključuje: vzdrževanja (13942-02 [1922]) 

96209-06 Polnitev infuzijske črpalke z inzulinom  
Polnjenje infuzijske naprave ali (zunanje) infuzijske črpalke 

Vključuje:  vzdrževanje: 

• priklop 

• izklop 

• izpiranje 

• vbrizgavanje izotopa za testiranje črpalke  

Opomba: Infuzijska naprava je (zunanja) infuzijska črpalka, ki je priključena na vensko valvulo ali na venski, 

spinalni ali drug kateter za infuzijo snovi preko daljšega časovnega obdobja.  

Koda tudi pri: 

• dajanju zdravila (glej kazalo: Kemoterapevtsko zdravljenje, po smereh) 

Izključuje: vzdrževanja (13942-02 [1922]) 

96209-07 Polnitev infuzijske črpalke z prehrambeno spojino 
Polnjenje infuzijske naprave ali (zunanje) infuzijske črpalke 

Vključuje:  vzdrževanje: 

• priklop 

• izklop 

• izpiranje 

• vbrizgavanje izotopa za testiranje črpalke  

Opomba: Infuzijska naprava je (zunanja) infuzijska črpalka, ki je priključena na vensko valvulo ali na venski, 

spinalni ali drug kateter za infuzijo snovi preko daljšega časovnega obdobja.  

Koda tudi pri: 

• dajanju zdravila (glej kazalo: Kemoterapevtsko zdravljenje, po smereh) 

Izključuje:  vzdrževanja (13942-02 [1922]) 

96209-08 Polnitev infuzijske črpalke z elektroliti 
Polnjenje infuzijske naprave ali (zunanje) infuzijske črpalke 

Vključuje:  vzdrževanje: 

• priklop 

• izklop 

• izpiranje 

• vbrizgavanje izotopa za testiranje črpalke  

Opomba: Infuzijska naprava je (zunanja) infuzijska črpalka, ki je priključena na vensko valvulo ali na venski, 

spinalni ali drug kateter za infuzijo snovi preko daljšega časovnega obdobja.  

Koda tudi pri: 

• dajanju zdravila (glej kazalo: Kemoterapevtsko zdravljenje, po smereh) 

Izključuje: vzdrževanja (13942-02 [1922]) 

96209-09 Polnitev infuzijske črpalke z  drugimi, neopredeljenimi zdravili 
Polnjenje infuzijske naprave ali (zunanje) infuzijske črpalke 

Vključuje:  vzdrževanje: 

• priklop 

• izklop 
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• izpiranje 

• vbrizgavanje izotopa za testiranje črpalke  

Opomba: Infuzijska naprava je (zunanja) infuzijska črpalka, ki je priključena na vensko valvulo ali na venski, 

spinalni ali drug kateter za infuzijo snovi preko daljšega časovnega obdobja.  

Koda tudi pri: 

• dajanju zdravila (glej kazalo: Kemoterapevtsko zdravljenje, po smereh) 

Izključuje: vzdrževanja (13942-02 [1922]) 

1922 Drugi postopki povezani s farmakoterapijo 

90762-00 Planiranje kemoterapevtskega zdravljenja, prvi krog; primarno zdravljenje (prvi ciklus) 

90762-01 Planiranje kemoterapevtskega zdravljenja, drugi krog; sekundarno zdravljenje (drugi blok) 

13939-02 Vzdrževanje trajne venske valvule 
Vzdrževanje:  

• infuzijske odprtine 

• katetra port-a-cath  

• rezervoarja (podkožnega) 

Vključuje:  katetrizacijo 

 spiranje  

 odvzem vzorca izločka za obdelavo 

Opomba: Trajna venska valvula je vstavljen venski kateter z pritrjenim rezervoarjem.   

Izključuje:  
• žilnega katetra brez pritrjenega rezervoarja (92058-00 [1890]) 

• dajanja zdravila (96199 [1920]) 

 

 

 

13942-02 Vzdrževanje infuzijske črpalke 
Vzdrževanje infuzijske naprave ali (zunanje) infuzijske črpalke  

Vključuje:  • izpiranje 

 • vbrizgavanje izotopa za testiranje črpalke 

Opomba: Infuzijska naprava je (zunanja) infuzijska črpalka, ki je priključena na vensko valvulo ali na venski, 

spinalni ali drug kateter za infuzijo snovi preko daljšega časovnega obdobja. 

Izključuje: vzdrževanja s: 

• polnitvijo infuzijske črpalke (96209 [1920]) 
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POGLAVJE 20 

SLIKOVNI POSEGI 
(BLOKI 1940–2016) 

ULTRAZVOK 
Ehografija 

Ultrasonografija 

1940 Ultrazvok glave in vratu 

Izključuje: intraoperativnega ultrazvoka (55054-00 [1949]) 

55030-00 Ultrazvok orbite 
Ultrazvok očesa (dvodimenzionalni) (enodimenzionalni) 

55028-00 Ultrazvok glave 
Ehoencefalografija  

Izključuje: kefalometrije zarodka  (55700-01 [1943]) 

   ultrazvoka orbite (55030-00 [1940]) 

55032-00 Ultrazvok vratu 

Izključuje: doplerske preiskave karotidnih arterij (glej bloka [1944] in [1946]) 

1941 Ultrazvok dojke 

Izključuje: intraoperativnega ultrazvoka (55054-00 [1949]) 

55070-00 Ultrazvok dojk - ena dojka 

55076-00 Ultrazvok dojk - obe dojki  

1942 Ultrazvok srca 

Ehokardiografija  

Vključuje:  izvedbo postopkov: 

• z uporabo: 

 • barvne doplerske preiskave  

 • doplerske preiskave (kontinuirane)(pulzne) 

 • mehanske sektorske sonde 

 • ultrazvočne sonde 

• z video zapisom 

55113-00 Dvodimenzionalni in M-mode ultrazvok srca 

55118-00 Dvodimenzionalna transezofagealna ehokardiografija 

55130-00 Intaroperativna dvodimenzionalna transezofagealna ehokardiografija 

Vključuje:  oceno delovanja srca pred in po kiruškem posegu 
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1943 Ultrazvok trebuha in male medenice 

Izključuje: intraoperativnega ultrazvoka (55054-00 [1949]) 

55036-00 Ultrazvok trebuha 

Vključuje:   ultrazvok mehurja 

Izključuje: trebušne stene (55812-00 [1950]) 

   ultrazvoka za stanja, povezana z nosečnostjo (55700 [1943], 55729-01 [1945]) 

55038-00 Ultrazvok sečil 

Izključuje: ultrazvoka trebuha (55036-00 [1943]) 

   transrektalnega ultrazvoka prostate, dna mehurja in uretre (55600-00 [1943]) 

   ultrazvoka mehurja (55084-00 [1943]) 

55084-00 Ultrazvok mehurja 

Izključuje: transrektalnega ultrazvoka prostate, dna mehurja in uretre (55600-00 [1943]) 

55044-00 Ultrazvok male medenice pri moškem 

55600-00 Transrektalni ultrazvok prostate, dna mehurja in uretre  

Izključuje: samo ultrazvoka mehurja (55084-00 [1943]) 

55048-00 Ultrazvok skrotuma  

55731-00 Ultrazvok ženske medenice 

Vključuje:  infuzijo solne raztopine v endometrijsko votlino 

Izključuje: ultrazvoka za stanja, povezana z nosečnostjo (55700 [1943], 55729-01 [1945]) 

55700-00 Ultrazvok za ugotavljanje fetalnih anomalij 

55700-01 Ultrazvok za meritev rasti zarodka 

Vključuje:  ultrazvočno kefalometrijo zarodka 

55700-02 Ultrazvok trebuha ali medenice za ugotavljanje drugih stanj, povezanih z nosečnostjo 
Ultrazvočna: 

• lokalizacija placente 

• pelvimetrija 

Ultrazvok gravidne maternice, BDO 

1944 Doplerska preiskava žil glave, karotid ali vertebralk 

Vključuje:  B-mode ultrazvok in doplersko meritev pretoka s spektralno analizo  

Izključuje: izdelavo žilnega odvoda (55294 [1948]) 

55274-00 Doplerska preiskava ekstrakranialnih žil, karotid ali vertebralk 

Vključuje:  doplersko preiskavo: 

• anonimne arterije 

• subklavijske arterije 

 okulopletizmografijo 

 doplersko preiskavo vratnih žil 

55280-00 Doplerska preiskava intrakranialnih žil 
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1945 Doplerska preiskava žil v prsni votlini in trebuhu 

Vključuje:  B-mode ultrazvok in doplersko meritev pretoka s spektralno analizo 

Izključuje: intraoperativnega ultrazvoka (55054-00 [1949]) 

   izdelave žilnega odvoda (55294 [1948]) 

55276-00 Doplerska preiskava trebušnih žil,aorte in iliakalnih arterij,vene kave in iliakalnih ven 

Izključuje: doplerske preiskave za stanja, povezana z nosečnostjo (55700 [1943], 55729-01 [1945]) 

55278-00 Doplerska preiskava ledvičnih arterij in trebušnih žil 

Vključuje:  doplersko preiskavo: 

• aorte 

• iliakalnih žil  

• spodnje votle vene  

Izključuje: doplerske preiskave za stanja, povezana z nosečnostjo (55700 [1943], 55729-01 [1945]) 

55729-01 Doplerska preiskava popkovne arterije 

Vključuje:  oceno volumna amnijske tekočine 

1946 Doplerska preiskava žil noge in roke  

Vključuje:  B-mode ultrazvok in doplersko meritev pretoka s spektralno analizo 

Izključuje: intraoperativnega ultrazvoka (55054-00 [1949]) 

   izdelave žilnega obvoda (55294 [1948]) 

55248-00 Doplerska preiskava arterij ali obvodnega vsadka (bypass graft) na roki, enostransko 

55248-01 Doplerska preiskava arterij ali žilnih obvodov obeh zgornjih okončin  

55252-00 Doplerska preiskava ven na roki, na eni strani 

Izključuje: doplerske preiskave venskega obvoda na roki (55248-00 [1946]) 

55252-01 Doplerska preiskava ven obeh zgornjih okončin 

Izključuje: doplerske preiskave venskih obvodov obeh zgornjih okončin (55248-01 [1946]) 

55238-00 Doplerska preiskava arterij ali obvoznih vsadkov ( bypass grafts) noge; na eni strani 

55238-01 Doplerska preiskava arterij ali žilnih obvodov obeh spodnjih okončin 

55244-00 Doplerska preiskava ven na nogi, na eni strani 

Izključuje: doplerske preiskave venskega obvoda na nogi (55238-00 [1946]) 

55244-01 Doplerska preiskava ven obeh spodnjih okončin 

Izključuje: doplerske preiskave venskih obvodov obeh spodnjih okončin (55238-01 [1946]) 

55292-00 Doplerska preiskava umetne arteriovenske povezave na zgornji okončini 

55292-01 Doplerska preiskava umetne arteriovenske povezave na spodnji okončini 
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1947 Dopleerska preiskava kavernoznih teles penisa (erektilna disfunkcija) 

Vključuje:  B-mode ultrazvok in doplersko meritev pretoka s spektralno analizo 

Izključuje: intraoperativnega ultrazvoka (55054-00 [1949]) 

   izdelave žilnega obvoda (55294 [1948]) 

55282-00 Doplerska preiskava arterij penisa 

Vključuje:  kavernozno arterijo  

 dorzalno arterijo 

55284-00 Doplerska preiskava kavernoznega tkiva penisa 

1948 Doplerska preiskava drugih žil 

Vključuje:  B-mode ultrazvok in doplersko meritev pretoka s spektralno analizo 

Izključuje: intraoperativnega ultrazvoka (55054-00 [1949]) 

90911-00 Doplerska preiskava drugih žil 
Doplerska preiskava žil, ki niso opredeljene drugje   

Izključuje: izdelave žilnega obvoda (55294 [1948]) 

55294-00 Doplerska preiskava arterij pred izdelavo žilnega obvoda 

55294-01 Doplerska preiskava ven pred izdelavo žilnega obvoda 

55294-02 Doplerska preiskava arterij in ven pred izdelavo žilnega obvoda 

1949 Intraoperativni ultrazvok 

Kodirajte tudi: 

• izveden(e) kirurški(-e) poseg(e)   

Izključuje: intaroperativne transezofagealne ehokardiografije (55130-00 [1942]) 

  transrektalnega ultrazvoka prostate, dna mehurja in uretre (55600-00 [1943]) 

30441-00 Intraoperativni ultrazvok za razvrščanje (staging) tumorjev v trebuhu 

30439-02 Intraoperativni ultrzvok biliarnega trakta 

55848-00 Intraoperativni ultrazvok kostno-mišičnega sistema 

55054-00 Intraoperativni ultrazvok na drugih mestih 
Ultrazvok v povezavi s kirurškim posegom z interventnimi tehnikami 

1950 Ultrazvok na drugih mestih 

Izključuje: intraoperativnega ultrazvoka (glej blok [1949]) 

55800-00 Ultrazvok dlani ali zapestja 

55804-00 Ultrazvok podlahti ali komolca 

55808-00 Ultrazvok nadlahti ali ramena 

55812-00 Ultrazvok stene prsnega koša ali trebušne stene 

55816-00 Ultrazvok kolka 

55816-01 Ultrazvok dimelj 
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55824-00 Ultrazvok zadnjice 

55824-01 Ultrazvok stegna 

55828-00 Ultrazvok kolena 

55832-00 Ultrazvok goleni 

Izključuje: gležnja (55836-00 [1950]) 

   stopala (55836-00 [1950]) 

   kolena (55828-00 [1950]) 

55836-00 Ultrazvok gležnja ali stopala 

55844-00 Ultrazvok kože in podkožnega tkiva 

55852-00 Ultrazvok hrbtenice in hrbtenjače 

90908-00 Ultrazvok drugih mest 

TOMOGRAFIJA 

1951 Tomografija 

60100-00 Tomografija 

Izključuje: računalniške tomografije (CT) (glej bloke [1952] do [1966]) 

   tomogrfije s/z: 

  • holecistografijo (58924-00 [1976]) 

  • intravenozno pielografijo (58706-00 [1978]) 

RAČUNALNIŠKA TOMOGRAFIJA [CT]  
Rekonstrukcijska tomografija  

1952 Računalniška tomografija (CT)  glave (možganov) 

Računalniška tomografija (CT) glave, BDO   

Izključuje: računalniške tomografije (CT): 

• pri angiografiji (spiralni CT) (57350 [1966]) 

• intraoperativne (57341-00 [1966]) 

 računalniške tomografije s CT skeniranjem: 

• prsnega koša (57001, 57007 [1957]) 

 • in trebuha (57001-01, 57007-01 [1957]) 

• obraznih kosti in obnosnih votlin (56030-00, 56036-00 [1956]) 

• srednjega ušesa in temporalke (56016-02, 56016-03, 56016-06, 56016-07 [1955]) 

• orbite (56013-02, 56013-03 [1954]) 

• hipofize (56010-02, 56010-03 [1953]) 

56001-00 Računalniška tomografija (CT) glave (možganov) 

56007-00 Računalniška tomografija (CT) glave z i.v. kontrastom (KS) 
Računalniška tomografija (CT) glave brez, nato z, i.v. kontrastom (KS) 

1953 Računalniška tomografija (CT) hipofize (in možganov) 

Izključuje:  računalniške tomografije (CT): 

• pri angiografiji (spiralni CT) (57350 [1966]) 

• intraoperativne (57341-00 [1966]) 

56010-00 Računalniška tomografija (CT) hipofize 

56010-01 Računalniška tomografija (CT) hipofize z i.v. kontrastom (KS) 
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56010-02 Računalniška tomografija (CT) hipofize in možganov 

56010-03 Računalniška tomografija (CT) hipofize in možganov z i.v. kontrastom (KS) 

1954 Računalniška tomografija (CT) orbit in možganov 

Izključuje: računalniške tomografije (CT): 

• pri angiografiji (spiralni CT) (57350 [1966]) 

• intraoperativne (57341-00 [1966]) 

56013-00 Računalniška tomografija (CT) orbit 

56013-01 Računalniška tomografija orbit z i.v. kontrastom (KS) 

56013-02 Računalniška tomografija (CT) orbit in možganov 

56013-03 Računalniška tomografija (CT) orbit in možganov z i.v. kontrastom (KS) 

1955 Računalniška tomografija (CT) srednjega ušesa in temporalne kosti  (in možganov) 

Izključuje: računalniške tomografije (CT): 

• pri angiografiji (spiralni CT) (57350 [1966]) 

• intraoperativne (57341-00 [1966]) 

56016-00 Računalniška tomografija (CT) sredjega ušesa in temporalne kosti, enostransko 

56016-01 Računalniška tomografija (CT) srednjega ušesa in temporalne kosti (in možganov) z i.v. 
kontrastom (KS) 

56016-02 Računalniška tomografija (CT) srednjega ušesa, temporalk in možganov, enostransko 

56016-03 Računalniška tomografija (CT) srednjega ušesa, temporalk in možganov, enostransko z i.v. 
kontrastom (KS) 

56016-04 Računalniška tomografija (CT) srednjega ušesa in temporalke, obojestransko 

56016-05 Računalniška tomografija (CT) srednjega ušesa in temporalke, obojestransko z i.v. kontrastom 
(KS) 

56016-06 Računalniška tomografija (CT) srednjega ušesa, temporalke in možganov, obojestransko 

56016-07 Računalniška tomografija (CT) srednjega ušesa, temporalke in možganov, obojestransko z i.v. 
kontrastom (KS) 

1956 Računalniška tomografija (CT) obraznih kosti in/ali obnosnih votlin (in možganov) 

Izključuje: računalniške tomografije (CT): 

• pri angiografiji (spiralni CT) (57350 [1966]) 

• intraoperativne (57341-00 [1966]) 

56022-00 Računalniška tomografija (CT) obraznih kosti 

56028-00 Računalniška tomografija (CT) obraznih kosti z i.v. kontrastom (KS) 
Računalniška tomografija (CT) obraznih kosti brez, nato z, i.v. kontrastom (KS) 

56022-01 Računalniška tomografija (CT) obnosnih votlin 

56028-01 Računalniška tomografija (CT) obnosnih votlin z i.v. kontrastom (KS) 
Računalniška tomografija (CT) obnosnih votlin brez, nato z, i.v. kontrastom (KS) 

56030-00 Računalniška tomografija (CT) obraznih kosti, obnosnih votlin in možganov 

56036-00 Računalniška tomografija (CT) obraznih kosti, obnosnih votlin in možganov z i.v. kontrastom 
(KS) 
Računalniška tomografija (CT) obraznih kosti, obnosnih votlin in možganov brez, nato z, i.v. kontrastom (KS) 

56022-02 Računalniška tomografija (CT) obraznih kosti in obnosnih votlin 



 

528 

 

56028-02 Računalniška tomografija (CT) obraznih kosti in obnosnih voltin z i.v. kontrastom (KS) 
Računalniška tomografija (CT) obraznih kosti in obnosnih voltin brez, nato z, i.v. kontrastom (KS) 

1957 Računalniška tomografija (CT) možganocv, pljuč in trebuha 

Vključuje: zgornji del trebuha  

Izključuje: računalniške tomografije (CT): 

• pri angiografiji (spiralni CT) (57350 [1966]) 

• intraoperativne (57341-00 [1966]) 

57001-00 Računalniška tomografija (CT) možganov in prsnega koša (pljuč) 

57007-00 Računalniška tomografija (CT) možganov in prsnega koša (pljuč) z i.v. kontrastom (KS) 
Računalniška tomografija (CT) možganov in prsnega koša (pljuč) brez, nato z, i.v. kontrastom (KS) 

56301-01 Računalniška tomografija (CT) prsnega koša (pljuč) in trebuha 

56307-01 Računalniška tomografija (CT) prsnega koša (pljuč) in trebuha z i.v. kontrastom (KS) 
Računalniška tomografija (CT) prsnega koša (pljuč) in trebuha brez, nato z, i.v. kontrastom (KS) 

57001-01 Računalniška tomografija možganov, prsnega koša (pljuč) in trebuha 

57007-01 Računalniška tomografija (CT) možganov, prsnega koša (pljuč) in trebuha z i.v. kontrastom 
(KS) 
Računalniška tomografija (CT) možganov, prsnega koša (pljuč) in trebuha brez, nato z, i.v. kontrastom (KS) 

1958 Računalniška tomografija (CT) vratu 

Vključuje:  grlo 

 žrelo 

 žlezo slinavko 

 zgornji del požiralnika 

Izključuje: računalniške tomografije (CT): 

  • pri angiografiji (spiralni CT) (57350 [1966]) 

  • intraoperativne (57341-00 [1966]) 

    vratne hrbtenice (glej blok [1959]) 

  prsnega koša, trebuha in medenice (56801-00, 56807-00 [1961]) 

56101-00 Računalniška tomografija (CT) mehkih delov vratu 

56107-00 Računalniška tomografija (CT) mehkih delov vratu z i.v. kontrastom (KS) 
Računalniška tomografija (CT) mehkih delov vratu brez, nato z, i.v. kontrastom (KS) 

1959 Računalniška tomografija (CT) hrbtenice 

Izključuje: računalniške tomografije (CT): 

  • pri angiografiji (spiralni CT) (57350 [1966]) 

  • intraoperativne (57341-00 [1966]) 

56220-00 Računalniška tomografija (CT) vratne hrbtenice 

56224-00 Računalniška tomografija (CT) vratne hrbtenice z i.v. kontrastom (KS) 
Računalniška tomografija (CT) vratne hrbtenice brez, nato z, i.v. kontrastom (KS) 

56221-00 Računalniška tomografija (CT) prsne hrbtenice 

56225-00 Računalniška tomografija (CT) prsne hrbtenice z i.v. kontrastom (KS) 
Računalniška tomografija (CT) prsne hrbtenice brez, nato z, i.v. kontrastom (KS) 

56223-00 Računalniška tomografija (CT) lumbosakralne hrbtenice 

56226-00 Računalniška tomografija (CT) lumbosakralne hrbtenice z i.v. kontrastom (KS) 
Računalniška tomografija (CT) lumbosakralne hrbtenice brez, nato z, i.v. kontrastom (KS) 

56233-00 Računalniška tomografija (CT) več področij hrbtenice 
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56234-00 Računalniška tomografija (CT) več področij hrbtenice z i.v. kontrastom (KS) 
Računalniška tomografija (CT) večih področij hrbtenice brez, nato z, i.v. kontrastom (KS) 

90912-00 Računalniška tomografija (CT) neopredeljenega podočja hrbtenice 

90912-01 Računalniška tomografija (CT) neopredeljenega podočja hrbtenice z i.v. kontrastom (KS) 
Računalniška tomografija (CT) neopredeljenega podočja hrbtenice brez, nato z, i.v. kontrastom (KS) 

56219-00 Računalniška tomografija (CT) hrbtenice z intratekalno aplikacijo kontrasta (KS) 

1960 Računalniška tomografija (CT) prsnega koša (pljuč) 

Računalniška tomografija (CT) prsnega koša 

Vključuje:   kosti 

  steno prsnega koša  

  pljuča 

  mediastinum 

  plevro 

Izključuje: računalniške tomografije (CT): 

  • pri angiografiji (spiralni CT) (57350 [1966]) 

  • intraoperativne (57341-00 [1966]) 

računalniške tomografije s CT skeniranjem: 

• trebuha (56301-01, 56307-01 [1957]) 

 • in medenice (56801-00, 56807-00 [1961]) 

• možganov (57001, 57007 [1957]) 

56301-00 Računalniška tomografija (CT) prsnega koša (pljuč) 

56307-00 Računalniška tomografija (CT) prsnega koša (pljuč) z i.v. kontrastom (KS) 
Računalniška tomografija (CT) prsnega koša (pljuč) brez, nato z, i.v. kontrastom (KS) 

1961 Računalniška tomografija (CT) prsnega koša, trebuha in medenice 

Vključuje:  kosti 

   mehko tkivo 

Izključuje: računalniške tomografije (CT): 

  • pri angiografiji (spiralni CT) (57350 [1966]) 

  • intraoperativne (57341-00 [1966]) 

56801-00 Računalniška tomografija (CT) prsnega koša, trebuha in medenice 

56807-00 Računalniška tomografija (CT) prsnega koša, trebuha in medenice z i.v. kontrastom (KS) 
Računalniška tomografija (CT) prsnega koša, trebuha in medenice brez, nato z, i.v. kontrastom (KS) 

1962 Računalniška tomografija (CT) trebuha 

Vključuje:  področje od prepone do črevničnega grebena  

Izključuje: računalniške tomografije (CT): 

• kolonografije (56549-00 [1966]) 

  • pri angiografiji (spiralni CT) (57350 [1966]) 

• intraoperativne (57341-00 [1966]) 

računalniške tomografije s CT skeniranjem: 

• prsnega koša (56301-01, 56307-01 [1957]) 

• in 

 • možganov (57001-01, 57007-01 [1957]) 

 • medenice (56801-00, 56807-00 [1961]) 

• medenice (56501-00, 56507-00 [1963]) 

56401-00 Računalniška tomografija (CT) trebuha 

56407-00 Računalniška tomografija (CT) trebuha z i.v. kontrastom (KS) 
Računalniška tomografija (CT) trebuha brez, nato z, i.v. kontrastom (KS) 
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1963 Računalniška tomografija (CT) trebuha in medenice  

Vključuje:  kosti 

   mehko tkivo 

Izključuje: računalniške tomografije (CT): 

  • pri angiografiji (spiralni CT) (57350 [1966]) 

  • intraoperativne (57341-00 [1966]) 

  računalniške tomografije s CT skeniranjem prsnega koša (56801-00, 56807-00 [1961]) 

56501-00 Računalniška tomografija (CT) trebuha in medenice  

56507-00 Računalniška tomografija (CT) trebuha in medenice z i.v. kontrastom (KS)  
Računalniška tomografija (CT) prsnega koša, trebuha in medenice brez, nato z, i.v. kontrastom (KS) 

1964 Računalniška tomografija (CT) medenice 

Vključuje:  kosti 

 področje od črevničnega grebena do sramne zrasti   

 mehko tkivo 

Izključuje: računalniške tomografije (CT): 

  • pri angiografiji (spiralni CT) (57350 [1966]) 

  • intraoperativne (57341-00 [1966]) 

    računalniške tomografije s CT skeniranjem: 

• trebuha (56501-00, 56507-00 [1963]) 

• trebuha in prsnega koša (56801-00, 56807-00 [1961]) 

56409-00 Računalniška tomografija (CT) medenice 

56412-00 Računalniška tomografija (CT) medenice z i.v. kontrastom (KS) 
Računalniška tomografija (CT) medenice brez, nato z, i.v. kontrastom (KS) 

57201-00 Računalniška tomografija (CT) pelvimetrija 
Merjenje kapacitete in premera medenice z računalniško tomografijo (CT) 

1965 Računalniška tomografija (CT) okončin 

Vključuje:  roko 

 kosti 

 prste 

 okončine 

 nogo 

 mehko tkivo 

Izključuje: računalniške tomografije (CT): 

  • pri angiografiji (spiralni CT) (57350 [1966]) 

  • intraoperativne (57341-00 [1966]) 

56619-00 Računalniška tomografija (CT) okončin 

56625-00 Računalniška tomografija (CT) okončin z i.v. kontrastom (KS) 
Računalniška tomografija (CT) okončin brez, nato z, i.v. kontrastom (KS) 

1966 Druge računalniško tomografske (CT) preiskave 

57341-00 Intraoperativna računalniška tomografija (CT) 
Računalniška tomografija (CT) v povezavi s kirurškim posegom z interventnimi tehnikami 

Kodirajte tudi: 

• izveden(e) kirurški(-e) poseg(e)  

Izključuje: računalniške tomografije pri stereotaktičnem posegom (40803-00 [1]) 

56549-00 Računalniška tomografija (CT) kolona (širokega črevesa) 
Računalniška tomografija (CT) kolona (širokega črevesa) po nepopolni kolonoskopiji  
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Virtualna kolonoskopija 

57350-00 CT angiografija (spiralni CT) z i.v. kontrastom (KS) 
CT angiografija (spiralni CT) glave in vratu brez, nato z, i.v. kontrastom (KS)  

57350-01 Spiralna računalniška tomografija (CT) zgornjih okončin z i.v. kontrastom (KS) 
Spiralna računalniška tomografija (CT) zgornjih okončin brez, nato z, i.v. kontrastom (KS) 

57350-02 Spiralna računalniška tomografija (CT) prsnega koša z i.v. kontrastom (KS) 
Spiralna računalniška tomografija (CT) prsnega koša brez, nato z, i.v. kontrastom (KS) 

57350-03 Spiralna računalniška tomografija (CT) trebuha z i.v. kontrastom (KS) 
Spiralna računalniška tomografija (CT) trebuha, brez nato z, i.v. kontrastom (KS) 

Vključuje:  organe od trebušne prepone do črevničnega grebena   

Izključuje: trebušne aorte in medenične arterije (obeh) spodnjih okončin (57350-04 [1966]) 

57350-04 Spiralna računalniška tomografija (CT) trebušne aorte ter medeničnih arterij obeh spodnjih 
okončin z i.v. kontrastom (KS) 
Spiralna računalniška tomografija (CT) trebušne aorte ter medeničnih arterij obeh spodnjih okončin brez, nato 

z, i.v. kontrastom (KS) 

57350-05 Spiralna računalniška tomografija (CT) hrbtenice  z i.v. kontrastom (KS) 
Spiralna računalniška tomografija (CT) hrbtenice brez, nato z, i.v. kontrastom (KS) 

57350-06 Spiralna računalniška tomografija (CT) medenice  z i.v. kontrastom (KS) 
Spiralna računalniška tomografija (CT) medenice brez, nato z, i.v. kontrastom (KS) 

57350-07 Spiralna računalniška tomografija (CT) spodnjih okončin  z i.v. kontrastom (KS) 
Spiralna računalniška tomografija (CT) spodnjih okončin brez, nato z, i.v. kontrastom (KS) 

57350-08 Spiralna računalniška tomografija (CT) drugega področja  z i.v. kontrastom (KS) 
Spiralna računalniška tomografija (CT) drugega področja brez, nato z, i.v. kontrastom (KS) 

RTG SLIKANJA 
Rentgenografija  

Rtg 

1967 Rtg glave in vratu 

Izključuje: rtg vratne hrbtenice (58100-00 [1968]) 

57903-00 Rtg sinusov 

57906-00 Rtg mastoidov 

57909-00 Rtg temporalk 

57901-00 Rtg glave 

Vključuje:  lobanjski svod 

Izključuje: cefalometrije (57902-00, 57930-00, 57933-00 [1967]) 

   rtg: 

  • mastoidov (57906-00 [1967]) 

  • sinusov (57903-00 [1967]) 

  • temporalk (57909-00 [1967]) 

57902-00 Cefalometrija 

Izključuje: ortodontske cefalometrije (57930-00, 57933-00 [1967]) 

57927-00 Rtg čeljustnega sklepa 

Izključuje: artrografije (59751-00 [1985]) 
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57915-00 Rtg spodnje čeljusti (mandibule) 

Izključuje: rtg z ortopanotomografijo (57960-00 [1967]) 

  rtg čeljustnega sklepa (57927-00 [1967]) 

57912-00 Rtg obraznih kosti 

Vključuje:  ličnico  

 zgornjo čeljust 

 orbito 

Izključuje: rtg: 

 • spodnje čeljusti (57915-00 [1967]) 

 • nosu (57921-00 [1967]) 

 • čeljustnega sklepa (57927-00 [1967]) 

90900-00 Encefalografija 
Cisternografija 

Pnevmocisternografija 

Pnevmoencefalografija 

57924-00 Rtg oči 

Izključuje: orbite (57912-00 [1967]) 

59703-00 Rtg solzevodov 

Vključuje:  kontrast  

57918-00 Rtg obušesnih slinavk  
Rtg salivarnega kalkulusa  

Sialografija 

59733-00 Rtg obušesnih slinavk z i.v. kontrastom (KS) 
Sialografija s kontrastom  

57921-00 Rtg nosu 

57930-00 Rtg zob 
Dentalna radiografija  

Ortodontska: 

• cefalografija 

• cefalometrija 

Izključuje: rtg vseh zob (57933-00 [1967]) 

57933-00 Rtg zob (vseh) 

Izključuje: ortopanotomografije (57960-00 [1967]) 

57960-00 Ortopanotomografija 

57942-00 Palatofaringealno slikanje 

57939-00 Palatofaringealni diaskopski pregled 

57945-00 Rtg grla (larinksa) 

Vključuje:  mehke dele vratu 

1968 Rtg hrbtenice 

Vključuje:  funkcionalne posnetke 

58100-00 Rtg vratne hrbtenice 

Izključuje: rtg hrbtenice: 

  • 2 regiji (58112-00 [1969]) 

  • 3 regije (58115-00 [1969]) 
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  • 4 regije (58108-00 [1969]) 

58103-00 Rtg prsne hrbtenice 

Izključuje: rtg hrbtenice: 

  • 2 regiji (58112-00 [1969]) 

  • 3 regije (58115-00 [1969]) 

  • 4 regije (58108-00 [1969]) 

58106-00 Rtg ledvenokrižnične hrbtenice 
Rtg ledvene hrbtenice 

Izključuje: rtg hrbtenice: 

  • 2 regiji (58112-00 [1969]) 

  • 3 regije (58115-00 [1969]) 

  • 4 regije (58108-00 [1969]) 

58109-00 Rtg križnice in trtice 

Izključuje: rtg hrbtenice: 

  • 2 regiji (58112-00 [1969]) 

  • 3 regije (58115-00 [1969]) 

  • 4 regije (58108-00 [1969]) 

59700-00 Diskografija 

59724-00 Mielografija 

1969 Rtg hrbtenice > več kot dve regiji 

Vključuje:  funkcionalne posnetke  

  2, 3 ali 4 regije naslednjih delov hrbtenice: 

  • vratne 

  • ledvenokrižnične 

  • križnice in trtice 

  • prsne 

58112-00 Rtg hrbtenice, 2 regiji 

58115-00 Rtg hrbtenice, 3 regije 

58108-00 Rtg hrbtenice, 4 regije 

1970 Rtg rame 

57706-00 Rtg ključnice 

57700-00 Rtg rame ali lopatice 

1971 Rtg zgornje ekstremitete 

57506-00 Rtg nadlahtnice 

57506-01 Rtg komolca 

57512-00 Rtg komolca in nadlahtnice 

57506-02 Rtg podlahti 

57512-01 Rtg komolca in podlahti 

57506-03 Rtg zapestja 

Izključuje: radiografskega določanja kostne starosti zapestja in kolena (58300-00 [1984]) 

57506-04 Rtg roke 
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57512-03 Rtg dlani in zapestja 

57512-02 Rtg zapestja in podlahti 

1972 Rtg prsnice in reber 

58521-00 Rtg prsnice  

58521-01 Rtg reber, enostransko 

58524-00 Rtg reber, dvostransko 

58524-01 Rtg prsnice in reber, enostransko 

58527-00 Rtg prsnice in reber, obojestransko 

1973 Mamografija 

Mamografija 

59303-00 Mamografija, enostransko 

Izključuje: duktografije dojke (59306-00 [1973]) 

59300-00 Mamografija, obojestransko 

Izključuje: duktografije dojke (59309-00 [1973]) 

59303-01 Termografija dojke, enostransko 

59300-01 Termografija dojke, obojestransko 

59306-00 Duktografija dojke, enostransko 
Galaktografija dojke, enostransko  

59309-00 Duktografija dojke, obojestransko 
Galaktografija dojke, obojestransko 

59314-00 Intraoperativna mamografija, enostransko 

59312-00 Intraoperativna mamografija, obojestransko 

59318-00 Intraoperativna mamografija odstranjenega tkiva (rtg preparat) 

Najprej kodirajte: 

• lokalizacijo netipne lezije dojke (31536-00 [1740]) 

1974 Ostali rentgenogrami prsnih organov 

58509-00 Rentgenogram zgornje torakalne aperture ali sapnika 

58500-00 Rentgenogram prsnih organov 

Vključuje:  bronhus 

 prepono 

 srce 

 pljuča 

 mediastinum 

Izključuje: rentgenograma: 

   • reber (58521-01, 58524-00 [1972]) 

   • prsnice (58521-00 [1972]) 

 • zgornje torakalne aperture (58509-00 [1974]) 

 • sapnika (58509-00 [1974]) 
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58506-00 Rentgenogram prsnih organov z diaskopijo 

Vključuje:  bronhus 

 prepono 

 srce 

 pljuča 

 mediastinum 

59715-00 Bronhografija 
Endotrahealna bronhografija 

1975 Rtg  pregled prebavnega trakta 

Izključuje: rtg trebuha brez kontrasta (58900-00 [1977]) 

58909-00 Rtg pregled hipofarinksa in požiralnika in/ali želodca in dvanajstnika z i.v. kontrastom (KS) 
Rtg pregled hipofarinksa, požiralnika, želodca in dvanajstnika z barijevim kontrastom 

Vključuje:  predhodno slikanje brez kontrasta 

Izključuje: rtg pregleda požiralnika, želodca in dvanajstnika s pasažo do kolona z i.v. kontrastom (KS) 

(58912-00 [1975]) 

58909-01 Rtg pregled hipofarinksa, požiralnika, želodca in dvanajstnika in rtg prsnih organov 
Rtg pregled hipofarinksa, požiralnika, želodca in dvanajstnika z barijevim kontrastom in rtg prsnih organov  

Vključuje:  predhodno slikanje brez kontrasta  

Izključuje: rtg pregleda požiralnika, želodca in dvanajstnika s kontrastom s pasažo do širokega črevesa in rtg 

prsnih organov (58912-01 [1975]) 

58912-00 Rtg pregled požiralnika, želodca in dvanajstnika, s pasažo do kolona z i.v. kontrastom (KS) 
Rtg pregled požiralnika, želodca in dvanajstnika s pasažo do kolona z barijevim kontrastom  

58912-01 Rtg pregled požiralnika, želodca in dvanajstnika s kontrastom, s pasažo do širokega črevesa in 
rtg. prsnih organov 
Rtg pregled požiralnika, želodca in dvanajstnika z barijevim kontrastom s pasažo do širokega črevesa in rtg 

prsnih organov 
 

58915-00 Jejunoileografija (rtg pregled ozkega črevesa s kontrastom) 
Rtg tankega črevesja  

Vključuje:  predhodno slikanje brez kontrasta 

Izključuje: dvanajstnika (58909 [1975]) 

58916-00 Enterokliza 
Barijev klistir tankega črevesja 

Vključuje:  duodenalno intubacijo 

 predhodno slikanje brez kontrasta 

Izključuje: zmanjšanja tekočine v vrinjenem delu (14212-00 [1898]) 

58921-00 Irigografija 

Vključuje:  pregled z zrakom  

 predhodno slikanje brez kontrasta 

58939-00 Defekografija 

90906-00 Ilealna konduitografija 

1976 Rtg pregled žolčnih izvodil 

Izključuje: intraoperacijske holangiografije (30439-00 [957]) 
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   rtg trebuha brez kontrasta (58900-00 [1977]) 

58924-00 Holecistografija (p.o.?) 
Grahamov test  

Vključuje:  predhodno slikanje brez kontrasta 

 tomografijo 

58927-00 Holangiografija - po T-drenu 
Holangiografija z injekcijo barvila direktno v cevko, ki je ostala v biliarnem traktu po operaciji  

58936-00 Infuzijska holangiografija 
Holangiografija, BDO  

Intravenozna holangiografija 

1977 Rtg trebuha ali peritoneja 

58900-00 Rtg trebuha 

Vključuje:  biliarni trakt 

 spodnji del prebavnega trakta  

 retroperitonej 

 želodec 

Izključuje: urinarnega trakta  (58700-00 [1980]) 

59760-00 Peritoneografija 
Herniografija 

Vključuje:  kontrastno sredstvo  

1978 Intravenska urografija (pielografija) 

Intravenozni pielogram 

Vključuje:  predhodno slikanje brez kontrasta 

 tomografijo 

58706-00 Intravenozna urografija (pielografija) 

1979 Retrogradne preiskave sečil 

58715-01 Retrogradna uretero-pielografija 

58718-00 Cistogram (retrogradna cistografija) 

58718-01 Uretrografija (retrogradna uretrografija) 

58721-00 Retrogradna cistografija z mikcijo 

1980 Druge radiografske preiskave sečil 

58700-00 Radiografske preiskave sečil 
Rtg ledvic 

Vključuje:  mehur 

 ledvico 

 ureter 

 uretro 

Izključuje: kontrastne: 

• retrogradne cistografije (58718-00 [1979]) 

• retrogradne cistografije z mikcijo (58721-00 [1979]) 

• pielografije (58706-00 [1978], 58715 [1979] in [1980]) 

• uretrografije (58718-01 [1979]) 
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58715-00 Anterogradna pieloureterografija (polnitev po nefrostomi ali punkcijski igli) 
Nefrogram 

Pielogram 

1981 Rtg medenice 

57712-00 Rtg kolka 

Izključuje:  kontrastne artrografije (59751-00 [1985]) 

  rtg vratu stegnenice (57518-00 [1983]) 

57721-00 Rtg stegnenice - po notranji fiksaciji frakture 

57715-00 Rtg medenice 
Rtg medeničnega obroča 

Izključuje: rtg pelvimetrije (59503-00 [1981]) 

59503-00 Rtg pelvimetrija 

Izključuje: računalniške tomografije (CT) pelvimetrije (57201-00 [1964]) 

1982 Radiografske preiskave rodil 

59712-00 Histerosalpingografija 

59736-00 Vazo-epididimografija 

1983 Rtg spodnje ekstremitete 

57518-00 Rtg stegnenice 
Rtg stegna 

Izključuje: rtg stegnenice - po notranji fiksaciji frakture (57721-00 [1981]) 

57524-00 Rtg stegnenice in kolena 

57518-01 Rtg kolena 

Izključuje: rtg zapestja in kolena - radiografskega določanja kostne starosti (58300-00 [1984]) 

57524-01 Rtg kolena in goleni 

57518-02 Rtg goleni 

57524-02 Rtg goleni in gležnja 

57524-03 Rtg goleni, gležnja in stopala 

57518-03 Rtg gležnja 

57524-04 Rtg gležnja in stopala 

57518-04 Rtg stopala 
Rtg prsta noge 

1984 Študije kosti 

58300-00 Rtg zapestja in kolena - radiografsko določanje kostne starosti 

12306-00 Rtg densitometrija kosti 
Preiskava mineralne kostne gostote z dvojno rentgensko absorpciometrijo 

Opomba: Izvaja se za diagnozo:  

  • in nadzor izgube kostne mase 

  • nizke mineralne kostne gostote 
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12309-00 CT densitometrija kosti 
Preiskava mineralne kostne gostote z kvantitativno računalniško tomografijo (CT) 

Opomba: Za diagnozo:  

  • in nadzor izgube kostne mase 

  • nizke mineralne kostne gostote 

1985 Artrografija 

59751-00 Artrografija 

Vključuje:  preiskavo s kontrastom  

 predhodno slikanje brez kontrasta 

1986 Rtg celotnega skeleta 

58306-00 Rtg celotnega skeleta 
Delni rtg celotnega skeleta  

Preiskava skeleta 

Vključuje:  radiografijo skeleta, 4 regije ali manj   

1987 Lokalizacija tujka 

59103-00 Rtg preiskava za lokalizacijo tujka 

1988 Ostala Rtg slikanja 

59739-00 Sinografija stene prsnega koša 

59739-01 Sinografija trebušne stene 

59739-02 Sinografija retroperitoneja 

59739-03 Sinografija - drugo 
Fistulografija 

90903-00 Rtg mehkih tkiv, ki niso zajeta drugje 

90909-00 Rtg drugih regij 

ANGIOGRAFIJA 

Izključuje: intraoperativne arteriografije, venografije (35200-00 [719], 35200-01 [739]) 

       angiografije z digitalno subtrakcijsko tehniko  (glej bloke [1992] do [1998]) 

1989 Arteriografija 

59970-03 Periferna arteriografija 

59970-04 Druga arteriografija 

Izključuje: arteriografije z magnetno resonanco (90902 [1991]) 

arteriografije z/s: 

• aortografijo (59903-03 [1990]) 

• cerebralno angiografijo (59970-02 [1990]) 

• koronarno angiografijo  (38218 [668]) 

• periferno arteriografijo (59970-03 [1989]) 
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1990 Ostala angiografija 

11215-00 Slikanje očesnega ozadja enega očesa 

Vključuje:  intravenozno aplikacijo barvila 

 več osvetlitev  

11218-00 Slikanje očesnega ozadja obeh očes 

Vključuje:  intravenozno aplikacijo barvila 

 več osvetlitev 

96188-00 Druga fotografija očesa 
Slikanje sprednjega segmenta očesa 

Vključuje:  intravenozno aplikacijo barvila 

 več osvetlitev 

 eno ali obe očesi  

59754-00 Limfangiografija 

Vključuje:  rtg pregled 

59970-02 Cerebralna angiografija 

59903-03 Aortografija 

Izključuje: aortografije z digitalno subtrakcijsko angiografijo (glej bloka [1992] in [1997]) 

59718-00 Flebografija 
Venografija 

Izključuje: radioizotopske venografije (61465-00 [2005]) 

59970-00 Angiografija z diaskopijo z mobilnim ojačevalnikom slike 

1991 MR angiografija 

Vključuje:  konstrastno sredstvo  

90902-00 Magnetnoresonančna angiografija glave ali vratu 

90902-01 Magnetnoresonančna angiografija zgornje okončine 

90902-02 Magnetnoresonančna angiografija prsnega koša 

90902-03 Magnetnoresonančna angiografija hrbtenice 

90902-04 Magnetnoresonančna angiografija trebuha 

90902-05 Magnetnoresonančna angiografija medenice 

90902-06 Magnetnoresonančna angiografija spodnje okončine 

90902-07 Magnetnoresonančna angiografija drugih področij 
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DIGITALNA SUBTRAKCIJSKA ANGIOGRAFIJA [DSA] 

Opomba:  Potek pridobivanja podatkov – injekcija kontrastnega sredstva, pridobivanje podatkov in zapis slik na medij za 

dolgotrajno shranjevanje  

Izključuje: intraoperativne angiografije (35200-00 [719], 35200-01 [739]) 

1992 Digitalna subtrakcijska angiografija glave ali vratu 

Koda tudi pri izvajanju: 

• selektivne kateterizacije (glej blok [1998])       

60000-00 Digitalna subtrakcijska angiografija glave in vratu s  3 slikanji 

60000-01 Digitalna subtrakcijska angiografija glave in vratu z arkus aortografijo s  3 slikanji 

60003-00 Digitalna subtrakcijska angiografija glave in vratu s 4 do 6 slikanji  

60003-01 Digitalna subtrakcijska angiografija glave in vratu z arkus aortografijo s 4 do 6 slikanji 

60006-00 Digitalna subtrakcijska angiografija glave in vratu s 7 do 9 slikanji 

60006-01 Digitalna subtrakcijska angiografija glave in vratu z arkus aortografijo s 7 do 9 slikanji 

60009-00 Digitalna subtrakcijska angiografija glave in vratu z  10 slikanji 

60009-01 Digitalna subtrakcijska angiografija glave in vratu z arkus aortografijo z  10 slikanji 

1993 Digitalna subtrakcijska angiografija prsnega koša     

Koda tudi pri izvajanju: 

• selektivne kateterizacije (glej blok [1998]) 

60012-00 Digitalna subtrakcijska angiografija prsnega koša s  3 slikanji 

60015-00 Digitalna subtrakcijska angiografija prsnega koša s 4 do 6 slikanji  

60018-00 Digitalna subtrakcijska angiografija prsnega koša s 7 do 9 slikanji 

60021-00 Digitalna subtrakcijska angiografija prsnega koša z  10 slikanji 

1994 Digitalna subtrakcijska angiografija trebuha  

Koda tudi pri izvajanju: 

• selektivne kateterizacije (glej blok [1998]) 

60024-00 Digitalna subtrakcijska angiografija trebuha s   3 slikanji 

60027-00 Digitalna subtrakcijska angiografija trebuha s 4 do 6 slikanji 

60030-00 Digitalna subtrakcijska angiografija trebuha s 7 do 9 slikanji 

60033-00 Digitalna subtrakcijska angiografija trebuha z  10 slikanji 

1995 Digitalna subtrakcijska angiografija zgornje okončine 

Koda tudi pri izvajanju: 

• selektivne kateterizacije (glej blok [1998]) 

60036-00 Digitalna subtrakcijska angiografija zgornje okončine s  3 slikanji, enostranska 

60036-01 Digitalna subtrakcijska angiografija zgornje okončine s  3 slikanji, obojestranska 
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60039-00 Digitalna subtrakcijska angiografija zgornje okončine s 4 do 6 slikanji, enostranska 

60039-01 Digitalna subtrakcijska angiografija zgornje okončine s 4 do 6 slikanji, obojestranska 

60042-00 Digitalna subtrakcijska angiografija zgornje okončine s 7 do 9 slikanji, enostranska 

60042-01 Digitalna subtrakcijska angiografija zgornje okončine s 7 do 9 slikanji, obojestranska 

60045-00 Digitalna subtrakcijska angiografija zgornje okončine z  10 slikanji, enostranska 

60045-01 Digitalna subtrakcijska angiografija zgornje okončine z  10 slikanji, obojestranska 

1996 Digitalna subtrakcijska angiografija spodnje okončine 

Koda tudi pri izvajanju: 

• selektivne kateterizacije (glej blok [1998]) 

Izključuje: digitalne substrakcijske angiografije z aortografijo (glej blok [1997]) 

60048-00 Digitalna subtrakcijska angiografija spodnje okončine s  3 slikanji, enostranska 

60048-01 Digitalna subtrakcijska angiografija spodnje okončine s  3 slikanji, obojestranska 

60051-00 Digitalna subtrakcijska angiografija spodnje okončine s 4 do 6 slikanji, enostranska 

60051-01 Digitalna subtrakcijska angiografija spodnje okončine s 4 do 6 slikanji, obojestranska 

60054-00 Digitalna subtrakcijska angiografija spodnje okončine s 7 do 9 slikanji, enostranska 

60054-01 Digitalna subtrakcijska angiografija spodnje okončine s 7 do 9 slikanji, obojestranska 

60057-00 Digitalna subtrakcijska angiografija spodnje okončine z  10 slikanji, enostranska 

60057-01 Digitalna subtrakcijska angiografija spodnje okončine z  10 slikanji, obojestranska 

1997 Digitalna subtrakcijska angiografija spodnje okončine 

Koda tudi pri izvajanju: 

• selektivne kateterizacije (glej blok [1998])  

60060-00 Digitalna subtrakcijska angiografija spodnje okončine s  3 slikanji, enostranska 

60060-01 Digitalna subtrakcijska angiografija spodnje okončine s  3 slikanji, obojestranska 

60063-00 Digitalna subtrakcijska angiografija spodnje okončine s 4 do 6 slikanji, enostranska 

60063-01 Digitalna subtrakcijska angiografija spodnje okončine s 4 do 6 slikanji, obojestranska 

60066-00 Digitalna subtrakcijska angiografija spodnje okončine s 7 do 9 slikanji, enostranska 

60066-01 Digitalna subtrakcijska angiografija spodnje okončine s 7 do 9 slikanji, obojestranska 

60069-00 Digitalna subtrakcijska angiografija spodnje okončine z  10 slikanji, enostranska 

60069-01 Digitalna subtrakcijska angiografija spodnje okončine z  10 slikanji, obojestranska 

1998 Digitalna subtrakcijska angiografija drugih področij 

60072-00 Digitalna subtrakcijska selektivna arteriografija ali venografija, 1 žila 

Najprej kodirajte: 

• digitalno subtrakcijsko angiografijo, po mestih (glej bloke[1992] do [1997]) 

60075-00 Digitalna subtrakcijska selektivna arteriografija ali venografija, 2 žili 

Najprej kodirajte: 

• digitalno subtrakcijsko angiografijo, po mestih (glej bloke[1992] do [1997]) 
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60078-00 Digitalna subtrakcijska selektivna arteriografija ali venografija, 3 žile 

Najprej kodirajte: 

• digitalno subtrakcijsko angiografijo, po mestih (glej bloke[1992] do [1997]) 

59970-01 Digitalna subtrakcijska angiografija z diaskopijo z mobilnim ojačevalnikom slike 

 

DIASKOPIJA 

1999 Diaskopija 

Izključuje: diaskopije z/s: 

• angiografijo (59970 [1990] in [1998]) 

• palatofaringealnim diaskopskim pregledom (57939-00 [1967]) 

• rentgenogramom prsnih organov z diaskopijo (58506-00 [1974]) 

60503-00 Diaskopija  

Koda tudi pri izvajanju: 

• insuflacije zraka (59763-00 [1999]) 

60506-00 Diaskopija in kirurški poseg 

Vključuje:  uporabo slikovnega ojačevalnika  

Koda tudi pri izvajanju: 

• insuflacije zraka (59763-00 [1999]) 

59763-00 Insuflacija zraka pod diaskopijo 

Najprej kodirajte: 

• diaskopijo (60503-00, 60506-00 [1999]) 

SLIKOVNI PRIKAZI V NUKLEARNI MEDICINI 
Nuklearnomedicinska preiskava 

Radioizotopna preiskava 

Vključuje: preiskavo s pomočjo radioaktivnih izotopov 

Izključuje: magnetne resonance (MRI) (glej blok [2015]) 

2000 Slikovni prikazi možganov v nuklearni medicini 

Vključuje:  uporabo: 

• radioaktivnih sledilcev 

• radioaktivnih izotopov 

• radionuklidov 

 planarnega slikanja 

61405-00 Preiskava možganov s sredstvom za možgansko bariero 
 SPECT možganov z sredstvom za možgansko bariero 

61402-00 Perfuzija možganov s SPECT 
SPECT možganov 

Izključuje: PET možganov ( pozitronska emisijska tomografija možganov) 90905-00 [2000]) 

  • s sredstvom za možgansko bariero (61405-00 [2000]) 

90905-00 PET možganov (pozitronska emisijska tomografija možganov) 

Izključuje: perfuzije možganov s SPECT (61402-00 [2000]) 

• s sredstvom za možgansko bariero (61405-00 [2000]) 
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2001 Slikovni prikazi solznih izvodil in žlez slinavk v nuklearni medicini 

61495-00 Preiskava solznih izvodil 

61372-00 Preiskava žlez slinavk 

2002 Ravnovesna radioizotopska ventrikulogafija 

Vključuje:  planarno slikanje 

 [SPECT] 

Opomba: Postopki, ki so opisani s kodami 61316-00, 61317-00 in 61317-01, se nanašajo na vožnjo kolesa ali 

hojo po tekočem traku in/ali injekcijo zdravila  

61313-00 Ravnovesna radioizotopska ventrikulogafija 

61314-00 Ravnovesna radioizotopska ventrikulogafija s prvm prehodom 

61314-01 Ravnovesna radioizotopska ventrikulogafija s prikazom shunta 

61316-00 Ravnovesna radioizotopska ventrikulogafija z intervencijo 

61317-00 Ravnovesna radioizotopska ventrikulogafija z intervencijo in prikazom prvega prehoda 

61317-01 Ravnovesna radioizotopska ventrikulogafija s prikazom shunta in intervencijo 

2003 Perfuzijska scintigrafija miokarda 

Vključuje:  planarno slikanje 

Izključuje: perfuzijske scintigrafije miokarda z uporabo [SPECT] (61303, 61307-00 [2004]) 

61302-00 Perfuzijska scintigrafija miokarda po obremenitvi - planarno 

61302-01 Perfuzijska scintigrafija miokarda v mirovanju - planarno 

61306-00 Perfuzijska scintigrafija miokarda po obremenitvi  in v mirovanju - planarno 

90905-01 PET miokarda (pozitronska emisijska tomografija srčne mišice) 

Vključuje:  uporabo: 

• radioaktivnih sledilcev 

• radioaktivnih izotopov 

• radionuklidov 

 

2004 Perfuzijska scintigrafija miokarda, SPECT 

Vključuje:  planarno slikanje 

61303-00 Perfuzijska scintigrafija miokarda po obremenitvi - SPECT 

61303-01 Perfuzijska scintigrafija miokarda v mirovanju - SPECT 

61307-00 Perfuzijska scintigrafija miokarda po obremenitvi  in v mirovanju - SPECT 

2005 Drugi slikovni prikazi cirkulatornega sistema v nuklearni medicini 

61320-00 Scintigrafija za prikaz shunta 

Izključuje: scintigrafije z ravnovesno radioizotopsko ventrikulogafijo (61314-00, 61317-00 [2002]) 

61320-01 Scintigrafija prvega prehoda 

Izključuje: scintigrafije z ravnovesno radioizotopsko ventrikulogafijo (61314-00, 61317-00 [2002]) 
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61310-00 Scintigrafija nekroze srčne mišece s PYP 

Vključuje:  planaro slikanje   

  [SPECT] 

61417-00 Dinamičen prikaz pretoka 

Izključuje: prikaza z/s: 

• venografijo (61465-00 [2005]) 

• scintigrafijo skleleta - celo telo (61421-00, 61425-00 [2011]) 

61417-01 Kvantitativen prikaz volumna krvi 

61465-00 Radioizotopska venografija 

61499-00 Intraarterijska pefuzija z delci 

61469-00 Radioizotopska limfografija 

2006 Perfuzijska ali ventilacijska scintigrafija pljuč 

Vključuje:  planaro slikanje   

  [SPECT] 

61328-00 Perfuzijska scintigrafija pljuč 

61340-00 Ventilacijska scintigrafija pljuč 

Vključuje:  uporabo: 

• aerosolov 

• Technegasa 

• ksenona 

61348-00 Perfuzijska in ventilacijska scintigrafija pljuč 

Vključuje:  uporabo: 

• aerosolov 

• Technegasa 

• ksenona 

2007 Slikovni prikazi gastrointestinalnega trakta v nuklearni medicini   

61376-00 Scintigrafija  požiralnika 

61373-00 Scintigrafija za prikaz gastro-ezofagealnega refluksa 

61381-00 Scintigrafija praznjenja želodca 

61383-00 Scintigrafija praznjenja želodca za trdo in tekočo hrano 

61364-00 Scintigrafija za prikaz krvavitve v črevo 

61368-00 Scintigrafija Meckelovega divertikla 

61384-00 Scintigrafija prehoda skozi kolon 

2008 Slikovni prikazi ledvic v nuklearni medicini 

61386-00 Dinamična scintigrafija ledvic 
Scintigrafija ledvic 

Vključuje:  računalniško analizo 

 perfuzijo 

 renogramske posnetke 

Izključuje: statične scintigrafije ledvic (61386-01, 61387-00 [2008]) 
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61389-00 Dinamična scintigrafija ledvic z diuretikom 
Scintigrafija ledvic z diuretikom 

61390-00 Dinamična scintigrafija ledvic z diuretikom in pozni posnetek 
Scintigrafija ledvic z diuretikom in pozni posnetek 

61386-01 Statična scintigrafija ledvic 

Vključuje:  planarno slikanje  

61387-00 Statična scintigrafija ledvic - SPECT 

61393-00 Kombinirana scintigrafija ledvic 
Kombinirana scintigrafija ledvic po predhodnji provokaciji z ACE inhibitorjem in osnovno scintigrafijo    

2009 Slikovni prikazi kosti v nuklearni medicini 

Vključuje:  preiskavo: 

• pretoka krvi 

• zastoja krvi 

Izključuje: scintigrafije sklepa (61446-01, 61449-01 [2010]) 

61446-00 Scintigrafija skeleta - del skeleta 

61449-00 Scintigrafija skeleta - del skeleta - SPECT 

61445-00 Scintigrafija kostnega mozga 

2010 Slikovni prikazi sklepov v nuklearni medicini 

Vključuje:  preiskavo: 

• pretoka krvi 

• zastoja krvi 

 

61446-01 Scintigrafija sklepa 

61449-01 Scintigrafija sklepa - SPECT 

2011 Slikovni prikazi celotnega skeleta v nuklearni medicini 

61421-00 Scintigrafija skleleta - celo telo 

Vključuje:  preiskavo: 

• pretoka krvi 

• zastoja krvi 

 

61425-00 Scintigrafija skleleta - celo telo - SPECT 

Vključuje:  preiskavo: 

• pretoka krvi 

• zastoja krvi 

 

61441-00 Scintigrafija kostnega mozga - celo telo 

2012 Slikovni prikazi celotnega telesa v nuklearni medicini 

Izključuje: scintigrafije celega telesa (61421-00, 61425-00, 61441-00 [2011]) 

61426-00 Scintigrafija celega telesa z jodom 131 

Vključuje:  aplikacijo tirotropina (THR)  
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61429-00 Scintigrafija celega telesa z galijem 

61430-00 Scintigrafija celega telesa z galijem - SPECT 

61442-00 Scintigrafija celega telesa z galijem - SPECT 

61437-00 Scintigrafija celega telesa s talijem 

61438-00 Scintigrafija celega telesa s talijem - SPECT 

61433-00 Scintigrafija celega telesa z označenimi celicami 

61434-00 Scintigrafija celega telesa z označenimi celicami - SPECT 

90905-02 PET celega telesa 

Vključuje:  uporabo: 

• radioaktivnih sledilcev 

• radioaktivnih izotopov 

• radionuklidov 

 planarnega slikanja 

2013 Lokalizirani slikovni prikazi v nuklearni medicini 

Izključuje: scintigrafije: 

  • dela skeleta (61446-00, 61449-00 [2009]) 

  • sklepa (61446-01, 61449-01 [2010]) 

61450-00 Scintigrafija z galijem - lokalno 

61453-00 Scintigrafija z galijem - lokalno - SPECT 

61454-00 Scintigrafija z označenimi celicami  

61457-00 Scintigrafija z označenimi celicami - SPECT 

61458-00 Scintigrafija s talijem  

61461-00 Scintigrafija s talijem - SPECT 

90905-03 PET 

Vključuje:  uporabo: 

• radioaktivnih sledilcev 

• radioaktivnih izotopov 

• radionuklidov 

 planarno slikanje 

2014 Drugi slikovni prikazi v nuklearni medicini 

61352-00 Scintigrafija jeter in vranice s koloidom - planarno 

Izključuje:  SPECT (61353-00 [2014]) 

61353-00 Scintigrafija jeter in vranice s koloidom - SPECT 

Vključuje:  planarno slikanje 

61356-00 Scintigrafija jeter z označenimi eritrociti 

61356-01 Scintigrafija vranice z označenimi eritrociti 

61360-00 Scintigrafija hepatobiliarnega sistema (HIDA)  

61361-00 Scintigrafija hepatobiliarnega sistema (HIDA) - kvantifikacija 

61369-00 Scintigrafija z oktreotidom 
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Vključuje:  scintigrafijo z oktreotidom 

61473-00 Scintigrafija ščitnice 

Vključuje:  meritve vnosa    

61480-00 Scintigrafija obščitnic 

61484-00 Scintigrafija nadledvičnih žlez  

61485-00 Scintigrafija nadledvičnih žlez s scintigrafijo ledvic - SPECT 

61397-00 Radioizotopska cistroureterografija (RMCG) 
Direktna cistografija 

90907-00 Indirektna cistografija 

61413-00 Radioizotopska cisternografija za ugotavljanje prehodnosti shuntov 

61409-00 Radioizotopska cisternografija 

61499-01 Prikaz Le Veenovega shunta 
Prikaz peritovenskega shunta  

61401-00 Scintigrafija testisov 

90910-00 Druge nuklearnomedicinske preiskave 

MAGNETNA RESONANCA [MRI] 

2015 Magnetna resonanca (MRI) 

90901-00 Magnetna resonanca (MRI) možganov 

Izključuje: funkcionalne magnetne resonance (MRI) možganov (90901-09 [2015]) 

90901-09 Funkcionalna magnetna resonanca (MRI) možganov 

90901-01 Magnetna resonanca (MRI) glave 

Vključuje:  obraz 

   orbito 

   sinuse (etmoidne)(frontalne)(maksilarne)(sfenoidne) 

   lobanjske kosti  

Izključuje: magnetne resonance možganov: 

 • funkcionalne (90901-09 [2015]) 

 • magnetne resonance možganov, BDO (90901-00 [2015]) 

90901-02 Magnetna resonanca (MRI) vratu 

Izključuje: MRI vratne hrbtenice (90901-03 [2015]) 

90901-03 Magnetnoresonančna (MRI) preiskava hrbtenice 

Vključuje:  hrbtenjačo 

90901-04 Magnetnoresonančna (MRI) preiskava prsnega koša (pljuč) 

Vključuje:  srce 

90901-05 Magnetnoresonančna (MRI) preiskava trebuha  

90901-06 Magnetno resonančna (MRI) preiskava medenice 

Vključuje:  mehur 

 prostato 
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90901-07 Magnetnoresonančna (MRI) preiskava okončin 

90901-08 Magnetna resonanca (MRI) drugih delov 

Vključuje:  preskrba kostnega mozga s krvjo   

DRUGE SLIKOVNE METODE 

2016 Druge slikovne metode 

90904-00 Termografija, ki ni omenjena drugje 

Izključuje: termografije dojke  (59300-01, 59303-01 [1973]) 
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Klasifikacija terapevtskih in diagnostičnih postopkov (KTDP). Tabelarični seznam postopkov.  

Šesta izdaja. Slovenski prevod. 
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