Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej
Nazwa procedury medycznej

Sympatectomia
Sympatektomia piersiowa- torakoskopia
Sympatectomia piersiowa
Pooperacyjny drenaż loży po usunięciu tarczycy (powtórny)
Strumectomia
Inne zabiegi częściowego usunięcia tarczycy
Całkowita resekcja tarczycy
Zamostkowana resekcja tarczycy
Całkowite usunięcie przytarczyc
Tracheostomia czasowa
Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany tkanki płuca lub oskrzela
Inna bronchoskopia
Torakotomia zwiadowcza
Punkcja opłucnej- wprowadzenie drenu do jamy opłucnowej przez międzyżebrze
Operacje w zakresie przepony
Szycie rany przepony
Zabiegi naprawcze serca i osierdzia-pourazowe
Rewizja rany lub usunięcie rozrusznika
Embolectomia
Embolectomia naczyń kończyny górnej
Endarterektomia tętnicy biodrowej
Embolectomia tętnic kończyny dolnej
Udrożnienie żył kończyny
Rewizja protezy naczyniowej , obwodowej
Endarterectomia
Udrożnienie tętnic szyjnych
Udrożnienie tętnic kończyn górnych
Udrożnienie tętnicy biodrowej
Udrożnienie tętnicy udowej i podkolanowej
Wycięcie naczynia z zespoleniem
Wycięcie naczynia z wstawką naczynia
Tętniak aorty
Żylaki kończyn
Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia
Cewnikowanie tętnic
Weneksacja
Uraz aorty
Pomost tętnica szyjna- tętnica podcbojczykowa
By-pass aortalny-proteza rozwidlona
Zespolenie do dializy nerkowej
Zespolenie lub by-pass naczyniowy obwodowy-proteza prosta
Szycie naczynia krwionośnego
Rewizja zabiegu naczyniowego
Opanowanie krwotoku po operacji naczyniowej
Rewizja przeyoki tętniczo-żylnej dla dializy
Usunięcie przetoki tętniczo-żylnej dla dialiy
Operacja tętniaka - inne / łata naczyniowa
Przetoka tętniczo-żylna-zaopatrzenie
Tętniak aorty brzusznej-proteza prosta/ rozwidlona
Naprawa naczynia krwionośnego/łatka tkankowa
Naprawa naczynia krwionośnego - inne
Splenectomia
Totalne wycięcie śledziony-(Całkowita splenectomia)
Nacięcie mięśniówki przełyku
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Gastostomia
Gastrostomia
Lokalne wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki w zakresie żołądka
Częściowe wycięcie żołądka z zespoleniem z przełykiem
Częściowe wycięcie żołądka a zespoleniem z dwunastnicą
Częściowe wycięcie żołądka z zespoleniem żołądka z jelitem czczym
Częściowe wycięcie żołądka- inne
Całkowite usunięcie żołądka
Zespolenie żołądkowo-jelitowe bez wycięcia żołądka
Zespolenie żołądkowo-jelitowe bez wycięcia żołądka+ stapler okrężny
Opanowanie krwotoku i zeszycie wrzodu żołądka lub dwunastnicy
Rewizja zespolenia żołądkowego
Inne zabiegi naprawcze żołądka
Fundoplikacja (laparoskopowo)
Opasanie żołądka -laparoskopowo (GASTRIC BANDING)
Pionowe opasanie materiałem z silikonowego elastameru (SLIM RESECTIO) - LAPAROSKOPOWO
Lokalne wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki w zakresie jelita cienkiego
Lokalne wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki w zakresie jelita grubego
Operacja żylaków odbytu
Wyizolowanie sztucznej części jelita
Inna resekcja w zakresie jelita cienkiego
Częściowe wycięcie jelita grubego+ stapler okrężny
Częściowe wycięcie jelita grubego + stapler liniowy
Totalna śródbrzuszna kolektomia
Zespolenie jalitowe
Wyłonienie jelita
Wyłonienie jelita z użyciem staplera
Kolostomia
Ileostomia
Rewizja przetoki jelitowej
Zamknięcie przetoki jelitowej
Ufiksowanie jelita
Appendectomia
Przypadkowa appendectomia
Drenaż ropnia okołowyrostkowego
Nacięcie odbytnicy
Wytworzenie przetoki odbytowej
Endoskopowa biopsja odbytu
Lokalne wycięcie lub zniszczenie tkanek lub zmiany odbytnicy
Resekcja odbytnicy
Brzuszno-kroczowa resekcja odbytnicy
Operacja wypadającego odbytu metodą RIPSTEINA
Nacięcie lub wycięcie zmiany tkanek okolicy okołoodbytniczej
Nacięcie lub wycięcie tkanki okolicy odbytu
Nacięcie lub wycięcie przetokiodbytu
Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki odbytu- inne
Operacja żylaków odbytu
Odprowadzenie hemoroidów
Podwiązanie hemoroidów staplerem typu LONGO
Rozdzielenie zwieracza odbytu
Częściowe wycięcie wątroby
Inne zabiegi w zakresie wątroby
Cholecystotomia i cholecystostomia
Zabiegi diagnostyczne w zakresie przewodów żółciowych wątroby
Cholecystectomia
Cholecystectomia laparoskopowa
Zespolenie pęcherzyka żółciowego lub przewodów żółciowych
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Nacięcie przewodu żółciowego celem usunięcia przeszkody
Inne nacięcie przewodu żółciowego
Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmian z przewodów żółciowych i zwueracza Oddiego
Zabiei naprawcze dróg żółciowych
Endoskopowe nacięcie zwieracza brodawki
Pancreatotomia
Marsupinilizacja torbieli trzustki
Drenaż wewnętrzny torbieli trzustki
Częściowa pankreatetctomia
Totalna pancreatectomia
Jednostronna opercja przepukliny pachwinowej
Obustronna operacja przepukliny pachwinowej
Jednostronna operacja przepukliny udowej
Obustronna operacja przepukliny udowej
Operacja przepukliny pępkowej
Przepuklina w linii białej brzucha
Operacja przepukliny przeponowej (dostęp brzuszny)
Operacja przepukliny przeponowej (dostęp piersiowy
Operacja innej przepukliny
Nacięcie ściany brzucha
Drenaż ropnia przestrzeni zaotrzewnowej
Laparotomia
Drenaż śródotrzewnowego ropnia lub krwiaka
Laparoskopia
Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanek ściany jamy brzusznej lub pępka
Wycięcie lub zniszczenie tkanki otrzewnowej
Usunięcie zrostów otrzewnowych
Zeszycie ściany jamy brzusznej i otrzewnej
Zamknięcie rozejścia rany pooperacyjnej jamy brzusznej
Inne zabiegi naprawcze ściany jamy brzusznej i otrzewnowej
Inne zabiegi w zakresie jamy brzusznej
Założenie cewnika do dializy otrzewnowej
Całkowite wycięcie nerki (nefrektomia)
Operacyjne wytworzenie przetoki moczowodowo-skórnej
Operacja uszkodzonego urazowo pęcherza moczowego-zeszycie rany pęcherza
Wycięcie wodniaka osłonki pochwowej jądra
Usunięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki moszny
Wycięcie przyczepka jądra
Wycięcie torbieli najądrza
Nacięcie jajnika
Loklne wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki jajnika
Jednostronne usunięcie jajnika
Jednostronne usunięcie jajnika lub jajowodu
Wycięcie zmiany mięśni, ścięgien, powięzi ręki
Nacięcie powięzi
Amputacja kończyny górnej
Amputacja i wyłuszczenie palca w stawie
Amputacja kończyny dolnej
Amputacja palca stopy
Amputacja w zakresie stopy
Rewizja kikuta po amputacji
Mastektomia
Nacięcie skóry i tkanki podskórnej / usunięcie ciała obcego
Zabiegi diagnostyczne w zakresie skóry i tkanki podskórnej
Wycięcie lub zniszczenie zmiany tkanki skóry i tkanki podskórnej
Oczyszczenie (wycięcie) rany,zakażenie, oparzenia
Wycięcie zmiany tkanek miękkich ręki
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Radykalne wycięcie zmiany skóry
Szycie skóry i tkanki podskórnej
Wolny przeszczep skóry
Uszypułowany lub płatowy przeszczep skóry
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