Egynapos és kúraszerűen végzett eljárások
A 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 9. számú melléklete szerint










































Fotodinámiás kezelés Verteporfin festékkel
Ranibizumab intravitreális injektálása
Szívkatéterezés alapvizsgálat
Szívkatéterezés, vénás percután behatolással
Szívkatéterezés, vénás feltárásos behatolással
Szívkatéterezés, vénás transseptális behatolással
Szívkatéterezés, egyéb artériás percután behatolással
Szívkatéterezés, artéria femorális behatolással
Szívkatéterezés, artéria brachiális behatolással
Szívkatéterezés, artériás feltárásos behatolással
Szívkatéterezés-transthoracalis behatolással
Chorion biopsia, transvaginalis, UH vezérelt
Chorion biopsia, transabdominalis, UH vezérelt
Pancreato-cysto-gastrostoma endoscopica
Endoscopos sphincterotomia
Endoscopos nasobiliaris drénezés
Endoscopos kőextractio
Wirsungotomia endoscopica et dilatatio eadem
Pyeloscopia merev eszközzel
Pyeloscopia flexibilis eszközzel
Falloposcopia laparoscopica
Arthroscopia
Arthroscopia csuklón
Arthroscopia könyökön
Arthroscopia vállon
Punctio et/seu aspiratio renis diagnosticus
Punctio et/seu aspiratio renis diagnosticus, UH. vez.
Cholangiographia percutanea transhepatica (PTC)
Szívüregek és coronáriák DSA-ja
Coronarographia
Haemodinamika (diagnosztikus katéterezés)
Agyi gamma-sugár-sebészet
Naveus flammeus kez. Neodynium-YAG-gal vagy festéklézerrel 20 négyzetcentiméternél
több
ESWL-vesekő
ESWL-ureterkő
ESWL-epekő
Gasser dúc percutan roncsolása
Periferiás neurotomia, idegexcisio
Neurinoma eltávolítása perifériás idegből
Epineuralis idegvarrat (mikrosebészet)
Reanastomosis nervorum

















































Carpal tunnel felszabadítás
Egyéb Tunnel syndromák műtétei
Transpositio nervi periferialis
Invet. perif. idegsérülés revisio, neurinoma eltáv.
Exstirpatio cystae colli medialis
Dacryoadenectomia
Dacryocystectomia
Dacryocysto-rhinostomia
Resectio palpebrae
Tarsectomia
Ectropium ellenes műtét
Entropium ellenes műtét
Alsó szemhéj ectropium ellenes műtétje
Blepharorraphia totalis
Tenotomia seu myotomia musculi oculi
Resectio musc. oculi cum/sine retro-antepositionem
Retropositio musc. oculi
Antepositio musculi oculi
Transpositio musc. oculi
Szemizmok adhaesioinak megszüntetése
Myotomia globularis oculi
Adhaesiolysis conjunctivae seu/et palpebrae
Sutura conjunctivae
Keratoplastica conjunctivalis
Keratotomia, keratectomia
Pterygium excisio
Sutura corneae
Trabeculectomia
Cyclodiathermia
Cyclodialysis
Iridectomia antiglauc.
Iridectomia
Lencse extracapsularis eltávolítása
Phakoemulsificatio
Anterior Chamber Lens implantatio
Posterior Chamber Lens implantatio
Anterior Chamber Lens igazítás
Posterior Chamber Lens igazítás
Szürkehályog műtét phacoemulsificatios módszerrel, hajl. műlencse-beült.
Capsulotomia lentis
Scleralis plomb. implant.
Cryopexia transconj./transscl. retinae/chorioideae
Cyclophotocoagulatio
Periauricularis congenitalis fistula eltávolítása
Myringoplastica
Mucotomia nasi
Orr partialis resectioja (porcot is érintő)

















































Resectio submucosus septi nasi sec. Killian
Turbinectomia, conchotomia, operculumresectio
Repositio fracturae nasi aperta
Orrkorrekció
Septumperforatio zárása
Arcüreg drainage (intranas. ablak Lothrop szerint)
Luc-Caldwell műtét
Oro-antralis kommunikáció zárás
Endoscopos (mikroszkópos) arcüregműtét
Intraorális sínezés
Excisio laesionis linguae
Nyálmirigy vagy nyálvezeték bemetszése
Nyálmirigy vagy nyálvezeték helyreállítása
Szájüreg plasztikai helyreállítása
Resectio uvulae
Endolaryngealis indirect mőtét
Endolaryngealis direct mőtét, mikroszkóp nélkül
Microlaryngoscopias műtét
Művi gégeképzés
Mediastinoscopia collaris sec. Carlens
Pacemaker beültetés VVI mód
Pacemaker beültetés AAI mód
Pacemaker beültetés DDD mód
Pacemaker beültetés DVI mód
Pacemaker beültetés VVIR mód
Pacemaker (ideiglenes) beültetés
Pacemaker és defibrillátor beültetése
Pacemaker és defibrillátor csere
A Pacemaker csere VVI mód
Pacemaker csere AAI mód
Pacemaker csere DDD mód
Pacemaker csere DVI mód
Pacemaker csere VVIR mód
Pacemaker generátor csere
Pacemaker generátor és elektróda csere
Pacemaker generátor rögzítés, áthelyezés
PM elektróda bőralatti rész új rögzítés, áthelyezés
PM elektróda epicardialis részének újbóli rögzítése
Crossectomia femoralis
Stripping v.saphenae
Ligatura vv.perforantes extr.inf.
Varicectomia
Crossectomia + stripping + perf.ligatura + tágult vénák eltávolítása
Crossectomia + stripping + tágult vénák eltávolítása
Crossectomia + stripping
Perforans ligatura + tágult vénák eltávolítása
Anastomosis arterio-venosus sec. Cimino

















































Anastomosis arterio-venosus proximalis sec. Cimino
Anastomosis arterio-venosus extr.infer. sec. Cimino
Angioplastica arteriae subclaviae PTA
Angioplastica extremitatis inferioris PTA
Angioplastica aa.pelveos PTA
Dilatatio cardiae pneumaticus
Sclerotisatio varicosum oesophagei (merev scopos)
Sclerotisatio varicorum oesophagei fiberoscopica
Oesophagus varix ligatio
Endoscopos polypectomia a felső tápcsatornában
Polypectomia colontos per colonoscopiam
Polypectomia sigmae, sigmoidoscopos
Proctotomia interna
Oncotomia perianalis
Denervatio perianalis
Exstirpatio fistulae ani
Exstirpatio fistulae ani sec
Hippokrates
Haemorrhoidectomia
Haemorrhoidectomia sec. Parks
Haemorrhoidectomia sec. Milligan-Morgan
Haemorrhoidectomia sec. Eisenhammer
Haemorrhoidectomia sec. Langenbeck
Haemorrhoidectomia sec. Whithead
Sphincterotomia ani
Excisio condylomae perianalis
Cholelith eltávolítás duodenoscopia során
Endoprothesis duct. Wirsungiani
Hernioplastica inguinofemoralis
Hernioplastica inguinofemoralis c. implant.
Hernioplastica inguinofemoralis laparoscopica
Herniotomia inguinofemoralis bilaterális
Hernioplastica inguinofemoralis bilat. cum implantationem
Hernioplastica umbilicalis
Excisio endometriosis peritonei laparoscopica
Ablatio endometriomae ovarii laparoscopica unilat.
Ablatio endometriomae ovarii laparoscopica bilat.
Nephrostomia percutanea
Ureteroendoscopos kıeltávolítás
Transurethralis ureterokele incisio
Teflon inj. infiltr. uretero-vesicalis szájadékba (Csak nőknél)
Húgyhólyagkő endoscopos zúzása, ultrahanggal
Húgyhólyagkő endoscopos zúzása, hydraulikus
Húgyhólyagkő endoscopos zúzása, mechanikusan
TUR ves. urin. therapeutic.
Transurethralis húgyhólyag laserkezelés
Resectio transurethralis vesicae urinariae diagnosticus

















































Urethrostomia
Húgycső resectio
Urethrotomia interna opticus
Urethrotomia interna Otis
Anti-inkontinencia műtét
Ureterkatéter-dupla J felhelyezés
Prosztata TUR
Transurethralis prostata incisio
Prostata transurethralis spirál behelyezés
Prostata egyéb alternatív LASER műtétei
Bergmann f. hydrocele műtét
Winkelmann f. hydrocele műtét
Hydrocele műtét
Scrotum és tunica vaginalis reconstructio
Semicastratio
Orchiectomia bilateralis
Castratio
Orchidopexia
Exploratio testis inguinalis
Here reconstructiós műtétek
Implantatio prothesis testis
Herefüggöly eltávolítása
V.sperm.int.retroperitonealis ligatura (Palomo)
Scrotalis varicocelectomia
Funiculocele resectio
Ligatura v. spermaticae internae laparoscopica
Mellékhere cysta kiirtása
Spermatocele resectio
Epididymectomia
Detorquatio testis
Funiculus és mellékhere reconstructio
Vasectomia
Vasovasostomia
Circumcisio
Phimotomia
Excisio indurationis penis plastica
WLigatura venae penis propter „Venous leak”
Priapismus inde infiltratio penis
Erectiós zavarok műtétei
Implantatio prothesis in penis
Cystectomia ovarii / parovarialis laparoscopica unilat.
Cystectomia ovarii / parovarialis laparoscopica bilat.
Cauterisatio ovarii laparoscopica (drilling)
Resectio ovarii laparoscopica unilateralis
Resectio ovariorum laparoscopica bilateralis
Oophorectomia unilateralis laparoscopica
Salpingo-oophoprectomia laparoscopica unilateralis

















































Oophorectomia bilateralis laparoscopica
Salpingo-oophorectomia bilateralis laparoscopica
Adhaesiolysis laparoscopica
Detorquatio ovarii laparoscopica
Salpingostomia unilat. laparoscopica
Salpingostomia bilat. laparoscopica
Salpingectomia laparoscopica unilateralis
Salpingectomia laparoscopica bilaterale
Salpingectomia partiale laparoscopica
Salpingo-stomatoplastica laparoscopica
Adnexectomia laparoscopica
Chromopertubatio laparoscopica
Conisatio portionis uteri
Cervix elváltozás kimetszése
Kryoconisatio portionis
Electroconisatio portionis
Méhpolyp eltávolítás
Méhnyak mőtéti reconstructioja
Méhszáj plastica
Cerclage colli uteri
Septum uteri kiirtás (hysteroscop)
Synechiolysis (hysteroscop)
Endometrium resectio (hysteroscop)
Enucleatio myomae uteri laparoscopica
Enucleatio myomae hysteroscopica
Myolysis laparoscopica
Curettage uteri
Curettage-incomplett abortus után
Frakcinált curettage
Ventrofixatio uteri laparoscopica
Hüvelycsonk felfüggesztés, laparoscopiás
Denervatio uteri laparoscopica (LUNA)
Excisio septi vaginalis
Plastica vaginae anterior posteriorque
Plastica vaginae anterior
Plastica vaginae posterior
Hátsó hüvelyboltozat plasticaja
Synechiolysis vaginalis
Marsupialisatio glandulae
Bartholini
Clitoris mőtét
Fistulectomia perinei
Perineorrhaphia
Extrauterin garaviditas laparoscopos műtéte
Laparoscopos embryo aspiratio, salpingotomiából
Terhességmegszakítás intraamnialis gyógyszerrel
Terhességmegszakítás extraamnialis gyógyszerrel

















































Méhen kívüli terhességbe adott inj. laparoscopos
Interruptio vacuummal
Interruptio Hegar tágítással, curettage-al
Interruptio laminaria tágítással
Gyógyszerrel végzett interruptio befejezése
Amniocentezis
Járomcsont törés zárt repositiója
Járomcsont nyílt repoziciója
Orbita törések nyílt repositiója
Arctörések zárt repositiója
Arctörések nyílt repositiója
Csont idegentest eltávolítás
Osteotomia metacarpi
Osteotomia metatarsi
Osteotomia s. Hohmann
Schede műtét
Osteotomia sec. Brandes
Mayo műtét hallux valgus miatt
Metatarsus I. fej plastica
Metatarsus II-V. fej plastica
Hallux valgus miatt osteotomia
Exostosis levésés
Osteotomia digiti seu metatarsi
Radius fej resectio
Ulna fej resectio
Ulna proc. styl. resectio
Proc. styl. radii resectio
Csontfragmentum eltávolítás
Ectopiás csont kiirtása
Csontcsőr levésés
Spongiosa plastica, autolog
Spongiosa plastica, homolog
Csontpótlás syntethicus
Belső fémrögzítés eltávolítása (tűződrót)
Belső fémrögzítés eltávolítása (szeg, lemez stb., kivéve tűződrót)
Ujj hosszabbítás, distractorral
Percutan tűzés
Percutan tűzés, menetes Kirschner
Intraossealis drótvarrat
Tűzés feltárással
Húzóhurkos rögzítés
Csavarozás
KFI lemezelés
KFI minicsavarozás
KFI mini lemezelés
MKFI mini T lemezelés
Repositio epiphyseos aperta operativa

















































Arthrotomia
Arthrotomia és drainage
Izületi szabadtest eltávolítás (feltárásból)
Izületi idegentest eltávolítás (feltárásból)
Arthrolysis
Arthroscopos Pridie fúrások
Meniscectomia partialis, arthroscopos
Meniscus reinsertio, arthroscopos
Meniscectomia totalis, arthroscopos
Osteochondralis fragmentum rögzítése
Szabadtest eltávolítás a térdből, arthroscopos
Shaver műtét (térd) arthroscopos
Synovectomia partialis, arthroscopos
Plica eltávolítás, arthroscopos
Arthroscopos műtét (kivéve térdízület)
Arthroscopos szalagplastica
Arthroscopos szalagvarrat
Arthroscopos mozaik plasztika
Arthroscopos retinaculum plasztika
Boka, váll, csípőízületi arthroscopos debridement
Capsulodesis
Arthrodesis, tűzés
Herbert-csavarozás
Külbokaszalag varrat
Külbokaszalag plastica
Delta varrat
Interpositios arthroplastica
Csuklószalag reinsertio
Ujjizületi protézis eltávolítás
Ligamentum collaterale ulnare varrat
Ligamentum collaterale radiale varrat
Resectio ulnae
Ulnavég rövidítés
Kéz lágyrészeinek feltárása
Izomelválasztás, kézen
Tendolysis, kézen
Reconstructio musc. manus
Ganglion manus exstirpatio (kivéve: kézháti)
Aponeurectomia partialis manus
Feszítő ín varrata kézen
Flexor ín varrat kézen
Pull out wire rögzítés
Extensor ín reconstructio, kézen
Palmar plate reinsertio
Ínáthelyezés kézen
Phalangisatio
Tendofixatio manus, tenodesis

















































Adhaesiolysis manus
Tractus iliotibialis incisio
Retinaculum bemetszés (térd)
Flex. hallucis longus tenotomia
Tenotomia musculi extensoris hallucis longus
Izomeredés leválasztás, részleges
Íntapadás leválasztás
Izomtapadás leválasztás
Izomeltolás
Ínteltolás
Extensor antebrachii leválasztás
Achillotomia
Baker-cysta eltávolítása
Térdtáji ganglion exstirpatio
Izom, ín kiirtás
Ínhüvely exstirpatio tenosynovectomia
Izomfelszabadítás
Bursa olecrani exstirpatio
Bursa praepatellaris exstirpatio
Sinus tarsi excochleatio
Lábháti ganglion exstirpatio
Bokatáji ganglion exstirpatio
Dupuytren plantaris excisio
Izomeredés reinsertio
Izomtapadás reinsertio
Ínreinsertio
Íntranspositio
Achilles ín ruptura reconstructio
Amputatio digiti manus
Amputatio digitorum manus
Amputatio digiti manus secondarius
Amputatio digiti post amputationem traumaticam
Amputatio pollicis post amputationem traumaticam
Amputatio pollicis
Amputatio pollicis secundarius
Exarticulatio metacarpophalangealis pollicis
Amputatio digiti pedis
Exarticulatio interphalangealis digiti pedis
Csonk korrekció
Excisio laesionis mammae
Excisio gynecomastiae
Bőrbeni és bőr alatti sipoly kimetszése
Hegkimetszés Z-plastica
Bőr hegének vagy zsugorodásának megszüntetése
Teljes vastagságú bőrátültetés Wolf-Krause
Félvastag bőrátültetés
Mesh-graft








































Thiersch lebeny, hámlebeny
Plastica cutis sec. Reverdin
Bőrátültetés, szabad
Burow-féle háromszög lebenyplasztika
V-Y-plasztika
Bőrforgatásos bőrpótlás
Z-plasztika
Hídlebeny
Lebeny vagy nyeles lebeny revisio
Elektrocoagulatio cystoscopica
Epekőoldás endoscopia során bevezetett katéteren át
Sclerotisatio hydrokele
Sterilisatio (nő)
Sterilisatio laparoscopica feminae
Sterilisatio laparoscopia kapoccsal
Sterilisatio laparoscopia győrővel
Sterilisatio laparoscopia monopol. elektródával
Sterilisatio laparoscopia bipol. elektródával
Sterilizáció (férfi)
UH vezérelt májtályog, cysta percutan drainage
UH vezérelt pancreas pseudocysta drainage
UH vezérelt pancreas cysta belső drainage (drainage szettel)
Vesecysta punkció és leszívás, Rtg. vez.
Vesecysta leszívás és sclerotisatio, UH vez.
Aspiratio et/seu drainage vesiculae seminalis
Számfeletti ujj eltávolítása
Arthroscopos labrum refixatio
Anaesthesiában végzett ízületi bemozgatás
Dilatatio duct. gl. parotis, submand., submaxill.
Fixateur externe maxi- midi behelyezése mőtéti eljárással
Elektromos ingerlıkészülék beültetése csontba
Fixateur mini behelyezése műtéti eljárással
Wagner apparatus
Compressios törésegyesítés
Velőűrsínezés
Velőűrszegezés, fedett
Thermotherapia prostatae
A szív elektrofiziológiai vizsgálata
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Daganatos betegségek
Haemochromatosis
Arteriosclerosis cerebri, vertebrobasilaris insufficientia, arteriosclerosis, obliterans, szem
keringési zavarai
Csontvelő-, veseátültetés után
Meddőség








Primer immunhiányos állapotok immunglobulin szubsztitúciós kezelése
Diabeteses neuropathia Thiogamma kezelése
Passzív immunizálás RSV ellen a 28. terhességi hét előtt született újszülöttek részére, 1 éves
kor alatt
Passzív immunizálás RSV ellen a szív fejlődési rendellenessége esetén, 2 éves kor alatt
Cysticus fibrosisos betegek intravénás antibiotikum kezelése
Otthoni parenterális táplálás (OPT)
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Praecerebralis elzáródással járó (kivéve: TIA) cerebrovascularis megbetegedések infúziós
kezelése kúrában
Átmeneti ischaemiás agyi keringészavar (TIA) infúziós kezelése kúrában
Egyéb idegrendszeri és cerebrovascularis megbetegedések infúziós kezelése kúrában
Perifériás érbetegségek infúziós kezelése kúrában
Atherosclerosisos megbetegedések infúziós kezelése kúrában

