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Załącznik nr 1 a do SIWZ 

 

KATALOG OPERACJI CHIRURGICZNYCH Z PODZIAŁEM NA KATEGORIE 

 

Zabiegi operacyjne na układzie nerwowym 

1. Nacięcie i wycięcie w obszarze czaszki, mózgu i opon mózgowych I klasa 

2. Inne zabiegi operacyjne na czaszce, mózgu i oponach mózgowych I klasa 

3. Zabiegi operacyjne na rdzeniu kręgowym i strukturach kanału kręgowego II klasa 

4. Zabiegi operacyjne na nerwach czaszkowych i obwodowych II klasa 

5. Zabiegi operacyjne na nerwach sympatycznych lub zwojach nerwowych II klasa 

 

Zabiegi operacyjne w zakresie układu wydzielania wewnętrznego 

1. Zabiegi operacyjne tarczycy i przytarczyc II klasa 

2. Zabiegi operacyjne w zakresie innych gruczołów dokrewnych I klasa 

 

Zabiegi operacyjne w zakresie oka 

1. Zabiegi operacyjne w zakresie powiek, z wyjątkiem zabiegu operacyjnego 

rekonstrukcji powiek 

III klasa 

2. Zabieg operacyjny rekonstrukcji powiek II klasa 

3. Zabiegi operacyjne w zakresie układu łzowego III klasa 

4. Zabiegi operacyjne w zakresie spojówki III klasa 

5. Zabiegi operacyjne w zakresie rogówki III klasa 

6. Zabiegi operacyjne w zakresie tęczówki, ciała rzęskowego, twardówki i komory 

przedniej oka 

II klasa 

7. Zabiegi operacyjne w zakresie soczewki II klasa 

8. Zabiegi operacyjne w zakresie siatkówki, naczyniówki, ciała szklistego i tylnej komory 

oka 

II klasa 

9. Zabiegi operacyjne w zakresie mięśni okoruchowych III klasa 

10. Zabiegi operacyjne w zakresie gałek ocznych II klasa 

 

Zabiegi operacyjne w zakresie ucha 

1. Zabiegi operacyjne w zakresie ucha zewnętrznego III klasa 

2. Zabiegi rekonstrukcyjne i inne zabiegi operacyjne w zakresie ucha środkowego II klasa 

3. Inne zabiegi operacyjne w zakresie ucha środkowego II klasa 

4. Zabiegi operacyjne w zakresie ucha wewnętrznego I klasa 

 

Zabiegi operacyjne w zakresie nosa, jamy ustnej i gardła 

1. Zabiegi operacyjne w zakresie nosa, jamy ustnej i gardła III klasa 

2. Zabiegi operacyjne w zakresie zatok obocznych nosa, z wyjątkiem punkcji II klasa 

3. Zabiegi operacyjne w zakresie ślinianek i przewodów ślinowych II klasa 

 

Zabiegi operacyjne w zakresie układu oddechowego 

1. Zabiegi operacyjne w zakresie układu oddechowego, z wyjątkiem zabiegów 

operacyjnych w zakresie krtani i tchawicy 

I klasa 

2. Zabiegi operacyjne w zakresie krtani i tchawicy, z wykluczeniem tracheotomii II klasa 

 

Zabiegi operacyjne na układzie sercowo-naczyniowym 

1. Zabiegi operacyjne na układzie sercowo-naczyniowym, z wyjątkiem zabiegów 

operacyjnych podwiązania i wycięcia: żylaków oraz zabiegowego leczenia tętniaków 

pourazowych, naczyniaków, przetok tętniczo-żylnych 

I klasa 

2. Zabiegi operacyjne podwiązania i wycięcia żylaków III klasa 

3. Zabiegowe leczenie tętniaków pourazowych, naczyniaków, przetok tętniczo-żylnych II klasa 
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Zabiegi operacyjne w zakresie układu krwiotwórczego i limfatycznego 

1. Zabiegi operacyjne w zakresie układu krwiotwórczego i limfatycznego, z wykluczeniem 

biopsji szpiku 

III klasa 

2. Zabiegi operacyjne rekonstrukcyjne układu limfatycznego II klasa 

 

Operacje w zakresie układu trawiennego 

1. Zabiegi operacyjne w zakresie układu trawiennego, z wyjątkiem zabiegów 

operacyjnych na wyrostku robaczkowym, zabiegów operacyjnych odbytu oraz 

zabiegów operacyjnych naprawczych przepukliny 

II klasa 

2. Zabiegi operacyjne na wyrostku robaczkowym III klasa 

3. Zabiegi operacyjne odbytu III klasa 

4. Zabiegi operacyjne naprawcze przepuklin III klasa 

 

Operacje w zakresie układu moczowego 

1. Zabiegi operacyjne naprawcze przepuklin II klasa 

2. Zabiegi operacyjne moczowodu II klasa 

3. Zabiegi operacyjne cewki moczowej z wyłączeniem zwężania ujścia zewnętrznego 

cewki moczowej 

II klasa 

4. Zabiegi operacyjne stulejki i zwężenia ujścia zewnętrznego cewki moczowej III klasa 

5. Zabiegi operacyjne odtwórcze pęcherza moczowego I klasa 

6. Inne zabiegi operacyjne w obrębie układu moczowego III klasa 

 

Zabiegi operacyjne i operacje męskich narządów płciowych 

1. Zabiegi operacyjne i operacje męskich narządów płciowych III klasa 

2. Zabiegi operacyjne spodziectwa II klasa 

 

Zabiegi operacyjne i operacje ginekologiczne 

1. Zabiegi operacyjne żeńskich narządów płciowych III klasa 

2. Zabiegi operacyjne dotyczące macicy z naruszeniem ciągłości pełnej grubości ściany 

trzonu macicy 

II klasa 

3. Zabieg operacyjny całkowitego wycięcia macicy II klasa 

4. Zabieg operacyjny całkowitego wycięcia macicy z przydatkami I klasa 

 

Zabiegi położnicze 

1. Zabiegi położnicze, z wyjątkiem zabiegu operacyjnego cięcia cesarskiego III klasa 

 

Zabiegi operacyjne w zakresie układu kostnostawowego i zabiegi operacyjne na więzadłach 

1. Zabiegi operacyjne w zakresie układu kostno-stawowego i zabiegi na więzadłach II klasa 

2. Zabiegi operacyjne w zakresie kręgosłupa z wyłączeniem zabiegów operacyjnych 

krążka międzykręgowego 

II klasa 

3. Zabiegi operacyjne krążka międzykręgowego z naruszeniem ciągłości łuku kręgu II klasa 

4. Zabiegi operacyjne wyłącznie na tkankach miękkich poza więzadłami III klasa 

5. Zabiegi operacyjne w zakresie układu kostno-stawowego i więzadeł dłoni i stóp III klasa 

 

Zabiegi operacyjne na powłokach ciała 

1. Zabiegi operacyjne na powłokach ciała, z wyłączeniem zabiegów w zakresie skóry i 

tkanki podskórnej 

III klasa 

2. Mastektomia totalna II klasa 

 


