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Seznam výkonů, ke kterým NCB požaduje informovaný 
souhlas pacienta – podle abecedy (aktualizace únor 2021) 

 

24 hodinová pH metrie 

Ablace exostózy, osteofyty 

Abraze kondylomat 

Adenotomie – odstranění zbytnělé nosní mandle 

Adjuvantní chemoterapie a/či biologická léčba 

Adjuvantní chemoterapie intravesikálně podávaným Mitomycinem 

Adrenalektomie – odstranění nadledviny 

Akutní poranění šlach  

Alergologické kožní testy – prick testy 

Amputace čípku děložního 

Amputace HK/DK 

Amputace končetiny 

Amputace penisu 

Amputace prstu 

Antirelfuxní operace 

Antromastoidektomie 

Aplikace biologické léčby adalimumab HUMIRA u pacientů s hidradenitis suppurativa/acne inversa 

Aplikace biologické léčby u pacientů s atopickým ekzémem 

Aplikace biologické léčby u pacientů s kožní a/nebo kloubní psoriasou (lupenkou) 

Aplikace botulotoxinu 

Aplikace chemoterapie anebo biologická léčba 

Aplikace krevních derivátů 

Aplikace léčiva do sklivce – Lucentis, Eylea 

Aplikace V.A.C. systému v traumatologii (synonyma: terapie ran podtlakem, podtlakem řízený uzávěr 

rány) 
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Aponeurektomie palmární aponeurózy  

Artrodéza 

Artrografie a naložení sádrové fixace při vrozené kyčelní dysplasii 

Artroskopie hlezenního kloubu 

Artroskopie kolenního kloubu 

Artroskopie kyčelního kloubu 

Artroskopie loketního kloubu 

Artroskopie ramenního kloubu 

Artroskopie zápěstí 

Atikoantromastoidektomie a tympanoplastika 

Augmentace – zvětšení prsů  

Augmentace rtů 

Autologní odběr krve před plánovaným operačním výkonem 

Balónková valvuloplastika aortální chlopně 

Bilaterální orchiektomie 

Bilaterální vazektomie 

Biopsie jater 

Biopsie ledvin 

Biopsie obratle k odebrání vzorku na histologické vyšetření 

Biopsie, excize z čípku (hrdla) děložního 

Blokáda kloubní fasety pod CT kontrolou 

Bloková disekce 

Brachyterapie intersticiální 

Brachyterapie intraluminální 

Brachyterapie intraluminální jícen 

Brachyterapie keloidní jizvy 

Brachyterapie kůže 

Brachyterapie ORL 
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Brachyterapie paliativní VAG 

Brachyterapie plic 

Brachyterapie punktura pánve 

Brachyterapie punktura prsu 

Brachyterapie retreatment 

Brachyterapie UVAG + tamponáda 

Brachyterapie UVAG, tj. dočasná aplikace radioaktivního iridia do dělohy a pochvy 

Brachyterapie VAG 

Brachyterapie zevního zvukovodu 

Brachyterapie žlučových cest 

Bronchokonstrikční test při spirometrii 

Bronchoskopie v celkové anestezii 

Bronchoskopie v lokální anestezii 

Břišní punkce 

Burza 

Cévní operace 

Cirkumcise 

CRIF (zavřená repozice s vnitřní fixací) 

Cyklofotokoagulace 

Cystektomie – Derivace moči ureteroileostomií 

Cystektomie – Vytvoření kontinentní neoveziky 

Cystolitotrypse 

Cystoskopie 

Cystouretrografie 

Cystouretroskopie 

Deformity hlezna a zadní nohy 

Deformity přednoží 

Dekomprese kraniocervikální oblasti pro Chiari Arnold malformaci 
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Dekomprese zadní jámy pro krvácení/ ischemii 

Dekompresivní kraniektomie pro krvácení/ maligní ischemii  

Deliberace periferního nervu 

Dermabraze  

Diagnostická laparoskopie 

Diagnostická ureteroskopie 

Direktní laryngoskopie 

Domácí hemodialýza 

Domácí parenterální výživa 

Doplnění fixace bederní páteře z předního přístupu (ALIF) 

Double baloon 

Drenáž hrudníku 

Drenáž ložiska nápichem 

Drenáž patologického ložiska pod CT, UZ nebo skiaskopickou kontrolou 

Drenáž perikardiálního (osrdečníkového) výpotku 

Ektropium 

Elektrická kardioverze 

Elektrofyziologické vyšetření (snímání EKG zevnitř srdce) a katétrová ablace (odstranění poruchy 

srdečního rytmu pomocí cévky) 

Elektrofyziologické vyšetření a programovaná stimulace srdečních komor (snímání EKG zevnitř srdce) 

Elektrokonvulzivní terapie 

Endoskopická aplikace URODEXu 

Endoskopická III. ventrikuloskopie 

Endoskopická III. ventrikulotomie 

Endoskopická korekce vezikoureterálního refluxu 

Endoskopická operace nosních dutin 

Endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie (ERCP) 

Endoskopické odstranění žlučníku 

Endoskopické vyšetření horní části trávicí trubice (esofagogastroduodenoskopie) 
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Endoskopické vyšetření tlustého střeva a konečníku (KOLONOSKOPIE) 

Endovaskulární léčba onemocnění aorty (Stentgraft) 

Enterobiopsie 

Entropium 

Enukleace 

Epidurální analgezie 

Epifaryngoskopie – endoskopické vyšetření nosohltanu s případným odběrem histologie 

Epistaxe (neboli krvácení z nosu) 

Erytroferéza 

Esofagogastroduodenoskopie 

ESWL juxtavezikální ureterolitiáza 

ESWL nefrolitiáza 

ESWL subrenální ureterolitiáza 

EUS – Dolní trakt 

EUS – Horní trakt 

Evakuace hematomu epidurálního, subdurálního, intracerebrálního, z cílené kraniotomie 

Evakuace chronického subdurálního hematomu z trepanačního návrtu 

Eviscerace bulbu 

Exartikulace 

Excize a exstirpace zevních útvarů v oblasti hlavy a krku 

Exenterace očnice 

Exokryokoagulace 

Exostózy 

Exstirpace (odstranění) laterální krční cysty 

Exstirpace mediální krční cysty 

Exstirpace mízní uzliny na krku 

Exstirpace submandibulární žlázy 

Extrakce double pig tailu 
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Extrakce elektrody 

Extrakce fixatéru 

Extrakce kovového materiálu 

Extrakce shuntu 

Extrakce zubu nebo kořene zubu 

Face-lift 

Fasciotomie 

Fistulografie 

Fixace bederní páteře pro frakturu obratle 

Fixace bederní páteře pro listezu 

Fixace hrudní páteře pro frakturu obratle 

Fixace krční páteře pro frakturu obratle z předního/ zadního přístupu 

Flexibilní bronchoskopie 

Fluorescenční angiografie 

Fotodynamická terapie ( PDT) 

Fototerapie 

Frenuloplastika 

Fundoplikace 

Ganglion 

Gastroskopie 

Gastrostomie 

Genetické laboratorní vyšetření  

Genetické vyšetření 

Genetické vyšetření odebrané tkáně 

Gynekomastie 

Hemiartroplastiky 

Hemityroidektomie 

Hrudní drenáž 
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Hrudní punkce 

Hyperbarická oxygenoterapie 

Hysterectomia vaginalis 

Hysterosalpingografie 

Hysteroskopie 

Chemická lumbální sympatektomie pod CT kontrolou 

Chemoterapie 

Chirurgická extrakce zubu 

Chirurgická léčba poruch srdečního rytmu – MAZE, klip ouška levé síně (endoskopicky, klasicky – 

sternotomie) 

Chirurgické odstranění kožních lézí 

Chirurgické ošetření zlomeniny obličejového skeletu 

Chirurgie měkkých tkání dutiny ústní a obličeje velkého rozsahu 

Chirurgie nádorových onemocnění dutiny ústní a přilehlých částí obličeje a krku 

Chirurgie tvrdých tkání dutiny ústní a obličeje velkého rozsahu 

Chordectomie 

Implantace (voperování) kardiostimulátoru 

Implantace (voperování) kardioverteru-defibrilátoru (ICD) 

Implantace (voperování) stimulačního přístroje Biostim 

Implantace (voperování) záznamníku srdečního rytmu 

Implantace epikardiální elektrody  

Implantace protézy varlete 

Implantace stentgraftu do aorty 

Incise abscesu Bartholiniho žlázy 

Incize abscesu 

Indukce potratu ve II. trimestru 

Infekční komplikace kloubních náhrad 

Instrumentální revize dutiny děložní po vaginálním porodu 
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Intermitentní hemodialyzační terapie 

Intrathekální aplikace baklofenu 

Inzulínový hypoglykemický test ke stimulaci růstového hormonu 

Jaterní biopsie 

Kanylace centrálního řečiště 

Kapsle 

Kardioneuroablace (odstranění poruch srdečního rytmu pomocí cévky) pro neurálně 

zprostředkovanou synkopu (krátkodobé bezvědomí) 

Karotická endarterektomie 

Katarakta 

Katetrizační remodelace průsvitu tepny s implantací stentu 

Katetrizační renální denervace (přerušení nervů zásobujících ledviny pomocí cévky) 

Katetrizační uzávěr defektu komorového septa 

Katetrizační uzávěr defektu síňového septa 

Katetrizační uzávěr paravalvulárního leaku 

Katetrizační uzávěr tepenné výdutě 

Katetrizační zobrazení cévního řečiště s jeho uzávěrem 

Katetrizační zobrazení cévního zkratu s remodelací jeho průsvitu 

Katetrizační zobrazení dolní duté žíly 

Katetrizační zobrazení hrudní a bederní aorty 

Katetrizační zobrazení karotického a vertebrobasilárního povodí 

Katetrizační zobrazení oblouku aortálního a jeho větví 

Katetrizační zobrazení tepen dolních končetin 

Katetrizační zobrazení žilního řečiště se zavedením trombolyzačního katétru 

Katétrová ablace (odstranění poruchy srdečního rytmu pomocí cévky) pro fibrilaci síní nebo jinou 

levosíňovou arytmii 

Kloubní punkce, event. kloubní punkce s aplikací léku 

Kolonoskopie (koloskopie) 
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Kolpokleisis 

Kolpopexis sec. Burch 

Komplexní diagnostická laparoskopie 

Konizace 

Konzervativní parotidektomie – částečné odstranění příušní žlázy 

Korekce jizev 

Kořenová blokáda pod CT kontrolou 

Kožní excize 

Kranioplastika vlastní kostí/ umělým materiálem 

Kryopexe 

Krytí defektů kůže autotransplantátem – kožní štěp 

Kurativní aktinoterapie na oblast břicha a pánve 

Kurativní aktinoterapie na oblast hlavy a krku 

Kurativní aktinoterapie na oblast hrudníku 

Kurativní aktinoterapie na oblast kůže a měkkých tkání 

Kurativní aktinoterapie na oblast mozku a míchy 

Kurativní chemoterapie a/či biologická léčba 

Laparoskopická adrenalektomie 

Laparoskopická nefrektomie 

Laparoskopická nefropexe 

Laparoskopická nefroureterektomie 

Laparoskopická pyeloplastika 

Laparoskopická radikální prostatektomie 

Laparoskopická resekce ledviny 

Laparoskopické zavedení peritoneálního drainu 

Laparotomie + adnexetomie bill 

Laparotomie pro nádor nejasného původu v dutině břišní 

Laserová fotokoagulace 
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Laserová iridotomie 

Laterální pharyngotomie 

Laváž kloubu při infekci 

LAVH + AE + PZP 

LAVH + AE pro myomatosu 

LAVH + SE 

LAVH simplex pro myomatosu 

Léčba kolemčelistního zánětu s nutností hospitalizace 

Léčba pacientek valproátem 

Léčba výměnnou plazmaferézou    

Léčebná venepunkce 

Léčebné podání radioizotopu při postižení kostí u nádorového onemocnění 

Léčebné podání radiojodu při nádoru štítné žlázy 

Léčebné podání radiojodu při zvýšené činnosti nebo zvětšení štítné žlázy 

Léčebné podání radiokoloidu do kloubu 

Lipomodelace 

Liposukce 

LS pro GEU 

LS pro pelvipathii 

LS pro rupturu cysty ovaria 

LS salpingectomie 

LS sterilizace 

LS torse adnex 

LS tumor adnex + RPB 

LS tumor adnex bez RPB 

LS tumor pelvis inflam 

Lumbální punkce 
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Lymfadenektomie při nádorovém onemocnění penisu 

Lymfadenektomie při nádorovém onemocnění varlete 

Manuální vybavení lůžka z dělohy a instrumentální revize dutiny děložní v celkové anestezii 

Mesh operace 

Mikrovaskulární dekomprese v oblasti hlavového nervu 

Missed Abortion 

Modelace a redukce prsou  

Modelace ženského genitálu (labioplastika) 

Myringoplastika 

Navigovaná biopsie mozkového nádoru z cílené trepanace 

Nd-YAG kapsulotomie 

Nefrektomie – odstranění ledviny 

Nefroureterektomie 

Neoadjuvantní chemoterapie a/či biologická léčba 

Neodkladný císařský řez 

Nitrooční úrazy 

Odběr fascia lata stehenního svalu k duroplastice 

Odběr kostěného štěpu z lopaty kosti kyčelní 

Odběr kostní dřeně 

Odběr kostního štěpu 

Odběr n. suralis 

Odstranění dělohy břišní cestou – Hysterectomia abdominalis 

Odstranění dělohy břišní cestou s oboustranným odstraněním vaječníků, vejcovodů, lavage, 

omentectomie, lymfadenectomie 

Odstranění dělohy břišní cestou s oboustranným odstraněním vejcovodů 

Odstranění ganglia 

Odstranění nádoru zevním otevřením hltanu – laterální faryngotomie 

Odstranění OS (osteosyntetického) materiálu 
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Odstranění pánevních lymfatických uzlin – laparoskopicky 

Odstranění Zenkerova divertiklu jícnu 

Oesophagoskopie 

Omezení hybnosti kloubu po operaci nebo úrazu 

Operace Achillovy šlachy 

Operace akutního poranění šlach 

Operace bederní páteře pro stenosu páteřního kanálu 

Operace bederní páteře pro výhřez meziobratlové ploténky  

Operace brady (zmenšení, zvětšení) 

Operace břicha (abdominoplastika) 

Operace EC-IC bypassu 

Operace hrudní páteře pro výhřez meziobratlové ploténky 

Operace hydrocoele 

Operace hydrokély u dětí 

Operace hypospadie 

Operace icidentálního mozkového aneurysmatu 

Operace impresivní fraktury lbi 

Operace jater 

Operace keloidních jizev  

Operace konečníku (nezhoubná onemocnění) 

Operace konečníku operačním rektoskopem 

Operace kožních nádorů 

Operace krční páteře pro výhřez meziobratlové ploténky z předního/ zadního přístupu 

Operace křečových žil dolních končetin – VARIXŮ 

Operace kýly 

Operace melanomu kůže 

Operace míšní arteriovenosní malformace 

Operace morbus Morton 

Operace mozkové arteriovenosní malformace 
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Operace mozkového nádoru infratentoriální krajiny 

Operace mozkového nádoru supratentoriální krajiny 

Operace na hrudní aortě 

Operace na srdečních chlopních – náhrady, plastiky chlopní (sternotomie, minimálně invazivní přístup 

– torakotomie) 

Operace na srdečních tepnách – aortokoronární bypass 

Operace na tenkém a tlustém střevě 

Operace nádoru kosti, nebo měkkých tkání 

Operace nádorů kůže  

Operace nádoru retroperitonea  

Operace neprůchodnosti slzných cest (endonasální dacryocystorhinostomie) 

Operace nezhoubného (benigního) nádoru tukové tkáně (lipomu) 

Operace nosu 

Operace obočí (brow-lift) 

Operace otevřené rány – revize  

Operace otosklerózy 

Operace páteře pro epidurální absces 

Operace páteře pro epidurální hematom 

Operace páteře pro metastázu 

Operace páteře pro spondylodiscitis 

Operace perikardu (perikardektomie pro konstriktivní perikarditidu) 

Operace pilonidálního sinu 

Operace poraněných nervů horní a dolní končetiny 

Operace pro chronický zánět červovitého výběžku slepého střeva 

Operace pro kožní nádor 

Operace pro náhlé příhody břišní 

Operace pro patologickou zlomeninu 

Operace pro srdeční nádor 

Operace proleženin (dekubitů) 
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Operace prsu (odnětí prsu – mastektomie) 

Operace prsu (parciální mastektomie) 

Operace prsu pro nezhoubné nebo sporné ložisko 

Operace při DMO 

Operace retroperitoneálního nádoru 

Operace ruptury mozkového aneurysmatu 

Operace sleziny 

Operace sleziny s jejím částečným zachováním – parciální splenectomie 

Operace slinivky břišní 

Operace spermatocoele 

Operace spojivky 

Operace synechie vulvy 

Operace šlach – rekonstrukční výkony 

Operace štítné žlázy 

Operace tumoru hlavového nervu 

Operace tumoru kalvy 

Operace tumoru míchy 

Operace tumoru oblasti tureckého sedla transnasálně endoskopicky 

Operace tumoru periferního nervu 

Operace útlakových syndromů 

Operace v dutině ústní 

Operace varicocoele 

Operace víček – kožní útvary 

Operace víček – úrazy 

Operace vrozené vady nohy 

Operace vrozených vad HK/DK 

Operace žaludku 

Operační léčba nesprávně se hojící rány (tj. stehová píštěl, infekce v ráně, rozpad rány, krevní výron v 
ráně, a jiné) 
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Operační léčba zlomenin acetabula 

Operační léčba zlomenin kostí předloktí, dolního či horního konce kosti vřetenní (radia) nebo kosti 

loketní (ulny) 

Operační léčba zlomenin pánevního kruhu 

Operační revize pro hluboký krční zánět 

Operační revize třísla (krvácení, lymfatická píštěl) 

Operační řešení mimoděložního těhotenství – otevřeným břišním přístupem 

Operační řešení onemocnění děložních přívěsků – otevřeným břišním přístupem 

Operační řešení sestupu pochvy předním implantátem 

Operační řešení zlomenin hlezna 

Operační terapie přetržené Achillovy šlachy 

Operační uzávěr defektu septa komor 

Operační uzávěr defektu síňového septa 

Operační vyjmutí lymfatické uzliny (exstirpace) 

Operativní léčba diabetické nohy 

Optická ureterotomie 

Orchiopexe – fixace varlete 

ORIF (otevřená repozice s vnitřní fixací) 

Osteosyntézy 

Osteotomie 

Otevřená biopsie mozkového nádoru 

Otomikroskopie 

Otomikroskopie s případným chirurgickým výkonem v oblasti zevního zvukovodu, bubínku a 
středouší 

Otoplastika (modelace a přitažení boltců) 

Paliativní aktinoterapie na oblast břicha a pánve 

Paliativní aktinoterapie na oblast hlavy a krku 

Paliativní aktinoterapie na oblast hrudníku 

Paliativní aktinoterapie na oblast kůže a měkkých tkání 
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Paliativní aktinoterapie na oblast mozku 

Paliativní aktinoterapie na oblast skeletu 

Paliativní chemoterapie a/či biologická léčba 

Panhysterectomia sec.  W-M 

Paracentéza se zavedením drenážní trubičky 

Parciální ablace nehtu, plastika nehtového lůžka 

Parciální laryngektomie 

PCI-perkutánní koronární intervence (angioplastika) 

PEG 

Periferní iridektomie 

Perineální uretrostomie 

Periradikulografie 

Peritoneální dialýza 

Perkutánní drenáž žlučových cest pod skiaskopickou kontrolou 

Perkutánní nefrolitolapaxe 

Perkutánní renální biopsie 

Perkutánní vertebroplastika 

PET/CT 

Ph-metrie, Jícnová manometrie 

Plánovaná analgosedace = analgezie, spojená s větším či menším útlumem vědomí – monitorovaná 

anesteziologická péče 

Plánované zavedení centrálního žilního katétru (cévky) 

Plánovaný císařský řez 

Plastická operace čela  

Plastická operace hýždí 

Plastická operace očních víček (blepharoplastica) 

Plastická operace stehen a paží  

Plastika báze lební 
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Plastika ušních boltců 

Plátcem hrazené robotické operace: radikální prostatektomie, resekce nádoru ledviny, pyeloplastika 

Plazmaferéza 

Podání anestézie 

Podání anestézie u dětí 

Podání chemoterapie, biologické léčby 

Podání intravenózního bisfosfonátu 

Podání transfúze  

Podávání lokální trombolýzy po angiografii a flebografii 

Popáleniny 

Popáleniny a operační výkony spojené s popáleninami 

Poranění čtyřhlavého svalu stehenního 

Poranění dvojhlavého svalu pažního 

Poranění metatarsálních – nártních kostí I-V 

Poranění patní kosti 

Poranění prstů nohy 

Poranění talu – hlezenní kosti 

Poranění tarsu – zanártní kosti 

Porod 

Porodní zlomeniny 

Pořízení fotografie 

Poskytování informací  

Poučení o miniinvazivní operaci hrudníku – plic – mezihrudí 

Poučení o operaci hrudníku – plic – mezihrudí 

Preindukce a indukce porodu  

Probatorní kožní excize 

Probatorní kyretáž 

Prostá trachelectomie 
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Průkaz pravolevého zkratu – Bubble test 

Přední a zadní poševní plastika 

Převaz velké rány 

Převoz dítěte 

Přijetí a s tím související poučení  

Pseudoarthroza, ev. Zlomenina člunkové kosti zápěstí 

Pterygium 

Ptóza víčka 

Punkce ascitu 

Punkce cysty ledviny 

Punkce hrudníku 

Punkce kostní dřeně 

Punkce patologického ložiska s odběrem materiálu pro histologické vyšetření pod CT, UZ nebo 

skiaskopickou kontrolou 

Punkce s laváží peritoneální dutiny 

Punkce štítnice 

Punkce tekutinového ložiska 

Punkce uzliny 

Punkční biopsie štítné žlázy tenkou jehlou 

Punkční epicystostomie 

Punkční nefrostomie 

Pyeloplastika 

Radikální inguinální orchiektomie 

Radikální prostatektomie 

Rekonstrukce defektů pomocí volných laloků  

Rekonstrukce prsů  

Rekonstrukce vazivového aparátu lokte, zápěstí, hlezna 

Rekonstrukce zkříženého vazu kolenního kloubu 



 

NCB_SDE_18_002 Seznam výkonů_NCB_abc_2021  Strana 19 (celkem 24) 

Rekonstrukční zákroky na ruce  

Rektoskopie 

Repetitivní transkraniální magnetická stimulace 

Replantace prstu, ruky, dolní končetiny, skalpu, boltce, nosu, penise 

Repozice zlomeniny nosních kůstek 

Resekce bederního obratle pro tumor 

Resekce ledviny 

Resekční artroplastiky 

Resekční operace kloubů 

Resutury ran 

Reverzní TEP ramene 

Revize a repozice šroubu v obratlovém tělu 

Revize dutiny děložní po spontánním potratu 

Revize operační rány pro hematom/ infekční komplikaci 

Revize rány 

Revize varlete 

Revize vazivového poranění kolene 

Revizní operace TEP kolenního kloubu 

Revizní operace TEP kyčelního kloubu 

Revizní operace u hnisavých, infekčních komplikací v traumatologii 

RFITT (radiofrekvenční termoterapie)- mTP RFITT 

RFITT (radiofrekvenční termoterapií) – mUPP, mPP, termoablace tonsil, redukce kořene jazyka RFITT 

Rhinoplastika, septorhinplastika 

Rhisartróza 

Rossova operace 

Rozšířená tonzilektomie 

Sanace chrupu k vyloučení orální fokální infekce 

Sanace chrupu v celkové anestézii 
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Selektivní koronarografie 

Selektivní laserová trabekuloplastika 

Sentinelová lymfadenektomie (diagnostická operace na prsu) 

Septoplastika 

Skákavý (lupavý) prst 

Skeletální trakce 

Sklerotizační terapie varixů DKK 

Sondáž slzných cest 

Souhlas s pořízením fotografií pro genetickou zdravotní dokumentaci 

Souhlas s poskytováním informací o zdravotním stavu 

Souhlas s předáním Zprávy o genetickém vyšetření (včetně případných výsledků genetického 
laboratorního vyšetření) 3. osobám 

Souhlas s transfuzí 

Souhlas s venepunkcí 

Souhlas s biologickou léčbou Crohnovy nemoci a ulcerosní kolitidy 

Souhlas s nenádorovou radioterapií 

Souhlas s pořízením fotodokumentace 

Souhlas s poskytováním vysoce inovativního léčivého přípravku 

Souhlas s vyžádáním zdravotnické dokumentace 

Souhlas se vzdáleným přístupem léčby spánkové apnoe 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Souhlas vyšetřované/ho (zákonného zástupce) s genetickým laboratorním vyšetřením 

Souhlas zákonného zástupce dítěte 

Spiroergometrie 

Stereotaktická punkce patologického ložiska s odběrem materiálu pro histologické vyšetření 

Strabismus 

Sutura periferního nervu přímá/ s autotransplantátem 

Syndrom karpálního tunelu 

Synovectomie – RA 
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Šlachové přenosy při PEC 

Tahuprostá vaginální páska – retropubické uložení 

Tahuprostá vaginální páska – TVT-O 

Tarsorafie 

TASH-tzv. alkoholová ablace septa 

TAVI – Transkatétrová implantace aortální chlopně 

TAVI – náhrada aortální chlopně katetrizační nebo transapikální cestou 

Tenotomie při PEC 

TEP drobných kloubů ruky 

TEP hlezenního kloubu 

TEP kolenního kloubu 

TEP kyčelního kloubu 

TEP loketního kloubu 

TEP malých kloubů nohy 

TEP MTP 

TEP zápěstí 

Terapeutický obstřik karpálního tunelu 

Tonzilektomie – odstranění patrových (krčních) mandlí 

Tonzilotomie – chirurgické zmenšení krčních tonzil 

Totální laryngectomie 

Totální náhrada ramenního kloubu 

Totální parotidektomie – odstranění příušní žlázy 

Totální roboticky asistovaná hysterektomie s adnexectomií, s odstraněním tukové předstěry střev a 

biopsie pobřišnice, event. slepé střevo 

Totální roboticky asistovaná hysterektomie s oboustrannou adnexectomií – tzv. da Vinci 

hysterektomie 

Totální tyroidektomie 

Trabekulektomie 
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Tracheloplastika – plastika čípku děložního 

Tracheotomie 

Transmandibulární bukofaryngektomie 

Transplantace kloubní chrupavky 

Transplantace střevního mikrobiomu filtrátu stolice 

Transrektální biopsie prostaty 

Transuretrální incize prostaty 

Transuretrální odstranění prostaty holmium laserem (HOLEP) 

Transuretrální prostatektomie 

Transuretrální resekce nádoru močového měchýře 

Transvezikální prostatektomie 

Tru-cut biopsie 

Tuboplastika 

Tumorózní TEP 

Ultrazvukové vyšetření srdce jícnovou sondou 

Umělé farmakologické přerušení těhotenství  

Umělé přerušení těhotenství 

UPPP (uvulopalatopharyngoplastika) 

Ureteroskopie – endopyelotomie či endoureterotomie 

Ureteroskopie – odstranění konkrementu 

Uretroplastika 

Urodynamické vyšetření 

Vaginofixace sakrospinální transvaginální Sec. Amreich-Richter 

Vaginoskopie 

Vitrektomie 

Vpáčené bradavky 

Výměna kardiostimulátoru 

Výměna kardioverteru – defibrilátoru 
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Vyšetření epikutánními (náplasťovými) testy 

Vyšetření počítačovou tomografií (CT) 

Vyšetření sluchu pomocí metod BERA a TEOAE 

Zátěžová echokardiografie farmakologická (dobutamin) 

Zátěžové EKG (ergometrie) 

Zavedení centrálního žilního katétru (CŽK) 

Zavedení centrálního žilního katétru, případně tunelizovaného žilního katétru pro potřeby 

hemoeliminačních technik, k aplikaci parenterální výživy 

Zavedení double pig tailu 

Zavedení enterální sondy 

Zavedení filtru do dolní duté žíly 

Zavedení glykemického senzoru 

Zavedení hlasové protézy 

Zavedení ICP čidla 

Zavedení lokalizačního vodiče 

Zavedení na inzulínovou pumpu (CSII – kontinuální podkožní infúze inzulínu) 

Zavedení Ommaya rezervoáru 

Zavedení PICC katétru (periferně zavedený centrální žilní katétr) 

Zavedení portkatétru 

Zavedení subduro-peritoneálního shuntu pro hydrocefalus 

Zavedení ventrikulo-atriálního shuntu pro hydrocefalus 

Zavedení ventrikulo-peritoneálního shuntu pro hydrocefalus 

Zavedení zevní komorové drenáže 

Zavedení zevní lumbální drenáže 

Zavedení žaludeční sondy 

Závěsná operace, zavedení pásky ARGUS 

Závěsná operace, zavedení pásky TOT 

ZF (zevní fixátor) 

Zhotovení AV píštěle 
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Zlomenina čéšky 

Zlomenina horní části bérce 

Zlomenina klíční a pažní kosti, vykloubení AC (akromioklavikulárního) kloubu 

Zlomenina kostí ruky a prstů ruky 

Zlomenina lopatky 

Zlomenina střední části bérce 

Zlomeniny dolního konce holenní kosti (včetně spongioplastiky) 

Zlomeniny kosti stehenní 

Zobrazení periferního žilního řečiště s ev. remodelací průsvitu 

Zobrazení dutiny kloubní pod skiaskopickou kontrolou (artrografie) 

Zobrazení močového měchýře a močové trubice (MCUG) 

Zobrazení orgánů magnetickou rezonancí (MR) 

Zobrazení trávicího traktu s aplikací kontrastní látky per os 

Zobrazení trávicího traktu s aplikací kontrastní látky per rectum 

Zobrazení vývodných cest močových (VUG) 

Zvětšení rtů aplikací tuku (lipofilling) 


