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P R E F A T A 
 
 

 Clasificatia internationala a interventiilor chirurgicale a fost adoptata de 
Organizatia Mondiala a Sanatatii în conformitate cu rezolutia WHA 29.35 a 
Adunarii Mondiale a Sanatatii din mai 1976. 
 Nomenclatorul detaliat al interventiilor chirurgicale este organizat în 
sistem zecimal în 99 grupe (de la 5.01 la 5.99) si 999 tipuri de interventii, 
codificate începând cu 5.010 si terminând cu 5.999. 
 Fiecare tip de interventie chirurgicala cuprinde, necodificat, un numar 
mai mare sau mai mic de interventii, care evidentiaza însasi felul actului 
chirurgical (blefarotomie, jejunectomie, histerectomie fundica etc.). 
 Centralizatorul interventiilor chirurgicale este structurat pe 999 tipuri de 
interventii.  Pentru ca datele statistice sa fie fiabile este necesar ca medicii 
chirurgi sa codifice corect în registrul de interventii chirurgicale si în foaia de 
observatie clinica procedura respectiva (folosind prezenta brosura). 
 În denumirile din brosura sunt redate si o serie de proceduri care nu fac 
parte din interventiile chirurgicale. Acestea fac parte din clasificatia intitulata 
“Alte proceduri” (de exemplu: versiunea externa cod 8.251, inducerea 
medicamentoasa a travaliului cod 9.250, droguri ocitocice cod 7.500-7.509 
etc.). 
 Procedurile din aceste categorii neintrând în cadrul interventiilor 
chirurgicale, vor fi codificate, dar, nu vor apare în centralizatorul  interventiilor  
chirurgicale, ele fiind luate în considerare de softul privind DRG ca  proceduri 
aplicate pacientilor. 
 Deci, se codifica si se centralizeaza în exclusivitate interventiile 
chirurgicale cuprinse între codurile 5.010 si 5.999. 
 În cursul anului 1999 s-a actualizat clasificatia, adaugându-se 
interventiile chirurgicale nou aparute în aceasta perioada de doua decenii, 
respectiv eliminate cele care nu se mai efectueaza în ultimii ani. Aceasta 
actualizare a fost efectuata cu ajutorul a numeroase clinici universitare si 
spitale carora le multumim. 
 
 

DIRECTOR, 
 

IOANA PERTACHE 
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CUPRINS 
 
 
 

COD DENUMIRE PAG. 

5.01 - 5.07 Interventii pe sistemul nervos si endocrin 5 

5.08 - 5.16  Interventii pe ochi 10 

5.18 - 5.20 Interventii pe ureche 15 

5.21 - 5.29 Interventii pe nas, cavitatea bucala si faringe 17 

5.30 - 5.34  Interventii pe aparatul respirator 22 

5.35 - 5.39 Interventii pe sistemul cardiovascular 25 

5.40 - 5.41 Interventii pe sistemul hematopoetic si limfatic 29 

5.42 - 5.54  Interventii pe sistemul digestiv 30 

5.55 - 5.59 Interventii pe aparatul urinar 38 

5.60 - 5.64 Interventii pe organele genitale masculine 42 

5.65 - 5.71 Interventii pe organele genitale feminine 45 

5.72 - 5.75 Interventii obstetricale 50 

5.76 - 5.85 Interventii pe aparatul osteo-muscular 53 

5.86 - 5.87 Interventii pe sân 60 

5.88 - 5.90 Interventii pe piele si tesutul subcutanat 61 

5.91 - 5.97 Distrugerea de tesuturi 64 

5.98 Interventii chirurgicale facultative 66 

5.99 Interventii insuficient definite 67 
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5. INTERVENTII CHIRURGICALE 
 

Exclude: biopsiile (1-4 si 1-5) executate ca proceduri independente 
 
 

INTERVENTII PE SISTEMUL NERVOS 
 

5.01 Incizii sau extirpari executate la nivelul cutiei craniene,   
        creierului si meningelor 
 
5.010 Punctia craniana 
Aspiratia (drenajul) Punctia ventriculara 
(Alt cod disponibil: punctia cisternei 1.206) 

5.011 Craniotomia 
Gaura de trepan Îndepartarea de material strain 
Craniectomia Redeschiderea unei craniotomii 
Decompresia cerebrala 

Exclude: decompresia unei fracturi (5.020) 
       îndepartarea unei table osoase (5.020) 
       craniectomia lineara (5.020) 

5.012 Incizia creierului si a meningelui 
Electrocoagularea Lobotomia 
Leucotomia Tractotomia 

Exclude: îndepartarea aderentelor corticale (5.029) 

5.013 Interventii pe talamus si globus pallidus 
Ablatia Ansa 
Distrugerea  Cingulus 
 Globus pallidus 
 Talamus 

5.014 Alte ablatii sau distrugeri ale creierului si meningelor 
Decorticarea Marsupializarea 
Lobectomia Rezectia 

5.015 Excizia unei leziuni a craniului 
 
5.02 Alte operatii ale craniului, creierului si meningelor 
 

5.020 Cranioplastia 
Îndepartarea de fragmente osoase Îndepartarea de os sau a unei  
(Eschilectomia ) table 
Craniectomia lineara Refacerea cu plastie  
Plastia unei lipse de substanta 

5.021 Refacerea meningelor cerebrale 
Grefa durei 
Ligatura arterei meningee Interventii pt. encefalocel  
Ligatura sinusului venos  sau meningocel 

5.022 Ventriculostomia 
Anastomoza ventriculului la cisterna magna 



 6 

Drenajul ventriculocisternal 

5.023 Suntul ventricular extracranian 
Anastomoza: ventriculo-atriala 
                        ventriculo-pleurala 
                        ventriculo-cavala  

5.024 Revederea  suntului ventricular 
Ridicarea sau înlocuirea de valva sau cateter 

Exclude: irigarea suntului (8.151) 

5.029 Alte operatii pe craniu, creier si meninge 
Îndepartarea unor aderente intracraniene 

Exclude: hipofizectomia (5.075) 
                operatii pe glanda pineala (5.074) 
 
5.03 Interventii pe maduva spinarii si structurile canalului rahidian 
 
5.030 Explorarea canalului rahidian 
Laminectomia Redeschiderea dupa laminectomie  

5.031 Sectionarea radacinii nervoase intraspinale 

5.032 Cordotomia Stereotaxia 
Electrocoagularea Tractotomia 
Sectionarea percutanata a maduvei 

5.033 Ablatia sau distrugerea maduvei spinarii si meningelor 

5.034 Interventii plastice pe maduva spinarii si meninge 
Îndepartarea unui fragment osos Ridicarea tesutului de granulatie 
Repararea spinei bifida Sutura meningelor 

5.035 Sectionarea aderentelor la nivelul maduvei spinarii sau ale  
          radacinilor nervilor 

5.036 Drenajul spinal 
Drenajul prin punctie 
Drenajul prin sunt al spatiului subarahnoidian 

Alt cod disponibil: punctia spinala diagnostica (1.206) 

5.037 Injectarea de agenti destructivi în canalul spinal 

Alt cod disponibil: injectarea altor medicamente (8.570) 

5.039 Alte operatii pe maduva spinarii si structurile canalului rahidian 
Insertia de neuropacemaker 

Exclude: excizia discului intervertebral (5.803) 
                alte operatii pe coloana vertebrala (5.78, 5.80 si 5.810) 
 
5.04 Interventii pe nervii cranieni si periferici 
 
5.040 Ablatia nervului 
Sectionarea Ramisectie 

Exclude: nervul glosofaringian (5.299) 
                neurectomia opticociliara (5.133) 
                radacinile nervilor rahidieni (5.031) 
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                nervul laringean superior (5.319) 
                ganglionul simpatic (5.051) 

5.041 Alte distrugeri de nerv 

5.042 Sutura nervului 
Reanastomozarea unui nerv sectionat 

5.043 Îndepartarea aderentelor si decompresia nervului 
Eliberarea  nervului în canalul carpian 

5.044 Grefa de nervi 

5.045 Transpozitie de nerv 

5.046 Alte neuroplastii 
Anastomoza încrucisata a nervului  Cura unei leziuni vechi 
Noi implantari ale nervului 

5.047 Injectarea în nerv 

Alte coduri disponibile: anestezie pentru interventii (8.571) 

5.049 Alte interventii pe nervii cranieni si periferici 
 
5.05 Interventii pe nervii simpatici sau ganglioni 
 
Include: Sistemul nervos parasimpatic 

Exclude: nervii simpatici ai:  
glandelor suprarenale (5.073)  uterului (5.694) 
ochiului (5.133) plexurilor vasculare (5.399) 
timpanului (5.209) 

5.050 Sectionarea unui nerv simpatic sau ganglion 
Splanhnicotomia 

5.051 Simpatectomia 
Excizia unui nerv sau ganglion 
Neurectomia presacrata 

Exclude: Simpatectomia periarteriala (5.397) 
                 Timpanosimpatectomia (5.209) 

5.052 Injectarea în nervul simpatic sau ganglion 

5.053 Alte interventii pe nervii simpatici sau ganglioni 
Gangliorafia Sutura unui nerv 

5.059 Alte interventii pe sistemul nervos 
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INTERVENTII PE SISTEMUL ENDOCRIN 
 

5.06 Interventii pe glanda tiroida si paratiroida 
 
5.060 Incizia regiunii tiroidiene 
Drenaj Tractul tireoglos 
Redeschiderea plagii Glanda tiroida 

5.061 Lobectomia tiroidiana unilaterala 
Hemitiroidectomia 

5.062 Alte tiroidectomii partiale 
Excizia unui adenom Tiroidectomia nespecificata 
Istmectomia 

5.063 Tiroidectomia completa 

5.064 Tiroidectomia substernala 
Partiala Totala                

5.065 Excizia tiroidei linguale 

5.066 Excizia tractului tireoglos 

5.067 Paratiroidectomia partiala 
Excizia adenomului 
Excizia paratiroidei ectopice 

5.068 Paratiroidectomia completa 

5.069 Alte operatii pe glandele tiroida si paratiroida 
Sectiunea istmului tiroidian 
Ligatura arterelor tiroidiene 
 
5.07 Interventii pe alte glande endocrine 
 

5.070 Explorarea glandelor suprarenale 

5.071 Suprarenalectomia partiala 
Excizia leziunii Excizia unilaterala  a suprarenalelor 

5.072 Suprarenalectomia bilaterala 
Ridicarea glandei ramase 

Include: suprarenalectomia asociata 

5.073 Alte operatii pe glandele suprarenale 
Sectionarea nervilor glandelor suprarenale 
Ligatura arterelor suprarenale 

5.074 Interventii pe glanda hipofiza 

5.075 Hipofizectomia 
Ablatia hipofizei Sectiunea zonei hipofizare 
Criohipofizectomia 

Alt cod disponibil: iradierea intestitiala (vezi cap.3) 

5.076 Alte operatii pe hipofiza 
Drenajul pungii lui Rathke 

5.077 Timectomia 
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Transplantarea timusului 

5.079 Alte interventii pe glandele endocrine 

Exclude: Corpusculi carotidieni si aortici (5.398) 
 Ovarele (5.650 si 5.659) 
 Pancreasul (5.520 si 5.529) 
 Testiculul (5.620 si 5.629) 
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INTERVENTII PE OCHI 
 
5.08 Interventii pe aparatul lacrimal 
 
5.080 Incizia glandei lacrimale 
Extractia unui corp strain 

5.081 Extirparea glandei lacrimale sau a unei leziuni a acesteia 
Dacrioadenectomia 

5.082 Alte operatii pe glanda lacrimala 

5.083 Extirparea unei leziuni a cailor lacrimale 
Extractia unui calcul 

5.084 Incizia sacului lacrimal 
Drenajul  Sectiunea punctelor lacrimale 

5.085 Extirparea sacului lacrimal 
Dacriocistectomia Distrugerea sacului 

5.086 Refacerea canaliculelor si a punctelor lacrimale 
Corectarea eversiunii Refacerea punctelor lacrimale  
punctelor lacrimale 
Operatia plastica Sutura canaliculelor lacrimale 

5.087 Dacriocistorinostomia 
D.C.R. Intubatia 
Fistulizarea în nas Anastomoza naso-lacrimala 

5.088 Conjunctivorinostomia 
Cantocistostomia 
                                                             Conjunctivodacriocistorinostomia 
                                                             Dacriocistostomia 

5.089 Alte interventii pe aparatul lacrimal 

Alt cod disponibil: cateterizarea cailor lacrimale (8.141) 
 
5.09 Interventii pe pleoape 
 
5.090 Incizia pleoapei 
Blefarotomia 
Extirparea chalazionului 

5.091 Excizia sau distrugerea pleoapei 
Excizia bazei ciliare Tarsectomia 
Excizia glandei meibomiene 

5.092 Operatii pe cantus si tarsus 
Refacerea epicantusului  Sutura unei plagi palpebrale 

5.093 Corectarea unui etropion sau ectropion 

5.094 Corectarea blefaroptozei 

5.095 Blefarorafia 
Sutura pleoapei Tarsorafia 

Exclude: cantorafia (5.092) 

5.096 Alte interventii pe pleoape 
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Repozitia bazei ciliare 
Transplantarea de foliculi pilosi 

5.099 Alte interventii pe pleoape 

Alte coduri disponibile: epilarea cililor (8.181) 
                                           îndepartarea de corpi straini (8.102) 
 
5.10 Interventii pe muschii oculari 
 

5.100 Miotomia si tenotomia muschilor oculari 

5.101 Excizia muschiului ocular sau tendonului cu recesia sau avansarea aceluiasi muschi 

5.102 Avansarea sau recesia muschiului ocular 

5.103 Transplantarea unui muschi ocular 

Exclude: transplantarea pentru corectia ptozei (5.094) 

5.104 Alte interventii de scurtare a muschilor oculari 

5.105 Sectionarea aderentlor unui muschi ocular 

5.109 Alte interventii pe muschii oculari 
 
5.11 Operatii pe conjunctiva 
 
5.110 Îndepartarea de corpi straini de pe conjunctiva prin incizie 

Exclude: extractia cu  magnet (5.120) 
                alte extractii (8.101) 

5.111 Alte incizii ale conjunctivei 
Extirparea foliculilor Peritomia 

5.112 Excizia unei leziuni a conjunctivei 
Chiuretajul foliculilor Peritectomia 

5.113 Conjunctivoplastia 
Lambou conjunctival Grefa mucoasa 

5.114 Eliberarea din aderente a conjunctivei si pleoapei 

5.115 Sutura conjunctivei 

5.119 Alte interventii pe conjunctiva 
 
5.12 Interventii pe cornee 
 

5.120 Îndepartarea cu magnetul a unui corp strain cornean 

5.121 Incizia corneei 
Keratotomia Sectiunea Saemisch 

5.122 Extirparea pterigionului 

Include: cu grefa sau transpozitie 

5.123 Excizia sau distrugerea unei leziuni corneene 
Fistulectomia Keratectomia 

5.124 Sutura corneei 
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5.125 Transplantul de cornee 
Keratoplastia lamelara Keratoplastia perforanta 

5.126 Alte interventii de refacere a corneei 
Proteza prin încercuire Keratoplastia refractiva 
Insertia de keratoproteze 

5.129 Alte operatii pe cornee 
Tatuajul corneei 
 
5.13 Operatii pe iris, corpul ciliar si camera anterioara 
 
5.130 Îndepartarea corpilor straini localizati la nivelul polului anterior prin incizie 
Corp strain intracorneean 

5.131 Îndepartarea cu magnetul a unui corp strain din polul anterior al ochiului 
Camera anterioara, corpul ciliar, irirs 

5.132 Scaderea tensiunii intraoculare 
Operatii filtrante  Sclerectomia 
Iridencleisis Sclerotomia 

Exclude: sclerectomia exploratorie (5.139) 

5.133 Facilitarea circulatiei intraoculare 
Reducerea suprafetei secretorii a corpului ciliar 
(irido)-cicleotomia 
Îmbunatatirea circulatiei  Gonio punctia 
Ciliarotomia  Trabeculotomia 
Cyclotomia   Injectia optico-ciliara 
Reducerea formarii de umoare apoasa  neurectomia optico-ciliara 
Cicloanemizarea 
Ciclodiatermia 

Alt cod disponibil - injectarea intraoculara sau orbitala (8.572) 

5.134 Distrugerea de leziuni ale irisului, corpului ciliar sau sclerei 
Excizia prolapsului irian sau a corpului ciliar 

Alt cod disponibil: distrugerea prin raze Lasser (vezi cap.3) 

5.135 Alte iridectomii  sau iridiotomii 
Iridosclerostomia Iridotomia optica 
Iridosclerotomia Sfincteretomia iriana 
Iridectomia periferica Transfixia irisului 

5.136 Iridoplastia 
Excizia unor aderente localizate la nivelul polului anterior al globului ocular 
Cura herniei de uvee 

5.137 Scleroplastia 
Refacerea sclerei Cu grefa 
Sutura sclerei 

5.139 Alte operatii pe iris, corp ciliar si camera anterioara 
Sclerotomia exploratorie 

Alte coduri disponibile:  
                       aspirarea contiunutului camerei anterioare (8.152) 
                       injectarea în camera anterioara (8.572) 
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5.14 Interventii pe cristalin 
 

5.140 Îndepartarea cu magnetul a corpilor straini din cristalin 

5.141 Îndepartarea corpilor straini din cristalin prin incizie 

5.142 Extractia liniara a cristalinului  Evacuarea maselor 

5.143 Discizia capsulei si capsulotomia 

5.144 Extractia intracapsulara a cristalinului 
Crioextractia Extractia cu pensa 
Extractia Erysiphake Extractia prin aspiratie 

5.145 Extragerea extracapsulara a cristalinului 

Include: iridectomia 

5.146 Alte metode de extractie a cataractei 
Facoemulsificarea 

5.147 Insertia de lentile protetice 

5.148 Îndepartarea unei lentile implantate 

5.149 Alte interventii pe cristalin 
Capsulectomia 
 
5.15 Operatii pe retina, coroida si vitros 

5.150 Îndepartarea prin incizie a corpilor straini localizati la polul posterior 
Îndepartarea firului de cerclaj 

5.151 Îndepartarea cu magnetul a corpilor straini localizati în polul posterior 

5.152 Ideritatia sclerala cu implant 
Înfundarea cu implant de vitros 

5.153 Alte metode cu înfundare sclerala 
Cerclajul globului  Rezectie sclerala 

5.154 Alte operatii pentru refacerea retinei 

5.155 Distrugerea unei leziuni a retinei sau coroidei 

5.156 Alte operatii pe retina si coroida 

Alte coduri disponibile: distrugeri cu raze Laser (vezi cap.3) 
                                          Producerea unei aderente prin laser  
                                          (vezi cap.3); alte fotocoagulari (8.622) 

5.157 Operatii pe vitros 
Implant de vitros 
 
5.16 Interventii pe orbita si globul ocular 
 
5.160 Orbitotomia  
Decompresia Drenajul 

5.161 Îndepartarea de corpi straini din ochi sau orbita neclasificata în alta parte 

Exclude: îndepartarea corpilor straini nepenetranti (8.102) 
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5.162 Eviscerarea globului ocular 
Îndepartarea continutului ocular 

5.163 Enucleatia globului ocular 

Include: implantul în capsula Tenon 

5.164 Exenteratia orbitei 

5.165 Insertia unui implant în orbita 
Reinsertia unui implant respins 

5.166 Îndepartarea implantului orbital 

5.167 Refacerea orbitei 
Închiderea permanenta a fantei palpebrale 

5.169 Alte interventii pe orbita si ochi 

Alt cod disponibil: injectia terapeutica în ochi sau orbita (8.572) 
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INTERVENTII PE URECHE 
 
5.18 Interventii pe urechea externa 
 
5.180 Incizii ale urechii externe 
Drenajul unui furuncul 

Alt cod disponibil: punctia unui furuncul (8.150) 

5.181 Excizia sau extirparea unei leziuni a urechii externe 
Chiuretajul Excizia unei fistule preauriculare 

5.182 Alte excizii ale urechii externe 
Amputarea urechii Excizia radicala a urechii 

5.183 Sutura urechii externe 

5.184 Corectarea chirurgicala a pavilionului urechii 
Grefa cartilaginoasa Otoplastie 

5.185 Reconstituirea canalului auditiv extern 
Corectarea unei atrofii Reconstituire cu grefe de piele 

5.186 Alte refaceri ale urechii externe 
Reconstituirea pavilionului urechii 

5.189 Alte operatii pe urechea externa 

Alte coduri disponibile: îndepartarea de cerumen (8.171) 
                                         îndepartarea de corpi straini din meat (8.103) 
  
5.19 Operatii de reconstituire ale urechii  mijlocii 
 
5.190 Mobilizarea scaritei 
Stapedectomia 
Sectionarea de tesut otosclerotic 
Remobilizarea 

5.191 Stapedectomia 
Cu fenestrarea peretelui inferior 
Cu grefa de vena sau grasime 
Cu proteza din sârma 

5.192 Revizuirea stapedectomiei 

5.193 Alte interventii pe lantul osicular 

5.194 Myringoplastia 
Reconstituirea timpanului  Tipul 1 timpanoplastia 
Refacerea timpanului  

5.195 Alte timpanoplastii 
tipul II, grefoane ale incus-ului sau malleus-ului 
tipul III, miringostapediopexia 
tipul IV 
tipul V, grefon care acopera canalul semicircular 

5.196 Revizuirea timpanoplastiei 

5.199 Alte refaceri ale urechii medii 
Închiderea unei fistule mastoidiene 
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5.20 Alte interventii pe urechea medie si interna 
 
5.200 Miringotomia 
Insertia tubului de timpanotomie Paracenteza timpanului 

5.201 Îndepartarea tubului de timpanostomie 

5.202 Incizia mastoidei si urechii medii 
Aticotomia Explorarea transtimpanica 
Drenajul antrului mastoidian Hipotimpanotomia 

5.203 Mastoidectomia 
Atico-antrotomia Antrotomia mastoidiana 
Alte conturi disponibile Grefarea cu piele (5.893) 
 Timpanoplastia (5.194, 5.195) 

5.204 Alte excizii ale urechii medii 
Excizia cholesteatomei Îndepartarea peretelui atic exterior 
Excizia celulelor apexului petros Ablatie polipi 

5.205 Fenestrarea urechii interne 
Cu osiculectomie partiala 
Osiculectomia cu grefa de piele sau vena 

5.206 Revizia fenestrarii 

5.207 Incizia sau distrugerea urechii interne 
Drenaj Labirintotomia 
Sunt endolimfatic Saculotomia 
Excizia tumorei glomusului jugular Vestibulotomia 

5.209 Alte operatii ale urechii medii sau interne 
Revizia mastoidectomiei Timpanosimpatectomia 
Asocierea laserului 

Alte coduri disponibile: insuflarea tubei lui Eustache (8.173) 
                                         injectia transtimpanica (8.575) 
                                         distrugerea ultrasonica vezi cap.3 
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INTERVENTII PE NAS, CAVITATEA BUCALA SI FARINGE 
 
5.21 Interventii pe nas 
 
5.210 Controlul epistaxisului 
Prin cauter, criochirurgie, sutura 

Se exclude: ligatura arterei (5.387) 

Alte coduri disponibile: pansamentul nasului (8.501) 

5.211 Incizii ale nasului 
Drenajul Septotomia 
Extractia unui corp strain Turbinotomia 

Se exclude: îndepartarea corpurilor straine prin rinoscopie (8.104) 

5.212 Excizia sau distrugerea de leziuni ale nasului 
Polipectomia 

Se exclud: cauterizarea (5.911) 
                  electrocoagularea (5.920) 
                  congelarea (5.944) 
                  ionizarea (5.931) 
                  ostectomia oaselor fetei (5.772) 

5.213 Rezectia nasului 

Alt cod disponibil: rinoplastia (5.217) 

5.214 Rezectia sub mucoasa a septului nazal 

5.215 Turbinectomia 
Electrocoagularea 

Alt cod disponibil: 8.210 

5.216 Reducerea deschisa a fracturii oaselor nazale 

Exclude: reducerea închisa  a fracturii (8.210) 

Alt cod disponibil: corectari ale devierii nasului (8.201) 

5.217 Refaceri si interventii plastice ale nasului 
Închiderea perforatiei septale Reconstituirea 
Grefa sau implant Sutura 

Exclude: sutura sau grefa de piele a nasului (5.890 la 5.897) 

Alt cod disponibil: manipularea septului deviat (8.201) 

5.219 Alte operatii pe nas 
Îndepartarea aderentelor (cu ajutorul laserului) 
 
5.22 Interventii pe sinusurile nazale 
 
5.220 Punctia sinusului nazal 
Cu irigare 

5.221 Antrotomia intranazala 
Interventia pe fereastra 

5.222 Antrotomia maxilara externa 
Abordarea fosei caniene 
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Include: interventiile asociate pe fereastra antrala 

5.223 Sinusotomie si sinusectomie frontala 
Decompresia Excizia leziunii 
Drenajul mucocelului 

5.224 Alte sinusotomii nazale 
Sinusuri combinate  Sfenoidectomia 
Etmoidotomia anterioara si posterioara 

5.225 Alte sinusectomii nazale 
Etmoidectomia Cu îndepartarea trompelor 
Sfenoidectomia 

5.226 Reconstituirea sinusurilor  nazale 
Interventia plastica pe sinusurile nazale 
Îndepartarea unei fistule oro-antrale 

Exclude: Ridicarea unui os fracturat al: sinusului frontal (5.767) 
                                                                sinusului maxilar(5.763) 

5.229 Alte operatii pe sinusurile nazale 

Exclude: Extirparea unui neoplasm al antrumului (5.771) 

5.23 Extractia si restaurarea dintilor 

5.230 Extractia instrumentala (cu clestele) a dintilor 

5.231 Extractia chirurgicala a dintilor 
Extractia unei radacini intraosoase Cu odontotomie sau lambou 
 gingival 
Extractia unui dinte traumatizat 

5.232 Restaurarea prin obturatie a dintelui 
Cu prepararea cavitatii 

Alt cod disponibil: obturatie provizorie (9.300) 

5.233 Restaurarea dintelui prin reconstituire metalica turnata 
Reconstituire metalica din aur 

5.234 Alte restaurari dentare 
coroane: ceramica, aur punte fixa 

5.235 Replantarea dintilor 

5.236 Implant dentar în scop protetic 
Implant endoosos 

5.237 Rezectia apicala si terapia endodontala a canalului radicular 
Obturatia canalului radicular Pulpectomia 
Extirparea nervului 
5.24 Alte interventii pe gingie si alveola 
 
5.240 Incizia marginii gingivale si a peretelui alveolar 
Drenajul abcesului dentar Drenajul camerei pulpare 

5.241 Gingivoplastia 
Cu grefa de os sau tesut moale 

5.242 Alte interventii pe gingie 
Chiuretajul parodontal Sutura gingiei 
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Extirparea unui epulis sau granulom parodontal 

5.243 Extirparea tumorilor de cauza dentara 
Chistul dentar Odontomul 

5.244 Alveoloplastia 
Alveolectomia Plastia santurilor vestibulare 
Regularizarea de creasta alveolara 

5.245 Descoperirea chirurgicala a unui dinte neerupt 

5.246 Aplicatia de dispozitive ortodontice 
Bare în arc Ancoraj în scop ortodontic 
Obturator Gutiera dentara 

Alte coduri disponibile: insertia de dispozitive ortodontice (8.350) 
                                         ligatura dintilor (8.334) 

5.247 Alte interventii ortodontice 
Echilibrarea Refacerea arcadei dentare 

5.249 Alte interventii dentare 

Alte coduri disponibile: profilaxia dentara (4.520 la 4.529) 
                                           extractia dintilor sau dispozitivelor 
                                          (9.301 la 9.303) 
 
5.25 Operatii pe limba 
 
5.250 Excizia sau extirparea de leziuni ale limbii 
Excizia unei tumori benigne Frenectomia 

Exclude: frenectomia limbii (5.258) 

5.251 Glosectomia partiala 
Glosectomia neclasificata  Rezectia segmentara a limbii 

5.252 Glosectomia totala 

Alt cod disponibil: Extirparea ganglionilor limfatici regionali(5.402) 

5.253 Glosectomie radicala 
Extirparea exceptionala a limbii si obrazului 

Alt cod disponibil: limfadenectomia cervicala radicala(5.403) 

5.254 Refacerea limbii si glosoplastia 
Cu lambou pediculat Sutura la tegumente 
Debridarea Grefa cu piele sau mucoasa 

5.258 Frenotomia linguala 

5.259 Alte interventii pe limba 
Incizie si drenaj 

Alt cod: radioterapia, implante de surse de radiatii ionizante 
               (vezi cap. 3) 
 
5.26 Interventii pe canalele si glandele salivare 
5.260 Incizii ale canalelor si glandelor salivare 
Drenajul unui abces Sialoadenotomia 
Largirea orificiului canalului Sialolitotomia 
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5.261 Excizia unei leziuni a glandei salivare 
Extirparea unei tumori benigne 
Marsupializarea unui chist sublingual 

5.262 Alte excizii ale glandelor sublinguale 
Lobectomia glandei parotide 

5.263 Refacerea canalului de excretie al glandei salivare 
Închiderea unei fistule  Sialodocoplastia 
Corectarea unei cicatrice a  Transplantarea deschiderii 
canalului de excretie salivar canalului (neostomia) 

5.269 Alte interventii pe canalele si glandele salivare 

Alte coduri: dilatarea canalului (8.223) 
                      îndepartarea unui calcul (8.110) 
5.27 Alte interventii pe gura si fata 
 
5.270 Drenajul lojelor fetei si planseului bucal 
Drenajul abcesului facial Drenajul unui flegmon de planseu 

Exclude: drenajul tractului tireoglos (5.060) 

5.271 Incizia supuratiilor palatului 
Drenajul unui abces Fereastra palatului 

5.272 Rezectia de palat 

5.273 Rezectia altor parti ale cavitatii bucale 

Exclude: Rezectia limbii (5.251 la 5.253) 

5.274 Refacerea plastica a cavitatii bucale 
Închiderea unei fistule  Plastia cavitatii bucale 
Corectarea unor deformatii ale  Cu grefa de piele sau mucoasa 
peretilor cavitatii bucale 

Exclude: închiderea unei fistule oro-antrale (5.226) 
               corectarea unei microstomii sau macrostomii (5.898) 
               refacerea despicaturilor congenitale ale buzei (5.898) 

5.275 Plastia de bolta 
Refacerea unei despicaturi de bolta  Sutura 
Reconstituirea boltii Cu os sau grefa de piele 

5.276 Interventii pe lueta 

5.279 Alte interventii pe gura si fata 
Frenotomia labiala cu sutura 

Alte coduri: îndepartarea de corpi straini din gura sau palat (8.110) 
 
5.28 Interventii pe amigdale si adenoide 
 
5.280 Drenajul oral al abcesului faringian 
Parafaringian Retrofaringian 
Peritonsilar Tonsilar 

5.281 Tonsilectomia (fara adenoidectomie) 
Amigdalectomia 

5.282 Tonsilectomia cu adenoidectomie 
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Amigdalectomie cu adenoidectomie 

5.283 Excizia bontului amigdalian 

5.284 Excizia amigdalei linguale 

5.285 Adenoidectomia (fara tonsilectomie) 
Excizia resturilor adenoidiene 

5.289 Alte interventii pe amigdale sau lantul adenoidian 
Excizia unei leziuni 

Alte coduri: controlul hemoragiei dupa tonsilectomie (8.894) 
5.29 Interventii pe faringe 
 
5.290 Faringotomia 
Aspiratia unui diverticul Îndepartarea unui corp strain 

Exclude: drenajul unui abces retrofaringian (5.280) 

Alte coduri: îndepartarea unui corp strain fara incizie (8.110) 

5.291 Excizia vestigiilor santurilor branhiale 

Exclude: excizia tractului tireoglos (5.066) 

5.292 Excizia sau distrugerea unei leziuni a faringelui 
Diverticulectomia Faringectomia 
Excizia sau închiderea unei fistule (exceptând cea branhiala) 

Exclude: laringofaringectomia (5.304) 

5.292 Interventie plastica pe faringe 
Corectarea atreziei Reconstituirea 

5.294 Alte interventii reparatorii ale faringelui 
Sectionarea unor aderente  Invaginarea unui diverticul 
Alte coduri: dilatarea (8.224) 
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INTERVENTII PE APARATUL RESPIRATOR 
 
5.30 Excizii ale laringelui 
 
5.300 Excizia sau distrugerea unor leziuni ale laringelui 
Excizia unei leziuni a epiglotei Despicarea corzilor vocale 

Exclude: aplicarea endoscopica a unui caustic (5.981) 
Cordectomie cu laser 

5.301 Hemilaringectomia 

5.302 Alte laringectomii partiale 
Aritenoidectomia Laringectomia neclasificata 
Cricotiroidectomia Excizia sub mucoasa a corzii 
Epiglotidectomia 

5.303 Laringectomia completa 

5.304 Laringectomia radicala 

Include: disectia radicala a gâtului 

5.31 Alte interventii pe laringe si trahee 

5.310 Injectarea în laringe 
Injectarea corzii vocale 

5.311 Traheostomia temporara 
Cricotiroidotomia de urgenta  Traheostomia neclasificata 

5.312 Traheostomia permanenta   

5.313 Alte incizii ale laringelui si traheei 
Drenaj Laringotomia 
Explorare Tirotomia 

5.314 Excizia sau distrugerea locala a traheei 
Electrocoagularea bronhoscopica Rezectie cu reanastomoza 

5.315 Refacerea laringelui 
Închiderea unei fistule  Insertia unei placi sau bare 
Cordopexia Transpozitia corzii 

5.316 Refaceri sau interventii plastice pe trahee 
Închiderea unei traheostomii Traheoplastia 
Constituirea unui laringe artificial Traheorafia 
Reconstituirea traheii (inclusiv proteze) 

Exclude: închiderea unei fistule traheo-esofagiene (5.427) 

5.319 Alte interventii pe laringe si trahee 
Dilatarea Îndepartarea unei placi 
Sectionarea unor aderente sau cicatrici 

Alte coduri: injectarea în trahee (8.574) 
                     îndepartarea unui tub de traheostomie (8.109) 
                     înlocuirea unui tub de traheostomie (8.700) 
 
5.32 Rezectii pulmonare si bronhice 
 
5.320 Excizia sau extirparea unei leziuni bronhice 
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Excizia bronhoscopica Excizia locala chirurgicala 

5.321 Rezectia bronhica 
Rezectie în manson 

5.322 Excizia si extirparea unei leziuni pulmonare 
Excizia unei tumori Cura chirurgicala a unui chist 

5.323 Rezectia segmentara pulmonara 
Rezectie apicala Segmentectomia tipica 
Lingulectomia Segmentectomia 
 Lobectomia mecanica 

5.324 Lobectomia (rezectia pulmonara lobara) 

5.325 Pneumonectomia 
Pneumonectomia tipica largita Pneumonectomia largita cu disec 
 -tie si adenectomie mediastinala 
Pneumonectomia nespecificata 

5.329 Alte rezectii pulmonare si bronhice 

Exclude: decorticarea pulmonara (5.344) 

5.33 Alte interventii pe pulmoni si bronhii 

5.330 Bronhotomia  
Explorarea bronsica Extractii de corpi straini prin bronhotomie 

Exclude: extractia de corpi straini prin bronhoscopie (8.107) 

5.331 Pneumotomia 
Drenajul Extractia unui corp strain intrapulmonar 

5.332 Colapsul chirurgical al pulmonului 
Frenicoexereza Toracoplastiile 
Plombajul 

Exclude: pneumotoraxul terapeutic (8.10) 

5.333 Eliberarea din aderente a plamânului si peretelui toracic 
Pneumoliza  Toracoliza 

5.334 Refaceri si interventii plastice pe pulmoni si bronhii 
Anastomoza la trahee Operatii reconstitutive 
Închiderea unei fistule  Sutura 

5.335 Transplantul pulmonar 

5.339 Alte interventii pe pulmoni si bronhii 
Bronhodilatatii Ligatura bronhiilor 

Exclude: ligatura pediculului vascular (5.387) 

Alt cod: aspiratia pulmonului (8.156) 
 
5.34 Interventii pe peretele toracic, pleura, mediastin si diafragm 
 
5.340 Incizii ale peretelui toracic si ale pleurei 
Explorarea Rezectia costala pentru drenaj 
Hemostaza Toracotomia 

5.341 Incizia mediastinului 
Drenajul Extractia de corpi straini 
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Explorarea 

5.342 Excizia sau extirparea unor leziuni mediastinale 

5.343 Excizia sau extirparea de leziuni ale peretelui toracic 
Costectomii pentru boli toracice Rezectia de perete toracic 

Exclude: Costectomia pentru boli ale coastelor (5.783) 
                Excizia de leziuni ale pielii peretelui toracic (5.884, 5.885) 

5.344 Pleurectomia 
Excizia de leziuni pleurale  Decorticarea pulmonara 

5.345 Scarificarea pleurala 
Obliterarea cavitatii pleurale Pudraj, badijonaj local 

5.346 Refacerea peretelui toracic 
Corectarea unui torace pectus excavatum 

5.347 Operatii pe diafragm 
Drenajul  Rezectia de diafragm 
Excizia de leziuni  Sutura de diafragm 

Exclude: cura unei hernii diafragmatice (5.537 si 5.538) 

5.349 Alte interventii pe torace 
Exclude: Liza aderentelor (5.333) 
               Toracocenteza (5.962) 
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INTERVENTII PE SISTEMUL CARDIO-VASCULAR 
 

5.35 Interventii pe valve si septurile inimii 
 
5.350 Interventii pe cord închis 
Comisuroliza digitala  Comisurotomia transventriculara 
Comisurotomia transauriculara 

5.351 Interventii pe cord deschis 
Comisurotomia pe cord deschis Sectionarea de cordaje tendinoase  
 Sectionarea de muschi papilari 

5.352 Înlocuirea valvelor inimii (protezarea valvulara) 
Valva biologica Înlocuirea unica, dubla, tripla 
Proteza valvulara (sintetica) 
5.352.1 Proteza valvulara mecanica veche 
5.352.2 Proteza valvulara biologica veche 

5.353 Valvuloplastia cardiaca (fara înlocuire) 
Anuloplastia 

5.354 Alte reconstituiri de valva sau septum cu ajutorul protezelor 

5.355 Producerea de defecte septale în inima 
Largirea defectului 

5.356 Alte refaceri ale valvei sau septului prin proteze 
Proteza de refulare Proteze tubulare pentru artera 
Implantarea de proteze din  pulmonara 
material sintetic 

5.357 Alte reconstituiri de valva sau sept (fara proteze) 
Ligatura urechiusei Cura unui defect endocardic 
Închiderea fenestrarii septale  Reconstituirea cu tesut biologic 
Petec balonizat intraatrial (din pericard) 

5.359 Alte interventii pe valvele si septurile inimii  
5.36 Interventii pe vasele inimii 
 
5.360 Îndepartarea unor obstructii ale arterelor coronare 
Endarterectomia coronara 

Include: petecul venos sau alti înlocuitori 

5.360.1 Rotablatii coronariene 

5.361 Anastomoze (bypass) pentru revascularizarea cordului 
(revascularizari directe) 
Anastomoza aortocoronara Anastomoza mamarei interne Revascularizarea 
directa la coronara (unica, dubla) 

5.362 Revascularizarea inimii prin implant arterial 
(revascularizarea indirecta) 
Implantarea arterei mamare interne în muschiul inimii (implant unic, dublu) 
Vascularizarea indirecta prin pediculi aortici 
Implantari de filtre cave 

5.363 Alte revascularizari ale inimii 
ale epicardului Introducerea de iritanti 
 Pudraj 
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Cardio-omentopexia, pediculi musculari 
5.365 Septostomii 

5.369 Alte interventii pe vasele inimii 
Ligatura fistulei arteriovenoase coronare 
 
5.37 Alte interventii pe inima si pericard 
 
5.370 Pericardiocenteza 

Alte coduri disponibile: cardioscopia (1.691) 
                                          diagnosticul aparatului pericardic (1.842) 
                                          aspiratia drenaj a cavitatii pericardice (8.153) 
                                          injectia pericardica (8.575) 

5.371 Pericardiotomie 
Sectionarea de aderente Operatia de fenestrare a pericardului  
Evacuarea unui hematom Îndepartarea de corpi straini 

5.372 Pericardiectomia 
Decorticarea Excizia unui chist 
Excizia de aderente sau cicatrici 

5.373 Excizia unei leziuni a inimii 
Excizia urechiusei cardiace Excizia unui anevrism 
Excizia unei zone achinetice Miocardectomia pentru infarct 

5.374 Alte refaceri ale inimii si pericardului 
Petecirea Sutura 
Sutura unui anevrism rupt 

5.375 Transplantul cardiac 

5.376 Asistarea mecanica a circulatiei 
Masajul cardiac intern 
Inima artificiala (ventriculul artefact) 
“Baloon” intraaortic pulsatil 
Include: îndepartarea, înlocuirea sau refacerea sistemului 

5.377 Implantul de pacemaker cardiac 
Implantarea de electrozi epicardici 
Implantarea de generator de puls (baterie) 
Prin toracotomie sau mediastinotomie 
5.377.1 Implantare de stent pe artera iliaca 
5.377.2 Implantare de stent pe artera femurala 
5.377.3 Implantare de stent pe artera poplitee 
5.377.4 Implantare sistem ocluzie defect septal interatrial 
5.377.5 Pace-maker temporar (cardio-stimulare temporara) 
5.377.6 Implant de stimulator cardiac 
5.377.7 Implant de defibrilator intracardiac 
5.377.8 Implantul de electrozi epicardici intraoperator 
5.377.9 Implantul sau schimbarea generatorului de puls al unui stimulator 

Alte coduri disponibile:  

“pacing” cardiac (8.650 la 8.658) 
conversia electrica a ritmului cardiac  (8.640 la 8.649) 
electrod endocardic intravenos (8.840) 
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5.38 Incizia, excizia si ocluzia de vase 
 
Subîmpartirea anatomica facultativa cu cinci cifre 
1. intracraniana 5. arterele abdominale 
2. alte portiuni ale capului si  6. venele abdominale 
     gâtului 7. arterele membrelor inferioare 
3. vasele mebrelor superioare 8. venele membrelor inferioare 
4. vasele toracice 
Exclude: vasele inimii (5.360 la 5.369) 
5.380 Incizia vaselor 
Embolectomia Explorarea 
Exclude: cateterizarea de vase (8.830 la 8.839) 
                punctia vasului (8.840 la 8.849) 

5.380.1 Embolizari arteriale 

5.381 Endarterectomia 
Tromboendarterectomia Aterectomie endovasculara 

Include: îndepartarea de trombusi 
               bypass-ul temporar în timpul interventiei 
               închiderea unei vene printr-un material protetic 

5.382 Rezectia de vase cu reanastomoza 
Corectarea coarctatiei aortei 
Excizia unui anevrism cu reanastomozare 

5.383 Rezectia de vase cu înlocuire 
Grefa biologica sau bypass din material sintetic 
Grefa biologica sau implant din material sintetic 

5.384 Crosectomia, ligatura si smulgerea safenei si venelor varicoase 

5.385 Alte excizii ale vaselor 
Anevrismectomie Excizia de vene pentru grefare 
Excizia de leziuni vasculare, cu restabilirea fluxului 

Exclude: Anevrismectomia inimii (5.373) 

5.386 Plicaturarea venei cave 
Filtru antiembolic Ligaturarea venei cave inferioare 

5.387 Alte ocluzii chirurgicale ale vaselor 
Recalibrarea, stenozarea sau ligatura Sutura unui sac anevrismal 
Ligatura sau sectionarea canalului arterial 

Exclude: artera suprarenala (5.073) 
 artera coronara (5.369) 
 vasele gastrice sau duodenale (5.443) 
 vasele meningee (5.021) 
 artera tiroida (5.069) 
 
5.39 Alte interventii pe vase 
 
5.390 Sunt între arterele sistemice si artera pulmonara 
Anastomoze: artera aorta - artera pulmonara 
 sunt stânga - dreapta 
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 artera pulmonara - trunchiul brahiocefalic 
 artera subclavie - artera pulmonara 
5.390.1 Dilatari (angioplastii) de artere ale membrelor fara stent 
5.390.2 Angioplastii coronariene cu stent 
5.390.4 Dilatari (angioplastii) de artere ale membrelor cu stent 
5.390.5 Angioplastii de artera renala cu stent 
5.390.6 Angioplastii carotidiene cu stent 
5.390.7 Dilatari de valva pulmonara 
5.390.8 Dilatari de valva mitrala 
5.390.9 Dilatari de coarctatie de aorta 

5.391 Anastomoze venoase intra-abdominale 
Anastomoze: mezenterico - cava 
 porto-cava 
 pentru decompresia portala 
 spleno-renala 
Sunt venos portal 

5.392 Alte sunturi sau bypass-uri vasculare 
Bypass arterial cu grefon (venos) (safena) 
Anastomoza arteriovenoasa 
Bypass cu proteza sintetica 

Exclude: bypass-ul cardio-pulmonar extracorporeal 
                (în timpul interventiei)(5.396) 

5.393 Sutura de vase 

Exclude: sutura unui anevrism (5.395) 
                (vezi, de asemenea, excluderea de la 5.387) 

5.394 Revederea unor proceduri vasculare 
Controlul hemoragiei Înlocuirea de grefon vascular 
Îndepartarea de cheaguri sau tesut infectat 

5.395 Alte refaceri ale vaselor 
Anevrismorafia  Lambou protetic pentru artere 
Grefa cu lambou pentru artere Reinterventii pe aorta 

5.396 Bypass cardio-pulmonar extra corporeal (C.E.C.) 
cu inima si plamâni artificiali 

Alt cod: hemodializa (8.853) 

5.397 Simpatectomia periarteriala 
Decorticarea si denervarea unei artere 

5.398 Interventii pe carotida si alte segmente vasculare 
Chemodectomia Insertia de pacemaker 

Exclude: interventii pe glomusul jugular (5.207) 

5.399 Alte interventii pe vase 
Îndepartarea tesutului aderential de pe un trunchi vascular 
Aterectomie cu ajutorul laserului 
Embolizare arteriala 
5.399.1 Embolizari  (alcoolizari) de artere septale în cardiomiopatia hipertrofica 
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INTERVENTII PE SISTEMUL HEMATOPOETIC 
 SI LIMFATIC 

 
5.40 Interventii pe sistemul limfatic 
 
5.400 Incizii ale structurilor limfatice 
Drenaj Limfadenectomia 
 Limfangiotomia 
Incizii pentru higroma chistica 

5.401 Excizia simpla a structurilor limfatice 
Excizia de higroma chistica Excizia de ganglion limfatic 

5.402 Excizie de ganglion limfatic regional 

5.403 Excizie radicala a ganglionilor limfatici cervicali 

5.404 Alte excizii radicale ale ganglionilor limfatici 

5.405 Interventii pe canalul toracic 
Închiderea unei fistule  Ligatura canalului toracic 

Alt cod disponibil: evacuarea de fluide organice (8.829) 

5.409 Alte operatii pe structurile limfatice 
Excizia de limfedeme Transplantarea de limfatice 
Grefa de ganglion limfatic 

Alt cod disponibil: injectarea în vasele limfatice (8.577) 
 
5.41 Interventii pe splina si maduva osoasa 
 

5.410 Transplant de maduva osoasa 

Alt cod disponibil: îndepartarea de maduva osoasa (8.154) 

5.411 Punctia splinei 

Alt cod disponibil: radiografia de contrast - vezi cap. 3 

5.412 Splenotomia 
Drenajul unui abces Explorarea 

5.413 Splenectomia 
Excizia unei leziuni Splenectomia totala 
Splenectomia partiala 

5.418 Alte operatii pe maduva osoasa 

5.419 Alte operatii pe splina 
Excizia unei spline accesorii Transplantul de splina 
Fixarea, suturarea sau refacerea 

Exclude: eliberarea splinei din aderente (5.544) 
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INTERVENTII PE SISTEMUL DIGESTIV 
 
5.42 Interventii pe esofag 
  
5.420 Esofagotomia  
Drenajul Îndepartarea de corpi straini 
Explorarea prin incizie  prin incizie 
 Ruptura tesutului esofagian 

Exclude: cardiomiotomia (5-426)  

                îndepartarea de corpi straini prin esofagoscopie (8-111) 

5.421 Esofagostomia  

Fistulizarea externa Exteriorizarea unei pungi 

5.422 Excizia locala sau distrugerea unei leziuni a esofagului 

5.423 Excizii ale esofagului Cu anastomoza termino-terminala 

Esofagectomia  
Esofagogastrectomia  

5.424 Anastomoza esofagului (intratoracica) 
Anastomoza cu stomacul sau intestinul subtire 
Interpozitia jejunului sau colonului 

5.425 Anastomoza antesternala a esofagului 
Grefa proteza presternala 
Formarea unui tunel subcutanat cu anastomoza 

5.426 Esofagomiotomia  

Cardiomiotomia Esofagogastromiotomia 
Sectionarea sfincterului cardiac  

5.427 Alte interventii de refacere a esofagului 
Cardioplastia 
Închiderea unei fistule sau stome 
Formarea unei tunelizari subcutanate fara anastomoza 

Exclude: cura herniei diafragmatice (5.537 si 5.538) 

5.428 Interventii în interiorul esofagului 
Dilatarea Îndepartarea unui corp strain 
Intubatia Tamponamente 

5.429 Alte interventii pe esofag 
Injectarea de varice esofagiene 
Ligatura de vase sanguine 

 

 
5.43 Incizia si excizia stomacului 
 
5.430 Gastrotomia  
Explorarea  Extragerea de corpi straini 

5.431 Gastrotomia temporara  

Gastrotomia cu tub de calibru redus 

5.432 Gastrotomia permanenta  

Fistula tubulo-valvulara  

5.433 Piloromiotomia  
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5.434 Excizia sau extirparea unei leziuni a stomacului 
Excizia unui diverticulum Rezectia segmentara a leziunii 
Excizia unui ulcer  

5.435 Gastrectomia partiala cu anastomoza la esofag 
Cardiectomia Gastrectomia proximala (subtotala) 

5.436 Gastrectomia partiala cu anastomoza la duoden 
Antrectomia Pilorectomia 

5.437 Gastrectomia partiala cu anastomoza la jejun 
Gastroduodenectomia (partiala) 

5.438 Alte gastrectomii partiale 
Fundusectomia Cu gastrostomie 
Gastrectomia  neclasificata  Cu interpozitie jejunala 

5.439 Gastrectomie totala 
Gastroduodenectomia totala  Cu esofagoduodenostomie 
Gastrectomia radicala  Cu esofagojejunostomie 
 
5.44 Alte interventii pe stomac 
 
5.440 Vagotomia  
Vagotomia selectiva  Sectionarea vagului 

5.441 Piloroplastia 

5.442 Gastroenterostomia (fara gastrectomie) 
Gastrojejunostomia bypass 

5.443 Sutura ulcerului gastric sau duodenal în situ 
Închiderea ulcerului perforat Ligatura unui vas sângerând 

5.444 Controlul anastomozei gastrice 
Conversia anastomozei Interventia tip “Pantalon” 
Interpozitia jejunala 

5.445 Alte interventii reparatorii ale stomacului 
Închiderea unei gastrostomii Alte suturi ale stomacului 
 Închiderea unei fistule Gastroplastia 
 gastrocolice 
Invaginarea unui diverticul  

Exclude: sutura ulcerului (5.443) 

5.449 Alte operatii pe stomac 
Reducerea volvulusului gastric 

Exclude: criochirurgia stomacului (5.434) 

Alte cod disponibil : refrigerarea gastrica (8.613) 
 
5.45 Incizii, excizii si anastomoze ale intestinului 
 
5.450 Enterotomia Îndepartarea unui corp Drenajul strain 
Explorarea  

Exclude: duodenocoledocotomia (5.513 si 5.514) 
                exteriorizarea intestinului (5.460) 
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                proctotomia (5.480) 

5.451 Excizii sau extirpari de leziuni ale intestinului subtire 
Excizia unui diverticul Mucoasa hiperplazica 
Polipi Ileostomia 
 Ulcer duodenal 

5.452 Excizii sau distrugeri de leziuni ale intestinului gros 
Excizia unui diverticul Polipi 
Intestin neclasificat Mucoasa hiperplazica,  colostomia 

Exclude: excizia segmentara a intestinului cu leziune (5.455) 

5.453 Izolarea unui segment intestinal 
Rezectie pentru interpozitie Rasucirea unui segment 
 

5.454 Alte excizii ale intestinului subtire 
Duodenectomia Jejunectomia 
Enterectomia Cu anastomoza termino- terminala cu excizia 
Ileoectomia leziunii 

Exclude: enterocolectomia (5.455) 
                gastroduodenectomia (5.436 si 5.439) 
                pancreatoduodenectomia (5.524 la 5.526) 

5.455 Excizia partiala a intestinului gros 
Excizia cu anastomoza termino-terminala 

Exclude: proctosigmoidectomia (5.483 la 5.485) 

5.456 Colectomia totala 
Extirparea cecului, colonului si colonului sigmoid 

5.457 Anastomoza intestin subtire la intestin subtire 
Sunt bypass al: duodenului, ileumului sau jejunului 

5.458 Anastomoza intestin subtire la intestin gros 
Excluderea colonului  Bypassul intestinal 

5.459 Anastomoza intestinului gros la intestinul gros 
Sunt bypass al: cecului, colonului sau sigmoidului, colonului si rectului. 
 
5.46 Alte interventii pe intestin 
 
5.460 Exteriorizarea intestinului 
Colostomia pe ansa Rezectia si formarea de  stoma 

5.461 Colostomia 
Cecostomia Sigmoidostomia 

5.462 Ileostomia 
Formarea sau transplantarea stomei 

5.463 Alte enterostomii 
Duodenostomie jejunostomia 

5.464 Refacerea stomei intestinale 
Întinderea tesutului cicatricial Revizuirea, reconstituirea 

Exclude: excizia de mucoasa hiperplazica (5.451) 
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5.465 Închiderea stomei intestinale 

5.466 Fixarea intestinului 
La peretele abdominal La ficat 

5.467 Alte reconstituiri ale intestinului 
Închiderea unei fistule sau a unui ulcer perforat 

Exclude: închiderea ulcerului duodenal perforat (5.443) 
                închiderea fistulei vezicale (5.578) 

5.468 Manipularea intraabdominala a intestinului 
Malrotarea Torsiunea 
Reducerea unei invaginari  Volvulusul 

5.469 Alte operatiuni pe intestin 
Revizuirea unei anastomoze Miotomia sigmoidiana 

Alte coduri disponibile: dilatarea stomei (8.225) 
                                           intubatia intestinului subtire (8.124) 
 
5.47 Interventii pe apendice 
 

5.470 Apendicectomia 

Include: apendicectomia cu drenaj 

5.471 Drenajul abccesului  apendicular 

5.479 Alte interventii pe apendice 
Apendicostomia Închiderea unei fistule 
 
5.48 Interventii pe rect 
 
5.480 Proctotomia 
Decompresia Proctovalvotomia 
Explorarea  Extragerea unui corp strain prin incizie 

5.481 Proctostomia 

5.482 Excizia sau distrugerea locala a rectului 
Cauterizarea Excizia mucoasei rectale 

5.483 Excizia rectului cu intubatieabdominointrasfincteriana 

5.484 Excizia abdominoperineala a rectului 
Excizie sincrona combinata 

5.485 Alte excizii ale rectului 
Proctosigmoidectomia Cu anastomoza termino- terminala 
Interventie cu pastrarea sfincterului 

5.486 Reconstituirea rectului 
Închiderea unei fistule interne  Sutura cu grefa sau fir 
Închiderea unei proctostomii 
Fixarea  

Exclude: Închiderea unei fistule recto-vaginale (5.706) 

5.487 Incizia sau excizia de tesut perirectal 
Drenaj al tesutului pelvirectal Incizia septului recto-vaginal 
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Excizia fistulei externe 

5.489 Alte interventii pe rect si tesutul perirectal 
Eliberarea din aderente 

Alte coduri disponibile: dilatarea rectului (8.225) 
 irigarea (8.127) 
 reducerea manuala a prolapsului (8.242) 
 extragerea de corpi straini prin  
 endoscopie (8.113)  
 extragerea unui fecalom (8.127) 
 
5.49 Interventii pe anus 
 
5.490 Incizia sau excizia de tesut perineal 
Drenajul abcesului  Incizie pentru denervare 

5.491 Incizii sau excizii pentru fistule anale 

5.492 Alte excizii sau distrugeri locale ale anusului 
Criptectomia Papilectomia 
Fisurectomia Extirparea unor vegetatii anale 

5.493 Hemoroidectomia 
Cauterizare Ligatura 
Zdrobirea 
 
Exclude: injectia (5.973) 

Alt cod disponibil: cerclajul (8.341) 

5.494 Sectionarea sfincterului anal 

5.495 Alte excizii ale anusului 

5.496 Reconstituirea anusului 
Cerclajul Sfincteroplastia 
Închiderea unei fistule  Sutura 
Reconstituirea unui anus imperforat Prinderea prin fir 

5.499 Alte operatii pe anus 
Trombectomia hemoroidala 

Alte coduri disponibile: controlul unei hemoragii  
 post-operatorii (8.826) 
 dilatarea anusului (8.223) 
 irigarea (8.127) 
 reducerea manuala a hemoroizilor (8.243) 
 
5.50 Interventii pe ficat 
 
5.500 Hepatotomia Extragerea de corpi straini 
Explorarea cu sutura 
 Drenajul 

5.501 Excizia sau extirparea locala a ficatului 
Marsupializarea Hepatectomia partiala 

5.502 Lobectomia ficatului 
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5.503 Hepatectomia totala 

5.504 Transplantul ficatului 

5.505 Reconstituirea ficatului 
Sutura hemostatica Hepatopexia 

5.509 Alte interventii pe ficat 

Alt cod disponibil: aspiratia percutanata a unui abces (8.158) 
 
5.51 Interventii pe vezica biliara si tractul biliar 
 
5.510 Colecistostomia 
Drenajul Extragerea de corpi straini sau calculi 
Explorarea din vezica biliara 

5.511 Colecistectomia 
Include: drenajul si litotomia 

5.512 Anastomozarea vezicii biliare sau a cailor biliare 

Include anastomoza la:  intestin 
  pancreas 
  stomac 

5.513 Incizia cailor biliare, in vederea îndepartarii obstructiei prin calcul, strictura sau 
tumora 

5.514 Alte incizii ale cailor biliare pentru drenaj, endoscopie, explorare, radiografii 

5.515 Excizii sau extirpari locale ale cailor biliare 
Excizia ampulei (lui Vater) cu reimplantarea cailor biliare 
Rezectia cu anastomoza termino-terminala a cailor biliare 

5.516 Reconstituirea cailor biliare 
Ocluzionarea unei deschideri artificiale Sutura 

5.517 Îndepartarea unui dispozitiv protetic din caile biliare 

5.518 Interventii pe sfincterul lui Oddi 

5.519 Alte interventii pe tractul biliar 
Reconstituirea vezicii biliareÎnchiderea unei fistule a vezicii biliare 
Exclude: eliberarea din aderente (5.544) 
 
5.52 Interventii pe pancreas 
 
5.520 Pancreatotomia Îndepartarea de calculi 
Drenajul (extern) 
Explorarea 

5.521 Excizia sau extirparea locala a pancreasului 

5.522 Marsupializarea unui chist pancreatic 

5.523 Drenajul intern al chistului pancreatic 

5.524 Pancreatectomia partiala 
Fistulectomia 

Include: duodenectomia asociata 

5.525 Pancreatectomia totala 
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Include: duodenectomia asociata 

5.526 Pancreatoduodenectomia radicala 
Cu anastomoza la stomac sau jejun 

5.527 Anastomoze ale canalului pancreatic 
Cu anastomoza la stomac, jejun sau ileon 
Implantarea unui tub 

Exclude: anastomozarea cu caile biliare (5.512) 

5.528 Transplantul de pancreas 

5.529 Alte interventii pe pancreas 
Dilatarea canalului pancreatic  Refacerea canalului 
(al lui Wirsung)  Sutura 
Îndepartarea tubului 

Exclude: eliberarea din aderente (5.544) 

 
5.53 Cura pentru hernie 
 
5.530 Cura herniei inghino-femurale 

5.531 Cure herniei inghino-femurale cu grefa sau proteza 

5.532 Cura bilaterala a herniei inghino-femurale 

5.533 Cura bilaterala a herniei inghino-femurale cu grefa sau proteza 
Grefa musculara, fascie Material sintetic 

5.534 Cura herniei ombilicale  
Omfalocelul Hernia paraombilicala 

5.535 Cura altor hernii ale peretelui abdominal anterior 

5.536 Cura altor hernii ale peretelui abdominal anterior cu grefa sau proteza 
Hernie epigastrica Hernia dupa incizii 
Gastroschisis Hernia ventrala 

5.537 Cura herniei diafragmatice prin 
Inserare abdominala  Hernia parahiatala 
Hernia paraesofagiana 

5.538 Cura herniei diafragmatice cu cale de acces toracica 
Hernia parasternala  Cu cale de acces toraco- 
 abdominala 

5.539 Alte cure herniare 

Exclude:  Eliberarea din aderente cu intestinul (5.544) 
 Cura unei hernii strangulate cu exteriorizarea intestinului(5.460) 
 Cura enterocelului la femeie (5.707) 
 
5.54 Alte interventii ale regiunii abdominale 
 
Include: regiunea inghinala  cavitatea pelviana la barbat 

Exclude: cavitatea pelviana la femeie (5.65, 5.55) 
                tesutul retroperitoneal (5.590), tesutul superficial  
                (5.880 la 5.908) 
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5.540 Incizii ale peretilor abdominali 
Drenajul extra peritoneal Îndepartarea de corpi straini 
Explorarea extraperitoneala 

5.541 Laparotomia 
Celiotomia Redeschiderea unei  
Drenajul peritoneal laparatomii recente 
  
Exclude: culdocenteza (5.700) 
                drenajul abcesului apendicular (5.471) 
                redeschiderea unei plagi pentru hemoragie (8.896) 

5.542 Excizia sau distrugerea peretelui abdominal si ombilicului  

Exclude: reducerea dimensionala (5.901) 
                tegumentele peretelui abdominal (5.883 la 5.885) 

5.543 Excizia sau distrugerea peritoneului 
Mezenterului  Omentumului (epiplonului) 

5.544 Sectionarea de aderente peritoneale 
Aderente în jurul organelor intraabdominale 

Exclude: trompa si ovarul (5.647) 
                rinichiul, uterul si spatiul retroperitoneal (5.590) 

5.545 Sutura peretelui abdominal si peritoneului 
Închiderea unui abdomen dilatat 
Închiderea întârziata 
Sutura secundara 

5.546 Alte refaceri ale peretelui abdominal si peritoneului 
Detorsionarea epiplonului  Plicaturarea intestinului 
Fixarea intestinului Sutura mezenterului si 
Grefarea epiplonului ligamentelor 

5.549 Alte interventii în regiunea abdominala 
Îndepartarea de corpi straini din cavitatea abdominala 
Refacerea unor leziuni multiple ale organelor abdominale 

Exclude: paracenteza abdominala (5.963) 

Alte coduri disponibile: aspiratia cavitatii abdominale (8.157) 
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INTERVENTII PE APARATUL URINAR 
 
5.55 Interventii pe rinichi 
 
5.550 Nefrotomia si nefrostomia 
Drenajul Extragerea de calculi sau 
Explorarea corpi straini 

5.551 Pielotomia si pielostomia 
Drenajul Extragerea de calculi din 
Explorarea bazinet 

Exclude: extragerea de calculi din ureter (5.560) 

5.552 Excizia ori extirparea locala a rinichiului 

5.553 Nefrectomia partiala 
Calicectomia Rezectie segmentara 
Heminefrectomia 

5.554 Nefrectomia totala 
Nefro-ureterectomia 

5.555 Transplantul de rinichi 

5.556 Nefropexia 
Fixarea rinichiului mobil 

5.557 Alte interventii pe rinichi 
Anastomoze: rinichi si bazinet la ureter sau rinichi 
Interventii pe jonctiunea pelviureterala 
Nefroplastia si pieloplastia 
Reducerea unei torsiuni 
Sutura 

5.559 Alte interventii pe rinichi 
Decapsularea 

Alte coduri disponibile: aspiratia unui chist renal sau  
                                                    bazinetal(8.160) 
                                                    punctia radiografica (vezi cap. 3 ) 
 
5.56 Interventii pe ureter 
 
5.560 Evacuarea transuretrala a ureterului si a bazinetului 
 Extragerea de corpi straini 
5.561 Meatotomia ureterala 
Interventii asupra jonctiunii ureterovezicale 

5.562 Ureterotomia 
Explorare Extragerea unui calcul 
Implantare de stimulator electric Incizia longitudinala a ureterului 
5.563 Ureterectomia 
Excizia unei leziuni 
Rezectia cu anastomoza termino-terminala 

5.564 Uretero-ileostomia cutanata 
Vezica ileala  Conduct ileal 

5.565 Alte derivari ale urinei în exterior 
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Implantari ale ureterului la tegumente 

5.566 Derivarea urinei în intestin 
Implantarea ureterului în: ileon, colon sî rect 

Include: colostomia asociata 

5.567 Alte anastomoze sau bypass-ul ureteral 
Nefrocistoanastomoza 
Anastomoza pieloureterovezicala 
Reimplantarea ureterului în vezica urinara 
Controlul anastomozei 

5.568 Reconstituirea ureterului   
Cura unei fistule  Grefa 
Ureteroliza Sutura 

5.569 Alte implantari ale ureterului 
Ligaturarea 

Exclude: denervarea (5.051) 
                evacuarea, cateterizarea si dilatarea ureterala (5.598) 
 
5.57 Interventii pe vezica urinara 
 
5.570 Epurarea transuretrala a vezicii urinare 
Aspiratia de cheaguri sanguine  Cistolitoliza si îndepartarea 
 calculilor 

Alte coduri: spalarea vezicii urinare (8.133) 
 alte tehnici (punctie, aspiratie etc.)(8.161) 
 extractia de corpi straini (8.114) 

5.571 Cistostomia 
Drenaj cu aspiratie  Extractia de calculi, chiaguri Explorarea 
 sau corpi straini 
Implantarea de stimulator electronic Cateterizarea suprapubiana 

5.572 Cistostomia 

Alt cod disponibil: Extractia sau înlocuirea unei sonde, tub (8.136) 

5.573 Excizia sau extirparea transuretrala a vezicii 
Colul vezical Papilomul 
Electrofulguratia Interventii de forare 
Electrorezectia Ulceratii 

Exclude: instilarea de medicamente citotoxice (5.965) 

Alte coduri: implant radioactiv (vezi cap.3) 

5.574 Alte exciziisau extirpari ale vezicii urinare 
Diverticulectomia 
Excizia unui chist de uraca 
Interventii transvezicale pentru rezectii sau fulguratii ale tumorii 

5.575 Cistectomia partiala  Rezectia partiala 
Excluderea domului vezicii 
Trigonectomia 

5.576 Cistectomie totala 
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Cistoprostatectomia Cistectomia radicala 
Evidare pelviana la barbat Cu îndepartarea uretrei 

5.577 Reconstituirea vezicii urinare 
Marirea volumului vezicii urinare Ileocistoplastia 
Colocistoplastia Înlocuirea vezicii urinare 

5.578 Alte reconstituiri ale vezicii urinare 
Închiderea unei fistule  Anastomoza cisto-colica 
Cistoplastia  Sfincteroplastia 
Sutura 

Exclude: închiderea unei fistule vezico-rectale (5.480) 
 cura chirurgicala fistulei vezico-vaginale (5.706) 
 interventia pentru incontinenta de efort (4.592 la 5.597) 
 cura cistocelului (5.704) 

5.579 Alte interventii pe vezica urinara 
Eliberarea de aderente interne 

Exclude: eliberarea din aderente externe (5.544) 

Alte coduri: golirea prin punctie (8.161) 
 distensia (8.226) 
 îndepartarea prin endoscopie a unui corp strain (8.114) 
 înlocuirea unui tub de cistostomie (8.136) 
 
5.58 Interventii pe uretra 
 
5.580 Uretrotomia externa  Uretrostomia 
Explorare 
Extragerea de calculi prin incizie 

5.581 Meatotomia uretrala 

5.582 Excizii sau extirpari ale uretrei 
Excizia: unei valvule congenitale Excizia unei: fistule  
              unui diverticul                       stricturi 

5.583 Reconstituirea uretrei 
Închiderea unei uretrostomii Reconstituirea 
Anastomoza termino-terminala  Sutura 

Exclude: închiderea unei fistule uretrorectale (5.486) 
 închiderea unei fistule uretrovaginale (5.708) 
 cura unui epispadias sau hipospadias (5.643) 
 cura unei rupturi obstetricale (5.756) 
 cura unui uretrocel (5.704) 

5.584 Cura chirurgicala a stricturilor uretrale 
Uretrotomia interna 

5.585 Dilatatia uretrei 
Calibrarea uretrei 

5.589 Alte interventii pe uretra 
Drenajul glandelor bulbouretrale 
Incizia sau excizia tesutului periuretral 
 
 



 41 

5.59 Alte interventii pe aparatul urinar 
 
5.590 Disectia tesutului retroperitoneal 
Drenaj  Tesutul perirenal 
Explorare  Tesutul periureteral 
Liza aderentelor 

5.591 Incizia tesutului perivezical 
Drenaj  Explorare 
Tesutul perirenal Tesutul retropubian 

5.592 Plicaturarea jonctiunii uretrovezicale 
Plicaturarea Kelly-Stoeckel 

5.593 Interventii asupra muschilor ridicatori 
Procedeul Ingleman Sundberg Pubococcigeoplastia sau 
  procedeul “chinga” 

5.594 Interventia suprapubiana în prostata 
Chinga din fascia lata 

5.595 Suspensia retropubiana a uretrei 
Procedeul Marshall-Marchetti-Kranz 
Sutura tesutului parauretral la simfiza pubiana 

5.596 Suspensia si compresia periuretrala 
Operatia lui Pereyra 
Suspensia jonctiunii uretro-vezicale 

5.597 Alte interventii pentru incontinenta urinara 
Uretrovezicopexia 

Exclude: interventia cu colporafie (5.704) 

5.598 Cateterizarea ureterului 
Dilatarea meatului ureteral 
Exclude extragerea de calculi din rinichi (5.560) 

Alte coduri: pielografia retrograda - vezi cap. 3 
                      explorarea unui singur rinichi (1.554) 

5.599 Alte interventii pe aparatul urinar 

Exclude: înlocuirea sau suprimarea unui tub de dren urinar  
                 extern  (5.982) 
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INTERVENTII PE ORGANELE GENITALE MASCULINE 
 
Exclude: interventiile chirurgicale efectuate pentru sterilizare la  barbat (5.981) 
 
 
5.60 Operatii pe prostata si veziculele seminale 
 
5.600 Incizia prostatei 
Drenaj  Extragerea de calculi prin incizie 

5.601 Prostatectomia transuretrala 
Electrorezectia cu ansa Rezectie prin foraj 

5.602 Prostatectomie suprapubiana 
Transvezicala 

5.603 Prostatectomie retropubiana 
Rezectie transcapsulara pe cale retropubiana 

5.604 Prostatectomie radicala 
Pe orice cale de acces Prostato-veziculectomie 

Exclude: cistoprostatectomia (5.576) 

5.605 Alte prostatectomii 
Perineala (transcapsulara) Prostatectomia transcapsulara 
Prostatectomia necodificata 

5.606 Interventii pe veziculele seminale 
Spermatocistectomia 

Exclude: prostato-veziculectomia (5.604) 

5.607 Incizia sau excizia tesutului periprostatic 
Drenaj 

5.608 Alte interventii pe prostata 
Controlul pe cale endoscopica a hemoragiei 
 
5.61 Interventii pe scrot si vaginala 
 
5.610 Incizia scrotului si a vaginalei 
Drenaj 

5.611 Excizia hidrocelului (a vaginalei) 
Cura hidrocelului 

5.612 Excizia sau distrugerea de leziuni scrotale 
Excizia unei fistule la nivelul scrotului Rezectia scrotului 
Reducerea elefantiazisului 

5.613 Refacerea scrotului si a vaginalei 
Eversia sau inversia Sutura 
Reconstituirea 

5.619 Alte interventii pe scrot si tunica vaginala 
Extragerea de corpi straini 
 
5.62 Interventii pe testicul 
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5.620 Incizia testiculului Îndepartarea de corpi straini 
Drenaj 

5.621 Excizia sau extirparea leziunilor testiculare 

5.622 Orichiectomia unilaterala 

5.623 Orichiectomia bilaterala 
Castrarea  Îndepartarea testiculului ramas 
Extirparea de ovotestis 

5.624 Orhidopexia 
Explorarea testiculilor ectopici abdominali 
Coborârea si fixarea testiculelor în scrot 

5.625 Reconstituirea testiculelor 

Exclude: reducerea torsiunii (5.634) 

 

5.626 Implantarea de proteze testiculare 

5.629 Alte interventii pe testicul 

Alte coduri: Evacuarea hidrocelului (8.163) 
                     Punctia hidrocelului (8.582) 
 
 
5.63 Interventii pe cordonul spermatic epididim si canalul deferent 
 
5.630 Cura chirurgicala a varicocelului si a hidrocelului cordonului spermatic 
Ligatura venelor spermatice Varicocelectomia 
Cura chistului de cordon 

5.631 Excizia unui chist al epididimului 
Spermatocelectomia 

5.632 Excizia altor leziuni ale cordonului spermatic si epididimului 

5.633 Alte epididimectomii 

Exclude: epididimectomia cu orhiectomie (5.622 la 5.623) 

5.634 Reconstituirea cordonului  Transplantarea cordonului 
spermatic si epididimului Sutura cordonului spermatic 

Exclude: interventiile cu orchidopexie (5.624) 

5.635 Vasotomia 
Drenaj si explorare Extragerea de corpi straini 

5.636 Vasectomia 
Pentru excizia unei leziuni 

5.637 reconstituirea deferentului si a epididimului 
Anastomoze si reconstituiri Îndepartarea unei ligaturi Epididimovasostomia
 sau valve 
  Sutura 

5.639 Alte interventii pe cordonul spermatic, epididim si canalul deferent 

Alt cod: aspiratia unui spermatocel (8.163) 
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5.64 Interventii pe penis 
 
5.640 Circumcizia 

5.641 Excizii sau extirparea locala a penisului 

5.642 Amputatia penisului 

5.643 Reconstituiri si operatii plastice pe penis 
Balanoplastia Relaxarea (cura) cudurii peniene 
Corectarea hipospadiasului si epispadiasului 
Reconstituirea Sutura 

5.644 Interventii pentru transformari de sex, necodificate în alta parte 
Interventii pentru sex nedeterminat 

5.649 Alte interventii pe organul genital masculin 
Sectionarea de aderente  Irigari ale corpului cavenos 
Drenaj 
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INTERVENTII PE ORGANELE GENITALE FEMININE 
 
Exclude: Interventiile chirurgicale pentru a produce sterilizarea  
                 femeii (5.980) 
 
 
5.65 Interventii pe ovar 
 
5.650 Ovarotomia 
Drenajul (abces, chist) Salpingo-ovarotomia 
Ruperea chistului ovarian 

5.651 Excizia partiala a ovarului 
Chistectomia ovariana Rezectie segmentara 
Ovarectomia partiala 

5.652 Ovarectomia unilaterala 
Ovarectomia neclasificata 

5.653 Salpinga - ovarectomia unilaterala 

5.654 Ovarectomia bilaterala 
Castrarea femeii Exereza ovarului restant 

5.655 Salpingo-ovarectomia bilaterala 
Excizia ovarului si trompei restante 

5.656 Reconstituirea ovarului 
Autotransplant al ovarului  Salpingo-ovaroplastia 
Ovaropexia  Sutura 
Plastia ovariana 
 

Exclude: homotransplantul de ovar (5.659) 
                salpingo-ovarostomia (5.666) 
 

5.657 Eliberarea din aderente a ovarului si trompei 

5.659 Alte interventii pe ovar 
Monogrefa ovariana 

Alte coduri: aspiratia continutului patologic al ovarului (8.164) 
 
5.66 Interventii pe trompe 
 
Exclude: trompa cu ovar (vezi 5.65) 
 

5.660 Salpingotomia 
Drenajul 

5.661 Salpingectomia totala (unilaterala) 

5.662 Salpingectomia totala bilaterala 
Exereza trompei restante 
 

Exclude: salpingo-ovarectomia bilaterala (5.655) 
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5.663 Distrugerea sau ocluzionarea endoscopica a trompelor, bilateral 
Prin culdoscopie Zdrobirea 
Prin laparoscopie Extirparea trompei ramase 
Prin cauterizare 

5.664 Alte distrugeri si ocluzionari ale trompelor, bilateral 
Salpingectomia partiala  Sau a trompei ramase 
Rezectia sau sectionarea 

5.665 Alte salpingectomii 
Rezectia cornului uterin Excizia unei leziuni 
Extirparea de leziuni  Fimbriectomia 

5.666 Reconstituirea trompelor Fallope 
Anastomoze Salpingo-ovarostomia 
Implantarea în uter Cu grefa sau proteza 
Plastia tubara 

Exclude: Salpingo-ovaroplastia (5.656) 
                Salpingo-ovarorafia (5.656) 

5.667 Insuflarea trompelor 
Cu aer, gaz, solutie salina sau colorant 

Alt cod: histerosalpingografia (H.S.G.)(vezi cap.3) 

5.669 Alte interventii pe trompe 
Ligaturarea sau sectionarea unilaterala (nu a trompei restante) 
 
5.67 Interventii pe colul uterin 
 
5.670 Dilatarea canalului cervical 

Exclude: dilatarea si chiuretajul (5.690) 
                terminarea sarcinii (5.752) 

5.671 Conizatia colului uterin 
Excizia la rece (cu ajutorul bisturiului) a colului uterin 

5.672 Alte excizii sau distrugeri ale leziunilor colului uterin 
Crioconizarea 
Electroconizarea Excizia unui polip 

5.673 Amputarea colului uterin 
Cervicectomia Histerotrachelectomia 
Excizia segmentului cervical Cu colporafie 

5.674 Reconstituirea orificiului cervical intern 
Cerclaj Excizia segmentara cu sutura 
Sutura de suport a colului în sarcina 

5.675 Alte interventii reparatorii ale colului uterin 
Refaceri per secundam  ale rupturilor obstetricale pe col 
Refacerea unor rupturi neobstetricale 

Exclude: Sutura unor rupturi în timpul perioadei de post partum     
                 imediat (5.755) 

5.679 Alte operatii asupra colului uterin 
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Alt cod: implantul radioactiv - vezi cap. 3 
 
5.68 Alte incizii si excizii ale uterului 
 
5.680 Histerotomia 
Histero(trachelotomia 

Exclude: Golirea cavitatii uterine în sarcina (5.744) 
                Miomectomia (5.681) 

5.681 Excizia sau distrugerea unor leziuni ale uterului 
Sectionarea sinechiei endometriale 
Endometrectomia (miomectomia cu controlul cavitatii uterine) 
Miomectomia 

Alt cod: implantul radioactiv - vezi cap.3 

5.682 Histerectomia subtotala abdominala 
Histerectomia fundica Supravaginala 
Supracervicala 

Exclude: histero-trachelectomia (5.673) 

5.683 Histerectomia totala abdominala 
Histerectomia extinsa Panhisterectomia 
Histerectomia neclasificata 

5.684 Histerectomia vaginala 
Colpohisterectomia 

5.685 Histerectomia abdominala radicala 

Include:  histerocolpectomia 
 histerectomia radicala modificata 
 îndepartarea portiunii superioare a vaginului si a tesutului celular  
  

5.686 Histerectomia vaginala radicala 

5.687 Evisceratia pelviana (pelvectomia) 
Excizia în masa a ovarelor, trompelor, uterului, vaginului, vezicii urinare si uretrei 

Alte coduri: disectia radicala a ganglionilor limfatici(5.404) 
 disectia ganglionilor limfatici regionali (5.402) 
 anexectomia bilaterala (5.652 la 5.662) 
 cura unui cistocel si rectocel (5.704) 
 plastia perineala (5.693) 
 
5.69 Alte interventii pe uter si ligamente 
 
5.690 Dilatatia si chiuretajul uterin 
Îndepartarea: Îndepartarea de resturi ovulare sau placentare 
 - sarcinei molare retinute ca urmare a    - 
avortului complet  nasterii sau avortului 

Exclude: terminarea sarcinii (5.752) 

5.691 Evacuarea pe cale vaginala a unor corpi straini intrauterini 
Extragerea dispozitivelor anticonceptionale intrauterine  

5.695 Interventii reparatorii uterine 
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Histero(trachelo) rafia 
Interventii reparatorii ale rupturilor neobstreticale 

5.699 Alte interventii pe uter, colul uterin si structurile de sustinere 
Îndepartarea unei suturi de cerclaj al colului uterin 

Exclude: dilatarea obstetricala sau incizia colului uterin (5.739) 
Introducerea obstetricala a unui balonas sau mese (5.758) 

Alte coduri: introducerea de dispozitive intrauterine 
 anticonceptionale (4.653) 
 reglarea menstruala (8.165) 
 blocarea nervilor paracervicali (8.891) 
 
5.70 Interventii pe vagin 
 
5.700 Culdocenteza 
Aspiratia fundurilor de sac peritoneale 

Exclude: culdoscopia (5.916) 

5.701 Incizia vaginului 
Colpotomia  Explorarea 
Culdotomia  Himenotomia 
Drenajul abcesului pelvian Vagino-perineotomia 

5.702 Excizia sau distrugerea locala a vaginului 
Colpectomia partiala 
Excizia unui: Excizia unui: 
chist  polip 
himenului   sept 

Exclude: fistulectomia (5.706) 

5.703 Obliterarea sau excizia totala a vaginului 
Colpectomia totala  Colpocleisis 

5.704 Cura unui cistocel si rectocel 
Refacerea:  Refacerea: 
fundului de sac Douglas peretelui vaginal (anterior si uretrocelului
 posterior) 

5.705 Reconstituirea vaginului 
Colpopoiesis Cu grefa (piele, colon) 

5.706 Alte refaceri ale vaginului 
Colpoperineorafia Eliberarea din aderente 
Excizia si închiderea unei fistule  Himenorafia 
Fixarea  Sutura 

Exclude: refacerea vaginului în timpul sau în perioada imediat post partum (5.756) 

5.707 Obliterarea boltei vaginale 
Cura enterocelului 
Sutura în vederea obliterarii fundului de sac 
Colposuspensia suprapubiana 

5.709 Alte interventii pe vagin 
Îndepartarea corpilor straini prin incizie 
Alte coduri disponibile: dilatarea vaginului (8.228) 
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                     mesarea în vederea controlului unei 
                     hemoragii neobstreticale (8.503) 
 
5.71 Interventii pe vulva si perineu 
 
Include: glanda Bartholin Labia (mare, mica) 
               clitorisul glandele lui Skene 

Exclude: himenul (5.701 si 5.700) 

5.710 Incizia vulvei si perineului 
Drenajul   Explorarea 
Largirea introitului Îndepartarea unor corpi straini prin incizie  

5.711 Operatii pe glandele Bartholin 
Drenajul  Marsupializarea 

Exclude: cauterizarea perineala (5.912) 

5.712 Alte excizii si distrugeri locale ale vulvei si perineului 
Sectiunea glandei lui Skene  Excizia mucoasei    
 hiperplaziate 

Exclude: cauterizarea perineala (5.912) 

5.713 Interventii pe clitoris 
Amputarea clitorisului 

5.714 Vulvectomia radicala (cu cu limfadenectomie inghinala) 

5.715 Alte vulvectomii 
(Bilaterala simpla) Partiala (unilaterala) 

5.716 Refaceri ale vulvei si perineului 
Închiderea unei fistule perineale  Perineorafia 
Perineoplastia 

Exclude: refaceri ale vulvei si perineului în perioada imediat post partum (5.756) 

5.719 Alte interventii pe organele genitale feminine 

Alt cod: dilatarea introitului vaginal (8.228) 
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INTERVENTII OBSTETRICALE 
 
5.72 Nasterea în prezentatie pelviana si manevrele instrumentale de terminare a 
nasterii 
 

5.720 Nasterea cu aplicarea de forceps pe prezentatie coborâta fara epiziotomie 

5.721 Nasterea cu aplicarea de forceps pe prezentatie coborâta cu epiziotomie 

5.722 Nasterea cu aplicarea de forceps pe prezentatie angajata 

5.723 Nasterea cu aplicarea de forceps la strâmtoarea superioara 

5.724 Rotarea prin aplicatie de forceps a capului fetal 

5.725 Extractia pelviana 
Versiune cu extractie pelviana 

5.726 Aplicare de forceps pe craniu la urma 

5.727 Nastere pelviana 

5.728 Vacuum extractie pe craniul fetal 

5.729 Nasteri prin alte manevre instrumentale si neprecizate 
 
5.73 Alte interventii de inducere sau asistare a nasterii 
 

5.730 Ruperea artificiala a membranelor 

5.731 Alte metode chirurgicale de inducere a travaliului 
Introducerea de dilatatoare sau de baloane hidrostatice 

5.732 Versiune interna si extractia pelviana 
Versiunea cefalica Versiunea mixta 

5.733 Aplicare de forceps nereusita 
Deraparea forcepsului 

5.734 Interventii pe fetus pentru a usura nasterea 
Cleidotomia  Drenajul hidrocefalic 

5.738 Epiziotomie 
Cu refacere (epiziorafia) 

5.739 Alte interventii în vederea asistarii nasterii 
Dilatarea si incizia colului uterin Simfiziotomia 
Pubiotomia 

Exclude: indepartarea firului de cerclaj (5.699) 

Alte coduri disponibile: versiunea externa (8.251) 
   inducerea medicamentoasa a travaliului (9.250) 
   alte manipulari (8.250 la 8.259) 
   droguri ocitocice (7.500 la 7.509) 
   reducerea cordonului ombilical prolabat (8.254) 
 
5.74 Operatia cezariana si extragerea fatului 
 
5.740 Operatia cezariana clasica 
Corporeala, transperitoneala 
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5.741 Operatia cezariana segmentara 
Pe segmentul uterin inferior; transperitoneala 

5.742 Operatia cezariana extraperitoneala 
Sipravezicala, fara deschiderea cavitatii peritoneale 

5.743 Extragerea unui produs de conceptie intraperitoneal 
Sarcina abdominala (ectopica) 
Sarcina ovariana 
Ruperea sarcinii tubare 

5.744 Alte  modalitati de extragere a produsului de conceptie 
Prin histerectomie  

Embrioectomie Histerectomia în timpul sarcinii 

Exclude: golirea molei uterine (5.690) 
                terminarea sarcinii 

Alt cod disponibil: 8.165 

5.748 Alta operatie cezariana 

5.749 Operatia cezariana nespecificata în alta parte 
 
5.75 Alte interventii obstetricale 
 
5.750 Injectarea intraamniotica de solutii pentru terminarea sarcinii 
Injectarea de: prostaglandina 
                        solutie salina 

Exclude: pentru inducerea travaliului (9.250) 

5.751 Aspiratia cu vacuum extractorul pentru terminarea nasterii 

5.752 Alte modalitati de terminare a nasterii 

Exclude: prin histerotomie (5.744) 

5.753 Amniocenteza 

Exclude: aminoscopia (5.925) 

5.754 Transfuzia întrauterina 
Transfuzia de schimb a sângelui fetal în uter 
Trasfuzia sanguina prin schimb intraperitoneal 

5.755 Alte interventii intrauterine asupra fatului 
Recoltarea de biopsii si probe de sânge 
Corectarea unor defecte fetale 
Aplicarea de electrozi pe scalpul fetal 

5.756 Extragerea placentei retentionate 
Extragerea manuala a placentei si membranelor 

5.757 Refacerea uterului dupa dilacerari obstetricale 
Sutura rupturii uterine  Sutura rupturii colului uterin 

5.758 Refacerea altor rupturi obstetricale 
Epiziorafia Refacerea secundara a unei Perineorafie
 rupturi 

Se exclude: refacerea tardiva, in afara perioadei de post partum                  
                      imediat (5.706 si 5.716) 
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                      refacerea epiziotomiei de rutina (9.263) 

5.759 Alte interventii obstetricale 
Evacuarea unui hematom al vulvei 
Explorarea cavitatii uterine post partum 
Corectarea chirurgicala a inversiunii uterine 
Incizia colului uterin 
Transectia colului uterin 
Tamponarea obstetricala a uterului 

Exclude: epiziotomia (5.738) 

Alte coduri disponibile: explorarea placentei (8.510) 
 versiunea externa (8.251) 
 manipularea fatului în uter  
 (8.250 la 8.259) 
 reducerea manuala a inversiunii uterine (8.256) 
 ducerea manuala a uterului gravid retroversat (8.252) 
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INTERVENTII PE APARATUL OSTEO-MUSCULAR 
 
5.76 Reducerea de fracturi ale masivului facial 
 
5.760 Reducerea închisa a fracturilor zigomatice 

5.761 Reducerea deschisa a fracturilor zigomatice 

5.762 Reducerea închisa a fracturilor de maxilar si mandibula 

5.763 Reducerea deschisa  a fracturilor de maxilar si mandibula 

5.764 Reducerea deschisa a fracturii alveolare 

5.765 Reducerea deschisa  a fracturii de orbita cu grefa sau implant 

5.766 Alte reduceri închise ale fracturilor masivului facial 

Alte coduri: tractiunea inter maxilara (8.473) 

                      oasele nasului (8.200) 

                      ligaturi dentare (8.334) 

5.767 Alte reduceri deschise ale fracturilor oaselor masivului facial 

Exclude: oasele nasului (5.216) 

Alt cod disponibil: imobilizarea prin ligaturi dentare 

5.77 Alte interventii pe oasele si articulatiile masivului facial 

5.770 Incizia oaselor faciale 
Drenaj Extractia de corpi straini 
Explorare Sechestrectomia 

5.771 Excizia sau extirparea de leziuni ale oaselor fetei 

Exclude: excizia leziunilor de cauza dentara (5.243) 

5.772 Ostectomia partiala a oaselor masivului facial, cu exceptia mandibulei 
Cu grefa osoasa sau proteza 

5.773 Extirparea si reconstituirea mandibulei 
Cu grefa osoasa sau proteza 

5.774 Atroplastia temporo-mandibulara 
Condilectomia (intracapsulara) Îndepartarea altor structuri 
Meniscectomia articulare 

5.775 Alte refaceri si osteoplastii ale oaselor masivului facial 
Candilotomia Rezectia de maxilar si 
Plastia de mandibula  mandibula 

5.779 Alte interventii pe oasele si articulatiile faciale 

Exclude: sinusurile nazale accesorii (5.220 la 5.229) 

                oasele nazale (5.211 la 5.219) 

Alte coduri: injectarea de substante terapeutice (8.584 si 8.585) 
Reducerea de luxatii ale articulatiilor temporo-mandibulare (8.211) 
 
5.78 Interventii pe alte oase 
 
5.780 Trepanatia 
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Drenajul, forajul Extractia de corpi straini 
Explorarea  Sechestrectomia 

5.781 Osteotomia 
Condilotomia Osteotomia cu transfer Dislocarea muscular 

Exclude: clavicotomia fatului (5.734) 
                pubiotomia la nastere (5.789) 

5.782 Rezectia pentru hallux valgus 
Bunionectomie   Rezectia exostozei Excizia capului metatarsian 
Excizia unei exostoze (la al 5-lea  sau al falangei 
deget de la picior) Exostectomia halucelui 

5.783 Excizia leziunilor osoase 
Cu grefon osos sau fragmente osoase 

Exclude: Evacuarea de eschile osoase din fracturile deschise (5.795) 
5.784 Rezectia segmentara 
Excizia osului pentru (homo) grefa 
Cu grefa osoasa sau fixare metalica 

5.785 Rezectia osoasa totala 

Exclude: excizia unui os sesamoid (5.833) 

5.786 Grefa osoasa 
Grefa autogena Homogrefa 
Transplantul heterogen Cu fixare metalica 

5.787 Fixarea interna a osului (fara reducerea fracturii) 
Insertia sau reinsertia dispozitivelor de fixare 

Exclude: coloana vertebrala (5.810) 

5.788 Ablatia dispozitivelor de fixare interna a materialelor de osteosinteza 

Exclude: ridicarea unor tije sau fire de tractiune 

5.789 Alte interventii pe os 
Fusiunea osoasa Reconstituirea 
Alingirea osului  Scurtarea osului 
Pentru detalii a se referi la capitolele si codurile urmatoare: 
Amputatia (5.840 la 5.849) Sinusul nazal (5.220 la 5.229) 
Maduva osoasa (5.410) Coasta (5.340 la 5.343) 
Fata (5.760 la 5.779) Craniu (5.010 la 5.029) 
Fractura (5.790 la 5.794) Osul sesamoid (5.833) 
Maxilar (5.762 la 5.674;  Coloana vertebrala  
5.770 la 5.779) (5.030, 5.810) 
 Police (5.820) 
Articulatii, zonele terminale ale oaselor (5.800 la 5.812) 
Oasele nasului (5.212 la 5.219) 
 

5.79 Reducerea fracturilor si luxatiilor 

 
Exclude: oasele faciale (5.780 la 5.767) 
                oasele nasului (5.257) 
                cutia craniana (5.020) 
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Alte coduri disponibile:  reducerea închisa a luxatiei (8.206) 
 reducerea închisa a fracturii (8.205) 
 tractiuni scheletice si altele (8.400 la  8.430; 8.470 la 8.479) 

5.790 Reducerea închisa a fracturii cu osteosinteza 

Alt cod disponibil: fixarea osului prin cui metalic (8.362) 

5.791 Reducerea deschisa a fracturii (fara fixare interna) 

5.792 Reducerea deschisa a fracturii cu fixare interna, placa, brose, fixator extern 

5.793 Reducerea închisa a decolarii epifizare 

Alt cod disponibil: osteosinteza cu tija a epifizelor (8.362) 

5.794 Reducerea deschisa a decolarii epifizare 

5.795 Toaleta focarului de fractura deschisa 
Extractia de eschile 

5.796 Reducerea deschisa a unei luxatii 

5.797 Interventii pentru fracturi multiple si leziuni, neclasificate în alta parte 
Fracturi osoase la doua sau mai multe membre 
Fracturi ale oaselor membrelor cu fracturi ale craniului, toracelui si pelvisului 
Fracturi ale toracelui sau pelvisului cu leziuni interne 
5.798 Reducerea închisa a fracturii (osteosinteza) 
5.799 Reducerea închisa a luxatiei 
 
5.80 Incizii si excizii ale structurilor articulare 
 
Exclude: articulatia temporo-mandibulara (5.774) 
Alte coduri disponibile:  injectia pentru radiografie - vezi cap.3 
                                          injectia cu substante terapeutice în articulatie sau ligament 
(8.584) 
 aspiratia terapeutica (8.166) 

5.800 Artrotomia 
Drenajul Extractia de corpi liberi sau 
Explorarea straini 

5.801 Sectionarea capsulei articulare, ligamentelor sau cartilajelor  
Condrotomia 
Desmotomia Eliberarea din aderente  externe 
Exclude: neuroliza nervului în santul carpian (5.043) 
                pubiotomia (simfiziotomia) în cursul travaliului (5.739) 

5.802 Excizia sau ablatia leziunilor articulare 
Chiuretajul cartilagiului 

Exclude: ganglionul (5.822) 

5.803 Excizia discului intervertebral 
Cu laminectomie sau grefa osoasa 

5.804 Excizia cartilagiului semilunar al genunchiului  
Meniscectomia 

Exclude: excizia sau îndepartarea ligamentului încrucisat sau al unui  corp liber (5.800, 
5.802) 
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5.805 Sinovectomia articulara 
Vilusectomia 

5.809 Alte excizii ale structurilor articulare 
Artrectomia Excizia de capsula sau Condilectomia ligament 
 
5.81 Refaceri si interventii plastice pe structurile articulare 
 
Include: refaceri si reconstituiri de: capsula, cartilaj, cavitate    
articulara, membrana sinoviala, grefa osoasa, cartilagiu,    
tendon, fixare interna sau externa sau de dispozitive protetice 

5.810 Sinostoza vertebrala 
Artrodeza vertebrala  Spondilosindesis 

Exclude: articulatiile sacroiliace (5.812) 

5.811 Artrodeza piciorului si a gleznei 
Corectarea deformatiei de deget în ciocan 
Sinostoza oaselor piciorului 
Artrodeza tripla sau subtalara 

5.812 Artrodeza altor articulatii 
Rezectia si compresiunea interfragmentara 
Producerea de anchiloze 

5.813 Artroplastia piciorului si degetelor 
Capsuloplastia  
Condroplastia Reconstituirea 

5.814 Artroplastia genunchiului 
Capsuloplastia  
Condroplastia Reconstituirea 

5.815 Proteza totala a soldului 
Înlocuirea capului femurului si cavitatii cotiloide prin proteza 

5.816 Alte artroplastii ale soldului 
Acetabuloplastia Înlocuirea capului femurului 
Reconstituirea 

5.817 Artroplastii ale mâinii si degetelor 
Capsuloplastia  
Condroplastia Reconstituirea 

5.818 Artroplastia umarului 
Capsulorafia  
Condroplastia Reconstituirea 

5.819 Alte refaceri ale structurilor articulare 
Artroplastia altor articulatii Sutura de ligamente 
Refacerea capsulei fara interesarea cavitatii articulare 

Exclude: articulatia temporomandibulara (5.774) 
 
5.82 Interventii pe muschii, tendoanele si fascia mâinii 
 
5.820 Incizii ale muschilor, tendoanelor si burselor mâinii 
Drenaj Incizii ale tecii tendoanelor 
Explorare Irigarea tecii tendoanelor 
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Incizii ale aponevrozei palmare Evacuarea de corpi riziformi 
 si corpi straini 

Alt cod disponibil: aspiratia bursei (8.167) 

5.821 Sectionarea muschilor, tendoanelor si fasciei mâinii 
Eliberarea unui tendon sau muschi Sectionarea unui tendon sau  muschi 
Retinaculotomia (falangeana) 

5.822 Excizia de leziuni ale muschilor, tendoanelor si fasciei mâinii 
Excizia de: ganglioni, leziuni ale tecii tendonului, miozita osificanta 

5.823 Alte excizii ale muschilor, tendoanelor si fasciei mâinii 
Brusectomia Excizia unui tendon pentru Excizia contracturi 
Dupuytren grefa 

5.824 Sutura muschilor, tendoanelor si fasciei mâinii 
Miosutura Repararea tendinoasa 

5.825 Transplantarea muschilor si tendoanelor mâinii 
Alungirea tendoanelor Scurtarea tendoanelor 
Reinserarea tendoanelor 

5.826 Reconstituirea policelui 
Procedeul “palariei înclinate” 
Transferul unui deget care sa actioneze ca police 
Policizarea cu pachet neurovascular 
Transplantarea unui deget de la picior în locul policelui 
Cu grefa osoasa, grefa cutanata sau grefa insulara 

5.827 Interventie plastica la mâna cu grefa sau implant 
Plastia oponentilor Cu grefa de fascie, muschi sau tendon 
Reconstituirea scripetelui tendinos 

5.828 Alte interventii plastice pe mâna 
Fixarea de tendon Policizarea unui deget 
Alungirea de tendon Scurtarea unui tendon 
Plicaturarea fasciei 

5.829 Alte interventii pe muschi, tendoanele si fascia mâinii 
Eliberarea din aderente 

Exclude: decompresia în canalul carpian (5.043) 

Alte coduri: întinderea fasciei, muschiului si tendonului  
(8.215 si 8.216) 
 
5.83 Interventii pe alti muschi, tendoane, fascii si burse 
 
Exclude:  diafragmul (5.347) 
 pleoapa (5.090 la 5.099) 
 muschii ochiului (5.100 la 5.109) 
 muschii mâinii (5.820 la 5.829) 

5.830 Incizia muschiului, tendonului, fasciei si bursei 
Drenajul 
Explorarea 
Incizia tecii tendinoase 
Evacuarea de: 
 - calculi depozitati în bursa 
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 - corpi straini 
 - corpusculi riziformi în teaca tendonului 

5.831 Sectionarea muschiului, tendonului si fasciei 
Tenotomie Sectionarea 

5.832 Excizia leziunilor  muschiului, tendonului, fasciei si bursei 
Evacuarea de: Excizia de: 
chist Baker miosita osificanta 
os heterotopic chist sinovial 
chist hidatic 

5.833 Alte excizii ale muschiului, tendonului si fasciei 
Excizia de: Excizia de: 
aponevroza teaca tendinoasa 
os sesamoid 

Exclude: excizia rotulei (5.785) 

5.834 Excizia bursei 

5.835 Sutura muschiului, tendonului si fasciei 
Sutura musculara Refacerea muschilor rotatori 
Cura diastazei dreptilor 

Exclude: sutura secundara a peretelui abdominal (5.545) 

5.836 Reconstituirea muschiului si tendonului 
Alungirea  Scurtarea 
Reinsertia  Transpozitia 

5.837 Alte interventii plastice pe muschi, tendon si fascie 
Fixarea (sutura pentru) Plicaturarea 
Grefarea  Scurtarea 
Alungirea 

5.839 Alte interventii pe muschi, tendon, fascie si bursa 
Eliberarea din aderente 

Alte coduri disponibile: aspiratia bursei (6.167) 
 injectarea în bursa sau tendon (8.585) 
 tensionarea fasciei (8.216) 

 tensionarea muschiului sau tendonului(8.215) 
5.84 Amputatia si dezarticulatia membrelor 
 
Include: Retusarea amputatiei traumatice 

Exclude: Retusarea bontului de amputatie (5.850) 

5.840 Amputatia si dezarticulatia degetelor 

5.841 Amputatia si dezarticulatia policelui 

5.842 Amputatia antebratului si mâinii 
Dezarticulatia pumnului Amputatia metacarpiana 

5.843 Dezarticulatia cotului si amputatia bratului 

5.844 Dezarticulatia umarului si amputatia scapulotoracica 

5.845 Amputatia si dezarticulatia degetelor piciorului 

5.846 Amputatia si dezarticulatia piciorului 
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Intertarsometatarsiana 
Amputatia sau dezarticulatia mediotarsiana 
Cu lambou calcanean 

5.847 Amputatia membrului inferior si gleznei 
Amputatia sub genunchi 
Locul de electie 
Amputatia supramaleolara 
Cu suport format din tendonul patelar 

5.848 Amputatia coapsei si dezarticulatia genunchiului 
Amputatia deasupra genunchiului (supra condiliana) 
Suport format din tendonul patelar 

5.849 Amputatia abdominopelviana ileoabdominala si dezarti-culatia soldului 
Hemicorporectomia 
Hemipelviectomia 
Amputatia sfertului posterior 
 
5.85 Alte interventii pe aparatul osteo-muscular 
 
5.850 Revizuirea bontului de amputatie 
Închiderea secundara 
Reajustarea bontului 

Exclude:amputatia iterativa pentru o aceeasi leziune  
               (5.840 si 5.844) 

5.851 Reimplantarea degetelor si policelui 

5.852 Alte reimplantari ale membrului superior 

5.853 Reimplantarea piciorului si degetelor 

Exclude: trasferul unui deget de la picior la locul halucelului  
                 (5.826) 

5.854 Alte reimplantari ale membrului inferior 

5.855 Implantarea unui dispozitiv protetic al unui membru 
Proteze bioelectrice 
Proteze cineplastice 
Înlocuirea protezelor 

5.859 Alte interventii pe aparatul osteo-muscular sau pe mai multe aparate 
Amputatia neclasificata 
Separarea unor gemeni uniti 

Alte coduri disponibile: injectia (8.854 la 8.589) 
                                           manipularea (8.210 la 8.219) 
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INTERVENTII PE SÂN 
 
5.86 Excizia sânului 
 
5.860 Excizia locala de leziuni ale sânului 
Excizia unei leziuni de canal galactofor Mastectomia partiala 
Excizia unei leziuni mamare 

Exclude: excizia mamelonului (5.872) 

5.861 Mastectomia completa 
Mastectomia simpla 
Excizia totala, limitata la sân 

5.862 Mastectomia simpla extinsa 
Mastectomia radicala modificata  
cu limfadenectomie regionala 

5.863 Mastectomia radicala 
cu excizia ganglionilor regionali si a muschilor pectorali 

5.864 Mastectomia radicala extinsa 
Excizia sânului si a ganglionilor limfatici regionali precum si a ganglionilor limfatici 
claviculari si supracaviculari, a ganglionilor limfatici intratoracici mamari interni si a altor 
extinderi ale tumorii dincolo de muschii pectorali 

5.865 Mastectomia subcutanata cu implantarea de proteza 
Îndepartarea tesutului mamar cu pastrarea mamelonului si pielii 

5.869 Alte excizii ale sânului 
Excizia pentru ginecomastie 
Excizia pentru sân supranumerar 
Mastectomia neclasificata 
Mastectomia subcutanata (fara implant) 
 
5.87 Alte interventii pe sân 
 
5.870 Aspiratia sânului 

Alt cod disponibil: Aspiratia diagnostica (1.859) 

5.871 Mastotomia 
Drenajul  Îndepartarea de corpi straini 
Explorarea 

5.872 Interventii pe mamelonul sânului 
Excizia mamelonului  Transpozitia mamelonului 
Grefa sau operatia plastica 

5.873 Mastoplastia în vederea maririi volumului sânului 
Grefa Proteza, silicon  Implant 

5.874 Mastoplastia în vederea micsorarii volumului sânului 
Exclude: mastectomia pentru ginecomastie (5.869) 

5.875 Alte inte rventii plastice si refaceri ale sânului 
Mastopexia  Sutura 
Grefa de piele 

5.879 Alte interventii pe sân 
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INTERVENTII PE PIELE SI TESUTUL SUBCUTANAT 
 
Exclude pielea: anusului (5.490 la 5.499) 
 sânului (5.860 la 5.869) 
 urechii (5.180 la 5.189) 
 nasului (5.210 la 5.219) 
 pleoapei (5.090 la 5.094) 
 perineului femeii (5.710 la 5.719) 
 penisului (5.640 la 5.649) 
 scrotului (5.610 la 5.619) 
 vulvei (5.710 la 5.719) 
5.88 Incizii si excizii ale pielii tesutului subcutanat 
 
5.880 Tatuarea sau insertia în piele si tesut subcutanat 
Injectarea de material fin granulat 
Pigmentarea pielii 

5.881 Incizia sinusului pilonidal 
Drenajul chistului sacrococcigian 
Explorarea sinusului 

5.882 Alte excizii ale pielii si tesutului subcutanat 
Drenaj Îndepartarea de corpuri straine 
Explorare Excizia foliculului pilos 

Exclude: drenajul fetei sau al planseului bucal (5.270) 

5.883 Toaleta chirurgicala a plagii sau a tesutului infectat 
Îndepartarea de cruste cutanate 

Exclude: zona cu fractura deschisa (5.795) 

5.884 Excizia locala sau distrugerea de piele si tesut subcutanat 
Excizia unei fistule          Excizia unei leziuni cu plastie în Z 
Exclude:    lipectomia (5.901) 
 cauterizarea (5.913) 
 criochirurgia (5.949) 
 electroliza (5.930 la 5.933) 

Alt cod: raclarea dermului (8.182) 
 raze laser - vezi cap.3 

5.885 Excizia radicala a unei leziuni cutanate 

Exclude: excizia elefantiazisului scrotului (5.612) 

5.887 Excizia sinusului pilonidal 
Exteriorizarea, marsupializarea 

5.888 Excizia de piele pentru grefa 
 
5.89 Refacerea si reconstituirea pielii si tesutului subcutanat 
 
5.890 Sutura pielii si tesutului subcutanat 
Cura unei plagi deschise (fara grefa de piele) 
Resuturarea unei plagi 
Plastia cutanata pentru închiderea unei plagi 

5.891 Întinderea de tesut cicatricial sau a retractiei cutanate 
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5.892 Grefa libera cutanata a mâinii 
Excizia de: grefa de piele totala sau partiala ori cu lambou dermo-epidermic 

5.893 Alte grefe libere de piele 

Exclude: constituirea de vagin artificial (5.705) 

5.894 Taierea si prepararea de lambou sau grefa pediculara 
Alungirea lamboului sau tubului 

5.895 Prinderea pe mâna a unei grefe cu lambou 
Lambou încrucisat al degetului Lambou în buzunar 
Lambou pediculat dublu 

Exclude: policizarea (5.826 si 5.828) 

5.896 Prinderea la alta zona a lamboului sau a grefei pediculate 
Transferul de pedicul 

5.897 Controlul lamboului sau al grefei pediculate 
Degresarea 

5.898 Interventii plastice pe buza si gura externa 
Cheilostomatoplastia Cu lambou pediculat sau 
Reconstituirea unei buze despicate grefa libera cutanata 

Exclude: Interventii pentru palatul despicat (5.275) 
              Taierea si prepararea de lambou sau de grefa pediculata (5.899) 

5.899 Alte refaceri si reconstituiri ale pielii si tesutului subcutanat 
Corectarea unei sindactilii 

Exclude: genioplastia cu grefon osos (5.775) 
 
5.90 Alte interventii pe piele si tesutul subcutanat 
 
5.900 Rhytidectomia faciala (lifting) 
Fata Suport facial pentru pareza faciala   

5.901 Interventii plastice în vederea reducerii volumului  
Lipectomia 
Paniculectomia 
Reducerea tesutului adipos al:  
 - peretelui abdominal 
 - membrelor 
 - feselor 
 - coapsei 

Exclude: sânul (5.874) 

5.902 Transplantul parului 
Grefa de piele cu par 

5.903 Ridicarea de straturi superficial de piele 
Keratotomia 

Alte coduri:  îndepartarea de tatuaje (8.144) 
 curatarea dermului (8.182) 
 polizarea (8.183) 

5.904 Chimiochirurgia pielii 
Aplicarea de substante caustice cu îndepartarea chirurgicala 
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Exfolierea chimica 

5.908 Alte interventii pe piele si tesutul subcutanat 

Exclude: electroliza (5.933) 

Alt cod disponibil: aspiratia (8.150) 

5.909 Alte interventii pentru calcul, chist, tumora cu localizare rau definita 
Îndepartarea de corpi straini neclasificati 
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DISTRUGEREA DE TESUTURI 
 
5.91 Cauterizarea 
 
5.910 Cauterizarea corneana 

5.911 Cauterizarea nazala 

Exclude: pentru oprirea epistaxisului (5.210) 

5.912 Cauterizarea perineala 
Glanda Bartholin  Perineala 
Condyloma acuminata  Vulva 

5.913 Cauterizarea pielii 

5.914 Electrocauterizarea 
 
5.92 Diatermia chirurgicala 
 
Exclude: cea pentru afectiuni oftalmologice 

5.920 Electrocoagularea nazala 

Exclude: pentru tubinectomie (5.215) 

5.921 Electrocoagularea cistoscopica 

5.922 Electrocoagularea pielii 
Veruci Nevi 

5.929 Alte coagulari 

Exclude: Electrocoagularea endoscopica pentru leziuni traheale  
                 (5.314) 
5.93 Alte distrugeri cu ajutorul electricitatii 
 
Include: electroliza 
               ionizarea ionoforeza 

5.930 Electroliza genelor 

5.931 Ionizarea nazala 

5.932 Fulguratia leziunii 

5.933 Ionizarea sau electroliza neclasificata 
 
5.94 Criochirurgia 
 
5.949 Criochirurgia neclasificata în alta parte 

Exclude: cea pentru afectiuni oculare 
 
5.95 Causticele si alte chimicale 
 
5.950 Aplicatii topice de substante caustice 

5.951 Aplicatii endoscopice de substante caustice 

5.952 Injectarea de substante caustice în tesuturi 

Exclude: injectarea de caustice în prostata (8.581) 
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5.953 Injectarea endoscopica de substante caustice 

5.954 Aplicarea de substante chimice în strat subtire 

5.955 Injectarea de apa fierbinte 
 
5.96 Terapia cu medicamente citotoxice 
 

5.960 Injectia subarahnoidiana de medicamente citotoxice 

5.961 Injectarea arteriala de medicamente citotoxice în extremitatea cefalica 

5.962 Alte injectii cutanate de medicamente citotoxice 

5.963 Instilarea pleurala de medicamente citotoxice 

5.964 Instilarea peritoneala de medicamente citotoxice 

5.965 Instilarea în vezica urinara de medicamente citotoxice 

5.966 Aplicatii superficiale de medicamente citotoxice 

5.969 Alte tratamente cu medicamente citotoxice prin injectii  
          per os 
5.97 Injectii sclerozante 
 
5.970 Injectii sclerozante intravenoase 

5.971 Sclerozarea venelor membrelor inferioare 
Producerea de tromboze 
Injectarea venelor varicoase 

5.972 Sclerozarea prin compresiune 

5.973 Injectia sclerozanta a hemoroizilor 

5.974 Injectia sclerozanta a peritoneului 

5.975 Sclerozarea venelor valvulare 

5.976 Sclerozarea unui hemangiom 

5.979 Alte injectii sclerozante 

Exclude: injectia sclerozanta a splinei (5.411) 
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INTERVENTII CHIRURGICALE FACULTATIVE 
 
5.98 Interventii chirurgicale facultative 
 
5.980 Interventii chirurgicale în vederea producerii sterilizarii la femeie 

5.981 Interventii chirurgicale în vederea producerii sterilizarii la barbat 

5.982 Alte interventii chirurgicale în scop preventiv 

5.988 Alte interventii chirurgicale facultative 
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INTERVENTII INSUFICIENT DEFINITE 
 
5.99 Interventii insuficient definite 
 
5.990 Distrugerea endoscopica a unor leziuni, nespecificate în alta parte 

5.991 Distrugerea de leziuni nespecificate în alta parte 

5.994 Interventii abandonate înaintea începerii lor 

5.995 Interventii nedeterminate  
(abandonate în timpul executarii lor) 

5.999 Interventii chirurgicale nespecificate în alta parte 


