Tabuľka chirurgických zákrokov (TCHZ)
Výška poistného plnenia
z poistnej sumy v %

Zákrok

Lebka

Oko

Chirurgický zákrok v otvorenej lebečnej dutine, okrem trepanácie a punkcie

100%

Odstránenie kosti, trepanácia alebo dekompresia

40%

Stereotaktická operácia mozgu, ošetrenie gama nožom

30%

Odstránenie očného bulbu (enukleácia)

70%

Operácia odlúpnutia sietnice (viacpočetné postihnutie)

50%

Kryoretinopexia (zmrazenie sietnice), laserová baráž sietnice

15%

Operácia zeleného zákalu (glaukómu)

20%

Operácia šedého zákalu (katarakty)

15%

Transplantácia rohovky

20%

Operácia škúlenia (strabizmus) do veku 18 rokov / jeden sval

Ucho

Nos

Ústa

Hrdlo

20%

Odstránenie pterygia

10%

Operácie slzných žliaz a kanálikov

10%

Operácia vnútorného ucha

30%

Operácia stredného ucha (okrem paracentézy)

20%

Operácia vonkajšieho ucha (okrem paracentézy)

10%

Operácia ušného bubienka (myringoplastika)

10%

Aurikuloplastika pre odstavajúce ušnice

10%

Operácia paranazálnych dutín

20%

Operácia nosovej priehradky (septoplastika)

15%

Odstránenie nosovej mušle (turbinektómia)

10%

Odstránenie sliznice nosovej mušle (turbinoplastika)

5%

Resekcia submukózy

10%

Odstránenie nosových mandlí (adenotómia)

5%

Uvulopalatoplastika (chirurgicky zákrok za účelom
odstránenia chrápania)

25%

Operačný zákrok slinnej žľazy

15%

Frenulotómia, Frenulektómia

5%

Odstránenie krčných mandlí (tonzilektómia)

10%

Čiastočné odstránenie krčných mandlí (tonzilotómia)

5%

Odstánenie rezidua tonzilárneho lôžka

5%

Tracheostómia

10%

Mikrolaryngochirurgický zákrok

10%
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Pažerák

Štítna žľaza

Operácia pre zúženie pažeráka

40%

Endoskopický zákrok v pažeráku

10%

Odstránenie štítnej žľazy - úplné

30%

Odstránenie štítnej žľazy - čiastočné

20%

Odstránenie prištítnych teliesok

30%

Transplantácia pľúc

100%

Odstránenie časti pľúc

30%

Odstránenie ložiska z pľúc (cysta, absces)

25%

Thymektómia (odstránenie detskej žľazy)

30%

Operačný zákrok v dutine hrudnej (okrem operácie srdca):
Hrudník

– endoskopicky

25%

– s otvorením hrudného koša

40%

Odstránenie bronchu

40%

Bronchoskopia spojená s biopsiou

10%

Drenáž hrudníka

10%

Punkcia hrudníka

5%

Transplatácia srdca, mechanické implantibilné podpory ľavého srdca, umelé srdce

100%

Operácia srdca:

Srdce

– cez otvorený hrudník

60%

– endovaskulárne

50%

Implantácia kardiostimulátora, kardiovertera

40%

Zákroky miniinvazívnej kardiochirurgie

40%

Operácie veľkých ciev (aorta, supraaortálony oblúk,
artéria pulmonalis):
– chirurgicky (napr. by-pass, aneuryzma)

50%

– endovaskulárne

40%

Operácie ostatných ciev:

Cievny
systém

– chirurgicky (napr. by-pass, aneuryzma)

40%

– endovaskulárne

30%

Zavedenie stentu:
– do koronárnej alebo mozgovej cievy

30%

– do inej cievy

25%

Odstránenie kŕčových žíl (varixov):
– chirurgicky, jedna končatina

15%

– inou metódou (napr. sklerotizácia, rádiofrekvenčná ablácia),
jedna končatina

5%

Amputácia jedného alebo oboch prsníkov:
Prsia

– s resekciou do podpazušia

80%

– bez resekcie do podpazušia

65%

Kvadrantektómia alebo parciálna resekcia prsníka

50%
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Brucho

Úplné odstránenie žalúdka

60%

Resekcia žalúdka

30%

Odstránenie tenkého čreva

50%

Odstránenie hrubého čreva

45%

Resekcia čreva (tenkého / hrubého)

30%

Odstránenie slepého čreva (apendektómia)

10%

Gastrostómia, enterostómia, kolostómia

20%

Zrušenie stómie

10%

Operácia podžalúdkovej žľazy

30%

Transplantácia pečene

100%

Operácia pečene okrem biopsie

30%

Biopsia pečene

5%

Odstránenie žlčníka (cholecystektómia)

25%

Operačný zákrok na žlčových cestách:
– chirurgicky

30%

– endoskopicky

20%

Odstránenie sleziny

30%

Iné operácie brušnej dutiny:
– laparoskopicky

25%

– laparatomicky

30%

Operácie pruhu (hernie) - bráničný

30%

Operácie pruhu (hernie) - slabinový, skrotálny, pupočný, v jazve

15%

Transplantácia obličky

80%

Odstránenie obličky

60%

Resekcia obličky operačne

40%

Fixácia obličky

30%

Odstránenie kameňov z obličiek,
močovodu alebo močového mechúra:

Močový
a pohlavný
trakt

– chirurgicky

35%

– katetrizáciou alebo endoskopicky

20%

Biopsia obličky

5%

Nefrostómia

10%

Operačné zákroky v močovode (okrem zavedenia / výberu stentu)

30%

Operačné zákroky v močovej rúre (okrem zavedenia /
výberu stentu)
Operačné zákroky močového mechúra (okrem zavedenia /
výberu stentu)
Zavedenie stentu do močovodu, močového mechúra,
močovej rúry

20%
20%
10%

Operácia prostaty:
40%

– úplné odstránenie
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– čiastočné odstránenie

25%

– ostatné chirurgické zákroky

20%

Odstránenie semenníka alebo nadsemeníka

30%
25%

Orchiopexia
Operácia hydrokély, varikokély, spermatokély

10%

Operácia fimózy a parafimózy

Močový
a pohlavný
trakt

Konečník

10%

Odstránenie maternice a obidvoch vaječníkov s vajcovodmi

80%

Odstránenie maternice

50%

Čiastočné odstránenie maternice

30%

Odstránenie jedného vaječníka (ovarektómia)

20%

Odstránenie obidvoch vajcovodov s vaječníkmi (adnexektómia)

30%

Chirurgická liečba vaječníka a vajcovodu

20%

Odstránenie myómu jedného a viacerých

20%

Endoskopické vyšetrenie maternice (hysteroskopia, hysteroresektoskopia) spojené s liečebným zákrokom

10%

Konizácia krčka maternice

20%

Kyretáž (akákoľvek)

10%

Chirurgické výkony na vonkajších pohlavných orgánoch
(vulvy, Bartholiniho žľazy)

10%

Radikálna resekcia, všetky stupne, vrátane kolostómie

100%

Úplné chirurgické odstránenie vonkajších hemoroidov

10%

Úplné chirurgické odstránenie vnútorných alebo vnútorných
a vonkajších hemoroidov, vrátane prolapsu rekta
Odstránenie hemoroidov vonkajších alebo vnútorných
inými metódami

20%
5%

Operácia fistuly v oblasti konečníka

15%

Operácia fisury (trhliny) v oblasti konečníka

5%

Iné operácie na konečníku

10%

Kosti
Amputácia (chirurgická):

Horné a dolné
končatiny,
chrbtica

– dolnej alebo hornej končatiny

70%

– ruky, predlaktia alebo chodidla po členok

40%

– prstu alebo palca, za každý

10%

– časti prsta alebo palca, za každý

5%

Replantácia hornej končatiny po amputácii:
– ruky

50%

– prsta alebo palca

20%

Chirurgický zákrok za účelom liečby zlomeniny (osteosyntéza alebo
korekcia):
– kľúčna kosť, lopatka, predlaktie (jedna kosť)

15%

– kosť priehlavková alebo predpriehlavková, kosť krížová, kostrč

20%
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– kosť stehenná

40%

– rameno alebo predkolenie - jedna kosť

25%

– rebro, prst na ruke alebo nohe (za každý)

5%

– predlaktie - obidve kosti

20%

– jabĺčko

20%

– predkolenie - obidve kosti

30%

– spodná čeľusť

20%

– horná čeľusť

20%

– kosť zápästná, záprstná, nos, dva a viac rebier, hrudná kosť

10%

– panva

30%

– stavec, vrátane kompresívnej zlomeniny
(jedného alebo viacerých)

40%

Vyberanie osteosyntetického materiálu:
10%

– v celkovej anestéze
Kĺby
Operácia kĺbu pre ochorenie alebo poruchu funkcie,
okrem punkcie a ďalej uvedených:
Horné a dolné
končatiny,
chrbtica

– ramenný, lakťový, bedrový alebo kolenný

40%

– iných okrem vyššie uvedených

20%

Fixácia pomocou operácie:
– ramena, bedra alebo chrbtice

60%

– kolena, lakťa, zápästia alebo členka

40%

Artroskopia kolena:
– s ošetrením vnútrokĺbných štruktúr, bez plastiky väzov

25%

– s plastikou väzov

30%

Artroskopia ramena

35%

Artroskopia členku alebo lakťa

30%

Totálna endoprotéza bedrového kĺbu

50%

Totálna endoprotéza kolenného kĺbu

50%

Totálna endoprotéza ostatných kĺbov

40%

Operačné zákroky na dlhých kostiach (osteoplastiky, osteotómie)

20%

Operačné zákroky na krátkych kostiach (osteoplastiky, osteotómie)

15%

Operácia burzy olekranu (lakeť) alebo prepatelárnej burzy (koleno)

5%

Chrbtica

Šľachy

Spondylochirurgické operácie

75%

Operácia prietrže medzistavcovej platničky (hernie disku) jednej
alebo viacerých

70%

Operácie úžinových syndrómov

10%

Operácia Dupuytrenovej kontraktúry

10%

Operácia pretrhnutej Achilovej šľachy, bicepsu alebo 4-hlavého
svalu stehna

20%
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Šľachy

Koža

Operácia inej šľachy (aj viacerých)

15%

Sutúra šľachy – ambulantne

10%

Šitie nervu

15%

Odstránenie (ablácia) nechta, plastika alebo klinovitá resekcia nechtového lôžka

5%

Transplantácia kože, kožný štep

15%

Odstránenie (excízia) malígnych (zhubných) nádorov:

Nádory,
materské
znamienka,
lymfatické
uzliny

– na sliznici, koži a podkožnom tkanive

25%

– ostatných

50%

Odstránenie (excízia) pilonidálnych dutín alebo pilonidálnych cýst

15%

Odstránenie (excízia) benígnych (nezhubných) nádorov:
– na sliznici, koži a podkožnom tkanive

10%

– ostatných

20%

Vybratie (extirpácia) lymfatických uzlín

10%

Chirurgické odstránenie (excízia) materských znamienok (benígnych)
a iných benígnych útvarov na koži

5%

Typicky detské diagnózy
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