
Dôvera

Kód 
výkonov Názov výkonu

8610 gynekologické -vyšetrenie v celkovej anestézii
8611 konizácia cervixu
8612 excísia vulvy
8613 operácia cýst glandulae vestibularís - bartolinskej žlazy
8616 punkcia ovariálnych cýst
8617 hysterosonosalpingografia
8618 punkcia ovária
8619 resekcia vaginalneho septa
8620 hysteroskopia diagnostická a operačná
8622 diagnostická laparoskopia
8623 sterilizácia
8624 rozrušenie zrastov
8625 salpingostómía
8626 salpingoktómia
8627 ovariálna cystektómia
8628 oophorektómía
8629 ablácia endometriotických ložísk
8630 colpoperineoplastica
8634 dilatácia a kyretáž
8636 excízia zo steny pošvy na histológiu
8639 punkcia prsníka
8648 prerušenie tehotenstva zo zdravotných dôvodov
8958 konizácia cervixu + dilatácia a kyretáž
8959 hysteroskopia resekcia uterinného septa + dilatácia a kyretáž
8960 diagnostická laparoskopia + dilatácia a kyretáž
8962 diagnostická laparoskopia 4- rozrušenie zrastov
8963 salpingoktómía + dilatácia a kyretáž
8964 hysteroskopia resekcia uterinného septa + diagnostická laparoskopia
8965 ovariálna cystektómia + dilatácia a kyretáž
8966 laparoskopické výkony diagnostické + hysteroskopia resekcia uterinného 

septa

Prehľad výkonov zazmluvnených poisťovňami 
platných od 1.7.2011 :



VšZP

Kód 
výkonov Názov výkonu

8611 konizácia cervixu
8612 Excísia vulvy - len ako terapeutický zákrok v CA
8613 Operácia (extirpácia) cýst glandule vestibularis - Bartolinskej žlazy
8619 resekcia vaginálneho septa
8620 hysteroskopia diagnostická a operačná
8630 Kolpoperineoplastica (zadná pošvová plastika bez použitia sieťky)
8631 uretrálna suspenzia (s použitím suburetrálnej pásky na liečbu stresovej 

inkontinencie)
8634 dilatácia a kyretáž
8635 amniocentéza - invazívna sonografia
8640 ablácia cervikálneho polypu
8643 predná pošvová plastika bez použitia alebo s použitím sieťky
8648 Prerušenie tehotenstva zo zdravotných dôvodov
8622 diagnostická laparoskopia
8623 Sterilizácia- laparoskopicky so zdravotných dôvodov
8624 Rozrušenie zrastov - laparoskopicky
8625 Salpingostómia - laparoskopicky
8626 Salpingektómia - laparoskopicky
8627 Ovariálna cystektómia - laparoskopicky
8628 Oophorektómia- laparoskopicky
8629 ablácia endometriotických ložísk - laparoskopicky
8641 adnexektómia - laparoskopicky
8642 myomektómia -laparoskopicky

UNION

Kód 
výkonov Názov výkonu

8610 gynekologické vyšetrenie v celkovej anestézií
8611 konizácia cervixu
8612 excízia vuívy
8613 operácia cýst glandulae vestibularis-Bartolinskej ž ľazy
8620 hysteroskopia diagnostická a opera čná
8622 diagnostická laparoskopia
*8623 Sterilizácia zo zdravotných dôvodov
8624 rozrušenie zrastov - laparoskopicky
8625 Salpingostómia - laparoskopicky
8626 Salpingektómia - laparoskopicky
8627 ovariálna cystektómia
8628 ooforektómia
8629 ablácia endometrických ložísk
8634 dilatácia a kyretáž
8636 excízia zo steny pošvy na histológiu


