


    

Lista cazurilor rezolvate cu procedură chirurgicală - în spitalizare de zi  

 

 

 

Nr. 

crt. 

 

 

Denumire caz rezolvat cu 

procedură chirurgicală 

 

 

Cod 

Procedu

ră 

 

 

Denumire procedură chirurgicală 

1. Extracția dentară chirurgicală F00801 Extracție dentară sau a unor părți de dinte 

2. Extracția dentară chirurgicală F00802 Extracție dentară cu separare 

3. Extracția dentară chirurgicală F00901 Îndepărtare chirurgicală a unui dinte erupt 

4. Extracția dentară chirurgicală F00902 Îndepărtare chirurgicală a 2 sau mai mulți dinți 

erupţi 

5. Extracția dentară chirurgicală F00903 Îndepărtarea chirurgicală a unui dinte inclus sau 

parţial erupt, fără îndepărtare de os sau separare 

6. Extracția dentară chirurgicală F00904 Îndepărtarea chirurgicală a unui dinte inclus sau 

parţial erupt, cu îndepărtare de os sau separare 

7. Excizie polip cervical, dilatația 

și chiuretajul uterului 

M02601 

 

Dilatarea şi chiuretajul uterin [D&C] 

8. Îndepărtarea materialului de 

osteosinteză 

O18104 Îndepărtarea de brosă, şurub sau fir metalic, 

neclasificată în altă parte 

9. Îndepărtarea materialului de 

osteosinteză 

O18106 Îndepărtarea de placă, tijă sau cui, neclasificată în 

altă parte 

10. Endoscopie digestivă 

inferioară cu polipectomie și 

biopsie 

J06102 Colonoscopia flexibilă până la flexura hepatică, cu 

polipectomie 

11. Endoscopie digestivă 

inferioară cu polipectomie și 

biopsie 

J06104 Colonoscopia flexibilă până la cec, cu polipectomie 

12. Endoscopie digestivă 

superioară 

J00101 Esofagoscopia flexibilă 

13. Endoscopie digestivă 

superioară cu biopsie 

J01202 Esofagoscopia cu biopsie 

14. Endoscopie digestivă 

superioară 

J13901 Panendoscopia până la duoden 

15. Endoscopie digestivă 

superioară 

J13903 Panendoscopia până la ileum 

16. Endoscopie digestivă 

superioară cu biopsie 

J14201 Panendoscopia până la duoden cu biopsie 

17. Endoscopie digestivă 

superioară cu biopsie 

J14202 Endoscopia ileală cu biopsie 

18. Endoscopie digestivă 

inferioară 

J05501 Colonoscopia flexibilă până la flexura hepatica 

19. Endoscopie digestivă 

inferioară 

J05502 Colonoscopia flexibilă până la cec 

20. Endoscopie digestivă 

inferioară cu biopsie 

J06101 Colonoscopia flexibilă până la flexura hepatică, cu 

biopsie 

21. Endoscopie digestivă 

inferioară cu biopsie 

J06103 Colonoscopia flexibilă până la cec, cu biopsie 

22. Debridarea excizională a 

părţilor moi 

O19301 Debridarea excizională a părţilor moi 



23. Debridarea excizională a 

tegumentului și țesutului 

subcutanat 

P02201 Debridarea excizională a tegumentului și țesutului 

subcutanat 

24. Aplicarea dispozitivului de 

fixare externă neclasificată 

altundeva 

O17801 Aplicarea dispozitivului de fixare externă 

neclasificată altundeva 

25. Biopsia tegumentului și 

țesutului subcutanat 

P01701 Biopsia tegumentului și țesutului subcutanat 

26. Incizia și drenajul 

tegumentelor și ale țesutului 

subcutanat 

P00701 Incizia și drenajul hematomului tegumentar și al 

țesutului subcutanat 

27. Incizia și drenajul  

tegumentelor și ale țesutului 

subcutanat   

P00702 Incizia și drenajul   

abceselor tegumentelor și ale țesutului subcutanat 

28. 

 

Incizia și drenajul  

tegumentelor și ale țesutului 

subcutanat   

P00703 Alte incizii și drenaje ale tegumentelor și țesutului  

subcutanat 

29. Excizia leziunilor tegumentare 

și țesutului subcutanat 

P01901 Excizia leziunilor tegumentare și țesutului 

subcutanat în alte zone 

30. Repararea plăgilor tegumentare 

și ale țesutului subcutanat, 

implicând țesuturile mai 

profunde 

P02902 Repararea plăgilor tegumentare și ale țesutului 

subcutanat în alte zone implicând și țesuturile 

profunde 

31. Îndepărtarea dispozitivului de 

fixare externă 

O18108 Îndepărtarea dispozitivului de fixare externă 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


