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ПЕРЕДМОВА
АКМІ — це Австралійський класифікатор медичних інтервенцій. Десята редакція АКМІ
замінює собою Дев’яту редакцію (2010).
Десяте видання АКМІ розроблено Австралійським консорціумом з розробки класифікації
(ACCD) з урахуванням рекомендацій ACCD та технічної групи ICD. Технічна група
Міжнародної класифікації хвороб (ICD) (ITG) та клінічна консультативна група з
класифікацій (CCAG) спільно з різними лікарями-фахівцями.
Ці групи представлені експертними клінічними кодувальниками з кожного штату/території
та приватних лікарень, клініцистами, Австралійським інститутом охорони здоров'я та
соціального забезпечення (AIHW), Австралійським державним департаментом: Охорона
здоров'я, Австралійська комісія з питань безпеки та якості в галузі охорони здоров'я,
Національний комітет з інформаційних стандартів та статистики в галузі охорони здоров'я,
Незалежне управління по контролю цінової політики медичних установ (НУКЦПМУ).
Австралійський консорціум з розробки класифікації (АССD) очолюється Національним
центром класифікації хвороб в Університеті Сіднея у співпраці з Університетом Західного
Сіднея (WSU) та КПМГ . ACCD уклала договір з НУКЦПМУ щодо розвитку системи
класифікації австралійських груп уточненої діагностики (AR-DRG) та класифікатора
австралійських груп уточненої діагностики (AR-DRG). Система складається з двох частин:
Міжнародна статистична класифікація хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я,
Десятий перегляд, Австралійська модифікація (МКХ-10-АМ), Австралійський класифікатор
медичних інтервенцій (АКМІ), Австралійські стандарти кодування (АСК), відомі під
загальною назвою МКХ-10 AM /АКМІ / АСК5 та
Класифікатор австралійських груп уточненої діагностики (AR-DRG)
Розширення, тлумачення, внесення змін, доповнень або виправлень в АКМІ окрім тих, які
затверджені ACCD, не повинні вважатися офіційними і не повинні використовуватися.
ACCD пропонує громадськості надавати інформацію для внесення змін до МКХ-10-AM /
АКМІ / АСК через свій веб-сайт (www.accd.net.au). Основні цілі процесу подання інформації
від громадськості полягають у забезпеченні того, щоб АКМІ задовольняла потреби
користувачів у всій системі охорони здоров'я і залишалася змістовною та значущою
класифікацією. Пропоновані зміни розглядаються з урахуванням розширених рекомендацій
та пропозицій відповідних користувачів.
У цьому документі міститься десяте видання табличного переліку АКМІ.

ПОДЯКА
Австралійський класифікатор медичних інтервенцій (АКМІ) десятого видання було
розроблено Австралійським консорціумом з розробки класифікації (ACCD).
Допомогу та підтримку в підготовці десятого видання табличного переліку МКХ-10-АМ та
алфавітного покажчика для ACCD було надано Незалежним управлінням по контролю
цінової політики медичних установ (НУКЦПМУ)
Австралійській консорціум з розробки класифікації (АССD) також визнає клінічні та
технічні консультації, надані членами технічної групи (ITG), клінічної консультативної
групи з класифікацій (CCAG) і практикуючими клінічними кодувальниками та клініцистами,
які доповнюють ці групи.
Менеджмент групи і системи та адміністративний персонал ACCD також відзначені за їх
значний внесок.
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Патриція Ніколау [Patricia Nicolaou]
Спеціаліст з класифікації
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Старший науковий співробітник
відділу інформаційних та комунікаційних технологій та адміністративного забезпечення
Родні Бернард [Rodney Bernard]
Спеціаліст видавничої діяльності в галузі охорони здоров'я
Кріс Буламатіс [Chris Boulamatsis]
Спеціаліст відділу інформаційних та комунікаційних технологій
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ВСТУП
Під час десятої Конференції з міжнародної статистичної класифікації хвороб та пов’язаних
проблем здоров’я голови Центрів співпраці Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ)
рекомендували не проводити перегляд Міжнародної класифікації процедур у медицині
(МКПМ) у зв’язку з Десятим переглядом МКХ, зважаючи на швидкий розвиток технологій у
сфері медичних процедур. Відповідно, МКХ-10 ВООЗ — це класифікатор хвороб, до якого
немає відповідного класифікатора інтервенцій ВООЗ. В 2006 році Група міжнародних
класифікацій ВООЗ (ГМК ВООЗ) повернулася до питання класифікатора інтервенцій та
започаткувала робочу програму з розробки Міжнародного класифікатора медичних
інтервенцій (МКМІ).
У квітні 1994 року колишній Національний центр кодування (NCC) видав документ з
пропозиціями щодо майбутнього використання МКХ-9-КМ в австралійських лікарнях. В
цьому документі пропонувалося прийняти МКХ-10 ВООЗ та запровадити класифікатор
медичних процедур для Австралії.
В грудні 1994 року NCC провів оцінку потенційних класифікаторів процедур. Розглядалися
три наступні класифікатори:
 Система кодування процедур 3M Health Information Systems — США
 Класифікатор хірургічних операцій та процедур, четвертий перегляд (OPCS4) —
Велика Британія
 Сучасна лікарська термінологія процедур, четверта версія (CPT’94) — США
 Каталог виплат в системі медичного страхування (MBS) — Австралія
Рада проекту з впровадження Австралійської типології пацієнтів розглянула варіанти та
рекомендувала Австралійському Департаменту соціального забезпечення та охорони
здоров’я при розробці нового класифікатора процедур, АКМІ, спиратися на Каталог виплат в
системі медичного страхування (MBS), та впровадити АКМІ разом з австралійською
модифікацією МКХ-10 (МКХ-10-АМ) для кодування захворювань, починаючи з липня 1998
року.
Після цього Консультативна рада міністрів охорони здоров’я Австралії затвердила
впровадження МКХ-10 для кодування захворювань разом з новим класифікатором
інтервенцій з 1 липня 1998 року. Відповідальність за розробку, впровадження та підтримку
Міжнародного статистичного класифікатора хвороб та пов’язаних з ними медичних
проблем, десятий перегляд, австралійська модифікація (МКХ-10-АМ) було покладено на
NCC (а потім — на Національний центр класифікації в охороні здоров’я, NCCH).
Австралійський Департамент охорони здоров’я та у справах сім’ї також доручив NCCH
розробку нового національного класифікатора інтервенцій на основі MBS. Ця нова
класифікація отримала назву Розширений MBS. У третій редакції МКХ-10-АМ класифікатор
процедур було перейменовано на Австралійський класифікатор медичних інтервенцій
(АКМІ). АКМІ — це австралійський національний стандарт кодування процедур та
інтервенцій в лікарнях Австралії.
В 2013 році Австралійський консорціум з розробки класифікації (АССD) очолений
Національним центром класифікації хвороб в Університеті Сіднея у співпраці з
Університетом Західного Сіднея (WSU) та КПМГ уклала договір з НУКЦПМУ щодо
розвитку та підтримки .МКХ-10-AM / АКМІ – і відповідно Австралійські стандарти
кодування (АСК).
Існують наступні специфікації Австралійського класифікатора медичних інтервенцій
(АКМІ):

1. Австралійський класифікатор медичних інтервенцій (АКМІ) опублікований як
Табличний перелік інтервенцій та Алфавітний покажчик інтервенцій разом з МКХ-10АМ та Австралійськими стандартами кодування.
2. Класифікація інтервенцій охоплює процедури та інтервенції, що виконуються в
державних та приватних лікарнях, а також різноманітних амбулаторних закладах.
Суміжні медичні інтервенції, стоматологічні послуги і процедури, що виконуються за
межами операційної, також входять до класифікації.
3. Класифікація інтервенцій базується на Каталозі виплат в системі медичного
страхування (MBS) (з деякими винятками). До номера відповідної статті з MBS
додається ще два розряди для позначення конкретного різновиду процедури
(наприклад, 36564-00). Інші процедури та інтервенції АКМІ, що відсутні в MBS,
позначаються кодом з серії 90000. Примітка: коди 97000 зарезервовано для
позначення стоматологічних послуг.
4. Структура класифікатора інтервенцій побудована на анатомічному принципі, а не на
хірургічній спеціалізації. Глави класифікатора відповідають назвам класів МКХ-10
ВООЗ — задля забезпечення узгодженої класифікації хвороб.
5. Наскільки це можливо, хірургічні процедури групуються окремо від усіх інших.
6. Процедури в класифікаторі інтервенцій наводяться без урахування постачальника
послуг. Тобто, певна інтервенція позначається одним кодом незалежно від того, який
спеціаліст її виконав.

КОНВЕНЦІЇ, ВИКОРИСТАНІ В ТАБЛИЧНОМУ ПЕРЕЛІКУ ІНТЕРВЕНЦІЙ
ФОРМАТ
Перший рівень — вісь анатомічної локалізації
АКМІ структуровано, в першу чергу, за анатомічною локалізацією. В межах кожного класу
анатомічна локалізація викладається в порядку «зверху вниз» (від голови до стоп).
Другий рівень — вісь процедурної типології
Вторинна вісь — процедурна типологія. Спочатку викладаються найменш інвазивні
процедури, а потім — найбільш інвазивні. Використовуються наступні стандартизовані
процедурні вісі:
Обстеження
Прикладання, введення, видалення
Розріз
Деструкція
Висічення
Репозиція (застосовне тільки у класі «Кістково-м’язова система»)
Відновлення (виправлення)
Реконструкція
Ревізія
Повторна операція
Інші процедури
Третій рівень — вісь блоків
Каталог виплат в системі медичного страхування (MBS) — це тарифна сітка, структурована
у відповідності до спеціалізації. Оскільки АКМІ використовує нумерацію MBS та
структурований за анатомічною локалізацією, номери кодів у Табличному переліку не
завжди викладаються по порядку. Тому було введено вісь третього рівня — блоки. Блоки в
Табличному переліку викладені в порядку зростання номеру, що допомагає користувачам
знайти потрібний код. Також блоки мають назви, що характеризують включені до них коди.
Певні класи використовують інший формат:
Стоматологічні послуги
Цей клас базується на Австралійському каталозі стоматологічних послуг з глосарієм, 10-та
редакція, що був опублікований Австралійською стоматологічною асоціацією (ADA
Incorporated). Копії цього видання можна отримати, звернувшись до ADA за адресою: PO
Box 520, St Leonards NSW 1590 Australia або на сайті ADA
(http://www.ada.org.au/Publications/schedule.aspx). Клас Стоматологічні послуги
структурований за послугами: діагностичні послуги, профілактичні послуги, пародонтологія,
стоматологічні операції тощо. Вторинні вісі, в більшості випадків, стосуються процедурної
типології. MBS також містить стоматологічні процедури, нумерація яких відповідає
нумерації ADA. Після закриття стоматологічної програми Medicare по хронічним
захворюванням, всі стоматологічні послуги MBS були видалені з MBS станом на 1 грудня
2012 року. Отже, Додаток C: Таблиця зіставлення стоматологічних послуг MBS була
видалена з дев'ятого видання AКМI.
Акушерські процедури
Цей клас використовує основну вісь, що базується на циклі вагітності. Наприклад,
передпологові процедури, процедури, пов’язані з пологами, розродження і т. д. Вторинні вісі
стосуються процедурної типології.

Процедури радіаційної онкології
Основна вісь цього класу стосується процедур радіаційної онкології. Вторинні вісі
стосуються типу випромінення, наприклад, дистанційної радіотерапії, брахітерапії,
комп’ютеризоване планування і т. д.
Інтервенції, не класифіковані в інших рубриках
Основна вісь цього класу — призначення інтервенції, наприклад, діагностична, терапевтична
або адміністративна/клінічна/спрямована на підтримку пацієнта, а також інтервенції, не
класифіковані в інших рубриках. Вторинна вісь стосується типу інтервенції або частини
організму. Наприклад, в основній осі діагностичних інтервенцій вторинними осями є Оцінка,
Консультація, Інтерв’ю, Обстеження, Оцінювальні або діагностичні тести, вимірювання
або дослідження — око та його придаток. В основній осі терапевтичних інтервенцій до
вторинних осей відносяться Психологічна допомога, Навчання або Нутрітивна підтримка,
або Терапевтичні інтервенції — серцево-судинна система.
Послуги діагностичної візуалізації
Основна вісь цього класу стосується того, які саме послуги діагностичної візуалізації
надаються (наприклад, ультразвукове обстеження, томографія, радіографія тощо). Вторинної
вісі в цьому класі немає.
СКОРОЧЕННЯ
НКІР

БДВ

Не класифікований в інших рубриках. Цей вислів використовується для
попередження користувачів про те, що певні уточнені варіанти наведених процедур
можуть бути зазначені в інших рубриках класифікатора. Коди з позначкою «НКІР» в
описі мають застосовуватися лише тоді, коли кодувальнику бракує інформації,
необхідної для визначення точнішого коду процедури.
Без детального визначення. Це скорочення — синонім терміну «неуточнений».

ТА/АБО В НАЗВАХ КОДІВ
«Та» в назві коду означає «та». «Або» в назві коду означає «або».
ПРИКЛАД 1
48224-00 [1435] Пластика променевої або ліктьової кістки кістковим трансплантатом
47393-00 [1431] Відкрита репозиція перелому діафіза променевої кістки та ліктьової кістки
ПУНКТУАЦІЯ
[]
()
:

}

Квадратні дужки використовуються для додавання синонімів, альтернативних
слів, пояснювальних фраз.
Дужки використовуються для включення додаткових слів, які можуть йти у
визначенні процедури та не впливають на код.
Двокрапка використовується в Табличному переліку після неповного терміну, що
потребує застосування одного або кількох модифікаторів, для того, аби його
можна було віднести до певної категорії.
Фігурна дужка використовується для охоплення наборів термінів, кожного з яких
стосується модифікатор, наведений справа від такої дужки.

ВКЛЮЧЕНІ ПОНЯТТЯ
Включені поняття — це назви процедур, що наводяться під назвою блока або описом коду як
приклади термінів, що відносяться до такого коду або блока.

ПРИКЛАД 2
90064-01 [173]

Рефракційна кератопластика
Кератомілез
Термокератопластика

Включені поняття не є вичерпними, і кодувальнику не можна визначати код безпосередньо
за Табличним переліком. Спочатку слід звернутися до Алфавітного покажчика, оскільки в
ньому викладено більше процедурних термінів, ніж у Табличному переліку.

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ АКМІ
Основна мета кодування:
Класифікування клінічних понять у коди
Спочатку коди були розроблені, щоб отримати доступ до клінічних записів, з метою
проведення дослідження, навчання та здійснення управління. Зараз клінічні коди також
використовуються для оплати медичних послуг, для визначення схем користування та для
оцінки доцільності витрат на медичні послуги. Кодована система також створює основу для
епідеміологічних досліджень та використовується для оцінки якості медичних послуг.
Класифікувати клінічні поняття та/або симптоми, (тобто інтервенції або процедури) у коди
достатньо складно. Оскільки кодування використовується у багатьох сферах, надзвичайно
важливо, щоб кодування здійснювалося правильно та однаково для створення значущої
статистики, яка допоможе планувати потреби у сфері охорони здоров’я в країні.
Для точного класифікування потрібно обов’язково мати професійну медичну освіту та
розуміти характеристики, термінологію та умовні знаки АКМІ. У Алфавітному покажчику
міститься багато термінів, які не включені до Табличного переліку, та відповідно до вимог до
кодування, перш ніж присвоїти код, необхідно звернутися до Алфавітного покажчика,
Табличного переліку та Австралійських стандартів кодування.
Для класифікування інтервенцій передбачено декілька кроків, які наведені нижче у вигляді
простої інструкції, що має допомогти випадковому користувачу АКМІ.
1.

Визначте клінічне поняття, яке необхідно класифікувати в коди, та зверніться до відповідного
розділу Алфавітного покажчика.
Примітка: Уникайте кодування неважливої інформації без розбору, такої операційний доступ
або процедурні компоненти.

2.

Визначте основне поняття. Для інтервенцій це, як правило, іменник, що визначає тип виконаної
інтервенції. Однак, деякі інтервенції, виражені прикметниками або епонімами, включені до
Алфавітного покажчика як основне поняття.

3.

Читайте та виконуйте будь-які інструктивні примітки, які зазначені під основним поняттям.

4.

Читайте будь-які поняття, наведені у дужках після основного поняття (ці додаткові
модифікатори не впливають на код), а також будь-які поняття, перераховані з абзацу під
основним поняттям (ці важливі модифікатори можуть вплинути на код), доки не будуть
враховані усі клінічні поняття.

5.

Уважно слідкуйте за перехресними посиланнями («Див.» та «Див. також») у Алфавітному
покажчику.

6.

Звертайтеся до Табличного переліку, щоб перевірити відповідність обраного коду. У
Алфавітному покажчику АКМІ до коду із п’яти цифр та номеру блоку в круглих дужках
(наприклад, 92514 [1910]), необхідно додати ще дві цифри, зазначені в Табличному переліку у
відповідному блоці.

7.

Дотримуйтеся включених понять та інструктивних приміток для обраного коду або класу,
блоку чи рубрики.

8.

Посилайтеся на загальні стандарти для хвороб в австралійських стандартах кодування та
спеціальних стандартах, як зазначено символом АСК в Табличному переліку

9.

Присвоюйте код.

ІНСТРУКТИВНІ ПРИМІТКИ
Інструктивні примітки використовуються в певних місцях в усьому Табличному переліку:
Клас
Перший рівень

– Вісь анатомічної локалізації

Другий рівень

– Вісь процедурної типології

Третій рівень

– Вісь блоків

Четвертий рівень

– Код

інструктивні примітки стосуються
кодів, віднесених до певного класу
інструктивні примітки стосуються
кодів, віднесених до певної
локалізації
інструктивні примітки стосуються
кодів, віднесених до певного типу
процедур
інструктивні примітки стосуються
кодів, згрупованих під заголовком
блока
інструктивні примітки стосуються
коду

Інструктивні примітки викладаються в наступному порядку:
Описи з глосарію/Визначення
Включено
Примітка
Кодуйте також, якщо здійснюється (Кодуйте також) (Кодуйте спочатку)
Виключено
Описи з глосарію/Визначення
Описи з глосарію — це офіційні пояснення значення терміна або коду. Вони
використовуються для визначення змісту класу, анатомічної локалізації, типу процедури,
блока або коду. Описи з глосарію корисні для стандартизації термінології та покращення
якості кодування. Описи з глосарію не призначені для використання кодувальником.
Включено
Примітка «Включено» використовується для визначення змісту класу, локалізації, типу
процедури, блока або коду. В деяких випадках примітка «Включено» стосується
процедурних компонентів або використовуваного обладнання, що є невід’ємною частиною
опису коду або заголовка блока.
ПРИКЛАД 3
36503-00 [1058]

Трансплантація нирки
Включено: судинний анастомоз

В інших випадках інструктивна примітка «Включено» додатково визначає локалізацію.
ПРИКЛАД 4
30394-00 [987]

Дренування інтраабдомінальних абсцесів, гематом або кіст
апендикса
абсцес,
Включено:
клубової ямки
гематома або
внутрішньочеревний
кіста
внутрішньотазовий
Дугласового простору
підпечінковий

піддіафрагмальний
перитоніт
Примітка
Примітка може використовуватися в якості пояснення, що розтлумачує застосування коду
або кодів. В багатьох випадках Примітка містить приклад діагностичного терміну, за якого
може виконуватися процедура (тобто Примітка не носить вичерпного характеру).
ПРИКЛАД 5
39806-00 [11]

Кліпування внутрішньочерепної проксимальної артерії
Примітка: Виконується у зв’язку з внутрішньочерепною аневризмою або
артеріовенозною мальформацією

Примітка також може використовуватися для додаткового визначення певних термінів, що
вживаються в описах кодів всередині блока.
ПРИКЛАД 6
[712]

Артеріальне шунтування з використанням синтетичних трансплантатів
Примітка: Синтетичні матеріали можуть включати трансплантати з
поліестеру (тканого або трикотажного) або політетрафторетилену (ПТФЕ)
grafts

Кодуйте також/Кодуйте також, якщо здійснюється
Ця інструкція використовується в усьому Табличному переліку для інформування
користувача про те, що в разі виконання певних асоційованих процедур або застосування
певного обладнання потрібно застосовувати додатковий код.
ПРИКЛАД 7
41548-00 [323]

Видалення мастоїдної порожнини
Кодуйте також, якщо здійснюється:
 меатопластика (41512-00 [305])

Кодуйте спочатку
Такі інструкції допомагають користувачу правильно визначити черговість кодів. Ця
інструкція зазначається під кодами, що в жодному випадку не повинні використовуватися
самостійно.
ПРИКЛАД 8
15012-00 [1794]

Брахітерапія, ока
Кодуйте спочаткуt:
імплантацію аплікатора для брахітерапії, ока (42801-00 [177])

Виключено
Терміни, що слідують за словом «Виключено», мають кодуватися в іншій рубриці, що
окремо зазначається в кожному випадку.
Коди з приміткою «Виключено» не впорядковані за зростанням номеру. Вони наводяться
послідовно за номером блока.
ПРИКЛАД 9

Внутрішньочерепний дренаж
Виключено: шунт для спинномозкової рідини (40003 [5], 40000-00, 40012
[19])

[8]

Коди можуть наводитися в примітках «Виключено» з розширеннями або без них (див.
приклад вище, 40003 [5] та 40012 [19]). Якщо розширення не використовуються, примітка
стосується всіх дворозрядних розширень коду. В наведеному вище прикладі є два
розширення коду 40012 (див. нижче):
ПРИКЛАД 10
40012-00 [19]
40012-01 [19]

Ендоскопічна вентрикулостомія третього шлуночка
Вентрикулостомія третього шлуночка

НОМЕРИ НА ЧОРНОМУ ТЛІ
Номери на чорному тлі використовуються — номери блоків. ВОНИ НЕ Є дійсними кодами
та НЕ МОЖУТЬ бути присвоєні. Наприклад:
1340

Кесарів розтин

16520-00 Плановий класичний кесарів розтин
16520-01 Екстрений класичний кесарів розтин
16520-02 Плановий кесарів розтин у нижньому сегменті матки
16520-03 Екстрений кесарів розтин у нижньому сегменті матки
16520-04

Плановий кесарів розтин, не класифікований в інших рубриках
Кесарів розтин БДВ

16520-05

Екстрений кесарів розтин, не класифікований в інших рубриках

ШРИФТ
Жирний

Жирний шрифт використовується для усіх назв блоків у Табличному
переліку хвороб.

Жирний курсив

Жирний шрифт та курсив використовуються для інструктивного тексту,
такого як Включено, Виключено та Примітка.

Курсив

Курсив використовується для інструктивного тексту, такого як
«Кодуйте також …», «Кодуйте спочатку …», «Див. …» та
«Використовуйте додатковий код».

АНОТАЦІЇ
▼

Цей символ вказує на те, що певному коду або групі кодів (рубриці або блоку)
відповідає один з Австралійських стандартів кодування, з яким потрібно
звіритися, перш ніж присвоювати цей код (або коди). Номер такого стандарту
наводиться під цим символом або поруч із ним.

СПИСОК НОМЕРІВ БЛОКІВ АКМІ
№
1

Назва блоку
Обстеження черепа, оболонок мозку або головного мозку

2

Пункція черепа

3

Введення внутрішньочерепних пристроїв для спинномозкової рідини

4

Видалення внутрішньочерепних пристроїв для спинномозкової рідини

5
Промивання, встановлення або видалення внутрішньочерепного шунта для спинномозкової
рідини
6
Інші процедури прикладання, введення або видалення, що стосуються черепа, оболонок мозку
та головного мозку
7

Діагностичний розріз головного мозку або його оболонок

8

Внутрішньочерепний дренаж

9

Внутрішньочерепна декомпресія

10

Післяопераційне повторне відкриття місця краніотомії або краніектомії

11

Ліквідація внутрішньочерепної аневризми або іншого ураження судин

12

Біопсія головного мозку або його оболонок

13

Висічення ураженої ділянки черепа

14

Видалення внутрішньочерепної гематоми або абсцесу

15

Видалення внутрішньочерепної ураженої ділянки

16

Інше внутрішньочерепне висічення

17

Хірургічна операція на основі черепа у зв’язку з ураженням

19

Вентрикулостомія

20

Відновлення твердої мозкової оболонки

21

Екстра-інтракраніальне шунтування

22

Інше відновлення головного мозку або його оболонок

23

Краніопластика

24

Ревізія внутрішньочерепного шунта для спинномозкової рідини

25

Процедури, пов’язані з переломом черепа

27

Функціональна внутрішньочерепна стереотаксична процедура

28

Інші процедури на черепі, головному мозку та його оболонках

29

Обстеження структур хребтового каналу та спинного мозку

30

Люмбальна пункція

31

Процедури накладання, введення та видалення стосовно хребця або міжхребцевого диска

32

Епідуральна ін’єкція

№
33

Назва блоку
Епідуральна інфузія

34

Каудальна ін’єкція

35

Каудальна інфузія

36

Спінальна ін’єкція

37

Спінальна інфузія

38

Спінальна кров’яна латка

39

Введення спінального катетера, інфузійного пристрою або насоса

40

Видалення спінального катетера, інфузійного пристрою або насоса

41

Встановлення та видалення дренажу спинномозкової рідини

42

Встановлення та видалення шунта спинномозкової рідини

43

Введення, заміна або видалення епідуральних електродів

45

Кордотомія або мієлотомія

46

Декомпресія шийного відділу спинного мозку

47

Декомпресія грудного або попереково-грудного відділу спинного мозку

48

Декомпресія поперекового відділу спинного мозку

49

Інші процедури з розрізами на спинномозковому каналі та структурах спинного мозку

50

Біопсія спинного мозку або його оболонок

51

Дискектомія при рецидивуючому ураженні диска

52

Інша дискектомія

53

Видалення ураження спинного мозку

54

Інші процедури висічення на структурах хребтового каналу або спинного мозку

55

Відновлення структур хребтового каналу або спинного мозку

56

Процедури ревізії структур хребтового каналу або спинного мозку

58

Функціональна стереотаксична процедура на спинному мозку

59

Інші процедури на структурах хребтового каналу та спинного мозку

60

Введення знеболюючого засобу в районі черепного нерва

61

Введення нейролітичного засобу в черепний нерв

62

Введення засобу в задні первинні гілки спинномозкового нерва

63

Введення знеболюючого засобу в районі іншого периферичного нерва

64

Введення нейролітичного засобу в інший периферичний нерв

65

Введення лікувального засобу в районі симпатичної нервової системи

66

Введення нейролітичного засобу в симпатичну нервову систему

№

Назва блоку

67

Встановлення, заміна або видалення електродів для стимуляції периферичних нервів

68

Експлоративна операція на плечовому сплетенні

69

Розріз оболонок зорового нерва

70

Тригемінальна гангліотомія

71

Черезшкірна нейротомія первинних задніх гілок спинномозкового нерва

72

Черезшкірна нейротомія іншого периферичного нерва

73

Розділення внутрішньочерепного нерва

74

Розділення периферичного нерва

75

Декомпресія внутрішньочерепного нерва

76

Вивільнення карпального каналу та тарзального каналу

77

Інший нейроліз периферичного нерва та нервового стовбура

78

Деструкція нерва

79

Біопсія нерва

80

Видалення ураженої ділянки нерва

81

Хірургічна симпатектомія

82

Інша нейректомія

83

Відновлення нерва або нервового стовбура

84

Вторинне відновлення нерва або нервового стовбура

85

Повторна операція у зв’язку з попередньою хірургічною симпатектомією

86

Інші процедури на нервах

110

Процедури прикладання, введення, видалення на щитоподібній та прищитоподібних залозах

111

Процедури розрізання щитоподібної залози

112

Біопсія прищитоподібної або щитоподібної залози

113

Паратиреоїдектомія

114

Тироїдектомія

116

Інші процедури висічення на щитоподібній чи прищитоподібній залозах

117

Інші процедури на щитоподібній чи прищитоподібній залозах

118

Біопсія надниркової залози

119

Адреналектомія

121

Інші процедури на наднирковій залозі

122

Процедури висічення шишкоподібної залози

123

Інші процедури на шишкоподібній залозі

№

Назва блоку

124

Біопсія мозкового придатку

125

Інша процедура висічення мозкового придатку

126

Інші процедури на мозковому придатку

127

Біопсія загруднинної залози

128

Видалення загруднинної залози

129

Інші процедури на загруднинній залозі

160

Процедури обстеження очного яблука

161

Процедури висічення очного яблука

162

Репарація наскрізної рани очного яблука

163

Інші репараційні процедури на очному яблуці

164

Вторинні процедури після видалення очного яблука

165

Інші процедури на очному яблуці

166

Процедури прикладання, введення або виведення на рогівці

167

Процедури розрізу рогівки

168

Процедури деструкції на рогівці

169

Біопсія рогівки

170

Кератотомія

171

Висічення ураженої ділянки канта

172

Інші процедури висічення на рогівці

173

Кератопластика

174

Інші репараційні процедури на рогівці

175

Процедури повторної операції на рогівці

176

Інші процедури на рогівці

177

Процедури прикладання, введення та видалення на білковій оболонці ока

178

Процедури розрізу білкової оболонки ока

179

Процедури деструкції на білковій оболонці ока

180

Біопсія білкової оболонки ока

181

Інші процедури висічення на білковій оболонці ока

182

Процедури відновлення білкової оболонки ока

183

Процедури ревізії білкової оболонки ока

184

Інші процедури на білковій оболонці ока

185

Процедури прикладання, введення або видалення на райдужці, війковому тілі та передній

№
Назва блоку
камері
186

Розділення синехій

187

Інші процедури розрізу райдужки, війкового тіла та передньої камери

188

Процедури деструкції на райдужці, війковому тілі та передній камері ока

189

Процедури деструкції на білковій оболонці ока

190

Процедури загоєння райдужки, війкового тіла та передньої камери ока

191

Процедури у зв’язку з глаукомою

192

Інші процедури на райдужці, війковому тілі та передній камері ока

193

Імплантація штучного кришталика ока

194

Заміна або видалення штучного кришталика ока

195

Внутрішньокапсульна екстракція кришталика ока

196

Аспіраційна екстракапсулярна екстракція кришталика ока

197

Екстракапсулярна екстракція кришталика ока за допомогою факоемульсифікації

198

Екстракапсулярна екстракція кришталика ока за допомогою механічної факофрагментації

199

Інша екстракапсулярна екстракція кришталика

200

Інша екстракція кришталика ока

201

Видалення вторинної катаракти

202

Інші процедури прикладання, введення та виведення

203

Інші процедури на кришталику

204

Аспірація водянистої або склистої вологи

205

Інші процедури прикладання, введення та видалення водянистої або склистої вологи

206

Процедури деструкції водянистої або склистої вологи

207

Вітректомія

208

Інші процедури на склистому тілі

209
ока

Процедури прикладання, введення та видалення на сітківці, судинній оболонці та задній камері

210

Процедури розрізання сітківки, судинної оболонки та задньої камери ока

211
212

Процедури деструкції сітківки, судинної оболонки та задньої камери ока
Загоєння відшарування сітківки

213

Процедури ревізії сітківки, судинної оболонки та задньої камери ока

214

Інші процедури на сітківці, судинній оболонці та задній камері ока

215

Процедури висічення на екстраокулярному м’язі

216

Процедури для лікування косоокості

№
217

Назва блоку
Інше виправлення екстраокулярних м’язів

218

Процедури ревізії на екстраокулярному м’язі

219

Процедури повторної операції на екстраокулярному м’язі

220

Інші процедури на екстраокулярному м’язі або сухожилку

221

Процедури прикладання, введення або виведення на очній ямці

222

Орбітотомія

223

Інші процедури розрізу на очній ямці

224

Орбітотомія з біопсією або висіченням

225

Екзентерація очної ямки

226

Інші процедури висічення очної ямки

227

Орбітотомія з видаленням та заміною кістки

228

Інші процедури для загоєння на очній ямці

229

Інші процедури на очній ямці

230

Процедури прикладання, введення або виведення на повіці

231

Процедури розрізання повіки

232

Біопсія повіки

233

Інші процедури висічення повіки

234

Трансплантація на повіку

235

Кантопластика

236

Інші процедури загоєння повіки

237

Процедури відновлення повіки

238

Процедури корекції трихіазу

239

Процедури лікування ектропіона або ентропіона

240

Інші процедури на повіці

241

Зондування сльозових проток

242

Введення, заміна або видалення носо-сльозової трубки

243

Інші процедури прикладання, введення або видалення на сльозовому апараті

244

Процедури розрізу на сльозовому апараті

245

Процедури деструкції на сльозовому апараті

246

Процедури висічення на сльозовому апараті

247

Процедури загоєння на сльозовому апараті

248

Процедури повторної операції на сльозових протоках

№
249

Назва блоку
Процедури для визначення прохідності сльозових проток

250

Інші процедури на сльозовому апараті

251

Процедури прикладання, введення та видалення на кон’юнктиві

252

Процедури розрізу кон’юнктиви

253

Процедури деструкції кон’юнктиви

254

Процедури висічення кон’юнктиви

255

Процедури для загоєння кон’юнктиви

256

Інші процедури на кон’юнктиві

300

Процедури обстеження зовнішнього вуха

301

Процедури прикладання, введення та видалення на зовнішньому вусі

302

Процедури розрізання слухового каналу

303

Процедури висічення на зовнішньому вусі

304

Процедури загоєння зовнішнього вуха

305

Процедури відновлення зовнішнього вуха

306

Інші процедури на зовнішньому вусі

307

Процедури обстеження зовнішнього вуха

308

Процедури прикладання, введення та видалення на барабанній порожнині або середньому вусі

309

Міринготомія

310

Інші процедури розрізу на барабанній порожнині та середньому вусі

311

Процедури деструкції на барабанній порожнині та середньому вусі

312

Процедури висічення на барабанній порожнині та середньому вусі

313

Мірингопластика

314

Інші процедури для загоєння барабанної порожнини та середнього вуха

315

Процедури відновлення барабанної порожнини та середнього вуха

316

Інші процедури на барабанній порожнині та середньому вусі

317

Процедури висічення на слухових кісточках

318

Процедури загоєння слухових кісточок

319

Процедури відновлення слухових кісточок

320

Інші процедури на слухових кісточках

321
кістці

Процедури прикладання, введення та видалення на соскоподібному відростку та скроневій

322

Процедури розрізу на соскоподібному відростку та скроневій кістці

323

Мастоїдектомія

№

Назва блоку

324

Інші процедури висічення соскоподібного відростка та скроневої кістки

325

Процедури загоєння соскоподібного відростку та скроневої кістки

326

Процедури відновлення соскоподібного відростка та скроневої кістки

327

Процедури ревізії на соскоподібному відростку та скроневій кістці

328

Інші процедури на соскоподібному відростку та скроневій кістці

329

Процедури прикладення, введення та видалення на внутрішньому вусі

330

Процедури розрізу на внутрішньому вусі

331

Процедури висічення на внутрішньому вусі

332

Процедури загоєння внутрішнього вуха

333

Інші процедури на внутрішньому вусі

370

Процедури з обстеження носа

371

Процедури на носі, пов’язані з прикладанням, введенням або видаленням

372

Процедури на носі, пов’язані з розрізом

373

Зупинка носової кровотечі

374

Інші пов’язані з деструкцією процедури на носі

375

Біопсія носової порожнини

376

Процедури, пов’язані з висіченням на носових раковинах

377

Ендоназальне видалення ураженої ділянки

378

Інші процедури на носі, пов’язані з висіченням

379

Корекція носової перегородки

380

Інші відновлювальні процедури на носі

381

Інші процедури на носі

382

Втручання на придаткових пазухах носа, пов’язані з прикладанням, введенням або видаленням

383

Втручання, пов’язані з розрізом придаткових пазух носа

384

Біопсія придаткових пазух носа

385

Інтраназальне видалення поліпу з придаткових пазух носа

386

Інші пов’язані з висіченням втручання на придаткових пазухах носа

387

Максилярна антростомія

388

Інші відновлювальні процедури на придаткових пазухах носа

389

Інші процедури на придаткових пазухах носа

390

Втручання, пов’язані з розрізом язика

391

Пов’язані з деструкцією процедури на язиці

№

Назва блоку

392

Пов’язані з висіченням процедури на язиці

393

Відновлювальні процедури на язиці

394

Інші процедури на язиці

395

Втручання, пов’язані з розрізом слинної залози або слинної протоки

396

Пов’язані з деструкцією процедури на слинній залозі або протоці

397

Пов’язані з висіченням процедури на слинній залозі або протоці

398

Відновлювальні процедури на слинній залозі або протоці

399

Інші процедури на слинній залозі або протоці

400

Процедури на роті, піднебінні або піднебінному язичку, пов’язані з

401

Втручання, пов’язані з розрізом рота, піднебіння або піднебінного язичка

402

Біопсія ротової порожнини або м'якого піднебіння

403

Висічення ураженої ділянки рота або піднебіння

404

Інші пов’язані з висіченням втручання на роті, піднебінні або піднебінному язичку

405

Увулопалатофарингопластика

406

Інші відновлювальні процедури на роті, піднебінні або піднебінному язичку

407

Ревізійні процедури на роті, піднебінні або піднебінному язичку

408

Інші втручання (процедури) на роті, піднебінні або піднебінному язичку

409

Втручання, пов’язані з розрізом піднебінних мигдаликів або аденоїдів

410

Пов’язані з деструкцією процедури на піднебінних мигдаликах або аденоїдах

411

Біопсія піднебінних мигдаликів або аденоїдів

412

Тонзилектомія або аденоїдектомія

413

Інші пов’язані з висіченням втручання на піднебінних мигдаликах або аденоїдах

414

Інші відновлювальні процедури на піднебінних мигдаликах або аденоїдах

415

Інші процедури на піднебінних мигдаликах або аденоїдах

416

Процедури з обстеження глотки

417

Процедури на глотці, пов’язані з прикладанням, введенням або видаленням

418

Втручання, пов’язані з розрізом глотки

419

Пов’язані з деструкцією процедури на глотці

420

Фарингектомія

421

Інші пов’язані з висіченням втручання на глотці

422

Інші процедури на глотці

450

Стоматологічне обстеження

№

Назва блоку

451

Стоматологічна рентгеноскопія та інтерпретація її результатів

452

Інші послуги стоматологічної діагностики

453

Профілактична санація і відбілювання зубів

454

Місцеве застосування препаратів каріостатичної і/або ремінералізуючої дії

455

Інші профілактичні послуги у галузі стоматології

456

Періодонтальні втручання

457

Нехірургічне видалення зуба

458

Хірургічне видалення зуба

459

Хірургічне втручання, пов’язане з протезуванням

460

Загальна хірургічна стоматологія

461

Інші стоматологічні хірургічні операції

462

Лікування пульпи

463

Хірургічне лікування прикореневої зони

464

Інші ендодонтичні послуги

465

Реставрація зуба (із застосуванням металу)

466

Реставрація із застосуванням матеріалів, які імітують колір зуба

469

Інші реставраційні стоматологічні послуги

470

Зубні коронки

471

Зубні мости

472

Інші стоматологічні послуги, пов’язані з коронкою і мостом

473

Протезування на імплантатах

474

Зубний протез або компонент зубного протезу

475

Обслуговування і догляд за зубним протезом

476

Відновлення протеза

477

Інші зубопротезні послуги

479

Знімний ортодонтичний апарат

480

Фіксований ортодонтичний апарат

481

Позаротовий пристрій

482

Ортодонтичний брекет

483

Інші ортодонтичні послуги

484

Екстрена стоматологічна допомога

485

Медикаментозне лікування при наданні стоматологічної допомоги

№

Назва блоку

489

Оклюзійна терапія

490

Інші стоматологічні послуги

520

Процедури з обстеження гортані

521

Процедури на гортані, пов’язані з прикладанням, введенням або видаленням

522

Процедури, пов’язані з розрізом гортані

523

Ларингоскопія з висіченням

524

Ларингектомія

525

Інші пов’язані з висіченням процедури на гортані

526

Ларингопластика

527

Ларингофісура

528

Інші відновлювальні процедури на гортані

529

Процедури з реконструкції гортані

530

Пов’язані з повторною операцією процедури на гортані

531

Інші процедури на гортані

532

Процедури з обстеження трахеї

533

Процедури на трахеї, пов’язані з прикладанням, введенням або видаленням

534

Процедури на трахеї, пов’язані з висіченням

535

Крикотиреостомія

536

Трахеостомія

537

Резекція внутрішнього ураження трахеї з відновленням

538

Резекція стриктури трахеї з відновленням

539

Інші відновлювальні процедури на трахеї

540

Процедури з реконструкції трахеї

541

Ревізійні процедури на трахеї

542

Інші процедури на трахеї

543

Процедури з обстеження бронхів

544

Ендоскопічна біопсія, бронхоальвеолярний лаваж або видаленням стороннього тіла з бронхів

545

Інші пов’язані з висіченням процедури на бронхах

546

Відновлювальні процедури на бронху

547

Інші процедури на бронху

548

Процедури на легені або плеврі, пов’язані з прикладанням, введенням або видаленням

549

Процедури, пов’язані з розрізом легеня або плеври

№

Назва блоку

550

Біопсія легені або плеври

551

Часткова резекція легені

552

Лобектомія легені

553

Пневмонектомія

554

Інші пов’язані з висіченням процедури на легені або плеврі

555

Пересадка легені

556

Інші відновлювальні процедури на легені або плеврі

557

Ревізійні процедури на легені або плеврі

558

Інші процедури на легені або плеврі

559

Процедури з обстеження грудної стінки, середостіння або діафрагми

560
Процедури на грудній стінці, середостінні або діафрагмі, пов’язані з прикладанням, введенням
або видаленням
561

Процедури, пов’язані з розрізом грудної стінки, середостіння або діафрагми

562

Пов’язані з деструкцією процедури на грудній стінці, середостінні або діафрагмі

563

Пов’язані з висіченням процедури на грудній стінці, середостінні або діафрагмі

564

Корекція при клиноподібній або лійкоподібній деформації грудної клітки

565

Торакопластика

566

Інші відновлювальні процедури на грудній стінці, середостінні або діафрагмі

567

Інші процедури на грудній стінці, середостінні або діафрагмі

568

Відновлення прохідності дихальних шляхів

569

Допоміжна штучна вентиляція легенів

570

Неінвазивна штучна вентиляція легенів

571

Комбінована штучна вентиляція легенів

572

Екстракорпоральна допоміжна штучна вентиляція легень.

600

Процедури, пов’язані з розрізом передсердя

601

Пов’язані з деструкцією процедури на передсерді

602

Пов’язані з висіченням процедури на передсерді

603

Відновлювальні процедури на передсерді

604

Процедури з реконструкції передсердя

605

Ревізійні процедури на передсерді

606

Інші процедури на передсерді

607

Процедури з обстеження шлуночка

№
608

Назва блоку
Процедури на шлуночку, пов’язані з прикладанням, введенням або видаленням

609

Пов’язані з деструкцією процедури на шлуночку

610

Вентрикулярна міектомія

611

Висічення аневризми шлуночка серця

612

Інші процедури на шлуночку, пов’язані з висіченням

613

Операції для створення перегородок або кондуїтів

614

Інші відновлювальні процедури на шлуночку

615

Інші процедури на шлуночку

616

Пов’язані з висіченням процедури на перегородці

617

Усунення дефекту міжпередсердної перегородки

618

Усунення дефекту міжшлуночкової перегородки

619

Інші відновлювальні процедури на перегородці

620

Інші процедури на перегородці

621

Процедури, пов’язані з розрізом аортального клапана

622

Відновлення аортального клапана

623

Заміна аортального клапана

624

Інші процедури на аортальному клапані

625

Процедури, пов’язані з розрізом мітрального клапана

626

Відновлення мітрального клапана

627

Анулопластика мітрального клапана

628

Заміна мітрального клапана

629

Процедури з реконструкції мітрального клапана

630

Інші процедури на мітральному клапані

631

Процедури, пов’язані з розрізом трикуспідального клапана

632

Відновлення трикуспідального клапана

633

Анулопластика трикуспідального клапана

634

Заміна трикуспідального клапана

635

Інші процедури на трикуспідальному клапані

636

Процедури, пов’язані з розрізом легеневого клапана

637

Заміна або відновлення легеневого клапана

638

Інші процедури на легеневому клапані

639

Процедури, пов’язані з розрізом міокарда

№
640

Назва блоку
Пов’язані з висіченням процедури на міокарді

641

Відновлювальні процедури на міокарді

642

Захист міокарда

643

Дренаж серця

644

Інші процедури, пов’язані з розрізом перикарда

645

Біопсія перикарда

646

Інші пов’язані з висіченням процедури на перикарді

647

Введення тимчасового трансвенного електрода

648

Введення постійного трансвенного електрода кардіостимулятора або

649

Введення іншого електрода або пластини кардіостимулятора або

650

Введення генератора кардіостимулятора

653

Введення генератора кардіодефібрилятора

654

Налаштування, заміна або видалення електрода кардіостимулятора

655

Налаштування, заміна або видалення генератора кардіостимулятора

656

Налаштування, заміна або видалення генератора кардіодефібрилятора

657
Інші процедури на серці, пов’язані з прикладанням, введенням або видаленням, іншої
локалізації
659

Взяття серця або легені донора

660

Пересадка серця або легені

661

Інші відновлювальні процедури на серці іншої локалізації

662

Процедури з реконструкції на серці іншої локалізації

663

Ревізійні процедури на серці іншої локалізації

664

Пов’язані з повторною операцією процедури на серці іншої локалізації

665

Електрофізіологічне дослідження [ЕФД]

666

Інші процедури на серці іншої локалізації

667

Катетеризація серця

668

Коронароангіографія

669

Пов’язані з висіченням процедури на коронарних артеріях

670

Транслюмінальна коронарна ангіопластика

671

Транслюмінальна коронарна ангіопластика зі стентуванням

672

Аорто-коронарне шунтування — з використанням трансплантата з

673

Аорто-коронарне шунтування — з використанням трансплантата з інших

674

Аорто-коронарне шунтування - з використанням трансплантата з лівої

№

Назва блоку

675

Аорто-коронарне шунтування - з використанням трансплантата з

676

Аорто-коронарне шунтування - з використанням трансплантата

677

Аорто-коронарне шунтування - з використанням трансплантата з

678

Аорто-коронарне шунтування - з використанням трансплантата з інших

679

Аорто-коронарне шунтування – інший трансплантат

680

Пов’язані з повторною операцією процедури на коронарних артеріях

681

Інші процедури на коронарних артеріях

682

Процедури на аорті, пов’язані з прикладанням, введенням або видаленням

684

Відновлення висхідного відділу грудної аорти

685

Відновлення аортальної дуги та висхідного відділу грудної аорти

686

Відновлення низхідного відділу грудної аорти

687

Протезування (заміщення) висхідного відділу грудної аорти

688

Протезування (заміщення) аортальної дуги та висхідної ділянки грудної аорти

689

Протезування (заміщення) низхідного відділу грудної аорти

690

Закриття відкритої аортальної протоки

691

Закриття колатеральних судин серця

693

Відновлювальні процедури на аорті

694

Артеріальна катетеризація

695

Діагностичний розріз артерії

696

Інші процедури, пов’язані з розрізом артерій

697

Переривання кровотоку в артерії

698

Інші пов’язані з деструкцією процедури на артеріях

699

Біопсія периферичної артерії

700

Ендартеректомія

701

Ендартеректомія для підготовки ділянки для накладення анастомозу

702

Артеріальна емболектомія або тромбектомія

703

Емболектомія або тромбектомія шунта-трансплантата артерії

704

Артеріальна атеректомія

705

Резекція ураженої ділянки сонної артерії

706

Резекція рецидивуючого ураження сонної артерії

707

Імплантація трансплантата-латки артерії

708

Пряме закриття артерії

№

Назва блоку

709

Відновлення артерії шляхом анастомозу

710

Відновлення артерії шляхом інтерпозиції трансплантата

711

Артеріальне шунтування з використанням венозних трансплантатів

712

Артеріальне шунтування з використанням синтетичних трансплантатів

713
Артеріальне шунтування з використанням композитних, секвенційних або перехресних
шунтів-трансплантатів
714

Відновлення при аневризмі шиї, внутрішньочеревної області або кінцівок

715

Протезування (заміщення) при аневризмі з використанням трансплантатів

716

Закриття аорто-тонкокишкової нориці

717

Відновлювальні процедури на легеневій артерії при вродженій ваді серця

718

Інші відновлювальні процедури на артеріях

720

Інші процедури на артеріях

721

Встановлення зовнішнього стента в вену

722

Ін'єкції у варикозні вени

723

Інші процедури на венах, пов’язані з прикладанням, введенням або видаленням

724

Діагностичний розріз вени

725

Інші процедури, пов’язані з розрізом вен

726

Переривання кровотоку у вені

727

Роз’єднання варикозних вен сафено-феморального або сафено-пiдколiнного

728

Інші пов’язані з деструкцією процедури на венах

729

Венозна тромбектомія

730

Забір вени

731

Імплантація латки-трансплантата для усунення дефекту вени

732

Пряме закриття вени

733

Відновлення вен шляхом анастомозу

734

Відновлення вени шляхом інтерпозиції трансплантата

735

Венозне шунтування з використанням венозних або синтетичних трансплантатів

736

Інші відновлювальні процедури на венах

737

Пов’язані з повторною операцією процедури на венах

738

Венозна катетеризація

739

Інші процедури на венах

740

Процедури з обстеження судин іншої локалізації

№
741

Назва блоку
Хірургічна катетеризація периферичних артерій або вен

742

Інші процедури на судинах іншої локалізації, пов’язані з прикладанням, введенням

743

Деструкція судинних аномалій

744

Лазерна фотокоагуляція уражень судин шкіри

745

Переривання кровотоку в судинах, що живлять артеріовенозну фістулу

746

Інші пов’язані з деструкцією процедури на судинах

747

Біопсія кровоносних судин

748

Висічення судинних аномалій

750

Висічення артеріовенозної фістули (нориці) шиї

751

Висічення артеріовенозної фістули (нориці) кінцівки

752

Висічення артеріовенозної фістули (нориці) черевної порожнини

753

Інші пов’язані з висіченням операції на судинах іншої локалізації

754

Транслюмінальна балонна ангіопластика

758

Периферична лазерна ангіопластика

759

Закриття артеріовенозної фістули (нориці) шиї

760

Закриття артеріовенозної фістули (нориці) кінцівки

761

Закриття артеріовенозної фістули черевної порожнини

762

Інші відновлювальні процедури на судинах іншої локалізації

763

Пов’язані з повторною операцією процедури на судинах іншої локалізації

764

Процедури, пов’язані з зовнішніми артеріовенозними шунтами

765

Процедури, пов’язані з хірургічно створеними артеріовенозними фістулами (норицями)

766

Магістраль судинного доступу

768

Транскатетерна емболізація кровоносних судин

777

Інші процедури на артеріях і венах

800

Біопсія кісткового мозку

801

Інші процедури на кістковому мозку, пов’язані з висіченням

802

Пересадка кісткового мозку / стовбурових клітин

803

Інші процедури на кістковому мозку

804

Інші процедури, пов’язані з розрізом лімфатичної структури

805

Біопсія лімфатичної структури

806

Пов’язані з висіченням процедури на лімфатичному вузлі шиї

807

Висічення внутрішньогрудних лімфатичних вузлів

№
808

Назва блоку
Пов’язані з висіченням процедури на лімфатичному вузлі пахвової западини

809

Пов’язані з висіченням процедури на лімфатичному вузлів паху

810
Пов’язані з висіченням процедури на лімфатичних вузлах з приводу гінекологічних злоякісних
новоутворень
811

Пов’язані з висіченням процедури на лімфатичних вузлах іншої локалізації

812

Інші процедури на лімфатичних структурах

813

Процедури, пов’язані з розрізом селезінки

814

Біопсія селезінки

815

Інші процедури на селезінці, пов’язані з висіченням

816

Відновлення селезінки

817

Інші процедури на селезінці

850

Езофагоскопія

851

Ендоскопічне введення засобу в уражену ділянку стравоходу

852

Видалення чужорідного тіла зі стравоходу

853

Інші процедури з введення, видалення та використання, що виконуються на стравоході

854

Стравохідно-шлункова міотомія

855

Інші процедури, пов’язані з розрізом стравоходу

856

Процедури руйнування, що виконуються на стравоході

857

Резекція стравоходу, педіатрична

858

Езофагектомія шляхом абдомінальної і торакальної мобілізації

859

Езофагектомія шляхом абдомінальної і цервікальної мобілізації

860

Езофагектомія шляхом абдомінальної і трансторакальної мобілізації

861

Інші процедури висічення, що виконуються на стравоході

862

Дилатація стравоходу

863

Стравохідно-шлункові міотомія і відновлення, лапароскопічні

864

Стравохідно-шлункові міотомія і відновлення, абдомінальні

865

Стравохідно-шлункові міотомія і відновлення, торакальні

866

Відновлення при атрезії стравоходу

867

Інші відновлювальні процедури на стравоході

868

Процедури з реконструкції стравоходу

869

Інші процедури на стравоході

870

Процедури на шлунку, пов’язані з прикладанням, введенням або видаленням

871

Гастротомія

№

Назва блоку

872

Ваготомія

873

Інші процедури, пов’язані з розрізом шлунку

874

Процедури на шлунку, пов’язані з деструкцією

875

Резекцiя шлунка

876

Резекцiя шлунка після попередньої операції з приводу виразкової хвороби

877

Селективна ваготомія з резекцією шлунка

878
Селективна ваготомія з резекцією шлунка після попередньої операції з приводу виразкової
хвороби
879

Інша гастректомія

880

Інші процедури на шлунку, пов’язані з висіченням

881

Гастростомія, гастроентеростомія або гастрогастростомія

882

Ендоскопічна дилатація стриктури шлунка

883

Пілоропластика

884

Інша ваготомія з відновленням

886

Фундопластика

887

Інші відновлювальні процедури на шлунку

888

Процедури з реконструкції шлунку

889

Процедури при ожирінні

890

Інші процедурі на шлунку

891

Експлоративне втручання на тонкій кишці

892

Процедури на тонкій кишці, пов’язані з прикладанням, введенням або видаленням

893

Ентеротомія

894

Інші процедури, пов’язані з розрізом тонкої кишки

895

Резекція тонкої кишки

896

Інші процедури на тонкій кишці, пов’язані з висіченням

897

Стоми тонкої кишки

898

Редукційні операції на тонкій кишці

899

Закриття стоми тонкої кишки

900

Відновлення тонкої кишки

901

Інші відновлювальні процедури на тонкій кишці

902

Ревізія стоми та ілеостоми-резервуару

903

Інші процедури на тонкій кишці

№
904

Назва блоку
Ригідна сигмоїдоскопія

905

Фіброколоноскопія

906

Процедури на товстій кишці, пов’язані з прикладанням, введенням або видаленням

907

Процедури, пов’язані з розрізом товстої кишки

908

Процедури на товстій кишці, пов’язані з деструкцією

909

Біопсія товстої кишки

910

Ригідна сигмоїдоскопія з висіченням

911

Фіброколоноскопія з висіченням

913

Колектомія

914

Інші процедури на товстій кишці, пов’язані з висіченням

915

Інші стоми товстої кишки

916

Редукційні операції на товстій кишці

917

Інше відновлення товстої кишки

918

Ревізійні процедури на товстій кишці

924

Процедури з лікування омфалоцеле

925

Інші процедури на товстій кишці

926

Апендектомія

927

Інші операції на апендиксі

928

Процедури з обстеження прямої кишки або анусу

929

Процедури на прямій кишці або анусі, пов’язані з прикладанням, введенням або видаленням

930

Процедури, пов’язані з розрізом прямої кишки або ануса

931

Процедури на прямій кишці або анусі, пов’язані з деструкцією

932

Біопсія прямої кишки або анального каналу

933

Висічення ураженої ділянки або тканин прямої кишки або анусу

934

Ректосигмоїдектомія або проктектомія

935

Передня резекція прямої кишки

936

Тотальна проктоколектомія

937

Інші процедури на прямій кишці або анусі, пов’язані з висіченням

938

Анопластика або аноректопластика

939

Відновлення при клоакальній екстрофії

940

Інші відновлювальні процедури на прямій кишці та анусі

941

Процедури при геморої

№
942

Назва блоку
Інші процедури на прямій кишці або анусі

951

Процедури на печінці, пов’язані з прикладанням, введенням або видаленням

952

Процедури, пов’язані з розрізом печінки

953

Процедури на печінці, пов’язані з висіченням

954

Відновлювальні процедури на печінці

955

Процедури при ехінококовій кісті печінки

956

Інші процедури на печінці

957

Обстеження жовчного міхура або жовчовивідних шляхів

958

Стентування жовчовивідних шляхів

959

Ендоскопічне та черезшкірне видалення конкременту

960

Видалення та заміна біліарного стента

961
Інші процедури на жовчному міхурі або жовчних протоках, пов’язані з прикладанням,
введенням або видаленням
962

Пов’язані з деструкцією процедури на жовчовивідних шляхах та жовчному міхурі

963

Розріз жовчного міхура, жовчовивідних шляхів або сфінктера Одді

964

Біопсія жовчного міхура, жовчних проток або сфінктера Одді

965

Холецистектомія

966

Резекція печінкової протоки або воріт печінки

967

Резекція кісти загальної жовчної протоки

968
Одді

Інші пов’язані з висіченням процедури на жовчному міхурі, жовчних протоках або сфінктері

969

Стома жовчного міхура або жовчної протоки

970

Y-подібний анастомоз за Ру

971

Інше відновлення сфінктера Одді, жовчного міхура або жовчовивідних шляхів

972

Процедури при портальній гіпертензії

973

Інші процедури на жовчному міхурі або жовчовивідних шляхах

974

ОБСТЕЖЕННЯ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ

975

Процедури на підшлунковій залозі, пов’язані з прикладанням, введенням або видаленням

976

Інші процедури, пов’язані з розрізом підшлункової залози

977

Біопсія підшлункової залози

978

Панкреатектомія

979
Інші пов’язані з висіченням процедури на підшлунковій залозі або протоці підшлункової
залози
980

Анастомоз підшлункової залози

№

Назва блоку

981

Інші відновлювальні процедури на підшлунковій залозі

982

Інші процедури на підшлунковій залозі

983
Процедури на черевній порожнині, очеревині або сальнику, пов’язані з прикладанням,
введенням або видаленням
984

Лапароскопія

985

Лапаротомія

986

Розділення абдомінальних спайок

987

Інші процедури, пов’язані з розрізом черевної порожнини, очеревини або сальника

988

Біопсія черевної порожнини, очеревини або сальника

989

Інші пов’язані з висіченням процедури начеревній порожнині, очеревині або сальнику

990

Ліквідація пахової грижі

991

Ліквідація стегнової грижі

992

Ліквідація пупкової грижі, епігастральної або грижі білої лінії живота

993

Ліквідація післяопераційної грижі

994

Ліквідація парастомальної грижі

996

Ліквідація інших гриж живота

997

Ліквідація невправної грижі, защемленої грижі або непрохідності кишки у грижовому мішку

998

Ліквідація діафрагмальної грижі

1000

Інші відновлювальні процедури на черевній порожнині, очеревині або сальнику

1001

Ревізійні процедури на черевній порожнині, очеревині або сальнику

1002

Процедури з лікування ехінококової кісти очеревини або органів черевної порожнини

1003

Процедури з лікування гастрошизису

1004

Інші процедури на черевній порожнині, очеревині або сальнику

1005

Панендоскопія

1006

Панендоскопія з видаленням стороннього тіла

1007

Панендоскопія з деструкцією

1008

Панендоскопія з висіченням

1009

Відновлювальні процедури іншої і множинної локалізації системи органів травлення

1011

Інші процедури, пов’язані з системою органів травлення

1040

Процедури з обстеження нирок

1041

Екстракція ниркових конкрементів або маніпуляції на них.

1042

Інші процедури на нирках, пов’язані з прикладанням, введенням або видаленням

№
1043

Назва блоку
Черезшкірна нефроскопія

1044

Нефролітотомія з видаленням конкрементів

1045

Інші процедури, пов’язані з розрізом нирки

1046

Процедури на нирках, пов’язані з деструкцією

1047

Біопсія нирки

1048

Часткова нефректомія

1049

Повна нефректомія

1050

Повна нефректомія задля трансплантації

1051

Повна нефректомія задля видалення трансплантованої нирки, що трансплантується

1052

Повна нефректомія, ускладнена попереднім хірургічним втручанням на тій самій нирці

1053

Радикальна нефректомія

1054

Нефроуретеректомія

1055

Інші процедури на нирках, пов’язані з висіченням

1056

Нефростомія або пієлостомія

1057

Пієлопластика

1058

Трансплантація нирки

1059

Інші відновлювальні процедури на нирках

1060

Гемодіаліз

1061

Перитонеальний діаліз

1062
Процедури, пов’язані зі створенням доступу/підключенням або
функціонування системи перитонеального діалізу

забезпеченням

1063

Інші інтервенції з діалізу нирок

1064

Інші процедури на нирках

1065

Процедури з обстеження сечоводу

1066

Ендоскопічна катетеризація сечовода

1067

Ендоскопічне введення, заміна або видалення сечовідного стента

1068

Ендоскопічні маніпуляції або екстракція конкрементів сечоводу

1069

Інші процедури на сечоводі, пов’язані з прикладанням, введенням або видаленням

1070

Діагностичний розріз сечоводу

1071

Уретероліз

1072

Уретеролітотомія

1073

Інші процедури, пов’язані з розрізом сечоводу

1074

Процедури на сечоводі, пов’язані з деструкцією

№

Назва блоку

1075

Біопсія сечоводу

1076

Уретеректомія

1077

Інші процедури на сечоводі, пов’язані з висіченням

1078

Уретероліз з репозицією сечоводу

1079

Відновлення безперервності сечоводу

1080

Пересадження (трансплантація) сечоводу у шкіру

1081

Пересадження сечоводу до іншого сечоводу

1082

Пересадження сечоводу до кишки

1084

Реімплантація сечоводу у сечовий міхур

1085

Реімплантація сечоводу у сечовий міхур з відновленням/виправленням

1086

Інші відновлювальні процедури на сечоводі

1087

Ревізійні процедури на сечоводі

1088

Інші процедури на сечоводі

1089

Процедури з обстеження сечового міхура

1090

Сечова катетеризація

1091

Імплантація або видалення електронного стимулятора сечового міхура

1092

Інші процедури на сечовому міхурі, пов’язані з прикладанням, введенням або видаленням

1093

Цистотомія

1094

Цистолітотомія

1095

Інші процедури, пов’язані з розрізом сечового міхура

1096

Процедури на сечовому міхурі, пов’язані з деструкцією

1098

Біопсія сечового міхура

1099

Видалення стороннього тіла із сечового міхура

1100

Ендоскопічна резекція уражень або тканин сечового міхура

1101

Ендоскопічна резекція шийки сечового міхура

1102

Цистектомія

1103

Інші процедури на сечовому міхурі, пов’язані з висіченням

1104

Усунення розриву сечового міхура

1105

Закриття фістули сечового міхура

1106

Корекція екстрофії сечового міхура

1107

Збільшення розміру сечового міхура

1108

Інші відновлювальні процедури на сечовому міхурі

№

Назва блоку

1109

Процедури, пов’язані із стресовим нетриманням у чоловіків

1110

Процедури, пов’язані із стресовим нетриманням у жінок

1111

Інші процедури на сечовому міхурі

1112

Процедури з обстеження уретри

1113

Введення, заміна або видалення штучного уретрального сфінктера

1114

Інші процедури на уретрі, пов’язані з прикладанням, введенням або видаленням

1115

Процедури, пов’язані з розрізом уретри

1116

Інші процедури на уретрі, пов’язані з деструкцією

1117

Біопсія уретри

1118

Інші процедури на уретрі з висіченням

1119

Закриття фістули (нориці) уретри

1120

Відновлення уретри в області розриву

1121

Уретропластика

1122

Інші відновлювальні процедури на уретрі

1123

Процедури з реконструкції уретри

1124

Ревізійні процедури на уретрі

1125

Інші процедури на уретрі

1126

Пов’язані з деструкцією процедури у сечовій системі з іншою локалізацією

1127

Пов’язані з розрізом процедури у сечовій системі з іншою локалізацією

1128

Пов’язані з висіченням процедури у сечовій системі з іншою локалізацією

1129

Інші процедури у сечовій системі

1160
Процедури на простаті або сім'яному міхурці, пов’язані з прикладанням, введенням або
видаленням

1161

Процедури, пов’язані з розрізом простати або сім'яного міхурця

1162

Деструкція тканини простати

1163

Закрита біопсія простати або сім'яного міхурця

1164

Відкрита біопсія простати або сім'яного міхурця

1165

Трансуретральна простатектомія

1166

Інша закрита простатектомія

1167

Відкрита простатектомія

1168

Інші процедури, пов’язані з висіченням простати або сім'яного міхурця

1169

Відновлювальні процедури на простаті або сім'яному міхурці

№

Назва блоку

1170

Інші процедури на простаті або сім'яному міхурці

1171
Процедури на калитці або вагінальній оболонці, пов’язані з прикладанням, введенням або
видаленням
1172

Діагностичний розріз калитки

1173

Біопсія калитки або вагінальної оболонки сім'яного канатика

1174

Інші процедури на калитці або вагінальній оболонці, пов’язані з висіченням

1175

Відновлювальні процедури на калитці або вагінальній оболонці

1176

Інші процедури на калитці або вагінальній оболонці

1177
Процедури на яєчку, сім'явивідній протоці, епідидимісі (придатку яєчка) або сім'яному
канатику, пов’язані з прикладанням, введенням або видаленням
1178
Процедури на яєчку, сім'явивідній протоці, епідидимісі (придатку яєчка) або сім'яному
канатику, пов’язані з розрізом
1179
Пов’язані з деструкцією процедури на яєчку, сім'явивідній протоці, епідидимісі (придатку
яєчка) або сім'яному канатику
1180

Біопсія яєчка, сім'явивідної протоки, епідидиміса (придатка яєчка) або сім'яного канатика

1181

Висічення ураженої ділянки яєчка, епідидиміса (придатка яєчка) або сім'яного канатика

1182

Висічення сім'яного канатика

1183

Вазектомія та епідидимектомія

1184

Орхідектомія

1185

Вазовазостомія та вазоепідидимостомія

1187
Інші відновлювальні процедури на яєчку, сім'явивідній протоці, епідидимісі (придатку яєчка)
або сім'яному канатику
1188
Ревізійні процедури на яєчку, сім'явивідній протоці, епідидимісі (придатку яєчка) або
сім'яному канатику
1189
Інші процедури на яєчку, сім'явивідній протоці, епідидимісі (придатку яєчка) або сім'яному
канатику
1190

Процедури з обстеження пеніса

1191

Введення або видалення пристрою штучної ерекції

1192

Інші процедури на пенісі, пов’язані з прикладанням, введенням або видаленням

1193

Декомпресія при пріапізмі

1194

Інші процедури, пов’язані з розрізом пеніса

1195

Процедури на пенісі, пов’язані з деструкцією

1196

Процедури на пенісі, пов’язані з висіченням

1197

Корекція викривлення пеніса

1198

Корекція гіпоспадії

№
1199

Назва блоку
Корекція епіспадії

1200

Інші відновлювальні процедури на пенісі

1201

Ревізія пристрою штучної ерекції

1202

Інші процедури на пенісі

1203

Інші процедури на чоловічих статевих органах

1240

Процедури на яєчнику, пов’язані з прикладанням, введенням або видаленням

1241

Процедури, пов’язані з розрізом яєчника

1242

Біопсія яєчника

1243

Оофоректомія

1244

Інші процедури на яєчнику, пов’язані з висіченням

1245

Транспозиція яєчників

1246

Інші відновлювальні процедури на яєчнику

1247

Інші процедури на яєчнику

1248

Процедури на фаллопієвій трубі, пов’язані з прикладанням, введенням або видаленням

1249

Процедури, пов’язані з розрізом фаллопієвої труби

1250

Біопсія фаллопієвих труб

1251

Сальпінгектомія

1252

Сальпінгоофоректомія

1253

Сальпінгопластика

1254

Анастомоз фаллопієвої труби

1255

Інші відновлювальні процедури на фаллопієвій трубі

1256

Процедури, пов’язані з позаматковою вагітністю

1257

Процедури, пов'язані з жіночою стерилізацією

1258

Інші процедури на фаллопієвій трубі

1259

Процедури з обстеження матки

1260

Введення або видалення внутрішньоматкового пристрою

1261

Інші процедури на матці, пов’язані з прикладанням, введенням або видаленням

1262

Процедури, пов’язані з розрізом матки

1263

Процедури на матці, пов’язані з деструкцією

1264

Біопсія ендометрія

1265

Кюретаж (вишкрібання) та евакуація матки

1266

Висічення ураженої ділянки матки

№
1268

Назва блоку
Абдомінальна гістеректомія

1269

Вагінальна гістеректомія

1270

Інші процедури на матці, пов’язані з висіченням

1271

Процедури, пов’язані з підвішуванням матки

1272

Процедури з реконструкції матки та підтримуючих структур

1273

Інші процедури на матці

1274

Процедури на шийці матки, пов’язані з прикладанням, введенням або видаленням

1275

Процедури на шийці матки, пов’язані з деструкцією

1276

Процедури на шийці матки, пов’язані з висіченням

1277

Відновлювальні процедури на шийці матки

1278

Інші процедури на шийці матки

1279

Процедури з обстеження піхви

1280

Інші процедури, пов’язані з розрізом піхви

1281

Процедури на піхві, пов’язані з деструкцією

1282

Процедури на піхві, пов’язані з висіченням

1283

Корекція пролапсу матки, тазового дна або ентероцеле

1284

Лікування вагінальної нориці

1285

Процедури, пов'язані з підвішуванням піхви

1286

Інші відновлювальні процедури на піхві

1287

Процедури з реконструкції піхви

1288

Інші процедури на піхві

1289
Пов’язані з деструкцією процедури на зовнішніх жіночих статевих органах (вульві) або
промежині
1290

Процедури, пов’язані з розрізом вульви або промежини

1291

Біопсія вульви або промежини

1292

Вульвектомія

1293

Інші процедури на вульві, промежині або кліторі, пов’язані з висіченням

1294

Відновлювальні процедури на вульві або промежині

1295

Інші процедури на вульві та промежині

1296

Гінекологічне обстеження - інші локалізації

1297

Процедури у рамках заходів репродуктивної медицини

1298

Процедури, пов'язані з аномаліями розвитку статевих органів

1299

Інші процедури на жіночих статевих органах

№

Назва блоку

1330

Передпологові процедури, пов’язані з прикладанням, введенням або видаленням

1331

Передпологові процедури, пов’язані з розрізом

1332

Відновлювальні передпологові процедури

1333

Аналгезія та анестезія під час пологів та розродження

1334

Медикаментозна або хірургічна індукція пологів

1335

Медикаментозна або хірургічна стимуляція пологів

1336

Самовільне розродження при тім'яному передлежанні плода

1338

Вакуум-екстракція плоду

1339

Розродження та витягання плоду при сідничному передлежанні

1340

Кесарів розтин

1341

Моніторинг плоду

1342

Маніпуляції щодо положення та передлежання плоду

1343

Інші процедури, пов’язані з розродженням

1344

Післяпологове накладання швів

1345

Післяпологова евакуація порожнини матки

1346

Корекція вивороту матки

1347

Інші післяпологові процедури

1360

Процедури на голові, пов’язані з прикладанням, введенням або видаленням

1361

Зовнішня фіксація нижньої щелепи

1362

Діагностичний розріз скронево-нижньощелепного суглоба

1363

Інші процедури, пов’язані з розрізом верхньої або нижньої щелепи

1364
Пов’язані з висіченням процедури на верхній щелепі, нижній щелепі або скроневонижньощелепному суглобі
1365

Репозиція перелому носової кістки

1366

Репозиція перелому нижньої або верхньої щелепи

1367

Репозиція перелому альвеолярного відростка нижньої або верхньої щелепи

1368

Репозиція перелому виличної кістки

1369

Репозиція скронево-нижньощелепного суглоба

1370

Репозиція перелому або вивиху іншої кістки лицьового відділу черепа

1371
Відновлювальні процедури на верхній щелепі, нижній щелепі або скронево-нижньощелепному
суглобі
1373

Процедури на шиї або грудній клітці, пов’язані з прикладанням, введенням або видаленням

1374

Інші процедури, пов’язані з розрізом шиї або грудної клітки

№

Назва блоку

1375

Остектомія ребра

1376

Інші процедури на шиї або грудній клітці, пов’язані з висіченням

1377

Репозиція перелому/вивиху шиї або грудної клітки

1378

Відновлювальні процедури на шиї або грудній клітці

1379

Пов’язані з повторною операцією процедури на шиї або грудній клітці

1381

Іммобілізація перелому або вивиху хребта

1382

Біопсія міжхребцевого диску та хребця

1383

Висічення хребця

1384

Резекція одним блоком ураженої ділянки м'яких тканин із залученням крижів або хребта

1385

Інші пов’язані з висіченням процедури на хребті (хребетному стовпі)

1386

Маніпуляції на хребті

1387

Закрита репозиція перелому/вивиху хребта

1388

Відкрита репозиція перелому/вивиху хребта

1389

Спондилодез

1390

Внутрішня фіксація хребта

1393

Інші спінальні процедури

1394

Процедури на плечі, пов’язані з прикладанням, введенням або видаленням

1395

Процедури, пов’язані з розрізом плеча

1396

Біопсія плеча

1397

Синовектомія або хірургічна обробка рани на плечі

1398

Остеоектомія ключиці або лопатки

1399

Ампутація плеча

1400

Інше висічення на плечі

1401

Репозиція перелому ключиці або плеча

1402

Репозиція вивиху ключиці, лопатки або плеча

1403

Артродез плеча

1404

Інші відновлювальні процедури на плечі

1405

Процедури з реконструкції плеча

1406

Ревізійні процедури на плечі

1408

Іммобілізація перелому плечової кістки

1409
Інші процедури на плечовій кістці або лікті, пов’язані з прикладанням, введенням або
видаленням

№
1410

Назва блоку
Процедури, пов’язані з розрізом плечової кістки або ліктя

1411

Біопсія ліктя

1412

Інші процедури на плечовій кістці або лікті, пов’язані з висіченням

1413

Закрита репозиція перелому плечової кістки або ліктя

1414

Відкрита репозиція перелому плечової кістки або ліктя

1415

Закрита репозиція вивиху плечової кістки або ліктя

1416

Відкрита репозиція вивиху плечової кістки або ліктя

1417

Пластика плечової кістки кістковим трансплантатом

1418

Інші відновлювальні процедури на плечовій кістці або лікті

1419

Ревізійні процедури на плечовій кістці або лікті

1421

Іммобілізація перелому діафіза та дистального відділу променевої або ліктьової кістки

1423

Розріз фасції передпліччя

1424

Розріз променевої або ліктьової кістки

1425

Інші процедури, пов’язані з розрізом передпліччя

1426

Процедури на передпліччі, пов’язані з висіченням

1427

Закрита репозиція перелому променевої кістки

1428

Закрита репозиція перелому ліктьової кістки або ліктьового відростка

1429

Відкрита репозиція перелому променевої кістки

1430

Відкрита репозиція перелому ліктьової кістки або ліктьового відростка

1431

Репозиція перелому діафіза променевої кістки та ліктьової кістки

1432

Відкрита репозиція перелому діафіза променевої кістки або ліктьової кістки з вивихом

1433

Репозиція вивиху променевої або ліктьової кістки

1434

Репозиція при відриві епіфізу променевої кістки або ліктьової кістки

1435

Пластика передпліччя кістковим трансплантатом

1436

Інші відновлювальні процедури на передпліччі

1438

Інші процедури на передпліччі

1439

Процедури на кисті руки або зап'ясті, пов’язані з прикладанням, введенням або видаленням

1440

Процедури, пов’язані з розрізом м'язів, сухожиль або фасцій кисті руки

1441

Процедури, пов’язані з розрізом кістки кисті

1442

Процедури, пов’язані з розрізом суглоба кисті

1443

Процедури, пов’язані з розрізом зап'ястя

1444

Біопсія зап'ястя

№
1445

Назва блоку
Синовектомія суглоба кисті

1446

Синовектомія сухожилля кисті або зап'ястя

1447

Фасціектомія при контрактурі Дюпюітрена

1448

Ампутація зап'ястя, кисті або пальця

1449

Інші пов’язані з висіченням процедури на кістках кисті руки

1450

Інші процедури на кисті, пов’язані з висіченням

1451

Інші процедури на кисті, пов’язані з висіченням

1452

Закрита репозиція перелому зап'ястя (carpus)

1453

Закрита репозиція перелому п'ястка кисті

1454

Закрита репозиція фаланги кисті

1455

Відкрита репозиція перелому зап'ястя (carpus)

1456

Відкрита репозиція перелому п'ястка кисті

1457

Відкрита репозиція перелому фаланги кисті

1458

Закрита репозиція вивиху суглоба кисті

1459

Відкрита репозиція вивиху суглоба кисті

1460

Артродез кисті

1461

Кісткова трансплантація в області зап'ястя, п'ястка або фаланги кисті

1462

Артропластика міжфалангового суглоба кисті

1463

Артропластика п’ястно-фалангового суглоба

1464

Інша артропластика суглобів фаланг кисті

1465

Відновлення зв'язки або капсули суглобів фаланг кисті

1466

Відновлення сухожилля кисті

1467

Інші відновлювальні процедури на кисті

1468

Інші відновлювальні процедури на зап’ясті

1469

Процедури з реконструкції кисті руки

1470

Процедури з реконструкції зап’ястя

1471

Ревізійні процедури на кисті або пальцях руки

1472

Ревізійні процедури на зап’ясті

1473

Процедури з лікування молоткоподібного пальця

1474

Процедури з лікування гігром кисті або зап’ястя

1476
Іммобілізація або тракція (витягування) у разі перелому або вивиху таза або кульшового
суглоба
1478

Остеотомія таза, кульшового суглоба або стегнової кістки

№

Назва блоку

1479

Фіксація перелому таза або стегнової кістки

1480

Мобілізація кульшового суглоба у разі контрактури

1481

Інший розріз кульшового суглоба

1482

Біопсія кульшового суглоба

1483

Остеоектомія стегнової кістки або таза

1484

Ампутація таза або кульшового суглоба

1485

Інші процедури в області таза або кульшового суглоба, пов’язані з висіченням

1486

Репозиція перелому кісток таза або стегнової кістки

1487

Репозиція вивиху кульшового суглоба

1488

Пластика таза або кульшового суглоба кістковим трансплантатом

1489

Артропластика кульшового суглоба

1490

Трансплантація або транспозиція сухожиль або м'язів таза або кульшового суглоба

1491

Інші відновлювальні процедури в області таза або кульшового суглоба

1492

Ревізія після артропластики кульшового суглоба

1493

Процедури, пов’язані з епіфізеолізом головки стегнової кістки

1495
Іммобілізація перелому малогомілкової кістки, надколінка або
великогомілкової кістки
1496

Інші процедури на коліні або гомілці, пов’язані з прикладанням, введенням або видаленням

1497

Декомпресійна фасціотомія литки

1498

Мобілізація колінного суглоба у разі контрактури

1499
Остеотомія дистального відділу стегнової кістки, надколінка, великогомілкової кістки або
малогомілкової кістки
1500

Внутрішня фіксація перелому виростка стегнової кістки

1501

Інші процедури, пов’язані з розрізом колінного суглоба

1502

Біопсія коліна

1503

Артроскопічне висічення колінного суглоба

1504

Висічення кісток ділянок колінного суглоба або гомілки

1505

Інші процедури на колінному суглобі або гомілці, пов’язані з висіченням

1506

Репозиція вивиху колінного суглоба або надколінка

1507

Закрита репозиція перелому виростка великогомілкової кістки

1508

Відкрита репозиція перелому виростка великогомілкової кістки

1509

Закрита репозиція перелому діафіза великогомілкової або малогомілкової кістки

1510

Відкрита репозиція перелому діафіза великогомілкової або малогомілкової кістки

№

Назва блоку

1511

Видалення «суглобової миші» з коліна з відновленням

1512

Артродез колінного суглоба

1513

Пластика великогомілкової кістки кістковим трансплантатом

1514

Латеральна мобілізація колінного суглоба з відновленням

1515

Резекція стегнової та великогомілкової кістки з відновленням

1516

Транспозиція сухожиль, зв'язок або кісток колінного суглоба або гомілки

1517

Артроскопічна меніскектомія колінного суглоба з відновленням

1518

Артропластика колінного суглоба

1519
Артропластика колінного суглоба з пластикою стегнової або великогомілкової кісток
кістковим трансплантатом
1520

Інші відновлювальні процедури на колінному суглобі або гомілці

1521

Внутрішня фіксація перелому стегнової або великогомілкової кістки з реконструкцією

1522

Процедури з реконструкції колінного суглоба

1523
Ревізія тотальної артропластики колінного суглоба з пластикою стегнової або великогомілкової
кістки кістковим трансплантатом
1524

Інші ревізійні процедури на коліні

1526

Процедури на гомілковостопному суглобі або стопі, пов’язані з іммобілізацією

1528

Остеотомія гомілковостопного суглоба або стопи

1529

Інші процедури, пов’язані з розрізом гомілковостопного суглоба

1530

Інші процедури, пов’язані з розрізом стопи

1531

Артроскопічні процедури на гомілковостопному суглобі, пов’язані з висіченням

1532

Висічення кісток стопи

1533

Ампутація гомілковостопного суглоба або ступні

1534

Інші процедури в області гомілковостопного суглоба або ступні, пов’язані з висіченням

1536

Закрита репозиція перелому п'яткової кістки, таранної кістки або плюсневої кістки

1537

Закрита репозиція перелому кісточки або пальця стопи

1538

Відкрита репозиція перелому п'яткової кістки, таранної кістки або плесна

1539

Відкрита репозиція перелому кісточки або пальця стопи

1540

Закрита репозиція вивиху гомілково-ступневого суглоба або ступні

1541

Відкрита репозиція вивиху гомілково-ступневого суглоба або ступні

1542

Відновлення сухожилля або зв'язки гомілково-ступневого суглоба або стопи

1543

Артродез гомілковостопного суглоба, ступні або пальців стопи

1544

Інші відновлювальні процедури на гомілковостопному суглобі або стопі

№

Назва блоку

1545

Процедури з реконструкції гомілковостопного суглоба або стопи

1546

Процедури, пов’язані з виправленням еквіноварусної деформації стопи

1547

Процедури, пов’язані з корекцією вальгусної деформації або ригідності великого пальця стопи

1548

Процедури, пов’язані з корекцією інших деформацій пальців стопи

1550

Застосування пристроїв зовнішньої фіксації в інших локалізаціях скелетно-м'язової системи

1552

Введення агента в інших локалізаціях скелетно-м’язової системи

1553

Аспірація в інших локалізаціях скелетно-м’язової системи

1554
Інші процедури в інших локалізаціях скелетно-м’язової системи, пов’язані з прикладанням,
введенням або видаленням
1555

Процедури, пов’язані з розрізом суглобів інших локалізацій скелетно-м’язової системи

1556

Процедури, пов’язані з розрізом кісток інших локалізацій скелетно-м’язової системи

1557
Процедури, пов’язані з розрізом сухожилля або піхви сухожилля інших локалізацій скелетном’язової системи
1558

Розріз фасцій інших локалізацій скелетно-м’язової системи

1559

Процедури, пов’язані з розрізом в інших локалізаціях скелетно-м’язової системи

1560

Біопсія в інших локалізаціях скелетно-м’язової системи

1561

Процедури висічення суглоба іншої локалізації скелетно-м’язової системи

1562

Резекція одним блоком ураженої ділянки м’яких тканин з ураженням довгих кісток

1563

Інші процедури висічення кістки іншої локалізації скелетно-м’язової системи

1564

Процедури висічення сухожилля іншої локалізації скелетно-м’язової системи

1565

Пов'язані з висіченням процедури на м’язах іншої локалізації скелетно-м’язової системи

1566

Процедури висічення іншої локалізації скелетно-м’язової системи

1567

Репозиційні процедури іншої локалізації скелетно-м’язової системи

1568

Накладення швів в інших локалізаціях скелетно-м’язової системи

1569

Застосування трансплантатів в інших локалізаціях скелетно-м’язової системи

1570
Резекція одним блоком ураженої ділянки кістки з відновленням в інших локалізаціях скелетном’язової системи
1571

Інші відновлювальні процедури на кістках іншої локалізації скелетно-м’язової системи

1572

Інші відновлювальні процедури на сухожиллях іншої локалізації скелетно-м’язової системи

1573

Інші відновлювальні процедури на м’язах іншої локалізації скелетно-м’язової системи

1574

Інші відновлювальні процедури іншої локалізації скелетно-м’язової системи

1575
Резекція одним блоком ураження м'яких тканин з поширенням на довгі кістки з
реконструкцією
1578

Реконструкція кінцівки

№

Назва блоку

1579

Інші процедури іншої локалізації скелетно-м’язової системи

1580

Одномоментне багаторівневе оперативне втручання (SEMLS)

1600

Накладання пов’язок при опіку

1601

Накладання пов’язок на іншу рану

1602

Введення агента в шкіру та підшкірну тканину

1603

Видалення стороннього тіла зі шкіри та підшкірної тканини

1604
Інші процедури, пов’язані з прикладанням до, введенням в та видаленням з шкіри та
підшкірної тканини
1605

Видалення стороннього тіла зі шкіри та підшкірної тканини з розрізом

1606

Розріз та дренування шкіри та підшкірної тканини

1607

Розсічення шкіри та підшкірної тканини

1608

Інші процедури, пов’язані з розрізом шкіри та підшкірної тканини

1609
Лікування шкіри за допомогою псоралену та ультрафіолетових променів спектру А [ПУВАтерапія]
1610

Лікування шкіри за допомогою ультрафіолетових променів спектру В

1611

Інша фототерапія шкіри

1612

Деструкція ураженої ділянки шкіри або хряща

1615

Лазерне шліфування шкіри

1616

Абразивна терапія шкіри

1617

Інші процедури, пов’язані з деструкцією шкіри або підшкірної тканини

1618

Біопсія шкіри та підшкірної тканини

1619

Видалення бородавки або контагіозного молюска

1620

Висічення ураженої(-их) ділянки(-ок) шкіри та підшкірної тканини

1626

Мікроскопічно контрольоване висічення ураженої(-их) ділянки(-ок) шкіри

1627

Обробка опіку

1628

Інша обробка шкіри та підшкірної тканини

1629

Видалення шкірного трансплантата

1630

Висічення виразки чи синуса шкіри та підшкірної тканини

1631

Висічення нігтя на пальці кисті

1632

Висічення нігтя на пальці стопи

1633

Висічення потових залоз

1634

Інші процедури з висіченням шкіри та підшкірної тканини

1635

Загоєння рани шкіри та підшкірної тканини

№

Назва блоку

1636

Загоєння нігтя

1640

Алотрансплантат, ксенотрансплантат або синтетичний шкірний трансплантат

1641

Розщеплений шкірний трансплантат на гранулюючу опікову рану

1642

Інший розщеплений шкірний трансплантат на гранулюючу рану

1643

Розщеплений шкірний трансплантат при опіку уточненої локалізації

1644

Розщеплений шкірний трансплантат при опіку інших локалізацій

1645

Інший розщеплений шкірний трансплантат, маленький

1646

Інший розщеплений шкірний трансплантат, великий

1647

Розщеплений шкірний трансплантат, вставний

1648

Повношаровий шкірний трансплантат при опіку

1649

Інший повношаровий шкірний трансплантат

1650

Дермальний клапоть

1651

Місцевий шкірний клапоть, один етап

1653

Пряма пересадка клаптів шкіри з віддалених ділянок тіла

1654

Непряма пересадка клаптів шкіри з віддалених ділянок тіла

1655

Інші відновні процедури на шкірі та підшкірній тканині

1656

Ревізія опікового рубця або опікової контрактури

1657

Ревізія інших рубців шкіри

1658

Ревізія шкірного клаптя

1659

Процедури при наявності епітеліального куприкового ходу або пілонідального синуса

1660

Інші процедури на шкірі та підшкірній тканині

1661

Введення, видалення або прилаштування тканинного еспандера або імплантату

1662

Висічення, повіка

1663

Висічення, вухо

1664

Висічення, губа

1665

Висічення, язик

1666

Ліпосакція та ліпектомія

1667

Висічення тканин з лімфатичним набряком

1668

Шкірно-жировий або жировий трансплантат

1669

Складний трансплантат

1670

Фасціальний трансплантат

1671

Шкірно-м’язовий клапоть

№

Назва блоку

1672

М’язовий клапоть

1673

Острівцевий клапоть

1674

Вільний клапоть

1675

Підтягування шкіри обличчя, підтягування шкіри шиї та операція з підтягування брів

1676

Трансплантат при симблефароні

1677

Виправлення блефароптозу

1678

Відновлення вушної раковини

1679

Ринопластика

1680

Інше виправлення дефектів носа

1681

Виправлення дефектів глотки

1682

Відновлення контурів

1683

Виправлення контурів

1684

Реконструкція повіки та вуха

1685

Реконструкція губи або порожнини рота

1686

Ревізія вільного клаптя та пов’язані з цим процедури

1687

Ревізія інших пластичних процедур щодо м’яких тканин

1688

Повторна операція для корекції попередньо виправленого птозу повіки

1689

Процедури у випадку щілини губи

1690

Процедури у випадку щілини піднебіння

1691

Процедури у випадку щілини губи та передньої частини піднебіння

1692

Процедури у випадку паралічу лицьового нерва

1693

Висічення артеріовенозної мальформації

1694
Мікрохірургічна пластика для відновлення прохідності кровоносних судин дистальних
кінцівок або пальця
1695

Мікрохірургічний анастомоз кровоносних судин

1696

Мікрохірургічна трансплантація кровоносних судин

1697

Фіксація черезшкірного абатмента (процедура остеоінтеграції)

1698

Імплантація титанового кріплення (процедура остеоінтеграції)

1699

Резекція нижньої щелепи

1700

Резекція верхньої щелепи

1701

Резекція іншої кістки обличчя

1702

Пластика підборіддя (геніопластика, ментопластика)

№
1703

Назва блоку
Остеотомія або остектомія виличної дуги

1704

Остеотомія або остектомія виличної дуги з внутрішньою фіксацією

1705

Остеотомія або остектомія нижньої або верхньої щелепи

1706

Остеотомія або остектомія нижньої або верхньої щелепи з внутрішньою фіксацією

1707

Остеотомія або остектомія нижньої або верхньої щелепи, поєднання процедур

1708
Остеотомія або остектомія нижньої або верхньої щелепи з внутрішньою фіксацією, поєднання
процедур
1709

Остеотомії середньої ділянки обличчя

1710

Висування вперед лобової кістки

1711

Корекція деформації черепа

1712

Інше виправлення кісток черепа або обличчя

1713

Реконструкція нижньої щелепи

1714

Реконструкція верхньої щелепи

1715

Реконструкція виличної дуги

1716

Реконструкція порожнини очної ямки

1717

Відновлення інших кісток склепіння черепа та обличчя

1718

Інші процедури при краніостенозі

1740

Процедури з обстеження молочної залози

1741

Процедури з нанесення, введення, видалення в області молочної залози

1742

Розріз молочної залози

1743

Біопсія молочної залози

1744

Висічення ураженої ділянки молочної залози

1747

Підшкірна мастектомія

1748

Проста мастектомія

1752

Інші процедури, пов’язані з висіченням молочної залози

1753

Пластична операція для збільшення молочних залоз (мамопластика)

1754

Редукційна мамопластика

1755

Інші процедури з виправлення молочної залози

1756

Відновлювальні процедури на молочній залозі

1757

Процедури з реконструкції соска та ареоли

1758
Процедури, які передбачають видалення або підлаштування грудного імплантату або
тканинного еспандера
1759

Інші процедури на молочній залозі

№
1786

Назва блоку
Поверхнева радіотерапія

1787

Ортовольтна радіотерапія

1788

Мегавольтна радіотерапія

1789

Інша мегавольтна радіотерапія

1790

Брахітерапія, внутрішньопорожнинна, гінекологічна

1791

Брахітерапія, інші внутрішньопорожнинні локалiзацiї

1792

Брахітерапія, інша

1793

Видалення закритого радіоактивного джерела

1794

Брахітерапія за допомогою поверхневих аплікаторів

1795

Введення терапевтичної дози відкритих радіоізотопів

1796

Зліпки з радіоактивними препаратами

1797
Створення та прилаштування пристроїв для іммобілізації або додаткового лікувального
обладнання для проведення радіотерапії
1798

Налаштування поля опромінення

1799

Дозиметрія випромінювання

1820

Фізіологічне обстеження

1821

Передопераційне анестезіологічне обстеження

1822

Оцінка особистої гігієни та іншої щоденної активності/незалежної життєдіяльності

1823

Оцінка психічного стану, поведінки або психосоціальна оцінка

1824

Інше спостереження, консультування, опитування, обстеження або оцінка

1825

Електроенцефалографія [ЕЕГ]

1826

Нервово-м’язова електродіагностика

1827

Вивчення викликаного потенціалу центральної нервової системи

1828

Обстеження пацієнта під час сну

1830

Інші діагностичні неврологічні тести, заміри або дослідження

1831

Вимірювання або дослідження функції зору

1832

Периметрія

1833

Вимірювання акомодації або рефракції

1835

Інші діагностичні офтальмологічні тести, заміри або дослідження

1836

Перевірка функції слуху

1837

Мовна аудіометрія

1838

Мовленнєва аудіометрія з перевіркою центральної слухової функції

1839

Слухові викликані потенціали

№

Назва блоку

1840

Електрокохлеографія

1841

Імпедансна аудіометрія

1842

Психоакустичні тести

1843

Інша аудіометрія

1844

Оцінка отоакустичної емісії

1845

Тести вестибулярної функції

1846

Інші діагностичні тести, заміри або дослідження вуха, носа, рота та горла

1847

Вимірювання сили скорочення дихального м’яза

1848

Тести з фізичним навантаженням для оцінки стану дихальної системи

1849

Інше вимірювання функції зовнішнього дихання

1850

Моніторинг судинного тиску

1851

Обстеження та фіксування форми хвилі потоку крові у внутрішньочерепних артеріях

1852

Обстеження та фіксування форми хвилі периферичних судин

1853

Амбулаторна безперервна електрокардіографія [ЕКГ]

1854

Амбулаторна електрокардіографія [ЕКГ], що активується пацієнтом

1855

Інша електрокардіографія [ЕКГ]

1856

Тестування імплантованого кардіостимулятора або дефібрилятора

1857

Інші серцево-судинні діагностичні обстеження, вимірювання або дослідження

1858

Діагностичні тести, вимірювання або дослідження, кров та кровотворні органи

1859

Діагностичні тести, вимірювання або дослідження щодо системи органів травлення

1860

Цистометрографія

1861

Профілометрія уретри

1862

Інші діагностичні тести, вимірювання та дослідження сечостатевої системи

1863

Ядерна медицина (без візуалізації)

1864

Шкірно-алергічна проба

1865

Тестування нашкірним пластиром

1866

Інші діагностичні тести, вимірювання або дослідження

1867
Консультування або навчання щодо особистої гігієни та іншої життєдіяльності/незалежної
життєдіяльності
1868

Психосоціальне консультування

1869

Інше консультування або навчання

1870
Інтервенції з використанням допоміжного засобу, адаптивного пристрою чи додаткового
обладнання

№

Назва блоку

1871

Інтервенції, пов’язані з нутритивною підтримкою

1872

Реабілітація та детоксикація після вживання алкоголю та наркотиків

1873

Психологічні/психосоціальні терапії

1874

Тренування навичок відтворення звуків, мовлення, побіжності мовлення та комунікації

1875

Тренування навичок, пов’язаних з навчанням, знаннями та пізнанням

1876

Тренування навичок руху

1877

Тренування навичок, що стосуються функцій систем організму

1878
Тренування навичок, що стосуються особистої гігієни та іншої життєдіяльності/незалежної
життєдіяльності
1879

Тренування інших навичок

1880

Терапії з використанням агентів, не класифіковані в інших рубриках

1881

Профілактична вакцинація або щеплення проти певних бактеріальних хвороб

1882

Профілактична вакцинація або щеплення проти певних вірусних хвороб

1883

Інша вакцинація або щеплення

1884

Імунізація

1886

Перфузія

1887

Терапевтичні інтервенції щодо ока, вуха, носа, ротової порожнини та горла

1888

Гіпербарична киснева терапія (оксигенотерапія)

1889

Інші терапевтичні інтервенції щодо системи органів дихання

1890

Терапевтичні інтервенції щодо серцево-судинної системи

1891

Забір і переробка крові / кісткового мозку в лікувальних цілях

1892

Аферез

1893

Введення крові й продуктів крові

1894

Інтервенції щодо системи органів травлення, пов’язані з введенням та розширенням без розрізу

1895
Промивання (зрошення), очищення та місцева інстиляція без розрізу, система органів
травлення
1896

Заміна або видалення лікувального пристрою без розрізу, система органів травлення

1897

Видалення стороннього тіла або конкременту з шлунково-кишкового тракту без розрізу

1898

Розправлення інвагінації кишечника за допомогою рідини та газів

1899

Інші терапевтичні інтервенції щодо системи органів травлення

1900

Введення, заміна та видалення лікувального пристрою без розрізу, статеві шляхи

1901

Промивання, очищення та місцева інстиляція без розрізу, сечостатева система

1902

Видалення лікувального пристрою з сечовивідних шляхів без розрізу

№

Назва блоку

1903

Видалення стороннього тіла з сечостатевої системи без розрізу

1904

Інші терапевтичні інтервенції щодо сечостатевої системи

1905

Терапевтичні інтервенції щодо скелетно-м’язової системи

1906

Імплантація гормону або живої тканини

1907

Електроконвульсивна терапія

1908

Інші терапевтичні інтервенції

1909

Провідникова анестезія

1910

Церебральна анестезія

1912

Післяпроцедурна аналгезія

1914

Інтервенції, пов’язані з наданням допомоги

1915

Інші інтервенції з підтримки клієнтів

1916

Узагальнені суміжні медичні інтервенції

1920

Застосування фармакотерапії

1922

Інші процедури, пов’язані з фармакотерапією

1940

Ультразвукове дослідження голови або шиї

1941

Ультразвукове дослідження молочної залози

1942

Ультразвукове дослідження серця

1943

Ультразвукове дослідження живота або таза

1944

Ультразвукове дуплексне дослідження черепних, каротидних та вертебральних судин

1945

Ультразвукове дуплексне дослідження внутрішньогрудних або внутрішньочеревних судин

1946

Ультразвукове дуплексне дослідження кінцівки

1947

Ультразвукове дуплексне дослідження артерії або печеристого тіла статевого члена

1948

Ультразвукове дуплексне дослідження інших судин

1949

Інше ультразвукове дослідження

1950

Ультразвукове дослідження інших ділянок тіла

1951

Томографія

1952

Комп’ютерна томографія мозку

1953

Комп’ютерна томографія гіпофізарної ямки (та головного мозку)

1954

Комп’ютерна томографія очної ямки (та головного мозку)

1955

Комп’ютерна томографія середнього вуха та скроневої кістки (та головного мозку)

1956
Комп’ютерна томографія кісток лицевого черепа та/або придаткових пазух носа (та головного
мозку)

№
1957

Назва блоку
Комп’ютерна томографія головного мозку, грудної клітки та живота

1958

Комп’ютерна томографія шиї

1959

Комп’ютерна томографія хребта

1960

Комп’ютерна томографія грудної клітки

1961

Комп’ютерна томографія грудної клітки, живота та таза

1962

Комп’ютерна томографія живота

1963

Комп’ютерна томографія живота та таза

1964

Комп’ютерна томографія таза

1965

Комп’ютерна томографія кінцівки

1966

Спіральна комп’ютерно-томографічна ангіографія

1967

Рентгенографія голови або шиї

1968

Рентгенографія хребта

1969

Рентгенографія хребта, ≥ 2 відділів

1970

Рентгенографія ділянки плечового суглоба

1971

Рентгенографія верхньої кінцівки

1972

Рентгенографія грудини або ребер

1973

Рентгенографія молочної залози

1974

Інша рентгенографія грудної клітки

1975

Рентгенографія шлунково-кишкового тракту

1976

Рентгенографія жовчних шляхів

1977

Рентгенографія живота або очеревини

1978

Внутрішньовенна пієлографія [ВВП]

1979

Ретроградна рентгенографія системи сечовиділення

1980

Інша рентгенографія системи сечовиділення

1981

Рентгенографія таза

1982

Рентгенографія статевих органів

1983

Рентгенографія нижньої кінцівки

1984

Дослідження кісток

1985

Артрографія

1986

Рентгенографія всієї кісткової системи

1988

Інша рентгенографія

1989

Артеріографія

№
1990

Назва блоку
Інша ангіографія

1991

Магнітно-резонансна ангіографія

1992

Цифрова субтракційна ангіографія голови або шиї

1993

Цифрова субтракційна ангіографія грудної клітки

1994

Цифрова субтракційна ангіографія живота

1995

Цифрова субтракційна ангіографія верхньої кінцівки

1996

Цифрова субтракційна ангіографія нижньої кінцівки

1997

Цифрова субтракційна ангіографія аорти та нижньої кінцівки

1998

Інша цифрова субтракційна ангіографія

1999

Рентгеноскопія

2000

Радіоізотопне діагностичне дослідження головного мозку

2001

Радіоізотопне діагностичне дослідження слізної протоки або слинної залози

2002

Рівноважна радіонуклідна вентрикулографія

2003

Дослідження перфузії міокарда

2004
Дослідження перфузії міокарда за допомогою однофотонної емісійної комп’ютерної
томографії [ОФЕКТ]
2005

Інше радіоізотопне діагностичне дослідження системи кровообігу

2006

Дослідження перфузії або вентиляції легень

2007

Радіоізотопне діагностичне дослідження шлунково-кишкового тракту

2008

Радіоізотопне діагностичне дослідження нирок

2009

Локалізоване радіоізотопне діагностичне дослідження кісток

2010

Локалізоване радіоізотопне діагностичне дослідження суглобів

2011

Радіоізотопне діагностичне дослідження кісткової тканини всього організму

2012

Радіоізотопне діагностичне дослідження всього організму

2013

Локалізоване радіоізотопне діагностичне дослідження

2014

Інші радіоізотопні діагностичні дослідження

2015

Магнітно-резонансна томографія

2016

Інші послуги діагностичної візуалізації

ТАБЛИЧНИЙ ПЕРЕЛІК ІНТЕРВЕНЦІЙ
КЛАС 1

ПРОЦЕДУРИ НА НЕРВОВІЙ СИСТЕМІ
(БЛОКИ 1-86)
ЧЕРЕП, ОБОЛОНКИ МОЗКУ ТА ГОЛОВНИЙ МОЗОК
ОБСТЕЖЕННЯ
1

Обстеження черепа, оболонок мозку або головного мозку

40903-00 Нейроендоскопія
▼0634
Внутрішньошлуночкова нейроендоскопія
Кодуйте також, якщо здійснюється:

встановлення шунта (40003-00, 40003-01, 40003-02, 40003-03 [5])

вентрикулостомія третього шлуночка (40012-00, 40012-01 [19])
Виключено: з біопсією (40903-01 [12])

40803-00 Внутрішньочерепна стереотаксична локалізація
▼0629
Стереотаксична локалізація для:

брахітерапії

внутрішньочерепної операції

радіохірургії
Включено: ангіографія
фіксація на черепі спеціальної рамки
комп’ютерне визначення координат
комп’ютерна томографія [КТ]
локалізація
магнітно-резонансна томографія [МРТ]
націлювання
вентрикулографія
Кодуйте також, якщо здійснюється:

брахітерапія (90764 [1791])

трепанаційні отвори (39012-00 [7])

радіохірургія (15600-00, 15600-01 [1789], 90764 [1791])
Кодуйте також:

проведену хірургічну процедуру(-и)
Виключено: функціональна стереотаксична процедура (40801-00 [27])
стереотаксична:
цингулотомія (40801-00 [27])
палідотомія (40801-00 [27])
таламотомія (40801-00 [27])

ПРИКЛАДАННЯ, ВВЕДЕННЯ, ВИДАЛЕННЯ
2

Пункція черепа

39009-00 Пункція у зв’язку з субдуральною гематомою
Пункція через тім’ячко
Включено: дренаж через трепанаційні отвори (39600-00 [8])

39003-00 Цистернальна пункція
39006-00 Вентрикулярна пункція
Вентрикулярна пункція через попередньо введений катетер

39703-03 Аспірація кісти головного мозку
Виключено: дренування інфікованої кісти (39900-00 [8])

90000-00 Інша пункція черепа
Аспірація:

підпавутинного простору

субдурального простору БДВ
Краніальна аспірація БДВ

3

Введення внутрішньочерепних пристроїв для спинномозкової рідини
Заміна
Ревізія

пристроїв для спинномозкової рідини

39015-00 Встановлення зовнішнього вентрикулярного дренажу
▼0634
Виключено: встановлення вентрикулярного шунта для спинномозкової рідини (40003-00,
40003-01, 40003-02 [5])

39015-01 Введення вентрикулярного резервуара
Введення резервуара:

Оммайя

Рікхема

39015-02 Введення пристрою для моніторингу внутрішньочерепного тиску (ВЧТ), з
моніторингом

4

Видалення внутрішньочерепних пристроїв для спинномозкової рідини
Виключено: те саме з заміною (39015 [3])

90001-00 Видалення зовнішнього вентрикулярного дренажу
▼0042
90001-01 Видалення вентрикулярного резервуара
Видалення резервуара:

Оммайя

Рікхема

90001-02 Видалення пристрою для моніторингу внутрішньочерепного тиску (ВЧТ)

5

Промивання, встановлення або видалення внутрішньочерепного шунта для
спинномозкової рідини
Кодуйте також, якщо виконується:

нейроендоскопія (40903-00 [1])
Виключено: встановлення зовнішнього вентрикулярного дренажу
(39015-00 [3])
ревізія шунта для спинномозкової рідини (40009-00, 40009-01 [24])

90002-00 Промивання шунта для спинномозкової рідини

40003-00 Встановлення вентрикуло-атріального шунта
▼0634
40003-01 Встановлення вентрикуло-плеврального шунта
▼0634
40003-02 Встановлення вентрикуло-перитонеального шунта
▼0634
Вентрикулоперитонеостомія

40003-03 Встановлення вентрикулярного шунта до іншої екстракраніальної ділянки
40003-04 Встановлення цистернального шунта
Встановлення шунта:
 цистерно-атріального
 цистерно-перитонеального
 цистерно-плеврального

40009-03 Видалення вентрикулярного шунта
▼0634
Виключено: те саме з заміною (40009-00 [24])

40009-04 Видалення цистернального шунта
Виключено: те саме з заміною (40000-01 [24])

6

Інші процедури прикладання, введення або видалення, що стосуються
черепа, оболонок мозку та головного мозку

47705-00 Введення черепного каліпера
Введення щипців для черепа
Виключено: те саме у зв’язку з переломом або вивихом хребта
(47684-00, 47687-00 [1381], 47690-00, 47693-00 [1387])

40709-00 Введення внутрішньочерепного електрода через трепанаційні отвори
Глибока стимуляція головного мозку
Імплантація внутрішньочерепного електрода
Включено: введення подовжувального
нейростимулятором

проводу,

що

з’єднує

електроди

з

Примітка: Застосовується при:
 епілепсії
 розсіяному склерозі
 знеболюванні
 хворобі Паркинсона
Кодуйте також, якщо здійснюється:

внутрішньочерепна стереотаксична локалізація (40803-00 [1])

введення підшкірно імплантованого нейростимулятора (39134-01 [1604])

40712-00 Введення внутрішньочерепного електрода шляхом краніотомії
Глибока стимуляція головного мозку
Включено: введення подовжувального
нейростимулятором

проводу,

що

з’єднує

електроди

з

Примітка: Застосовується при:
 епілепсії
 розсіяному склерозі
 знеболюванні
 хворобі Паркинсона

40709-02 Коригування внутрішньочерепних електродів через трепанаційні отвори
Ревізія внутрішньочерепних електродів через трепанаційні отвори
Включено: ревізія
подовжувального
нейростимулятором

проводу,

що

з’єднує

електроди

з

електроди

з

електроди

з

електроди

з

40709-03 Заміна внутрішньочерепних електродів через трепанаційні отвори
Включено: заміна
подовжувального
нейростимулятором

проводу,

що

з’єднує

40712-02 Коригування внутрішньочерепних електродів шляхом краніотомії
Ревізія внутрішньочерепних електродів шляхом краніотомії
Включено: ревізія
подовжувального
нейростимулятором

проводу,

що

з’єднує

40712-03 Заміна внутрішньочерепних електродів шляхом краніотомії
Включено: заміна
подовжувального
нейростимулятором

проводу,

що

з’єднує

40709-01 Видалення внутрішньочерепного електрода через трепанаційний отвір
Включено: видалення подовжувального
нейростимулятором

проводу,

що

з’єднує

електроди

з

електроди

з

Виключено: те саме з заміною (40709-03 [6])

40712-01 Видалення внутрішньочерепного електрода шляхом краніотомії
Включено: видалення подовжувального
нейростимулятором

проводу,

що

з’єднує

Виключено: те саме з заміною (40709-03 [6])

РОЗРІЗ
7

Діагностичний розріз головного мозку або його оболонок

39012-00 Трепанаційні отвори
Трепанаційні отвори для:

брахітерапії

огляду
Внутрішньочерепне обстеження
Виключено: те саме в якості операційного доступу — не кодуйте

8

Внутрішньочерепний дренаж

Включено: те саме через трепанаційний отвір
Виключено: шунт для спинномозкової рідини (40003 [5], 40000-00, 40012 [19])

39900-00 Дренування внутрішньочерепної інфекції
Дренування:
 інфікованої кісти головного мозку
 внутрішньочерепного абсцесу
Виключено: післяопераційне повторне відкриття місця краніотомії або
краніектомії (39721-00 [10])

39600-00 Дренування внутрішньочерепної гематоми
Дренування гематоми:
 екстрадуральної
 внутрішньомозкової
 субдуральної
Виключено: післяопераційне повторне відкриття місця краніотомії або
краніектомії (39721-00 [10])
видалення внутрішньочерепної гематоми:
 шляхом остеопластичної краніотомії (39603-00 [14])
 шляхом краніектомії (39603-01 [14])
пункція субдуральної гематоми через тім’ячко (39009-00 [2])

39703-01 Дренування внутрішньочерепного ураження або кісти
Внутрішньочерепний дренаж БДВ
Виключено: те саме щодо інфікованої кісти (39900-00 [8])

9

Внутрішньочерепна декомпресія

40015-00 Підскронева декомпресія
39706-01 Декомпресія внутрішньочерепної пухлини шляхом остеопластичної краніотомії
Включено: остеопластичний клапоть

40106-00 Декомпресія заднього мозку
Декомпресія:
 аномалії Арнольда-Кіарі
 аномалії Кіарі
Включено: дурапластика

40106-01 Декомпресія задньої черепної ямки
Декомпресія у зв’язку з сирингомілією
Включено: дурапластика

10

Післяопераційне повторне відкриття місця краніотомії або краніектомії

39721-00 Післяопераційне повторне відкриття місця краніотомії або краніектомії
Декомпресія післяопераційного набряку

Дренування:
 крововиливу
 інфекції
Видалення:
 абсцесу
 гематоми

післяопераційне

Включено: видалення черепного клаптя
те саме через остеопластичний клапоть

ДЕСТРУКЦІЯ
11

Ліквідація внутрішньочерепної аневризми або іншого ураження судин

35412-00 Ендоваскулярна оклюзія мозкової аневризми або артеріовенозної мальформації
Черезкатетерна емболізація мозкової аневризми або артеріовенозної мальформації
Включено: застосування:
 спіралей
 внутрішньочерепних:
 балонів
 стентів
катетеризація

39812-00 Лігування судини шиї у зв’язку з внутрішньочерепною аневризмою
39806-00 Кліпування внутрішньочерепної проксимальної артерії
Примітка:

Виконується у зв’язку з внутрішньочерепною
артеріовенозною мальформацією

аневризмою

39800-00 Кліпування мозкової аневризми
39815-00 Облітерація каротидно-кавернозної фістули
Включено: поєднана шийна і внутрішньочерепна процедура

ВИСІЧЕННЯ
12

Біопсія головного мозку або його оболонок

39703-00

Біопсія головного мозку через трепанаційні отвори
Закрита біопсія головного мозку
Виключено: те саме з нейроендоскопією (40903-01 [12])

40903-01 Біопсія головного мозку за допомогою нейроендоскопії
Внутрішньошлуночкова нейроендоскопія з біопсією
Включено: трепанаційні отвори

39706-00 Біопсія головного мозку за допомогою остеопластичної краніотомії
Відкрита біопсія головного мозку
Включено: остеопластичний клапоть

39703-02 Біопсія оболонок головного мозку через трепанаційні отвори

або

Закрита біопсія оболонок головного мозку

39706-02 Біопсія оболонок головного мозку за допомогою остеопластичної краніотомії
Відкрита біопсія оболонок головного мозку
Включено: остеопластичний клапоть

13

Висічення ураженої ділянки черепа
Включено: те саме у зв’язку з інфекцією

39700-00 Висічення ураженої ділянки черепа
Кодуйте також, якщо здійснюється:

краніопластика (40600 [23])

39906-00 Краніектомія у зв’язку з інфекцією черепа
Краніектомія у зв’язку з остеомієлітом
Некректомія черепа у зв’язку з інфекцією
Видалення інфікованого клаптя шкіри черепа
Секвестректомія черепа

14

Видалення внутрішньочерепної гематоми або абсцесу
Виключено:

дренування через трепанаційні отвори (39600, 39900 [8])
післяопераційне
повторне
відкриття
місця
краніотомії
краніектомії (39721-00 [10])

або

39603-00 Видалення внутрішньочерепної гематоми через остеопластичну краніотомію
Видалення внутрішньочерепної гематоми через остеопластичний клапоть

39603-01 Видалення внутрішньочерепної гематоми через краніектомію
39903-00 Видалення внутрішньочерепного абсцесу
15

Видалення внутрішньочерепної ураженої ділянки
Виключено: те саме з хірургічною операцією на основі черепа (39640-00, 39642-00,
39646-00, 41581-00, 39650-00, 39653-00, 39658-00, 39660-02, 39662-02, 90032-00 [17])

39712-00 Видалення ураженої ділянки оболонок головного мозку
39709-00 Видалення ураженої ділянки головного мозку
Часткова лобектомія головного мозку у зв’язку з пухлиною

39712-03 Видалення внутрішньошлуночкового ураження
39709-01 Видалення ураженої ділянки стовбура головного мозку
39709-02 Видалення ураженої ділянки мозочка
41575-00 Видалення ураженої ділянки мосто-мозочкового кута
Видалення невриноми слухового нерва
Включено: те саме за допомогою краніотомії

39712-04 Видалення іншого внутрішньочерепного ураження

Видалення внутрішньочерепної пухлини БДВ
Виключено: краніофарингіома (39712-02 [125])
внутрішньочерепна нейробластома (43987-02 [80])
те саме з залученням підскроневої ямки (41581-00 [17])
те саме, що стосується шишкоподібного тіла (39712-01 [122])
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Інше внутрішньочерепне висічення
Виключено: висічення шляхом хірургічної операції на основі черепа (39640-00, 39642-00,
39646-00, 41581-00, 39650-00, 39653-00, 39658-00, 39660-02, 39662-02, 90032-00 [17])

39718-00 Видалення кісти головного мозку
Марсупіалізація кісти головного мозку
Видалення арахноїдальної кісти

39803-00 Висічення внутрішньочерепної артеріовенозної мальформації
40703-00 Кортикектомія головного мозку
Кортикальна резекція головного мозку
Виключено: топектомія (40703-01 [16])

40703-02 Часткова лобектомія головного мозку
Амігдало-гіпокампектомія
Гіпокампектомія
Виключено: те саме у зв’язку з пухлиною (39709-00 [15])

40700-00 Передній розтин мозолистого тіла
Калозотомія
Розділення мозолистого тіла

40703-01 Топектомія
40706-00 Гемісферектомія
17

Хірургічна операція на основі черепа у зв’язку з ураженням
Включено: будь-яка пов’язана з цим відновлювальна або реконструктивна хірургічна
операція
те саме у зв’язку з ураженнями судин

39640-00 Видалення ураженої ділянки з передньої черепної ямки
Включено: краніотомія
відновлення твердої мозкової оболонки
радикальне висічення основи черепа

39642-00 Видалення ураженої ділянки з передньої черепної ямки з очищенням ділянок
розповсюдження процесу на придаткові пазухи носа
Включено: відновлення твердої мозкової оболонки
фронтальна краніотомія
латеральна ринотомія
радикальне висічення основи черепа

39646-00 Видалення ураженої ділянки з залученням передньої черепної ямки з
радикальним видаленням ділянок розповсюдження процесу на придаткові пазухи
носа та очної ямки
Включено: декомпресія зорового нерва

відновлення твердої мозкової оболонки
фронтальна краніотомія
латеральна ринотомія
радикальне висічення основи черепа

41581-00 Видалення ураженої ділянки з підскроневої ямки
39650-00 Видалення ураженої ділянки з середньої черепної та підскроневої ямок
Включено: розділення та реконструкція виличної дуги

90032-00 Видалення ураженої ділянки з задньої черепної ямки
Включено: з використанням
 транслабіринтного
 трансмастоїдного
 трансорального

доступу

39653-00 Видалення ураженої ділянки петроклівальної області та схилу
Включено: з використанням
 інфратенторіального
 супратенторіального

доступу

39658-00 Висічення ураженої ділянки схилу
Включено: з використанням
 трансмаксилярного
 трансорального

доступу

39660-02 Висічення ураженої ділянки кавернозної пазухи
Включено: з виділенням внутрішньочерепної частини сонної артерії

39662-02 Висічення ураженої ділянки великого отвору
Включено: з використанням
 віддалено-латерального субокципітального
 транскондилярного

доступу

ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)
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Вентрикулостомія

▼0634
Виключено:

шунт для спинномозкової рідини (40003 [5])
встановлення зовнішнього вентрикулярного дренажу (39015-00

40000-00 Вентрикулоцистерностомія
Операція Торкільдсена

40012-00 Ендоскопічна вентрикулостомія третього шлуночка
Включено: розтин прозорої перетинки

40012-01 Вентрикулостомія третього шлуночка
Включено: розтин прозорої перетинки

20

Відновлення твердої мозкової оболонки
Пересадка твердої мозкової оболонки (жирового трансплантата)

[3])

Дурапластика
Відновлення оболонок головного мозку
Кодуйте також, якщо здійснюється:

отримання жиру для трансплантата з окремого надрізу (45018-04 [1666])
Виключено: те саме з:

внутрішньочерепною декомпресією (40106-00, 40106-01 [9])

закриттям засувки (40339-00 [22])

репозицією перелому черепа (39612 [25])
 операцією на основі черепа у зв’язку з ураженням передньої черепної ямки (39640-00,
39642-00, 39646-00 [17])

39615-00 Відновлення твердої мозкової оболонки за допомогою краніотомії
Відстрочене відновлення твердої мозкової оболонки після перелому черепа за допомогою
краніотомії
Виключено: те саме з краніопластикою (39615-01 [20])

39615-00 Відновлення твердої
краніопластикою

мозкової

оболонки

за

допомогою

краніотомії

з

Відстрочене відновлення твердої мозкової оболонки після перелому черепа за допомогою
краніопластики
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Екстра-інтракраніальне шунтування

39818-00 Екстра-інтракраніальне шунтування за допомогою поверхневої скроневої артерії
90006-00 Екстра-інтракраніальне шунтування за допомогою променевої артерії
39821-00 Екстра-інтракраніальне шунтування за допомогою підшкірної вени
22

Інше відновлення головного мозку або його оболонок

39800-01 Укріплення церебральної аневризми
40109-00 Усунення мозкової грижі
Висічення й закриття мозкової грижі
Усунення :
 грижі мозкових оболонок
 менінгоенцефалоцеле

40339-00 Закриття засувки
Включено: дурапластика

РЕКОНСТРУКЦІЯ
23

Краніопластика
Реконструктивна краніопластика
Включено:
Жировий трансплантат
Також кодуйте, якщо здійснюється:
 висічення ураженої ділянки черепа (39700-00 [13])
 отримання жиру для трансплантата з окремого надрізу (45018-04 [1666])

Виключено: те саме стосовно перелому черепа (39606, 39609-01, 39609-02, 39612 [25])
те саме з внутрішньочерепною процедурою — код
краніопластики
пропускається

40600-00 Краніопластика з установкою черепної пластини
Заміна черепної пластини

40600-01 Краніопластика з використанням кісткового трансплантата
Кістковий трансплантат черепа

40600-02 Краніопластика з використанням черепного клаптя
Відновлення черепа за допомогою кісткового клаптя
Заміна
черепного клаптя
Ревізія

40600-03 Інша краніопластика




Краніальна остеопластика
Краніопластика
Відновлення черепа

БДВ

РЕВІЗІЯ
24

Ревізія внутрішньочерепного шунта для спинномозкової рідини

▼0634
Включено: видалення та повторне встановлення шунта для спинномозкової рідини
заміна шунта для спинномозкової рідини
Виключено:

ревізія дистального кінця:
 передсердя (90200-00 [605])
 очеревина (90330-00 [1001])
 плевра (90174-00 [557])

40009-00 Ревізія вентрикулярного шунта
40009-01 Ревізія цистернального шунта
ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
25

Процедури, пов’язані з переломом черепа
Краніопластика у зв’язку з переломом черепа

39606-00 Підняття вдавлених фрагментів закритого перелому черепа
Репозиція закритого вдавленого перелому черепа

39606-01 Репозиція закритого перелому черепа
Ліквідація закритого осколкового перелому черепа
Включено: внутрішньокісткова фіксація

39609-00 Хірургічна обробка складного перелому черепа
39609-01 Підняття вдавлених фрагментів при складному переломі складного перелому
черепа
Репозиція складного вдавленого перелому черепа

39612-00 Підняття вдавлених фрагментів складного перелому черепа з відновленням
твердої мозкової оболонки та головного мозку
Репозиція складного вдавленого перелому черепа з відновленням твердої мозкової
оболонки та головного мозку
Виключено:

відстрочене відновлення твердої мозкової оболонки після перелому
черепа (39615 [20])

39609-02 Репозиція складного перелому черепа
Репарація складного осколкового перелому черепа
Включено: внутрішньокісткова фіксація

39612-01 Репозиція складного перелому черепа з відновленням твердої мозкової оболонки
та головного мозку
Репарація складного осколкового перелому черепа, відновлення твердої мозкової
оболонки та головного мозку
Включено: внутрішньокісткова фіксація
Виключено:
(39615 [20])
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відстрочене відновлення твердої мозкової оболонки після перелому черепа

Функціональна внутрішньочерепна стереотаксична процедура

▼0633
40801-00 Функціональна внутрішньочерепна стереотаксична процедура
Стереотаксична:
 цингулотомія
 палідотомія
 таламотомія
Включено: ангіографія
встановлення фіксуючої рамки
комп’ютерне визначення координат
комп’ютерна томографія [КТ]
видалення ушкодженої ділянки
магнітно-резонансна томографія [МРТ]
фізіологічна локалізація
деструкція
націлювання
вентрикулографія

28

Інші процедури на черепі, головному мозку та його оболонках

90007-00 Інші діагностичні процедури на черепі, головному мозку та його оболонках
Примітка: Стосовно нехірургічних діагностичних інтервенцій див. Клас 19
Виключено: біопсія черепа (50200-00 [1560])

90007-01 Інші процедури на черепі
Краніектомія БДВ
Розріз та дренування синуса
Видалення черепної пластини

Виключено: видалення стороннього тіла з черепа (90569-00 [1556])

90007-02 Інші процедури на головному мозку або його оболонках
Хороїдна плексектомія
Кюретаж головного мозку або його оболонок
Санація головного мозку або його оболонок
Декортикація оболонок головного мозку
Висічення:
 головного мозку або його оболонок БДВ
 ушкодження головного мозку БДВ
Розріз головного мозку БДВ
Лоботомія головного мозку
Лізис спайок кори головного мозку
Відновлення головного мозку БДВ
Трактотомія головного мозку

СТРУКТУРИ ХРЕБТОВОГО КАНАЛУ ТА СПИННОГО МОЗКУ
ОБСТЕЖЕННЯ
29

Обстеження структур хребтового каналу та спинного мозку

▼0629
90011-05 Стереотаксична локалізація спинного мозку
Стереотаксична локалізація для операції на спинному мозку
Включено: ангіографія
встановлення фіксуючої рамки
комп’ютерне визначення координат
комп’ютерна томографія [КТ]
магнітно-резонансна томографія [МРТ]
фізіологічна локалізація
націлювання
Кодуйте також:
 виконані хірургічні операції
Виключено:

функціональна стереотаксична процедура (39121-00 [58])
кордотомія (39121 [58])
трактотомія (39121 [58])
встановлення фіксуючої рамки

НАКЛАДАННЯ, ВВЕДЕННЯ, ВИДАЛЕННЯ
30

Люмбальна пункція

39000-00 Люмбальна пункція
Поперековий прокол

31

Процедури накладання, введення та видалення стосовно хребця або
міжхребцевого диска

39013-00 Введення агента у (зигоапофізеальний) фасетковий суглоб
Ін’єкція у фасетковий суглоб:
 кортикостероїда

 місцевого знеболювального

39013-01 Введення агента в реброво-поперечний суглоб
Ін’єкція в реброво-поперечний суглоб:
 кортикостероїда
 місцевого знеболювального

40336-00 Введення хемонуклеолітичного агента в диск
Ін’єкція хімопапаїну в міжхребцевий простір

90027-00 Міждискова терапія
Міждискова електротермічна терапія [IDET]
Міждискова терапія (черезшкірна) за допомогою:
 електротермічного катетера
 радіочастотного випромінювання (термокоагуляція)
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Епідуральна ін’єкція

▼0031
Включено:

спінальна катетеризація

Примітка:

Застосовується при знеболюванні

Виключено:

епідуральна інфузія (див. блок [33])
те саме під час пологів і розродження (див. блок [1333])
те саме для операційної анестезії (92508 [1909])

18216-27 Епідуральна ін’єкція місцевого знеболювального
18216-28 Епідуральна ін’єкція опіоїда
90028-00 Епідуральна ін’єкція стероїда
90018-00 Епідуральна ін’єкція іншої або комбінованої лікарської субстанції
18230-00 Епідуральна ін’єкція нейролітичного засобу
39140-00 Епідуральна ін’єкція для лізису спайок
Епідуральні:
 розділення спайок
 нейропластика
Епідуроліз
Епідуропластика
Перидуральне розділення спайок
Процедура катетеризації за методом Раца
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Включено:

епідурограма

Примітка:

Виконується під контролем методів візуалізації

Епідуральна інфузія

▼0031
Включено:

спінальна катетеризація

Примітка:

Застосовується при знеболюванні

Виключено:

епідуральна ін’єкція (див. блок [32])
те саме під час пологів і розродження (див. блок [1333])
те саме для операційної анестезії (92508 [1909])

18216-00 Епідуральна інфузія місцевого знеболювального
18216-03 Епідуральна інфузія опіоїда
90028-01 Епідуральна інфузія стероїда
18216-06 Епідуральна інфузія іншої або комбінованої лікарської субстанції
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Каудальна ін’єкція

▼0031
Включено:

спінальна катетеризація

Примітка:

Застосовується при знеболюванні

Виключено:

каудальна інфузія (див. блок [35])
те саме під час пологів і розродження (див. блок [1333])
те саме для операційної анестезії (92508 [1909])

18216-29 Каудальна ін’єкція місцевого знеболювального
18216-30 Каудальна ін’єкція опіоїда
90028-02 Каудальна ін’єкція стероїда
90019-00 Каудальна ін’єкція іншої або комбінованої лікарської субстанції
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Каудальна інфузія

▼0031
Включено:

спінальна катетеризація

Примітка:

Застосовується при знеболюванні

Виключено:

каудальна ін’єкція (див. блок [34])
те саме під час пологів і розродження (див. блок [1333])
те саме для операційної анестезії (92508 [1909])

18216-09 Каудальна інфузія місцевого знеболювального
18216-12 Каудальна інфузія опіоїда
90028-03 Каудальна інфузія стероїда
18216-15 Каудальна інфузія іншої або комбінованої лікарської субстанції
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Спінальна ін’єкція

▼0031
Ін’єкція в:
 інтратекальний простір
 субарахноїдальний простір спинного мозку
Включено:

спінальна катетеризація

Примітка:

Застосовується при знеболюванні

Виключено:

каудальна:
 інфузія (див. блок [35])
 ін’єкція (див. блок [34])
спінальна інфузія (див. блок [37])
те саме під час пологів і розродження (див. блок [1333])
те саме для операційної анестезії (92508 [1909])

18216-31 Спінальна ін’єкція місцевого знеболювального
Включено:

інтратекальне тестування

18216-32 Спінальна ін’єкція опіоїда
Включено:

інтратекальне тестування

90028-04 Спінальна ін’єкція стероїда
Включено:

інтратекальне тестування

90020-00 Спінальна ін’єкція іншої або комбінованої лікарської субстанції
Включено:

інтратекальне тестування

18230-01 Спінальна ін’єкція нейролітичного засобу
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Спінальна інфузія

▼0031
Інфузія в:
 інтратекальний простір
 субарахноїдальний простір спинного мозку
Включено:

інтратекальне тестування
спінальна катетеризація

Примітка:

Застосовується при знеболюванні

Виключено:

каудальна:
 інфузія (див. блок [35])
 ін’єкція (див. блок [34])
спінальна ін’єкція (див. блок [36])
те саме під час пологів і розродження (див. блок [1333])
те саме для операційної анестезії (92508 [1909])

18216-18 Спінальна інфузія місцевого знеболювального
18216-21 Спінальна інфузія опіоїда
90028-05 Спінальна інфузія стероїда

18216-24 Спінальна інфузія іншої або комбінованої лікарської субстанції
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Спінальна кров’яна латка

18233-00 Спінальна кров’яна латка
Епідуральна ін’єкція крові для кров’яної латки
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Введення спінального катетера, інфузійного пристрою або насоса
Примітка:

Виконується для:
 лікування хронічної спастичності
 знеболювання

39125-00 Введення або заміна спінального катетера
Введення або заміна катетера:
 каудального
 епідурального
 інтратекального
 субарахноїдального
Виключено:

те саме з:

введення терапевтичного агента (Див. Алфавітний покажчик: Введення/визначене
місце/спінальний)
введення імплантованого пристрою для спінальної інфузії або насоса (39127-00 [39])

39127-00 Введення імплантованого пристрою для спінальної інфузії або насоса
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Включено:

під’єднання насоса до катетера
завантаження резервуара
програмування насоса
спінальна катетеризація

Виключено:

те саме з заміною (39126-00 [56])

Видалення спінального катетера, інфузійного пристрою або насоса

39133-01 Видалення спінального катетера
Виключено: те саме при під’єднанні до імплантованого пристрою для спінальної
інфузії або насоса (39133-02 [40])
те саме з заміною (39125-00 [39])

39133-02 Видалення імплантованого пристрою для спінальної інфузії або насоса
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Включено:

видалення катетера

Виключено:

те саме з заміною (39126-00 [56])

Встановлення та видалення дренажу спинномозкової рідини

▼0634
Виключено:

шунт спинномозкової рідини (40006-00, 40009-05 [42], 40009-02 [56])

40018-00 Встановлення люмбального дренажу спинномозкової рідини
Встановлення зовнішнього люмбального дренажу

Заміна
Ревізія

люмбального дренажу спинномозкової рідини

90008-00 Видалення люмбального дренажу спинномозкової рідини
Виключено:
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те саме з заміною (40018-00 [41])

Встановлення та видалення шунта спинномозкової рідини
Виключено:

люмбальний дренаж спинномозкової
[41])
ревізія спінального шунта (40009-02 [56])

рідини

(40018-00,

90008-00

40006-00 Встановлення спінального шунта
▼0634
Встановлення люмбоперитонеального шунта
Виключено:

те саме з ламінектомією (40342-00 [42])

40342-00 Встановлення шунта спинномозкової рідини з ламінектомією
Процедура, що виконується при сирінгомієлії та гідромієлії
Включено:

сирінгоперитонеальне шунтування
сирінгоплевральне шунтування

40009-05 Видалення спінального шунта
▼0634
Видалення люмбоперитонеального шунта
Виключено: те саме з заміною (40009-02 [56])
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Введення, заміна або видалення епідуральних електродів
Примітка:

Застосовується при знеболюванні

39130-00 Черезшкірне введення епідуральних електродів
Черезшкірні:
 введення
в
товщу тканин
 нанизування
 тунелізація
Включено:

епідуральних
електродів

пробна стимуляція в ході операції

39139-00 Введення епідуральних електродів шляхом ламінектомії
Заміна
Ревізія
Включено:

епідуральних електродів через відкритий доступ
пробна стимуляція в ході операції

39131-00 Регулювання положення епідуральних електродів
Ревізія епідуральних електродів

39137-00 Заміна епідуральних електродів
Включено:

пробна стимуляція в ході операції

Виключено:
[43])

те саме з заміною епідуральних електродів шляхом ламінектомії (39139-00

39136-01 Видалення епідуральних електродів
Виключено:

те саме з заміною:
 шляхом ламінектомії (39139-00 [43])
 БДВ (39137-00 [43])

РОЗРІЗ
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Кордотомія або мієлотомія
Виключено:

черезшкірна спінальна кордотомія (39121-00 [58])

39124-00 Кордотомія
Спінальна трактотомія
Включено:

ламінектомія

39124-01 Мієлотомія
Включено:

ламінектомія

39124-02 Процедура над зоною входу задніх корінців в спинний мозок [DREZ-зона]
Процедура щодо ураження DREZ-зони
Включено:
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ламінектомія

Декомпресія шийного відділу спинного мозку
Декомпресійна ламінектомія шийного відділу спинного мозку
Включено:

пересадка кістки
шийна дискектомія
пересадка жирового трансплантата
ламінопластика за типом «відкритих дверей»
те саме при стенозі спинномозкового каналу

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• декомпресія корінців спинномозкових нервів (ризоліз)

забір:
 кісткового трансплантата через окремий розріз (47726-00 [1563])
 жиру для трансплантації через окремий розріз (45018-04 [1666])

40331-00 Декомпресія шийного відділу спинного мозку, 1 рівень
40332-00 Декомпресія шийного відділу спинного мозку з переднім спондилодезом, 1 рівень
Кодуйте також, якщо здійснюється:

внутрішня фіксація (48678-00, 48681-00, 48684-00 [1390])

40334-00 Декомпресія шийного відділу спинного мозку, ≥ 2 рівнів
40335-00 Декомпресія шийного відділу спинного мозку з переднім спондилодезом, ≥ 2
рівнів
Кодуйте також, якщо здійснюється:

внутрішня фіксація (48678-00, 48681-00, 48687-00, 48690-00 [1390])
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Декомпресія грудного або попереково-грудного відділу спинного мозку
Включено:

пересадка жирового трансплантата
ламінопластика за типом «відкритих дверей»
те саме при стенозі спинномозкового каналу

Кодуйте також, якщо здійснюється:
Декомпресія корінців спинномозкових нервів (ризоліз) (40330-00 [49])
забір жиру для трансплантації через окремий розріз (45018-04 [1666])

ризоліз (40330-00 [49])

спондилодез (48642-00, 48645-00, 48648-00, 48651-00, 48660-00, 48669-00
[1389])

40345-00 Декомпресія грудного відділу спинного мозку шляхом костротрансверзектомії
Включено:

видалення ребра
торакальна дискектомія

40348-00 Декомпресія грудного відділу спинного мозку шляхом торакотомії
Включено:

видалення ребра
торакальна:
 дискектомія
 вертебректомія

40351-00 Передня декомпресія попереково-грудного відділу спинного мозку
Передня декомпресія верхньої частини поперекового відділу спинного мозку
Включено:
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дискектомія:
 поперекова
 торакальна

Декомпресія поперекового відділу спинного мозку
Включено:

декомпресія:
 передня
 задня
дискектомія
пересадка жирового трансплантата
ламінектомія
ламінопластика за типом «відкритих дверей»
те саме при стенозі спинномозкового каналу

Кодуйте також, якщо здійснюється:
Декомпресія корінців спинномозкових нервів (ризоліз) (40330-00 [49])

забір жиру для трансплантації через окремий розріз (45018-04 [1666])
Виключено:
00 [47])

передня декомпресія грудно-поперекового відділу спинного мозку (40351-

90024-00 Декомпресія поперекового відділу спинного мозку, 1 рівень
90024-01 Декомпресія поперекового відділу спинного мозку, ≥ 2 рівнів
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Інші процедури з розрізами на спинномозковому каналі та структурах
спинного мозку

Включено:

пересадка жирового трансплантата

Кодуйте також, якщо здійснюється:

забір жиру для трансплантації через окремий розріз (45018-04 [1666])

90031-00 Розріз та дренування спинномозкового каналу та структур спинного мозку
Дренування гематоми спинного мозку:

епідуральної

оболонок мозку

субдуральної

40330-00 Декомпресія корінців спинномозкових нервів
Спінальна:

фасетектомія

фораменотомія

ризоліз

ризотомія
Включено:
Виключено:

відкриття корінців спинномозкових нервів на 1 або кількох рівнях
декомпресія спинномозкових нервів (39330-00 [77])

40112-00 Вивільнення вродженого фіксованого спинного мозку
Примітка: Застосовується при:
 діастематомієлії
 ліпоменінгоцеле

90009-00 Післяопераційне повторне відкриття місця ламінотомії або ламінектомії
▼0039
Примітка: Застосовується при:
 кровотечі
 інфекції

ВИСІЧЕННЯ
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Біопсія спинного мозку або його оболонок

90010-00 Біопсія спинного мозку або його оболонок
Біопсія спінального ураження:

екстрадурального

інтрадурального
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Дискектомія при рецидивуючому ураженні диска
Дискектомія при рецидивуючому ураженні диска шляхом:

ламінектомії

ламінотомії
Висічення міжхребцевого диска при рецидивуючому ураженні диска
Включено:

пересадка жирового трансплантата

Кодуйте також, якщо здійснюється:

забір жиру для трансплантації через окремий розріз (45018-04 [1666])
Виключено:

те саме з протезом міжхребцевого диска (див. блок [59])

40303-00 Дискектомія при рецидивуючому ураженні диска, 1 рівень

40303-01 Дискектомія при рецидивуючому ураженні диска, ≥ 2 рівнів
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Інша дискектомія
Висічення міжхребцевого диска
Включено:

пересадка жирового трансплантата

Кодуйте також, якщо здійснюється:

забір жиру для трансплантації через окремий розріз (45018-04 [1666])
Виключено:

дискектомія при рецидивуючому ураженні диска (40303 [51])
ламінектомія зі встановленням шунта спинномозкової рідини (40342-00

[42])
те саме з протезом міжхребцевого диска (див. блок [59])

48636-00 Черезшкірна люмбальна дискектомія
40333-00 Шийна дискектомія, 1 рівень
Виключено:
00 [46])

те саме з декомпресією шийного відділу спинного мозку (40334-00, 40335-

40333-01 Шийна дискектомія, ≥ 2 рівнів
Виключено:
00 [46])

те саме з декомпресією шийного відділу спинного мозку (40334-00, 40335-

40300-00 Дискектомія, 1 рівень
Дискектомія, 1 рівень, шляхом:

ламінектомії

ламінотомії
Виключено:

черезшкірна люмбальна дискектомія (див. блок 48636-00 [52])
те саме щодо міжхребцевого диска в шийному відділі (40333-00
[52]
те саме з декомпресією:
 поперекового відділу спинного мозку (90024-00 [48])
 грудного або попереково-грудного відділу спинного мозку (40345-00,
40348-00, 40351-00 [47])

40300-00 Дискектомія, ≥ 2 рівнів
Дискектомія, ≥ 2 рівнів, шляхом:

ламінектомії

ламінотомії
Виключено:
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черезшкірна люмбальна дискектомія (див. блок 48636-00 [52])
те саме щодо міжхребцевого диска в шийному відділі (40333-01 [52])
те саме з декомпресією:
 поперекового відділу спинного мозку (90024-01 [48])
 грудного або попереково-грудного відділу спинного мозку (40345-00,
40348-00, 40351-00 [47])

Видалення ураження спинного мозку
Включено:

те саме шляхом ламінектомії

40309-00 Видалення екстрадурального ураження спинного мозку
Видалення екстрадуральних:

абсцесу


пухлини
спинного мозку.

40318-00 Висічення артеріовенозної мальформації спинного мозку
Кліпування артеріовенозної мальформації спинного мозку

40318-01 Видалення інтрамедулярного ураження
Висічення інтрамедулярної пухлини спинного мозку

40312-00 Видалення інтрадурального ураження спинного мозку
Видалення:

інтрадуральної екстрамедулярної пухлини

менінгіоми
спинного мозку.
Виключено:
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висічення:
 артеріовенозної мальформації (40318-00 [53])
 інтрамедулярного ураження (40318-01 [53])
 ураження краніоцервікального переходу (40315-00 [59])

Інші процедури висічення на структурах хребтового каналу або спинного
мозку

90011-06 Інші процедури висічення на структурах хребтового каналу або спинного мозку
ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)
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Відновлення структур хребтового каналу або спинного мозку
Включено:

пересадка жирового трансплантата

Кодуйте також, якщо здійснюється:

забір жиру для трансплантата з окремого надрізу (45018-04 [1666])

40100-00 Ліквідація менінгоцеле спинного мозку
Висічення та закриття менінгоцеле спинного мозку

40103-00 Ліквідація мієломенінгоцеле
Висічення та закриття мієломенінгоцеле спинного мозку
Включено:

шкірний клапоть
пластика методом зустрічних трикутників

90011-02 Інше відновлення структур хребтового каналу або спинного мозку
Відновлення:
спинного мозку
оболонок спинного мозку

БДВ

РЕВІЗІЯ
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Процедури ревізії структур хребтового каналу або спинного мозку

39125-01 Ревізія спінального катетера
39126-00 Ревізія імплантованого пристрою для спінальної інфузії або насоса
Заміна імплантованого пристрою для спінальної інфузії або насоса

40009-02 Ревізія спінального шунта
▼0634
Заміна спінального
Ревізія люмбоперитонеального

шунта

Виключено: ревізія шунта спинномозкової рідини зі сторони очеревини (90330-00
[1001])

ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
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Функціональна стереотаксична процедура на спинному мозку

▼0633
39121-00 Функціональна стереотаксична процедура на спинному мозку
Черезшкірна спінальна:

кордотомія

трактотомія
Включено: ангіографія
фіксація на черепі спеціальної рамки
комп’ютерне визначення координат
комп’ютерна томографія [КТ]
люмбальна функція
магнітно-резонансна томографія [МРТ]
фізіологічна локалізація
деструкція
стимуляція спинного мозку
націлювання
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Інші процедури на структурах хребтового каналу та спинного мозку

40315-00 Процедура у зв’язку з ураженням краніоцервікального переходу, трансоральний
доступ
Дренування абсцесу краніоцервікального переходу
Висічення тіла другого хребця шийного відділу або зуба в зв’язку з ураженням
краніоцервікального переходу
Видалення пухлини краніоцервікального переходу
Кодуйте також, якщо здійснюється:

стабілізація другого шийного хребця (40316-00 [1390])

48691-00 Встановлення протезу міжхребцевого диска, 1 рівень
Встановлення штучного міжхребцевого диска, 1 рівень
Включено: дискектомія
внутрішня фіксація
Кодуйте також, якщо здійснюється:
 декомпресія спинного мозку (40331-00, 40334-00 [46], 40351-00 [47], 90024 [48])

48691-01 Встановлення протезу міжхребцевого диска, ≥ 2 рівнів
Встановлення штучного міжхребцевого диска, ≥ 2 рівнів
Включено: дискектомія
внутрішня фіксація
Кодуйте також, якщо здійснюється:

 декомпресія спинного мозку (40331-00, 40334-00 [46], 40351-00 [47], 90024 [48])

48691-02 Ревізія протезу міжхребцевого диска, 1 рівень
Заміна штучного міжхребцевого диска, 1 рівень
Включено: дискектомія
внутрішня фіксація
Кодуйте також, якщо здійснюється:
 декомпресія спинного мозку (40331-00, 40334-00 [46], 40351-00 [47], 90024 [48])

48691-03 Ревізія протезу міжхребцевого диска, ≥ 2 рівнів
Заміна штучного міжхребцевого диска, ≥ 2 рівнів
Включено: дискектомія
внутрішня фіксація
Кодуйте також, якщо здійснюється:
 декомпресія спинного мозку (40331-00, 40334-00 [46], 40351-00 [47], 90024 [48])

48691-04 Видалення протезу міжхребцевого диска, 1 рівень
Видалення штучного міжхребцевого диска, 1 рівень

48691-05 Видалення протезу міжхребцевого диска, ≥ 2 рівнів
Видалення штучного міжхребцевого диска, ≥ 2 рівнів

90011-00 Інші діагностичні процедури на структурах спинномозкового каналу або
спинного мозку
Примітка: Стосовно нехірургічних діагностичних інтервенцій див. Клас 19

90011-01 Інші процедури на структурах спинномозкового каналу або спинного мозку
Кюретаж спинного мозку або його оболонок
Санація спинного мозку або його оболонок
Експлоративна операція:
спинномозкового каналу
БДВ
корінця спинного мозку
Видалення стороннього тіла зі спинномозкового каналу

ПЕРИФЕРИЧНА НЕРВОВА СИСТЕМА
Включено: периферичні (черепні) (спинномозкові) нерви
симпатичні нерви

ПРИКЛАДАННЯ, ВВЕДЕННЯ, ВИДАЛЕННЯ
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Введення знеболюючого засобу в районі черепного нерва
Блокада знеболюючим черепного нерва
Примітка:

Застосовується при знеболюванні

Виключено:

те саме для операційної анестезії (див. блок [1909])

18234-00 Введення знеболюючого засобу в районі головної гілки трійчастого нерва
18236-00 Введення знеболюючого засобу в районі периферичної гілки трійчастого нерва

18238-00 Введення знеболюючого засобу в районі лицьового нерва
Виключено:

перибульбарна ін’єкція (18240-00 [60])
ретробульбарна ін’єкція (18240-00 [60])

18240-00 Ретробульбарне або перибульбарне введення знеболюючого засобу
18244-00 Введення знеболюючого засобу в районі блукаючого нерва
18246-00 Введення знеболюючого засобу в районі язико-глоткового нерва
18250-00 Введення знеболюючого засобу в районі додаткового спинномозкового нерва
90023-00 Введення знеболюючого засобу в районі іншого черепного нерва
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Введення нейролітичного засобу в черепний нерв
Блокада черепного нерва нейролітичним засобом
Примітка:

Застосовується при знеболюванні

39100-00 Введення нейролітичного засобу в головну гілку трійчастого нерва
Ін’єкція:



алкоголю
фенолу

18290-00 Введення нейролітичного засобу в інший черепний нерв
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Введення засобу в задні первинні гілки спинномозкового нерва
Примітка:

Застосовується при знеболюванні

39013-02 Введення знеболюючого засобу в районі задніх первинних гілок спинномозкового
нерва
Ін’єкція знеболюючого засобу в районі медіальної гілки задніх первинних гілок
спинномозкового нерва
Виключено:

те саме для операційної анестезії (див. блок [1909])

39013-03 Введення нейролітичного засобу в задні первинні гілки спинномозкового нерва
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Введення знеболюючого засобу в районі іншого периферичного нерва
Блокада знеболюючим засобом іншого периферичного нерва
Включено: введення в районі:
 гілки
 сплетення
 корінця

спинномозкового нерва

Примітка:

Застосовується при знеболюванні

Виключено:

те саме:
 для операційної анестезії (див. блок [1909])
 в:
 черепний нерв (див. блок [60], 18282-00 [65])
 задню гілку спинномозкового нерва (39013-02 [62])
 симпатичний нерв (18280, 18284, 18286, 18288 [65])

18242-00 Введення знеболюючого засобу в районі потиличного нерва
Введення знеболюючого засобу в районі підпотиличного нерва

18252-00 Введення знеболюючого засобу в районі шийного сплетення
18248-00 Введення знеболюючого засобу в районі діафрагмального нерва
18254-00 Введення знеболюючого засобу в районі плечового сплетення
18266-00 Введення знеболюючого засобу в районі ліктьового нерва
18266-01 Введення знеболюючого засобу в районі променевого нерва
18266-02 Введення знеболюючого засобу в районі серединного нерва
18256-00 Введення знеболюючого засобу в районі надлопаткового нерва
18258-00 Введення знеболюючого засобу в районі одного міжреберного нерва
18260-00 Введення знеболюючого засобу в районі кількох міжреберних нервів
18262-00 Введення знеболюючого засобу в районі клубово-підчеревного нерва
18262-01 Введення знеболюючого засобу в районі клубово-пахвинного нерва
18262-02 Введення знеболюючого засобу в районі статево-стегнового нерва
18268-00 Введення знеболюючого засобу в районі затульного нерва
18270-00 Введення знеболюючого засобу в районі стегнового нерва
18272-00 Введення знеболюючого засобу в районі підшкірного нерва
18278-00 Введення знеболюючого засобу в районі сідничного нерва
18272-01 Введення знеболюючого засобу в районі заднього великогомілкового нерва
18272-02 Введення знеболюючого засобу в районі підколінного нерва
18272-03 Введення знеболюючого засобу в районі литкового нерва
18264-00 Введення знеболюючого засобу в районі соромітного нерва
18274-00 Введення знеболюючого засобу в районі шийного паравертебрального нерва
Введення знеболюючого засобу в:

ганглій заднього корінця

міжхребцевий отвір
Виключено:

те саме на кількох рівнях (18276-00 [63])

18274-01 Введення знеболюючого засобу в районі грудного паравертебрального нерва
Введення знеболюючого засобу в:
 ганглій заднього корінця

міжхребцевий отвір

Виключено:

те саме на кількох рівнях (18276-00 [63])

18274-02 Введення знеболюючого засобу в районі поперекового паравертебрального нерва
Введення знеболюючого засобу в:
 ганглій заднього корінця

міжхребцевий отвір
Виключено:

те саме на кількох рівнях (18276-00 [63])

18274-03 Введення знеболюючого засобу в районі крижового паравертебрального нерва
Введення знеболюючого засобу в:
 ганглій заднього корінця

міжхребцевий отвір
Виключено:

те саме на кількох рівнях (18276-00 [63])

18274-04 Введення знеболюючого засобу в районі куприкового паравертебрального нерва
Введення знеболюючого засобу в:
 ганглій заднього корінця

міжхребцевий отвір
Виключено:

те саме на кількох рівнях (18276-00 [63])

18276-00 Введення знеболюючого засобу в районі паравертебральних нервів на кількох
рівнях
Введення знеболюючого засобу в:
 ганглій заднього корінця

міжхребцевий отвір

90022-00 Введення знеболюючого засобу в районі іншого периферичного нерва
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Введення нейролітичного засобу в інший периферичний нерв
Блокада нейролітичним засобом іншого периферичного нерва
Включено: введення в:
 гілку
 сплетення
 корінець
Виключено:

спинномозкового нерва

те саме в:
 черепний нерв (див. блок [61])
 задню гілку спинномозкового нерва (39013-03 [62])
 симпатичний нерв (див. блок [66])

18292-00 Введення нейролітичного засобу в інший периферичний нерв
Введення нейролітичного засобу в:
 ганглій заднього корінця

міжхребцевий отвір
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Введення лікувального засобу в районі симпатичної нервової системи
Хімічна абляція симпатичного
стовбура
Хімічна симпатектомія
Блокада симпатичної нервової
системи

знеболюючим або
симпатолітичним засобом

18280-00 Введення знеболюючого засобу в районі клинопіднебінного ганглія
18282-00 Введення знеболюючого засобу в районі нерва каротидного синуса
Виключено:

те саме у зв’язку з хірургічною процедурою — код пропускається

18288-00 Введення знеболюючого засобу в районі черевного сплетення
18288-01 Введення знеболюючого засобу в районі нутрощевого вузла
18284-00 Введення знеболюючого засобу в районі шийного відділу симпатичної нервової
системи
Введення знеболюючого засобу в районі зірчастого вузла

18286-00 Введення знеболюючого засобу в районі грудного відділу симпатичної нервової
системи
18286-01 Введення знеболюючого засобу в районі поперекового відділу симпатичної
нервової системи
18286-02 Введення знеболюючого засобу в районі іншого симпатичного нерва
90029-00 Введення симпатолітичного засобу
Введення (внутрішньоартеріально) (внутрішньовенно):

гуанетидина

фентоламіна
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Введення нейролітичного засобу в симпатичну нервову систему
Хімічна абляція симпатичного
стовбура
Хімічна симпатектомія
Блокада симпатичної нервової
системи

нейролітичним засобом

18292-01 Введення нейролітичного засобу в клинопіднебінний ганглій
18294-00 Введення нейролітичного засобу в черевне сплетення
18294-01 Введення нейролітичного засобу у нутрощевий нерв
18298-00 Введення нейролітичного засобу в шийний відділ симпатичної нервової системи
Введення нейролітичного засобу в зірчастий вузол

18298-01 Введення нейролітичного засобу в грудний відділ симпатичної нервової системи
18296-00 Введення нейролітичного засобу в поперековий відділ симпатичної нервової
системи
18292-02 Введення нейролітичного засобу в інший симпатичний нерв
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Встановлення, заміна
периферичних нервів

або

видалення

електродів

36663-00 Встановлення електродів для стимуляції крижового нерва
Включено: пробна стимуляція в ході операції

для

стимуляції

Кодуйте також, якщо здійснюється:

встановлення нейростимулятора (39134-01 [1604])
Виключено:

те саме з заміною (36664-00 [67])

36665-00 Регулювання положення електродів для стимуляції крижового нерва
Ревізія електродів для стимуляції крижового нерва

36664-00 Заміна електродів для стимуляції крижового нерва
Включено: пробна стимуляція в ході операції

36667-00 Видалення електродів для стимуляції крижового нерва
Виключено:

те саме з заміною (36664-00 [67])

39138-00 Встановлення електродів для стимуляції інших периферичних нервів
Включено: пробна стимуляція в ході операції
Виключено:

те саме з заміною (39137-01 [67])

39131-01 Регулювання положення електродів для стимуляції інших периферичних нервів
Ревізія електродів для стимуляції інших периферичних нервів

39137-01 Заміна електродів для стимуляції інших периферичних нервів
Включено: пробна стимуляція в ході операції

39136-01 Видалення електродів для стимуляції інших периферичних нервів
Виключено:

те саме з заміною (39137-01 [67])

РОЗРІЗ
68

Експлоративна операція на плечовому сплетенні

39333-00 Експлоративна операція на плечовому сплетенні
Виключено: те саме з будь-якою процедурою на плечовому сплетенні — код
пропускається
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Розріз оболонок зорового нерва

42458-00 Розріз оболонок зорового нерва
Розріз піхви зорового нерва
Виключено:

70

те саме як частина операції на основі черепа (39646-00 [17])

Тригемінальна гангліотомія
Екстракраніальна тригемінальна нейротомія

39109-00 Тригемінальна радіочастотна гангліотомія
Радіочастотна абляція

39109-01 Тригемінальна гангліотомія за допомогою балонної компресії

39109-02 Тригемінальна гангліотомія за допомогою ін’єкції
Ін’єкція:



71

алкоголю
гліцерину

Черезшкірна нейротомія первинних задніх гілок спинномозкового нерва

39115-00 Черезшкірна нейротомія первинних задніх гілок спинномозкового нерва
Включено: будь-яка пов’язана з цим спінальна, епідуральна або регіонарна блокада
нерва
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Черезшкірна нейротомія іншого периферичного нерва
Виключено:

те саме:
первинних задніх гілок спинномозкового нерва (39115-00 [71])
трійчастого нерва (ганглія) (39109 [70])

39118-00 Черезшкірна радіочастотна нейротомія для денервації фасеткового суглоба
Включено: радіочастотні:
 абляція
 зондування

39323-00 Інша черезшкірна радіочастотна нейротомія
Включено: радіочастотна:
 абляція
 деструкція ураженої ділянки
термокоагуляція

39118-01 Черезшкірна нейротомія для денервації фасеткового суглоба за допомогою
кріозонда
Включено: радіочастотна:
кріоабляція
кріонейротомія

39323-01 Інша черезшкірна нейротомія за допомогою кріозонда
Включено: радіочастотна:
кріоабляція
кріонейротомія
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Розділення внутрішньочерепного нерва

39016-00 Розділення внутрішньочерепного трійчастого нерва
Видалення ганглія трійчастого нерва
Внутрішньочерепна:

нейректомія у зв’язку з тригемінальною невралгією

тригемінальна нейротомія
Розсічення внутрішньочерепного трійчастого нерва

39500-00 Внутрішньочерепне розсічення присінкового нерва
Внутрішньочерепне розділення присінкового нерва
Включено:

те саме через задню черепну ямку

Виключено:

те саме через:
 ретролабіринтний доступ (41596-00, 41596-02 [331])
 транслабіринтний доступ (41593-00 [331])

39327-03 Розділення іншого внутрішньочерепного нерва
74

Розділення периферичного нерва
Виключено:

те саме через оболонки (піхву) зорового нерва (42548-00 [69])

39324-01 Відкрита нейротомія поверхневого периферичного нерва
39327-01 Відкрита нейротомія глибокого периферичного нерва
Відкрита нейротомія:

екстракраніального нерва

первинних задніх гілок спинномозкового нерва
Виключено:

75

розділення:

внутрішньочерепного нерва (39327-03 [73])

симпатичного нерва (35000, 35003, 35012, 90014-00 [81])

Декомпресія внутрішньочерепного нерва

41569-00 Внутрішньочерепна декомпресія лицьового нерва
Виключено:

те саме з частковою резекцією скроневої кістки (41548-01 [324])

39112-00 Внутрішньочерепна декомпресія іншого черепного нерва
Внутрішньочерепна декомпресія трійчастого нерва

76

Вивільнення карпального каналу та тарзального каналу
Нейроліз для лікування синдрому карпального каналу чи тарзального каналу

39331-00 Ендоскопічне вивільнення карпального каналу
Ендоскопічні:

декомпресія серединного нерва

розділення поперечної зв’язки зап’ястка

39331-01 Вивільнення карпального каналу
Відкриті:

декомпресія серединного нерва

розділення поперечної зв’язки зап’ястка

39330-01 Вивільнення тарзального каналу
77

Інший нейроліз периферичного нерва та нервового стовбура

39312-00 Відкритий нейроліз стовбура міжпучкового периферичного нерва
39330-00 Відкритий нейроліз периферичного нерва, не класифікований в інших рубриках
Декомпресія периферичного нерва БДВ
Виключено:

Декомпресія корінців спинномозкових нервів (40330-00 [49])

те саме з транспозицією нерва (39321-00 [83])

ДЕСТРУКЦІЯ
78

Деструкція нерва

52824-00 Кріотерапія периферичних гілок трійчастого нерва
Примітка:

Застосовується при знеболюванні

ВИСІЧЕННЯ
79

Біопсія нерва

90013-00 Біопсія нерва
80

Видалення ураженої ділянки нерва

39324-02 Видалення ураженої ділянки поверхневого периферичного нерва
Висічення периферичної невроми поверхневого периферичного нерва
Виключено:

внутрішньочерепна нейробластома (43987-02 [80])
неврома Мортона (49866-00 [1534])

39327-02 Видалення ураженої ділянки глибокого периферичного нерва
Висічення периферичної невроми глибокого периферичного нерва
Виключено:

неврома Мортона (49866-00 [1534])

43987-02 Висічення нейробластоми, не класифіковане в інших рубриках
Виключено:
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внутрішньочеревна нейробластома (43987-01 [989])
внутрішньогрудна нейробластома (43987-00 [563])

Хірургічна симпатектомія
Розділення
Нейректомія
Виключено:

симпатичного нерва
повторна операція у зв’язку з попередньою хірургічною
симпатектомією (35006-00, 35009-00, 90015-00 [85])

35003-00 Шийна хірургічна симпатектомія
35003-01 Грудна хірургічна симпатектомія
35000-00 Поперекова хірургічна симпатектомія
35012-00 Крижова хірургічна симпатектомія
Пресакральна хірургічна симпатектомія

90014-00 Інша хірургічна симпатектомія
Періартеріальна хірургічна симпатектомія
Хірургічна гангліоектомія:

клинопіднебінна

симпатична БДВ

82

Інша нейректомія

39324-00 Нейректомія поверхневого периферичного нерва

39327-00 Нейректомія глибокого периферичного нерва
Виключено: внутрішньочерепна нейректомія у зв’язку з тригемінальною
(39106-00 [73])

невралгією

39327-04 Нейректомія внутрішньочерепного нерва
Видалення пухлини черепного нерва
Виключено: внутрішньочерепна нейробластома (43987-02 [80])
видалення пухлини мосто-мозочкового кута (41575-00 [15])

ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)
83

Відновлення нерва або нервового стовбура
Виключено:

вторинне відновлення (39303, 39309 [84])

39300-00 Первинне відновлення нерва
Анастомоз нерва
Зшивання нерва
Виключено:

анастомоз:
 лицевого нерва з додатковим (39503-01 [83])
 лицевого нерва з під’язиковим (39503-00 [83])

39306-00 Первинне відновлення нервового стовбура
Анастомоз нервового стовбура
Зшивання нервового стовбура

39503-00 Анастомоз лицевого і під’язикового нерва
39503-01 Анастомоз лицевого і додаткового нерва
39318-00 Трансплантація нерва
Включено: отримання нерва для трансплантації
39321-00 Транспозиція нерва
Включено: нейроліз

РЕВІЗІЯ
84

Вторинне відновлення нерва або нервового стовбура
Вторинне відновлення нерва або нервового стовбура шляхом:
 анастомоза
 трансплантації
 зшивання

39303-00 Вторинне відновлення нерва
39309-00 Вторинне відновлення нервового стовбура
ПОВТОРНА ОПЕРАЦІЯ
85

Повторна операція у зв’язку з попередньою хірургічною симпатектомією

Включено: те саме після попередньої хімічної симпатектомії
те саме у зв’язку з попередньою неповною хірургічною

симпатектомією

35006-00 Шийна хірургічна симпатектомія, повторна операція
35006-01 Грудна хірургічна симпатектомія, повторна операція
35009-00 Поперекова хірургічна симпатектомія, повторна операція
35009-01 Крижова хірургічна симпатектомія, повторна операція
Пресакральна хірургічна симпатектомія, повторна операція

90015-00 Інша хірургічна симпатектомія, повторна операція
Періартеріальна хірургічна симпатектомія
Клинопіднебінна хірургічна гангліоектомія
Симпатична хірургічна гангліоектомія

повторна операція

ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
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Інші процедури на нервах

90016-00 Інші діагностичні процедури на нервах
Примітка:

Стосовно нехірургічних діагностичних інтервенцій див. Клас 19

90016-01 Інші процедури на нервах
Нейректазія

КЛАС 2

ПРОЦЕДУРИ НА ЕНДОКРИННІЙ СИСТЕМІ
(БЛОКИ 110-129)
ЩИТОПОДІБНА ТА ПРИЩИТОПОДІБНІ ЗАЛОЗИ
ПРИКЛАДАННЯ, ВВЕДЕННЯ, ВИДАЛЕННЯ
110

Процедури прикладання, введення, видалення на щитоподібній та
прищитоподібних залозах

90047-00 Аспірація щитоподібної залози
Черезшкірне [голкове] дренування щитоподібної залози
Виключено: аспіраційна біопсія щитоподібної залози (30094-10 [112])
дренування шляхом розрізу (90047-01 [111])
післяопераційна аспірація щитоподібної залози (90047-02
[111])

РОЗРІЗ
111

Процедури розрізання щитоподібної залози

90047-01 Розріз щитоподібної залози
Дренування гематоми
Дослідження щитоподібної залози
Видалення стороннього тіла
Тироїдотомія БДВ

за допомогою
розрізу

Виключено: післяопераційне дослідження (90047-02 [111])
видалення гематоми шляхом аспірації (90047-00 [110]

90047-02 Повторне відкриття рани щитоподібної залози
▼0039
Повторне відкриття рани щитоподібної залози для:





контролю (післяопераційної) кровотечі
обстеження
дослідження
видалення гематоми

ВИСІЧЕННЯ
112

Біопсія прищитоподібної або щитоподібної залози

30094-01 Черезшкірна [голкова] біопсія прищитоподібних залоз
30075-02 Біопсія прищитоподібних залоз
30094-10 Черезшкірна [голкова] біопсія щитоподібної залози
30075-03 Біопсія щитоподібної залози

113

Паратиреоїдектомія
Паратиреоїдектомія у зв’язку з гіперпаратиреозом

30315-00 Субтотальна паратиреоїдектомія
Парціальна паратиреоїдектомія

30315-01 Тотальна паратиреоїдектомія
114

Тироїдектомія

30310-00 Субтотальна тироїдектомія, однобічна
Висічення ураженої ділянки щитоподібної залози БДВ
Парціальна резекцiя щитовидної залози, однобічна
Істмусектомія щитоподібної залози
Виключено: те
саме
після
попередньої
хірургічної
щитоподібній залозі (30297-02 [114])

операції

на

операції

на

30306-01 Тотальна лобектомія щитоподібної залози, однобічна
Гемітироїдектомія
Виключено: те
саме
після
попередньої
хірургічної
щитоподібній залозі (30297-02 [114])

30308-00 Субтотальна тироїдектомія, двобічна
Гемітироїдектомія з неповною резекцiєю щитоподiбної залози іншої частки
Парціальна резекцiя щитоподiбної залози, двобiчна
Виключено: те
саме
після
попередньої
хірургічної
щитоподібній залозі (30297-02 [114])

операції

на

операції

на

30296-01 Тотальна тироїдектомія
Субтотальна тироїдектомія
Лобектомія щитоподібної залози, двобічна
Виключено: те
саме
після
попередньої
хірургічної
щитоподібній залозі (30297-02 [114])

30297-02 Тироїдектомія після попередньої хірургічної операції на щитоподібній
залозі
Завершення тироїдектомії
Субтотальна тироїдектомія
Тироїдектомія з видаленням загрудинної
щитоподібної залози
Тотальна:
 лобектомія щитоподібної залози,
однобічна
 тироїдектомія

після попередньої
хірургічної операції на
щитоподібній залозі

90046-02 Тироїдектомія з видаленням загрудинної щитоподібної залози
Субтотальна лобектомія (двобічна)
(однобічна) щитоподібної залози
Тотальна (двобічна) (однобічна)
тироїдектомія
Включено:

те саме через:

з видаленням загрудинної
щитоподібної залози






цервікальний доступ
медіастінотомію
стернотомію
торакотомію

Виключено: те
саме
після
попередньої
хірургічної
щитоподібній залозі (30297-02 [114])

116

операції

Інші процедури висічення на щитоподібній чи прищитоподібній
залозах

30313-00 Висічення кісти щитоподібно-язикової протоки
Процедура Сістранка

30314-00 Радикальне висічення кісти або нориці щитоподібно-язикової протоки
Включено:

висічення:
 під’язикової кістки
 щитоподібно-язикової протоки

ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
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Інші процедури на щитоподібній чи прищитоподібній залозах

90040-00 Інші процедури на прищитоподібній залозі
90041-00 Інші процедури на щитоподібній залозі

НАДНИРКОВА ЗАЛОЗА
ВИСІЧЕННЯ
118

Біопсія надниркової залози

30094-02 Черезшкірна [голкова] біопсія надниркової залози
30075-04 Біопсія надниркової залози
119

Адреналектомія
Включено:

те саме стосовно ураженої ділянки надниркової залози

36500-00 Парціальна адреналектомія
36500-01 Тотальна адреналектомія, однобічна
Адреналектомія БДВ

36500-02 Тотальна адреналектомія, двобічна
ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
121

на

Інші процедури на наднирковій залозі

90042-00 Інші процедури на наднирковій залозі
Дослідження надниркової області

ШИШКОПОДІБНА ЗАЛОЗА
ВИСІЧЕННЯ
122

Процедури висічення шишкоподібної залози

30094-11 Черезшкірна [голкова] біопсія шишкоподібної залози
30075-08 Біопсія шишкоподібної залози
39712-01 Видалення ураженої ділянки шишкоподібного тіла
Видалення пінеаломи

ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
123

Інші процедури на шишкоподібній залозі

90043-00 Інші процедури на шишкоподібній залозі
Дослідження області шишкоподібної залози

МОЗКОВИЙ ПРИДАТОК [ГІПОФІЗ]
ВИСІЧЕННЯ
124

Біопсія мозкового придатку

30075-05 Біопсія мозкового придатку, трансфронтальний доступ
30075-06 Біопсія мозкового придатку, транссфеноїдальний доступ
Включено:
трансетмоїдальний
трансназальний

125

доступ

Інша процедура висічення мозкового придатку

39712-02 Видалення краніофарингіоми
39715-00 Парціальне висічення мозкового придатку, транскраніальний доступ
Видалення ураженої ділянки мозкового придатку через транскраніальний доступ
Виключено: краніофарингіома (39712-02 [125])

39715-01 Парціальне висічення мозкового придатку, транссфеноїдальний доступ
Видалення ураженої ділянки мозкового придатку через транссфеноїдальний
доступ
Включено:
трансетмоїдальний
трансназальний

доступ

Виключено: те саме для видалення краніофарингіоми (39712-02 [125])

39715-02 Тотальне висічення мозкового придатку, транскраніальний доступ
Виключено: те саме для видалення краніофарингіоми (39712-02 [125])

39715-03 Тотальне висічення мозкового придатку, транссфеноїдальний доступ
Виключено: те саме для видалення краніофарінгіоми краніофарингіоми (3971202 [125])

ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
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Інші процедури на мозковому придатку

90044-00 Інші процедури на мозковому придатку
Дослідження гіпофізарної ямки

ЗАГРУДНИННА ЗАЛОЗА
ВИСІЧЕННЯ
127

Біопсія загруднинної залози

30094-12 Черезшкірна [голкова] біопсія загруднинної залози
30075-07 Біопсія загруднинної залози
128

Видалення загруднинної залози
Видалення тимоми
Тимектомія

90049-01 Ендоскопічна тимектомія
Медіастіноскопічна
Торакоскопічна
Відеоасистована торакоскопічна [ВАТС]

тимектомія

Виключено: те саме з трансцервікальною тимектомією (38448-02 [128])

38446-04 Видалення загруднинної залози
Включено:

те саме за допомогою:
 медіастінотомії
 стернотомії
 торакотомії

38448-02 Видалення загруднинної залози через цервікальний доступ
Трансцервікальна тимектомія
Включено:

ІНШІ ПРОЦЕДУРИ

ендоскопічне
відеоасистоване

129

Інші процедури на загруднинній залозі

90045-00 Інші процедури на загруднинній залозі
Дослідження району загруднинної залози

КЛАС 3

ПРОЦЕДУРИ НА ОЦІ ТА ЙОГО ПРИДАТКАХ
(БЛОКИ 160-256)
ОЧНЕ ЯБЛУКО
ОБСТЕЖЕННЯ
160

Процедури обстеження очного яблука

42503-00 Офтальмологічне обстеження
Включено:

внутрішньовенне введення барвника
офтальмоскопія
обстеження за допомогою щілинної лампи (біомікроскопа)

Виключено: обстеження ока за допомогою імпресивної цитології рогівки
(11235-00 [1835])
те саме з будь-якою іншою процедурою на оці —
пропускайте код

ВИСІЧЕННЯ
161

Процедури висічення очного яблука

42512-00 Евісцерація очного яблука без імплантації
Евісцерація очного яблука БДВ

42515-00 Евісцерація очного яблука з установленням імплантата
Включено: хрящовий імплантат
інтрасклеральне яблуко
42506-00 Енуклеація очного яблука без імплантації
▼0030
Енуклеація очного яблука БДВ
42509-00 Енуклеація очного яблука з установленням імплантату
Включено: гідроксиапатит (коралін) }
інтегрований } імплантат
глобулярне тіло }

ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)
162

Репарація наскрізної рани очного яблука

Включено: репарація рани ока
42551-00 Репарація наскрізної рани очного яблука зі зшиванням розриву рогівки
Виключено: репарація наскрізної рани, що включає внутрішньоочні структури
(42554-00, 42557-00 [162])

42551-01 Репарація наскрізної рани очного яблука зі зшиванням розриву білкової
оболонки ока
Виключено: репарація наскрізної рани, що включає внутрішньоочні структури
(42554-00, 42557-00 [162])

42551-02 Репарація наскрізної рани очного яблука зі зшиванням розривів рогівки та
білкової оболонки ока
Виключено: репарація наскрізної рани, що включає внутрішньоочні структури
(42554-00, 42557-00 [162])

42554-00 Репарація наскрізної рани очного яблука, що охоплює судинну тканину
Включено:

висічення або відновлення вмісту ока

42557-00 Репарація наскрізної рани очного яблука, що охоплює кришталик або
склисте тіло
Включено:

163

висічення або відновлення вмісту ока

Інші репараційні процедури на очному яблуці

42857-00 Повторне зшиття операційної рани після попередньої інтраокулярної
процедури
Включено:

те саме стосовно одного або кількох з наступних пунктів:
 рогівка
 кант
 білкова оболонка ока

42857-01 Повторне зшиття операційної рани після попередньої інтраокулярної
процедури з висіченням пролапсу райдужки
Включено:

те саме стосовно одного або кількох з наступних пунктів:
 рогівка
 кант
 білкова оболонка ока

90060-00 Інша репарація очного яблука
ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
164

Вторинні процедури після видалення очного яблука
Включено:

процедури на порожній орбіті або очній ямці

Виключено: те саме з:
 енуклеацією очного яблука (42509-00 [161])
 евісцерацією очного яблука (42515-00 [161])

42518-01 Встановлення штучного орбітального імплантату в порожню очну ямку

Включено: хрящовий орбітальний імплантат
Виключено: інтегрований імплантат (42521-01 [164])
остеоінтегрований імплантат (45794-02
[1697])

[1698],

45797-02

[1698],

45797-02

42521-01 Встановлення імплантату в порожню очну ямку
Виключено: остеоінтегрований
[1697])

імплантат

(45794-02

Включено: інтегрований імплантат
вмонтований конформатор

42518-02 Встановлення рухомого інтегрованого штифта в існуючий орбітальний
імплантат
42518-04 Видалення імплантату з порожньої очної ямки
42521-02 Репарація порожньої очної ямки за допомогою шкіряно-жирового
трансплантата
42524-00 Пересадка шкірного трансплантата до порожньої очної ямки, вторинна
процедура
Виключено: пересадка слизової оболонки (42527-00 [164])

42527-00 Ревізія порожньої очної ямки або очної орбіти
Підготовка скороченої очної ямки
Відновлення скороченої очної ямки
Включено:

шкірно-жировий трансплантат
введення:
 форми
 стента
трансплантація слизової оболонки
трансплантація шкіри

Кодуйте також, якщо здійснюється:

введення імпланту в порожню очну ямку (42521-01 [164])

165

Інші процедури на очному яблуці

90061-00 Інші процедури на очному яблуці

ПЕРЕДНІЙ СЕГМЕНТ — РОГІВКА
ПРИКЛАДАННЯ, ВВЕДЕННЯ, ВИДАЛЕННЯ
166

Процедури прикладання, введення або виведення на рогівці

42668-00 Видалення швів рогівки
30061-02 Видалення поверхневого стороннього тіла з рогівки

РОЗРІЗ
167

Процедури розрізу рогівки

42672-00 Розріз рогівки
Примітка: Виконується при коррекції астигматизму

42644-04 Видалення з рогівки заглибленого стороннього тіла
Включено: те саме за допомогою розрізу
Виключено: безрозрізне видалення поверхневого стороннього тіла (30061-02,
42544-01
[166])

90062-00 Радіальна кератотомія
ДЕСТРУКЦІЯ
168

Процедури деструкції на рогівці

42797-03 Процедури деструкції на рогівці
Включено: те саме за допомогою:
 коагуляції
 кріотерапії
 лазеру
 термокаутеризації

ВИСІЧЕННЯ
169

Біопсія рогівки

42692-01 Біопсія рогівки
170

Кератотомія

42647-00 Неповна кератотомія
Висічення:
 рогівки БДВ
 ураженої ділянки рогівки
Виключено: те саме стосовно ураженої ділянки канта (42692-00, 42695-00
[171])
те саме з видаленням птеригія (42686-00 [172])

42810-00 Фототерапевтична кератектомія [ФТК]
Виключено: деструкція ураженої ділянки рогівки (42797-03 [168])

171

Висічення ураженої ділянки канта
Виключено: висічення птеригія (42686-02 [172])

42692-02 Висічення ураженої ділянки канта
42695-00 Висічення ураженої ділянки канта шляхом кератектомії або склеректомії
Кодуйте також, якщо здійснюється:

ламелярна трансплантація (42659-00 [173], 42665-00 [182])

172

Інші процедури висічення на рогівці

42650-00 Деепіталізація рогівки
Видалення епітелію на рогівці
Взяття рогівки для мікроскопічного дослідження чи бактеріологічного посіву
Примітка: Застосовується
стрічкоподібній кератопатії

при

виразці

рогівки,

ерозії

рогівки

чи

42686-00 Висічення птеригія
Виключено: те саме за допомогою лазера

кон’юнктивальний клапоть (42641-01 [255])

ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)
173

Кератопластика

▼0030

Виключено: те саме, якщо перед цим уже виконувалася кератопластика (4265600, 42656-01 [175])

42659-00 Поверхнева трансплантація рогівки
Ламелярна кератопластика

42653-00 Трансплантація повної товщини рогівки
Кератопластика:
 повної товщини
 проникна
 наскрізна

90064-01 Рефракційна кератопластика
Кератомілез
Термокератопластика
Включено: те саме лазером
Виключено: фоторефракційна кератопластика [PRK] (90063-00 [173])

90063-00 Фоторефракційна кератопластика [PRK]
Включено: те саме лазером

90064-00 Інша кератопластика
Ендотеліальна кератопластика
Кератопластика БДВ

174

Інші репараційні процедури на рогівці

90120-00 Встановлення кератопротеза

Встановлення остеоодонтокератопротеза (ООК)

90120-01 Видалення кератопротеза
Видалення остеоодонтокератопротеза (ООК)

42635-00 Репарація перфорації рогівки за допомогою заклеювання
Заклеювання перфорації рогівки тканинним клеєм

42638-00 Кон’юнктивальний клапоть на рогівці
Клапоть Гундерсона

90065-00 Трансплантація стовбурової клітини канта
▼0030
90066-00 Інша репарація рогівки
Виключено: повторна кератопластика (42656-00, 42656-01 [175])

ПОВТОРНА ОПЕРАЦІЯ
175

Процедури повторної операції на рогівці
Кодуйте також, якщо здійснюється:

встановлення кератопротеза (90120-00 [174])

видалення кератопротеза (90120-01 [174])

42656-01 Повторна кератопластика, друга процедура
42656-00 Повторна кератопластика, третя або наступна процедура
ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
176

Інші процедури на рогівці

90067-00 Інші процедури на рогівці

ПЕРЕДНІЙ СЕГМЕНТ — БІЛКОВА ОБОЛОНКА ОКА
Виключено: процедури, пов’язані з утворенням нориці (42746-05, 42749-00 [191])

ПРИКЛАДАННЯ, ВВЕДЕННЯ, ВИДАЛЕННЯ
177

Процедури прикладання, введення та видалення на білковій оболонці
ока

30061-03 Видалення поверхневого стороннього тіла з білкової оболонки ока
42805-00 Встановлення танталових маркерів в білкову оболонку ока
Кодуйте також:

виконання процедур(и) радіотерапії

42801-00 Імплантація аплікатора для брахітерапії ока

Кодуйте також:

брахітерапія ока (15012-00 [1794])

42802-00 Видалення аплікатора для брахітерапії ока
РОЗРІЗ
178

Процедури розрізу білкової оболонки ока

42644-05 Розріз білкової оболонки ока
42644-02 Видалення заглибленого стороннього тіла з білкової оболонки ока
Включено: теж саме розріз
ДЕСТРУКЦІЯ
179

Процедури деструкції на білковій оболонці ока

90068-00 Процедури деструкції на білковій оболонці
ВИСІЧЕННЯ

181

Інші процедури висічення на білковій оболонці ока

42689-00 Висічення пінгвекули
Включено:

те саме за допомогою лазера

90070-01 Інші процедури висічення білкової оболонки ока
Включено:

біопсія

ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)
182

Процедури відновлення білкової оболонки ока

42665-00 Поверхнева трансплантація білкової оболонки ока
Трансплантат клаптини білкової оболонки ока:

ламелярний

поверхневий
Включено:

отримання донорського матеріалу

42662-00 Трансплантація повної товщини білкової оболонки ока
Трансплантат клаптини повної товщини білкової оболонки ока
Включено:

РЕВІЗІЯ

отримання донорського матеріалу

183

Процедури ревізії білкової оболонки ока

90071-01 Процедури ревізії білкової оболонки
Виключено: післяопераційна ревізія склеральної фістулізації (42749-00 [191])

ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
184

Інші процедури на білковій оболонці ока

90072-00 Інші процедури на білковій оболонці ока
ПЕРЕДНІЙ СЕГМЕНТ — РАЙДУЖКА, ВІЙКОВЕ ТІЛО, ПЕРЕДНЯ КАМЕРА
ОКА
ПРИКЛАДАННЯ, ВВЕДЕННЯ, ВИДАЛЕННЯ
185

Процедури прикладання, введення або видалення на райдужці,
війковому тілі та передній камері

42743-00 Промивання передньої камери
42740-02 Введення лікувального засобу в передню камеру
Включено:

через парацентез

Виключено: те саме з промиванням (42743-00 [185])
засоби місцевої дії — код пропускається

РОЗРІЗ
186

Розділення синехій
Лізис спайок:

рогівково-вітреальних

райдужки
Синехіолізис

42761-00 Розділення синехій або рогівково-вітреальних рубців
Включено: те саме лазером

187

Інші процедури розрізу райдужки, війкового тіла та передньої камери

42764-00 Іридотомія
Розсічення райдужки
Іридотомія з трансфіксацією
Сфінктеротомія райдужки
Включено:

те саме за допомогою лазера

42563-00 Видалення стороннього тіла з переднього сегмента ока
Включено:

через розріз

Виключено: те саме з білкової оболонки ока (30061-03 [177], 42644-02 [178])

ДЕСТРУКЦІЯ
188

42806-00

Процедури деструкції на райдужці, війковому тілі та передній камері
ока
Видалення ураження райдужки або циліарного тіла
Включено: те саме лазером
Виключено: деструкція циліарного тіла при глаукомі (42770-00 [191])
лазерна ірідотомія (42764-00 [187])

ВИСІЧЕННЯ
189

Процедури деструкції на білковій оболонці ока

42764-04 Іридектомія
Біопсія райдужки
Коректомія
Висічення ураження райдужки БДВ
Виключено:
те саме з:
 фістулізацією білкової оболонки ока (42746-05 [191])
 повторним зшиттям операційної рани після попередньої
інтраокулярної процедури (42857-01 [163])
 термокаутеризацією білкової оболонки ока (42746-05 [191])
 трефінацією білкової оболонки ока (42746-05 [191])

90074-00 Висічення іншого ураження райдужки, циліарного тіла або передньої
камери ока
Висічення ураження передньої камери ока БДВ

ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)
190

Процедури загоєння райдужки, війкового тіла та передньої камери ока

42764-03 Іридопластика
Кореопластика
Пластика зіниці
Включено: те саме лазером
Виключено: те саме за допомогою фіксації інтраокулярних лінз (42713-00 [203])

ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)
191

Процедури у зв’язку з глаукомою
Кодуйте також, якщо здійснюється:

субкон’юнктивальне введення 5-FU [фторурацилу] (42824-01 [251])

42752-00 Введення водного шунта

Введення дренажного пристрою

42755-00 Видалення водного шунта
Видалення дренажного пристрою

42770-00 Деструкція війкового тіла
Циклокріотерапія
Циклодіаліз
Циклодіатермія
Циклофотокоагуляція
Включено:

те саме лазером

42758-00 Гоніотомія
42746-04 Трабекулектомія
Включено:

периферична трабекулектомія
фістулізація білкової оболонки ока

42782-00 Трабекулопластика
Включено:
те саме лазером
42749-00 Ревізія процедури фістулізації білкової оболонки ока
Процедура проколювання голкою
Ревізія фільтраційної подушки

42746-05 Інші процедури фільтрації (фістулізації) при глаукомі, не класифіковані в
інших рубриках
Фістулізація білкової оболонки ока при глаукомі
Включено:

іридектомія

Виключено: ревізія процедури фістулізації білкової оболонки ока (42749-00
[191])
з трабекулектомією (42746-04 [191])

90075-00 Інші процедури у зв’язку з глаукомою
192

Інші процедури на райдужці, війковому тілі та передній камері ока

90076-00 Інші процедури на райдужці
90076-01 Інші процедури на війковому тілі
90076-02 Інші процедури на передній камері ока

ПЕРЕДНІЙ СЕГМЕНТ — КРИШТАЛИК ОКА
ПРИКЛАДАННЯ, ВВЕДЕННЯ, ВИДАЛЕННЯ
193

Імплантація штучного кришталика ока

Включено:

введення капсулярного стяжного кільця

42703-00 Введення інтраокулярного кришталика в задню
пришивання до райдужки й білкової оболонки ока

камеру

ока

або

Виключено: те саме з заміною (42710-00 [194])

42701-00 Введення інтраокулярної лінзи
Виключено: те саме з заміною (42707-00, 42710-00 [194])

194

Заміна або видалення штучного кришталика ока

42707-00 Заміна інтраокулярного кришталика ока
Включено:

введення капсулярного стяжного кільця

42710-00 Заміна інтраокулярного кришталика ока шляхом введення у задню камеру
ока та пришиванням до райдужки або білкової оболонки ока
Включено:

введення капсулярного стяжного кільця

42704-00 Видалення інтраокулярного кришталика ока
Виключено: те саме з заміною (42707-00, 42710-00 [194])

200

Екстракція кришталика ока
Кодується також при виконання:
 установка інтраокулярної лінзи (див. блок [193])

42698-06 Інтракапсулярна екстракція кришталика ока
42698-07 Факоемульсифікація кришталика ока
Факоемульсифікація катаракти
Включено: аспірація

42698-08 Інша екстракапсулярна екстракція кришталика ока
42731-01 Екстракція кришталика з видаленням склистого тіла
Лімбальна:
 капсулектомія}
 ленсектомія} із вітректомією
Ленсектомія пласкої частини війкового тіла } із вітректомією
Включено:

розділення вітреальних пучків
видалення епіреретинальних мембран

42698-05 Інша екстракція кришталика

Рефракційна лазерна хірургія катаракти (ReLACS)
Видалення катаракти БДВ

ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
203

Інші процедури на кришталику

42737-01 Проколювання задньої капсули кришталика
42734-01 Капсулотомія кришталика
Розсічення кришталика
Включено: те саме лазером

42704-01 Репозиція інтраокулярного кришталика
42713-00

Фіксація інтраокулярної лінзи за домогою нитки для зшивання радужки
Нитка для зшивання радужки McCannell
Включено: виправлення дефекту радужки

90077-00 Інші процедури на кришталику

ВОДЯНИСТА ВОЛОГА, СКЛИСТА ВОЛОГА
ПРИКЛАДАННЯ, ВВЕДЕННЯ, ВИДАЛЕННЯ
204

Аспірація водянистої або склистої вологи
Включено:
введення лікувальних речовин
те саме через парацентез

42740-00 Аспірація водянистої вологи
42740-01 Аспірація склистої вологи

205

Інші процедури прикладання, введення та видалення водянистої або
склистої вологи

42815-00 Видалення скляних замінників
Видалення силіконової олії
ДЕСТРУКЦІЯ
206

Процедури деструкції водянистої або склистої вологи

42791-03 Процедури деструкції на водянистому або склистому тілі
Фібриноліз } водянистого або склистого тіла
Вітреолізіс }
Включено: те саме лазером

ВИСІЧЕННЯ
207

Вітректомія

42719-01 Видалення склистого тіла, лімбальний доступ
Передня (лімбальна) вітректомія
Вітректомія БДВ
Виключено: те саме з:
• капсулектомія (42731-01 [200])
• екстракція кришталика ока (42731-01 [200])

42725-00 Видалення склистого тіла, методика пласкої частини війкового тіла
Первинна вітректомія
Включено:

поділ вітреальних смуг
обмін рідин та газообмін
видалення епіретинальних мембран
заміна склоподібними замінниками (силіконове масло)

Виключено: те саме з:
капсулектомією (42731-01 [200])
екстракцією кришталика (42731-01 [200])

ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
Інші процедури на склистому тілі

208

90078-00 Інші процедури на склистому тілі

ЗАДНІЙ СЕГМЕНТ — СІТКІВКА, СУДИННА ОБОЛОНКА ТА
ЗАДНЯ КАМЕРА ОКА
ПРИКЛАДАННЯ, ВВЕДЕННЯ, ВИДАЛЕННЯ
Процедури прикладання, введення та видалення на сітківці, судинній
оболонці та задній камері ока

209

42740-03 Введення лікарського засобу в задню камеру ока
Задня навколосклеральна ін’єкція засобу сповільненої дії
Включено:

те саме через парацентез

42812-00 Видалення хірургічно імплантованого матеріалу з заднього сегмента ока
Видалення:
 оточуючого силікону
 пучка
 трубки
 імпланта:
 заднього сегмента ока
 сітківки
 склерального (пломби)
Виключено: видалення стороннього тіла із заднього сегмента ока за допомогою
розрізу (42569-00 [210])

РОЗРІЗ

210

Процедури розрізання сітківки, судинної оболонки та задньої камери
ока

42569-00 Видалення стороннього тіла з заднього сегмента ока
Включено:

те саме через розріз

ДЕСТРУКЦІЯ
211

Процедури деструкції сітківки, судинної оболонки та задньої камери
ока

42809-00 Процедури деструкції сітківки, судинної оболонки та задньої камери ока
Деструкція:
 хоріоретинального запалення
 хороідальної неоваскуляризації
 ураження сітківки ока
Транспупіллярна термотерапія
Включено: те саме за допомогою:
 кріотерапії
 діатермії
 лазера
Виключено: те саме при виправленні відшарування сітківки (42773-01, 42776-00
[212])

ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)
212

Загоєння відшарування сітківки
Загоєння розриву сітківки
Включено: введення силікового масла
заміна скловидного тіла
Виключено: ревізія попередньої процедури щодо відшарування сітківки
(42779-00 [213])

42773-01 Пневматична ретинопексія
Включено: повітряна тампонада
кріотерапія
обмін рідин/газообмін
лазерна терапія
Виключено: те саме з:
 пломбуванням білкової оболонки ока (42776-00 [212])
 вітректомією (42725-00 [207])

42776-00 Пломбування білкової оболонки ока
Включено:

повітряна тампонада
діатермія

дренаж субретинальної рідини/газообмін
імплант
вітректомія

Виключено: повторна операція вдавлення склери (42779-00 [213])
42809-01 Загоєння відшарування сітківки за допомогою фотокоагуляції
90079-00 Інше загоєння відшарування сітківки
Загоєння відшарування сітківки БДВ

РЕВІЗІЯ
213

Процедури ревізії сітківки, судинної оболонки та задньої камери ока

42779-00 Ревізія процедури щодо відшарування сітківки
Повторна операція вдавлення склери

ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
214

Інші процедури на сітківці, судинній оболонці та задній камері ока

90080-02 Макулярна транслокація
Макулярна
 репозиція
 ротація
Включено:

те саме з:
хоріосклеральним вкороченням
ретінотомією

Кодуйте також, якщо здійснюється:

вітректомія (див. блок [207])

90080-00 Інші процедури на сітківці або судинній оболонці ока
90080-01 Інші процедури на задній камері ока

ПРИДАТКОВИЙ АПАРАТ ОКА — ЕКСТРАОКУЛЯРНІ М’ЯЗИ
ВИСІЧЕННЯ
215

Процедури висічення на екстраокулярному м’зяі

96232-00 Інші висічення зовнішніх м’язів ока або сухожилка
Біопсія екстраокулярного м’яза або сухожилка

ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)
216

Процедури для лікування косоокості

18366-01 Введення агента у зовнішні м'язи очного яблука при косоокості
Includes: ботулінічний токсин
електроміографія

42848-00 Пересадка м’яза для лікування косоокості
Процедура Хуммельсхайма
Транспозиція екстраокулярних м’язів

42833-00 Процедура для лікування косоокості, що охоплює 1 або 2 м’язи, 1 око
42833-01 Процедура для лікування косоокості, що охоплює 1 або 2 м’язи, обидва ока
42839-00 Процедура для лікування косоокості, що охоплює не менше 3 м’язів, 1 око
42839-01 Процедура для лікування косоокості, що охоплює не менше 3 м’язів,
обидва ока
217

Інше виправлення екстраокулярних м’язів

42854-00 Загоєння розірваного екстраокулярного м’яза
Вивільнення затисненого
екстраокулярного
Лізис спайок
м’яза
Загоєння розриву:

екстраокулярного м’яза або сухожилка

тенонової капсули

РЕВІЗІЯ
218

Процедури ревізії на екстраокулярному м’язі
Виключено: повторна операція (див. блок [219])

42845-00 Накладання швів, 1 око після операції з коррекції косоокості
42845-02 Накладання швів, обидва ока після операції з коррекції косоокості
ПОВТОРНА ОПЕРАЦІЯ
219

Процедури повторної операції на екстраокулярному м’язі

42848-01 Повторна операція з пересадки м’яза у зв’язку з косоокістю
42833-02 Повторна операція для лікування косоокості, що охоплює 1 або 2 м’язи, 1
око, друга процедура
Виключено: те саме через трансплантацію м’яза (42848-01 [219])

42836-00 Повторна операція для лікування косоокості, що охоплює 1 або 2 м’язи, 1
око, третя або подальша процедура
Виключено: те саме через трансплантацію м’яза (42848-01 [219])

ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
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Інші процедури на екстраокулярному м’язі або сухожилку

90081-00 Інші процедури на екстраокулярному м’язі або сухожилку

ПРИДАТКОВИЙ АПАРАТ ОКА — ОЧНА ЯМКА
ПРИКЛАДАННЯ, ВВЕДЕННЯ, ВИДАЛЕННЯ
221

Процедури прикладання, введення або виведення на очній ямці

42824-00 Ретробульбарне введення спирту або іншого препарату
90606-02 Видалення очноямкового імплантату
Включено:
алопластичний
силастичний
синтетичний (штучний)

імплантат

Виключено: те саме з порожньої очної ямки (42518-04 [164])

РОЗРІЗ
222

Орбітотомія

42533-00 Експлораторна орбітотомія
Орбітотомія БДВ
Включено:

дренування

Виключено: те саме з:
 біопсією (42533-01 [224])
 висічення ураження (42542-00 [224])
 видалення стороннього тіла (42542-01 [224])

223

Інші процедури розрізу на очній ямці

42572-00 Дренування абсцесу очної ямки
Виключено: те саме за допомогою орбітотомії (42533-00 [222])

42572-01 Дренування кісти очної ямки
Виключено: те саме за допомогою орбітотомії (42533-00 [222])

ВИСІЧЕННЯ
224

Орбітотомія з біопсією або висіченням
Виключено: те саме з видаленням або заміною кістки (див. блок [227])

42542-00 Експлораторна орбітотомія, передня частина, з висіченням ураження

42543-00 Експлораторна
ураження

орбітотомія,

ретробульбарна

частина,

з

висіченням

42542-01 Експлораторна орбітотомія, передня частина, з видаленням стороннього
тіла
Видалення стороннього тіла з очної ямки, передня частина, з розрізанням

42543-01 Експлораторна
ураження

орбітотомія,

ретробульбарна

частина,

з

висіченням

Видалення стороннього тіла з очної ямки, ретробульбарна частина, з розрізанням

42545-01 Орбітотомія для декомпресії очної ямки за допомогою видалення
внутрішньоорбітального (перибульбарного) (ретробульбарного) жиру
Примітка:

Виконується при дистироїдній хворобі очей

42533-01 Експлораторна орбітотомія з біопсією
225

Екзентерація очної ямки
Евісцерація очної ямки

42536-00 Екзентерація очної ямки
42536-01 Екзентерація очної ямки з трансплантацією шкіри
Виключено: те саме з трансплантацією скроневого м’яза (42536-03 [225])

42536-02 Екзентерація очної ямки з трансплантацією скроневого м’яза
Виключено: те саме з трансплантацією шкіри (42536-03 [225])

42536-03 Екзентерація очної ямки з трансплантацією шкіри та скроневого м’яза
42536-04 Екзентерація очної ямки з видаленням прилеглих структур
42536-05 Екзентерація очної ямки з терапевтичним видаленням виличної кістки
226

Інші процедури висічення очної ямки

42573-00 Висічення дермоїда периорбітальної ділянки, від передньої частини до
орбітальної перетинки
42574-00 Висічення дермоїда периорбітальної ділянки, від задньої частини до
орбітальної перетинки
ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)
227

Орбітотомія з видаленням та заміною кістки
Декомпресійна орбітотомія з видаленням та заміною кістки

42530-00 Експлораторна орбітотомія, що вимагає видалення та заміни кістки

42530-01 Експлораторна орбітотомія з біопсією, що вимагає видалення та заміни
кістки
42539-00 Експлораторна орбітотомія з висіченням ураження, що вимагає видалення
та заміни кістки
42539-01 Експлораторна орбітотомія з видаленням стороннього тіла, що вимагає
видалення та заміни кістки
42545-00 Орбітотомія для декомпресії очної ямки за допомогою фенестрації не
менше ніж 2 стінок

228

Включено:

видалення й заміна кістки

Примітка:

Виконується при дистироїдній хворобі очей

Інші процедури для загоєння на очній ямці

42530-02 Загоєння рани очної ямки
90082-00 Інше загоєння очної ямки
ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
229

Інші процедури на очній ямці

42821-00 Діафаноскопія ока
Ретробульбарна трансілюмінація

90083-00 Інші процедури на очній ямці

ПРИДАТКОВИЙ АПАРАТ ОКА — ПОВІКА
ПРИКЛАДАННЯ, ВВЕДЕННЯ, ВИДАЛЕННЯ
230

Процедури прикладання, введення або виведення на повіці

42869-00 Введення імплантату в повіку
Коригування закриття повіки при паралічі лицевого нерва

18370-03

Введення агента в повіку
Ін'єкційне введення у круговий м'яз ока
Включено: ботулінічний токсин
Примітка: виконується при блефароспазмі
Виключено: при косоокості (18366-01 [216])

РОЗРІЗ
231

Процедури розрізання повіки

90084-00 Розрізання повіки
Розрізання краю повіки

90090-00 Відокремлення блефарорафії
90091-00 Кантотомія
Розширення очної щілини

ВИСІЧЕННЯ
Виключено: клиноподібне висічення повіки на повну товщину (45665-01 [1662])

232

Біопсія повіки

30071-02 Біопсія повіки
233

Інші процедури висічення повіки

42575-00 Висічення кісти тарзальної пластини
Висічення халазіона
Видалення тарзальної кісти

ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)
234

Трансплантація на повіку
Включено:
гортексний
склеральний
шкірний

трансплантат на
повіку

42860-00 Трансплантація на верхню повіку, зі зміщенням назад ретракторів повік, 1
око
42860-01 Трансплантація на верхню повіку, зі зміщенням назад ретракторів повік,
обидва ока
42860-02 Трансплантація на нижню повіку, зі зміщенням назад ретракторів повік, 1
око
42860-03 Трансплантація на нижню повіку, зі зміщенням назад ретракторів повік,
обидва ока
235

Кантопластика
Включено:

висічення тарзального хряща [тарзектомія]

42590-00 Латеральна кантопластика
Кантопластика БДВ

42590-01 Медіальна кантопластика
236

Інші процедури загоєння повіки

42584-00 Тарзорафія
Блефарорафія

Канторафія
Ревізія рубця тарзальної пластини

42854-01 Загоєння медіальної зв’язки повік
30052-01 Загоєння рани повіки
Загоєння розриву повіки

42863-00 Рецесія повіки
Рецесія повіки у зв’язку з:

анофтальмом

ретракцією повіки
Виключено: те саме з трансплантацією на повіку (42860 [234])

42872-00 Елевація брови у зв’язку з паретичним станом
90085-00 Інше загоєння повіки
ВІДНОВЛЕННЯ
237

Процедури відновлення повіки

90095-00 Відновлення повіки за допомогою пересадки волосяного фолікула
ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
238

Процедури корекції трихіазу

42587-00 Корекція трихіазу за допомогою кріотерапії, 1 око
42587-01 Корекція трихіазу за допомогою кріотерапії, обидва ока
42587-02 Лазерна корекція трихіазу, 1 око
42587-03 Лазерна корекція трихіазу, обидва ока
42587-04 Електролізна корекція трихіазу, 1 око
42587-05 Електролізна корекція трихіазу, обидва ока
239

Процедури лікування ектропіона або ентропіона

▼0741
Включено:
висічення тарзального хряща [тарзектомія]
Кодуйте також, якщо здійснюється:

відновлення повіки (45614-00, 45671-01, 45674-01 [1684])

42581-00 Каутеризація ектропіона
42581-01 Каутеризація ентропіона

42866-00 Виправлення ектрпіона або ентропіона шляхом стягнення або вкорочення
нижніх ретракторів
Репозиція задньої пластинки повіки шляхом стягнення або вкорочення нижніх
ретракторів

42866-01 Виправлення ектрпіона або ентропіона за допомогою інших процедур на
нижніх ретракторах
Репозиція задньої пластинки повіки за допомогою інших процедур на нижніх
ретракторах

45626-00 Виправлення ектропіона або ентропіона шляхом накладання швів
Репозиція передньої пластинки повіки

45626-01 Виправлення ектропіона або ентропіона за допомогою клиноподібної
резекції
Виправлення ектропіона за допомогою тарзокон’юнктивального клаптя

240

Інші процедури на повіці

90086-00 Інші процедури на повіці

ПРИДАТКОВИЙ АПАРАТ ОКА — СЛЬОЗОВИЙ АПАРАТ
ПРИКЛАДАННЯ, ВВЕДЕННЯ, ВИДАЛЕННЯ
241

Зондування сльозових проток
Сльозового канальця
Сльозової точки
Носо-сльозової протоки
Включено:

видалення конкремента
те саме з дилатацією та промиванням

42614-01 Зондування сльозових проток, однобічне
42615-01 Зондування сльозових проток, двобічне
242

Введення, заміна або видалення носо-сльозової трубки

42608-01 Введення скляної (пірексової) носо-сльозової трубки/стента
сльозовий/кон’юнктивальний мішок з метою дренування

в

Введення трубки (Лестера) Джонса
Кодуйте також, якщо здійснюється:

кон’юнктиводакріоцисториностомія (42629-00 [247])

дакріоцисториностомія (42623-00 [247])
Виключено: заміна трубки (42614-00, 42615-00 [242])

42608-00 Введення
іншої
носо-сльозової
трубки/стента
сльозовий/кон’юнктивальний мішок з метою дренування
Введення:

трубки Крауфорда

трубки «Монока»

в



силіконової трубки

Кодуйте також, якщо здійснюється:

кон’юнктиводакріоцисториностомія (42629-00 [247])

дакріоцисториностомія (42623-00 [247])
Виключено: заміна трубки (42614-00, 42615-00 [242])

42614-00 Заміна носо-сльозової трубки, однобічна
42615-00 Заміна носо-сльозової трубки, двобічна
42614-02 Видалення носо-сльозової трубки, однобічне
42615-02 Видалення носо-сльозової трубки, двобічне
243

Інші процедури прикладання, введення або видалення на сльозовому
апараті

42620-00 Оклюзія сльозової точки пробкою
Закриття сльозової точки пробкою

90087-00 Видалення пробки зі сльозової точки
РОЗРІЗ
244

Процедури розрізу на сльозовому апараті

42593-01 Розріз сльозової залози
Включено:

видалення конкремента

42617-00 Розріз сльозової точки
Надріз сльозової точки
Включено:

видалення конкремента

42596-00 Розріз сльозового мішка
Видалення стороннього тіла зі сльозового мішка
Включено:

видалення конкремента

42596-03 Інший розріз сльозових проток
Розріз носо-сльозової протоки

ДЕСТРУКЦІЯ
245

Процедури деструкції на сльозовому апараті

42622-00 Оклюзія сльозової точки припаленням
Включено:

ВИСІЧЕННЯ

діатермія

246

Процедури висічення на сльозовому апараті

30075-35 Біопсія сльозової залози
42593-00 Висічення сльозової залози
Дакріоаденектомія
Висічення ураження сльозової залози
Включено:

розріз повікової пелюстки

42596-01 Висічення сльозового мішка
Біопсія сльозового мішка
Висічення ураження сльозового мішка

42605-01 Висічення сльозових проток
Включено:
сльозового канальця
сльозової точки
носо-сльозової протоки

ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)
247

Процедури загоєння на сльозовому апараті

42605-00 Загоєння сльозового канальця
42623-00 Дакріоцисториностомія [ДЦР]
Фістулізація сльозового мішка в носову порожнину
Кодуйте також, якщо здійснюється:

визначення прохідності сльозових проток (42599, 42602 [249])

введення носо-сльозової трубки/стента (42608 [242])
Виключено: повторна операція, друга або подальша процедура (42626-00 [248])
те саме з формуванням кон’юнктивальних клаптів (42629-00 [247])

42629-00 Кон’юнктиводакріоцисториностомія [КДЦР]
Дакріоцисториностомія з формуванням кон’юнктивальних клаптів
Кодуйте також, якщо здійснюється:

визначення прохідності сльозових проток (42599, 42602 [249])

введення носо-сльозової трубки/стента (42608 [242])

90092-00 Загоєння сльозової точки, не класифіковане в інших рубриках
ПОВТОРНА ОПЕРАЦІЯ
248

Процедури повторної операції на сльозових протоках

42626-00 Повторна операція дакріоцисториностомії, друга або подальша процедура
Кодуйте також, якщо здійснюється:

визначення прохідності сльозових проток (42599, 42602 [249])



введення носо-сльозової трубки/стента (42608 [242])

ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
249

Процедури для визначення прохідності сльозових проток
Включено:

введення дренажної трубки/стента (скляного)
(силіконового)

42599-00 Закрита процедура для визначення прохідності системи сльозових
канальців, 1 око
42599-01 Закрита процедура для визначення прохідності системи сльозових
канальців, обидва ока
42602-00 Відкрита процедура для визначення прохідності системи сльозових
канальців, 1 око
42602-01 Відкрита процедура для визначення прохідності системи сльозових
канальців, обидва ока
250

Інші процедури на сльозовому апараті

90088-00 Інші процедури на сльозовому апараті
КОН’ЮНКТИВА
251

Процедури прикладання, введення та видалення на кон’юнктиві

42824-01 Субкон’юнктивальне введення засобу
Включено:

ін’єкція 5-FU [фторурацилу]

Виключено: засоби місцевої дії — код пропускається

30061-04 Видалення поверхневого стороннього тіла з кон’юнктиви
РОЗРІЗ
252

Процедури розрізу кон’юнктиви

42644-03 Видалення заглибленого стороннього тіла з кон’юнктиви
42632-01 Розріз кон’юнктиви
Кон’юнктивальна перитомія

ДЕСТРУКЦІЯ
253

Процедури деструкції кон’юнктиви
Виключено: те саме за допомогою висічення (42683-00 [254])

42677-00 Каутеризація кон’юнктиви
Каутеризація ураження кон’юнктиви

42680-00 Кріотерапія кон’юнктиви
Кріотерапія ураження кон’юнктиви

ВИСІЧЕННЯ
254

Процедури висічення кон’юнктиви

42676-00 Біопсія кон’юнктиви
42683-00 Висічення ураження або тканини кон’юнктиви
▼0030
Висічення кон’юнктивальної кісти
ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)
255

Процедури для загоєння кон’юнктиви

42632-02 Загоєння розриву кон’юнктиви
Виключено: те саме з загоєнням білкової оболонки ока (42551-01, 42551-02
[162])

42641-00 Пересадка слизової оболонки на кон’юнктиву
90093-00 Кон’юнктивопластика
42641-01 Аутокон’юнктивний трансплантат
ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
256

Інші процедури на кон’юнктиві

90089-00 Інші процедури на кон’юнктиві

КЛАС 4

ПРОЦЕДУРИ НА ВУСІ ТА СОСКОПОДІБНОМУ
ВІДРОСТКУ
(БЛОКИ 300-333)
ЗОВНІШНЄ ВУХО
Включено: вушна раковина
зовнішній слуховий канал

ОБСТЕЖЕННЯ
300

Процедури обстеження зовнішнього вуха

90119-00 Отоскопія
ПРИКЛАДАННЯ, ВВЕДЕННЯ, ВИДАЛЕННЯ
301

Процедури прикладання, введення та видалення на зовнішньому вусі

41500-00 Видалення стороннього тіла зі слухового каналу без розрізу
Виключено: видалення тимпаностомічної трубки (41644-00 [312])

РОЗРІЗ
302

Процедури розрізання слухового каналу

41503-00 Видалення стороннього тіла зі слухового каналу через розріз
Виключено: видалення тимпаностомічної трубки (41644-00 [312])

ВИСІЧЕННЯ
303

Процедури висічення на зовнішньому вусі
Виключено: повношарове клиноподібне висічення вуха (45665-02 [1663])

30075-28 Біопсія зовнішнього вуха
30104-00 Висічення преаурикулярного синуса
Радикальне висічення преаурикулярного синуса або кісти

41506-00 Висічення вушного поліпа, зовнішнє вухо
41509-00 Усунення закупорюючого кератоза з зовнішнього слухового проходу
41518-00 Видалення екзостоза з зовнішнього слухового проходу
ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)

304

Процедури загоєння зовнішнього вуха

30052-00 Загоєння рани зовнішнього вуха
41521-00 Корекція стенозу слухового каналу
Включено:

меатопластика

41521-01 Корекція стенозу слухового каналу за допомогою шкірного трансплантата
Включено:

меатопластика

90110-00 Інше загоєння зовнішнього вуха
Загоєння:
 вушної раковини БДВ
 зовнішнього слухового каналу БДВ

ВІДНОВЛЕННЯ
305

Процедури відновлення зовнішнього вуха

41512-00 Відновлення зовнішнього слухового каналу
Меатопластика
Включено:

видалення:
 кістки
 хряща

45662-00 Відновлення зовнішнього слухового каналу у зв’язку з вродженою
атрезією
Виключено: те саме для корекції стенозу слухового каналу (41521-00, 41521-01
[304])

ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
306

Інші процедури на зовнішньому вусі
Включено:

вушна раковина
зовнішній слуховий канал

90111-00 Інші процедури на зовнішньому вусі
Розріз зовнішнього вуха

БАРАБАННА ПЕРЕТИНКА І СЕРЕДНЄ ВУХО
ОБСТЕЖЕННЯ
307

Процедури обстеження зовнішнього вуха

41650-00 Огляд барабанної перетинки, однобічний
Огляд соскоподібної порожнини, однобічний

Виключено: те саме з:
 будь-якою іншою процедурою на вусі — пропускайте код
 санітарною обробкою вуха (41647-00 [308])

41650-01 Огляд барабанної перетинки, двобічний
Огляд соскоподібної порожнини, двобічний
Виключено: те саме з:
 будь-якою іншою процедурою на вусі — пропускайте код
 санітарною обробкою вуха (41647-00 [308])

41629-00 Експлорація середнього вуха
Включено:
видалення стороннього тіла з середнього вуха
Виключено: експлорація під час операції на середньому
пропускайте код

вусі —

ПРИКЛАДАННЯ, ВВЕДЕННЯ, ВИДАЛЕННЯ
308

Процедури прикладання, введення та видалення на барабанній
порожнині або середньому вусі

41755-00 Катетеризація слухової труби
41647-00 Санітарна обробка вуха, однобічна
Видалення вушної сірки (сіркової пробки) з вуха, однобічне

41647-01 Санітарна обробка вуха, однобічна
Видалення вушної сірки (сіркової пробки) з вуха, двобічне

РОЗРІЗ
309

Міринготомія
Міринготомія з:
 аспірацією середнього вуха
 дренуванням абсцесу

41626-00 Міринготомія, однобічна
41626-01 Міринготомія, двобічна
41632-00 Міринготомія, із уведенням трубки, однобічна
41632-01 Міринготомія, із уведенням трубки, двобічна
310

Інші процедури розрізу на барабанній порожнині та середньому вусі

41533-00 Атикотомія
Виключено: те саме з:
 мастоїдектомією (41551-00 [325], 41554-00 [326])
 мірингопластикою (41533-01 [313], 41536-01 [315])
 виправлення кісткового дефекту (41536 [315])

41599-00 Експлорація внутрішнього слухового проходу з декомпресією черепного
нерва
41533-02 Інше розрізання середнього вуха
Розділення:

спайок середнього вуха

барабанної порожнини

ДЕСТРУКЦІЯ
311

Процедури деструкції на барабанній порожнині та середньому вусі

41641-00 Каутеризація перфорованої барабанної перетинки
Діатермія перфорованої барабанної перетинки
Виключено: висічення перфорованої барабанної перетинки (41644-00 [312])

ВИСІЧЕННЯ
312

Процедури висічення на барабанній порожнині та середньому вусі

30075-29 Біопсія середнього вуха
41635-00 Висічення ураження середнього вуха
Вичищення:
холестеатоми
гранульоми
поліпа

середнього вуха

Виключено: видалення ураження гломуса (41620-00, 41623-00 [312])
те саме з:
мірингопластикою (41635-01 [313], 41638-01 [315])
відновленням ланцюга кісточок середнього вуха (41638-00,
41638-01 [315])

41644-00 Висічення краю перфорованої барабанної перетинки
▼0803
Включено:

видалення тимпаностомічної трубки

Виключено: каутеризація перфорованої барабанної перетинки (41641-00 [311])
те саме з мірингопластикою — пропускайте код

41620-00 Видалення ураження гломуса, транстимпанічний доступ
41623-00 Видалення ураження гломуса, трансмастоїдний доступ, з мастоїдектомією
41644-01 Інше висічення середнього вуха
ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)
313

Мірингопластика

41635-01 Висічення ураження середнього вуха з мірингопластикою
Вичищення:

холестеатоми
гранульоми
поліпа

середнього вуха з
мірингопластикою

Виключено: видалення ураження гломуса (41620-00, 41623-00 [312])
те саме з відновленням ланцюга кісточок середнього
(41638-00, 41638-01 [315])

вуха

41527-00 Мірингопластика, трансканальний доступ
Включено:

те саме через розріз Розена

Виключено: те саме з відновленням
(41542-00 [315])

ланцюга

кісточок

середнього

вуха

41530-00 Мірингопластика, завушний або внутрішньовушний доступ
Тимпаностомія, тип I
Включено:

огляд соскоподібного відростка

Кодуйте також, якщо здійснюється:

меатопластика (41512-00 [305])
Виключено: те саме з відновленням
(41542-00 [315])

ланцюга

кісточок

середнього

вуха

41533-01 Мірингопластика з атикотомією
Виключено: те саме з виправленням кісткового дефекту

314

(41536-01 [315])

Інші процедури для загоєння барабанної порожнини та середнього
вуха
Включено:

внутрішній слуховий прохід
барабанна перетинка

90112-00 Інше загоєння барабанної порожнини та середнього вуха
ВІДНОВЛЕННЯ
315

Процедури відновлення барабанної порожнини та середнього вуха

41542-00 Мірингопластика з відновленням ланцюга кісточок середнього вуха
Тимпанопластика, типи II, III, IV та V
Включено:

трансплантат
протез

Виключено: те саме з:
 висіченням ураження середнього вуха (41638-01 [315])
 мастоїдектомією (41554-00, 41563 [326])

41536-00 Атикотомія з відновленням кісткового дефекту
41536-01 Атикотомія з відновленням кісткового дефекту та мірингопластикою

41638-00 Висічення ураження середнього вуха з відновленням ланцюга кісточок
середнього вуха
Вичищення:
холестеатоми
гранульоми
поліпа
Включено:

середнього вуха з відновленням ланцюга
кісточок середнього вуха

трансплантат
протез

Виключено: видалення ураження гломуса (41620-00, 41623-00 [312])
те саме з мірингопластикою (41638-01 [315])

41638-01 Висічення ураження середнього вуха з мірингопластикою та відновленням
ланцюга кісточок середнього вуха
Вичищення:
холестеатоми
гранульоми
поліпа
Включено:

середнього вуха з мірингопластикою та
відновленням ланцюга кісточок
середнього вуха
трансплантат
протез

Виключено: видалення ураження гломуса (41620-00, 41623-00 [312])

ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
316

Інші процедури на барабанній порожнині та середньому вусі
Включено:

внутрішній слуховий прохід
барабанна перетинка

90113-00 Інші процедури на слуховій трубі
90114-00 Інші процедури на барабанній порожнині або середньому вусі

СЛУХОВІ КІСТОЧКИ
Включено:

коваделко
молоточок
стремінце

ВИСІЧЕННЯ
317

Процедури висічення на слухових кісточках

41608-00 Стапедектомія
Включено:

протезування

ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)
318

Процедури загоєння слухових кісточок

41611-00 Мобілізація слухових кісточок
41608-01 Стапедотомія
Включено:

фенестризація за допомогою:
 лазера
 мікросвердла
протезування

ВІДНОВЛЕННЯ
319

Процедури відновлення слухових кісточок

41539-00 Відновлення ланцюга кісточок середнього вуха
Осикулопластика
Включено:

трансплантат
протез

Виключено: те саме з:
 видаленням ураження середнього вуха (41638 [315])
 мастоїдектомією:
 без порушення цілісності стінки (41554-00 [326])
 модифікованою радикальною (41563-00 [326])
 радикальною (41563-01 [326])
 мірингопластикою (41542-00, 41638-01 [315])

ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
320

Інші процедури на слухових кісточках

90115-00 Інші процедури на слухових кісточках
СОСКОПОДІБНИЙ ВІДРОСТОК ТА СКРОНЕВА КІСТКА
ПРИКЛАДАННЯ, ВВЕДЕННЯ, ВИДАЛЕННЯ
321

Процедури прикладання, введення та видалення на соскоподібному
відростку та скроневій кістці

41557-02 Імплантація електромагнітного слухового апарату
Слуховий апарат з кістковою провідністю
Виключено: протез завитки (41617-00 [329])

РОЗРІЗ
322

Процедури розрізу на соскоподібному відростку та скроневій кістці

41557-03 Розріз соскоподібного відростку
ВИСІЧЕННЯ

323

Мастоїдектомія
Виключено: те саме з:
 декомпресією ендолімфатичного мішка (41590 [330])
 імплантацією протеза завитки (41617-00 [329])
 мірингопластика (41551-00, 41560 [325], 41554-00, 41563 [326])
 відновлення ланцюга кісточок середнього вуха (41554-00,
41563 [326])
 часткова резекція скроневої кістки (41584 [324])
 видалення ураження гломуса (41623-00 [312])

41545-00 Мастоїдектомія
Кортикальна мастоїдектомія

41557-00 Модифікована радикальна мастоїдектомія
41557-01 Радикальна мастоїдектомія
41548-00 Видалення мастоїдної порожнини
Кодуйте також, якщо здійснюється:

меатопластика (41512-00 [305])

41564-00 Модифікована радикальна мастоїдектомія з видаленням мастоїдної
порожнини та слухової труби і закриттям зовнішнього слухового каналу
41564-01 Радикальна мастоїдектомія з видаленням мастоїдної порожнини та
слухової труби і закриттям зовнішнього слухового каналу
324

Інші процедури висічення соскоподібного відростка та скроневої
кістки

30244-00 Видалення шилоподібного відростку скроневої кістки
41584-00 Часткова резекція скроневої кістки з мастоїдектомією
41584-01 Часткова резекція скроневої кістки з мастоїдектомією та декомпресією
лицевого нерва
41587-00 Тотальна резекція скроневої кістки
ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)
325

Процедури загоєння соскоподібного відростку та скроневої кістки
Кодуйте також, якщо здійснюється:

меатопластика (41512-00 [305])
Виключено: ревізія мастоїдектомії (41566-01, 41566-02 [327])
те саме з:
 імплантацією протеза завитки (41617-00 [329])
 відновлення ланцюга кісточок середнього вуха (41554-00,
41563 [326])




часткова резекція скроневої кістки (41584 [324])
видалення ураження гломуса (41623-00 [312])

41551-00 Мастоїдектомія без порушення цілісності стінки
Включено:

те саме з атикотомією

41560-00 Модифікована радикальна мастоїдектомія з мірингопластикою
41560-01 Радикальна мастоїдектомія з мірингопластикою
ВІДНОВЛЕННЯ
326

Процедури відновлення соскоподібного відростка та скроневої кістки
Тимпанопластика, типи II, III, IV та V з мастоїдектомією
Включено:

трансплантат

Виключено: те саме при ревізії (41566 [327])

41554-00 Мастоїдектомія без порушення цілісності стінки з мірингопластикою та
відновленням ланцюга кісточок внутрішнього вуха
Включено:

атикотомія

41563-00 Модифікована радикальна мастоїдектомія з мірингопластикою
відновленням ланцюга кісточок внутрішнього вуха

та

41563-01 Радикальна мастоїдектомія з мірингопластикою та відновленням ланцюга
кісточок внутрішнього вуха
РЕВІЗІЯ
327

Процедури ревізії на соскоподібному відростку та скроневій кістці
Включено:

мірингопластика

41566-00 Ревізія мастоїдектомії без порушення цілісності стінки
41566-01 Ревізія модифікованої радикальної мастоїдектомії
41566-02 Ревізія радикальної мастоїдектомії
ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
328

Інші процедури на соскоподібному відростку та скроневій кістці

90116-00 Інші процедури на соскоподібному відростку та скроневій кістці

ВНУТРІШНЄ ВУХО
ПРИКЛАДАННЯ, ВВЕДЕННЯ, ВИДАЛЕННЯ
329

Процедури прикладення, введення та видалення на внутрішньому вусі

41617-00 Імплантація протеза завитка
Включено:

мастоїдектомія

41617-01 Видалення протеза завитка
РОЗРІЗ
330

Процедури розрізу на внутрішньому вусі

41572-00 Лабіринтотомія
Деструкція лабіринту
Розрізання внутрішнього вуха

41590-00 Декомпресія ендолімфатичного мішка
Включено:

мастоїдектомія

41590-01 Декомпресія ендолімфатичного мішка з шунтуванням
Включено:

мастоїдектомія

ВИСІЧЕННЯ
331

Процедури висічення на внутрішньому вусі

30075-30 Біопсія внутрішнього вуха
41593-00 Розтин присінкового нерва, транслабіринтний доступ
41596-00 Розтин присінкового нерва, ретролабіринтний доступ
Виключено: те саме з розтином завиткового нерва (41596-02 [331])

41596-01 Розтин завиткового нерва, ретролабіринтний доступ
Виключено: те саме з розтином присінкового нерва (41596-02 [331])

41596-02 Розтин присінкового та завиткового нервів, ретролабіринтний доступ
ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)
332

Процедури загоєння внутрішнього вуха

41614-00 Закриття фістули вікна завитка
41614-01 Закриття фістули вікна присінка
Закриття перилімфатичної фістули

41614-02 Загоєння вікна завитка
Виключено: те саме для закриття фістули вікна завитка (41614-00 [332])

41615-00 Загоєння вікна присінка
Виключено: те саме для закриття фістули вікна присінка (41614-01 [332])
те саме з будь-якою іншою процедурою на вусі
пропускайте код

90117-00 Інше загоєння внутрішнього вуха
Фенестрація внутрішнього вуха (включно з трансплантацією шкіри)
Загоєння:
завитка
БДВ
лабіринта
Пересадка венозного трансплантата у порожнину фенестрації

ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
333

Інші процедури на внутрішньому вусі
Включено:

завиток
внутрішній слуховий канал
лабіринт

90118-00 Інші процедури на внутрішньому вусі
Ін’єкція у внутрішнє вухо

—

КЛАС 5

ПРОЦЕДУРИ НА НОСІ, РОТІ І ГЛОТЦІ
(БЛОКИ 370-422)
НІС
ОБСТЕЖЕННЯ
370

Процедури з обстеження носа

41653-00 Обстеження носової порожнини та/або носоглоткового простору
Дренування гематоми у носовій порожнині
Виключено: те саме з будь-якою іншою процедурою на носі, роті і глотці —
не кодується
те саме з біопсією (41761-00 [375])

41764-00 Назальна ендоскопія
Риноскопія
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• біопсія носоглотки (41761-00 [375])

41764-01 Синусоскопія
▼0807
41653-01 Інші діагностичні процедури на носі
Примітка: Стосовно нехірургічних діагностичних втручань див. Клас 19

ПРИКЛАДАННЯ, ВВЕДЕННЯ, ВИДАЛЕННЯ
371

Процедури на носі, пов’язані з прикладанням, введенням або
видаленням

41907-00 Введення назальної септальної кнопки
РОЗРІЗ
372

Процедури на носі, пов’язані з розрізом

41659-00 Видалення стороннього тіла з носової порожнини
41683-00 Розділення спайок у носі
41683-01 Розділення спайок у носі з введенням стента
ДЕСТРУКЦІЯ
373

Зупинка носової кровотечі
Виключено: те саме шляхом лігування (перев'язки):

• решітчастої артерії (41725-00 [697])
• верхньощелепної артерії (41707-00 [697])

41677-00 Передня тампонада і/або каутеризація (припікання) для зупинки носової
кровотечі
Зупинка носової кровотечі:
• з області Літтла
•БДВ
Включено: діатермія
введення балону

41656-00 Задня тампонада і/або каутеризація (припікання) для зупинки носової
кровотечі
Включено: діатермія
введення балону

41680-00 Зупинка носової кровотечі шляхом кріотерапії
374

Інші пов’язані з деструкцією процедури на носі

41695-00 Конхектомія шляхом кріотерапії
41674-00 Каутеризація або діатермія носових раковин
Виключено: те саме для зупинки носової кровотечі (див. блок [373])

41674-01 Каутеризація або діатермія носової перегородки
Каутеризація або діатермія області Літтла
Виключено: те саме для зупинки носової кровотечі (див. блок [373])

90130-00 Локальна деструкція ураженої ділянки носової порожнини
ВИСІЧЕННЯ
375

Біопсія носової порожнини

41761-00 Обстеження носової порожнини і/або носоглоткового простору з біопсією
Біопсія:
• тканин носової порожнини
• носоглотки
• носоглоткового простору
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• фіброскопічне обстеження носоглотки (41764-02 [416])

376

Процедури, пов’язані з висіченням на носових раковинах

41689-00 Часткова конхектомія, одностороння
41689-01 Часткова конхектомія, двостороння
41689-02 Тотальна конхектомія, одностороння

41689-03 Тотальна конхектомія, двостороння
41692-00 Підслизова резекція носової раковини, одностороння
41692-01 Підслизова резекція носової раковини, двостороння
377

Ендоназальне видалення ураженої ділянки
Виключено: те саме з ураженою ділянкою ніздрів або носоглотки (3140000 [421])

41668-00 Видалення носового поліпа
41729-00 Висічення дермоїдної кісти носа з поширенням всередині носової
порожнини
41728-00 Латеральна ринотомія з видаленням ураженої ділянки всередині носової
порожнини
90131-00 Локальне висічення інших уражень всередині носової порожнини
378

Інші процедури на носі, пов’язані з висіченням

41671-00 Підслизова резекція носової перегородки
Виключено: те саме з проведенням септопластики (41671 -03 [379])

ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)
379

Корекція носової перегородки

41671-01 Закриття перфорації носової перегородки
41671-02 Септопластика
Включено:

конхектомія

Кодуйте також, якщо здійснюється:
•ринопластика (див. блок [1679])

41671-03 Септопластика з підслизовою резекцією носової перегородки
Включено:

конхектомія

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• ринопластика (див. блок [1679])

380

Інші відновлювальні процедури на носі

30052-03 Зашивання рани на носі
90132-00 Інше відновлення (корекція) носу
Реплантація (рефіксація) ампутованого носа БДВ

Виключено: реплантація (рефіксація) ампутованого носа шляхом трансплантації
(45451-01 [1649], 45656-00 [1669])

ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
381

Інші процедури на носі

41686-00 Операція з хірургічного виправлення (проведення перелому) носових
раковин, одностороння
Зміщення носової раковини, одностороннє

41686-01 Операція з хірургічного виправлення (проведення перелому) носових
раковин, двостороння
Зміщення носових раковин, двостороннє

41672-00 Реконструкція носової перегородки
90133-00 Інші процедури на носі

ПРИДАТКОВІ ПАЗУХИ НОСА
ПРИКЛАДАННЯ, ВВЕДЕННЯ, ВИДАЛЕННЯ
382

Втручання на придаткових пазухах носа, пов’язані з прикладанням,
введенням або видаленням

41704-00 Аспірація і лаваж придаткової пазухи носа через природний отвір
41701-00 Аспірація і лаваж придаткової пазухи носа через прокол
41740-00 Катетеризація лобової пазухи (фронтального синусу)
РОЗРІЗ
383

Втручання, пов’язані з розрізом придаткових пазух носа

41719-00 Дренування верхньощелепної (гайморової) пазухи через зубну альвеолу
Дренування придаткової пазухи носа через зубну альвеолу

41716-00 Інтраназальне видалення чужорідного тіла з гайморової пазухи
▼0807
Включено: розріз слизової оболонки
41752-02 Сфеноїдотомія
41737-04 Етмоїдотомія
41743-00 Трепанація лобової пазухи
Синусотомія лобової пазухи

ВИСІЧЕННЯ

384

Біопсія придаткових пазух носа

▼0807
41716-05 Біопсія гайморової пазухи
41752-04 Біопсія клиноподібної пазухи
41737-07 Біопсія фронтального синусу (лобової пазухи)
41737-08 Біопсія решітчастої пазухи
385

Інтраназальне видалення поліпу з придаткових пазух носа

41716-03 Інтраназальне видалення поліпу з гайморової пазухи
41752-03 Інтраназальне видалення поліпу з клиноподібної пазухи
41737-05 Інтраназальне видалення поліпу з лобової пазухи
41737-06 Інтраназальне видалення поліпу з решітчастої пазухи
386

Інші пов’язані з висіченням втручання на придаткових пазухах носа
Виключено: інтраназальне видалення поліпів з придаткових пазух носа:
• гайморових (41716-03 [385])
•решітчастих (41737-06 [385])
•лобових (41737-05 [385])
•клиноподібних (41752-03 [385])
радикальна етмоїдектомія (41734-00 [388])

41716-06 Висічення ураженої ділянки верхньощелепної (гайморової) пазухи
Зовнішня максилярна антректомія
Включено:
те саме з використанням доступу за Калдвелом-Люком
Виключено: висічення поліпу (41716-03 [385])
максилярна антректомія:
•інтраназальна (41716 [387])
• радикальна (41710,41713 [387])
• проста (41716 [387])

41752-01 Сфеноїдектомія
▼0807
Висічення ураженої ділянки клиноподібної пазухи
Виключено: те саме з етмоїдектомією (41731-01 [386])

41737-02 Етмоїдектомія, одностороння
▼0807
Включено:

унцінектомія

41737-03 Етмоїдектомія, двостороння
▼0807
Включено:

унцінектомія

41731-00 Етмоїдектомія, через лобово-носовий канал
▼0807
Включено:

унцінектомія

41731-01 Етмоїдектомія зі сфеноїдектомією, через лобово-носовий канал
▼0807
Включено:

унцінектомія

41737-09 Фронтальна синусектомія
▼0807
Висічення ураженої ділянки фронтального синуса
41746-00 Радикальна облітерація фронтального синуса
▼0807
ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)
387

Максилярна антростомія

41716-01 Інтраназальна максилярна антростомія, одностороння
▼0807
Меатоантростомія через середній носовий хід, одностороння
Включено:

унцінектомія

41716-02 Інтраназальна максилярна антростомія, двостороння
▼0807
Меатоантростомія через середній носовий хід, двостороння
Включено:

унцінектомія

41710-00 Радикальна максилярна антростомія, одностороння
Антростомія за Калдвелом-Люком, одностороння
Радикальна максилярна антректомія, одностороння
Виключено: те саме з трансантральною:
• етмоїдектомією (41713-00 [387])
• невректомією відієвого нерва (41713-01 [387])

41710-01 Радикальна максилярна антростомія, двостороння
Антростомія за Калдвелом-Люком, двостороння
Радикальна максилярна антректомія, двостороння
Виключено: те саме з трансантральною:
• етмоїдектомією (41713-00 [387])
• невректомією відієвого нерва (41713-01 [387])

41713-00 Радикальна максилярна антростомія з трансантральною етмоїдектомією
Антростомія за Калдвелом-Люком
Радикальна максилярна антректомія

з трансантральною
етмоїдектомією

41713-01 Радикальна максилярна антростомія з трансантральною невректомією
відієвого нерва
Антростомія за Калдвелом-Люком
Радикальна максилярна антректомія

388

з трансантральною
невректомією відієвого нерва

Інші відновлювальні процедури на придаткових пазухах носа

41722-00 Закриття ороантральної фістули
Закриття ороантральної фістули із застосуванням пластики

45849-00 Пластика верхньощелепної пазухи кістковим трансплантатом
Процедура із синус-ліфтингу

41734-00 Радикальна етмоїдектомія із застосуванням клаптя з остеопластичного
матеріалу
ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
389

Інші процедури на придаткових пазухах носа

41716-04 Інші інтраназальні втручання на верхньощелепній пазусі
41752-00 Інші інтраназальні втручання на клиноподібній пазусі
41737-00 Інші інтраназальні втручання на лобовій пазусі
41737-01 Інші інтраназальні втручання на решітчастій пазусі
41749-00 Зовнішня процедура у решітчастій пазусі

ЯЗИК
РОЗРІЗ
390

Втручання, пов’язані з розрізом язика

30278-01 Лізис спайок на язиці
30278-02 Розсічення вуздечки язика (френотомія)
Виключено: розсічення вуздечки губи (френотомія) (30281-00 [401])
ДЕСТРУКЦІЯ
391

Пов’язані з деструкцією процедури на язиці

90134-00 Деструкція ураженої ділянки язика
ВИСІЧЕННЯ
392

Пов’язані з висіченням процедури на язиці

30075-19 Біопсія язика
90135-00 Висічення ураженої ділянки язика
30272-00 Часткове висічення язика
Часткова глоссектомія

Виключено: те саме для зменшення розміру (45675-01 [1665])
те саме з частковою резекцією глотки (41785-00 [420])

41779-01 Тотальне висічення язика
Тотальна глоссектомія
Виключено: те саме з частковою резекцією глотки (41785-01 [420])
30278-00 Розсічення вуздечки язика
Включено:
відновлення
Виключено: розсічення вуздечки губи (30281-01 [404])

ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)
393

Відновлювальні процедури на язиці

90136-00 Інше відновлення язика
ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
394

Інші процедури на язиці

90137-00 Інші процедури на язиці

СЛИННІ ЗАЛОЗИ І ПРОТОКИ
РОЗРІЗ
395

Втручання, пов’язані з розрізом слинної залози або слинної протоки

30266-00 Розріз слинної залози або слинної протоки
Меатотомія слинної залози або протоки
Виключено: те саме задля видалення конкрементів (30266-02 [395])

30266-01 Марсупіалізація кісти слинної залози або протоки
30266-02 Видалення конкрементів із слинної залози або протоки
Видалення конкрементів шляхом:
• розрізу
• за допомогою зонда

ДЕСТРУКЦІЯ
396

Пов’язані з деструкцією процедури на слинній залозі або протоці

30262-01 Діатермія слинної залози або протоки
Деструкція ураженої ділянки слинної залози або протоки шляхом діатермії

ВИСІЧЕННЯ

397

Пов’язані з висіченням процедури на слинній залозі або протоці

30094-09 Черезшкірна голкова біопсія слинної залози або протоки
30075-22 Біопсія слинної залози або протоки
90138-00 Висічення ураженої ділянки слинної залози
30259-00 Висічення під'язикової залози
30256-00 Висічення підщелепної залози
30253-00 Часткове висічення привушної слинної залози
Часткова паротидектомія
Включено:

відкриття лицьового нерва

30247-00 Тотальне висічення привушної слинної залози
Тотальна паротидектомія

30250-00 Тотальне висічення привушної слинної залози зі збереженням лицьового
нерва
Тотальна паротидектомія зі збереженням лицьового нерва

30255-00 Видалення піднижньощелепних проток
Відведення
Переміщення
Примітка:

піднижньощелепних проток
Виконується для забезпечення контролю за слинотечею

ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)
398

Відновлювальні процедури на слинній залозі або протоці

30262-00 Дилатація слинної залози або протоки
Включено: зондування
Виключено: те саме задля видалення конкрементів (30266-02 [395])
30269-00 Закриття фістул (нориць) в області слинної залози або протоки
Фістулектомія слинної залози

41910-00 Транспозиція протоки великої слинної залози
Включено:

навколовушної
під'язикової
піднижньощелепної

залози

52148-00 Мікрохірургічне відновлення протоки привушної залози
90139-00 Інше відновлення слинної залози або протоки
ІНШІ ПРОЦЕДУРИ

399

Інші процедури на слинній залозі або протоці

18360-02 Введення агента у слинну залозу
Включено: ботулінічний токсин
90140-00 Інші процедури на слинній залозі або протоці

РОТ, ПІДНЕБІННЯ І ПІДНЕБІННИЙ ЯЗИЧОК
ПРИКЛАДАННЯ, ВВЕДЕННЯ, ВИДАЛЕННЯ
400

Процедури на роті, піднебінні або піднебінному язичку, пов’язані з

▼0809

прикладанням, введенням або видаленням

45845-00 Внутрішньоротовий кістковий зубний імплантат, перший етап
Перший етап двоетапної ендосальної імплантації біосумісного матеріалу в
кістку верхньої або нижньої щелепи
Одноетапна ендосальна імплантація біосумісного матеріалу в кістку верхньої або
нижньої щелепи
Імплантація титанового кріплення

45847-00 Внутрішньоротовий кістковий зубний імплантат, другий етап
Другий етап двоетапної ендосальної імплантації в кістку верхньої або нижньої
щелепи
Фіксація черезшкірного абатменту

РОЗРІЗ
401

Втручання, пов’язані з розрізом рота, піднебіння або піднебінного
язичка

41810-00 Увулотомія
30281-00 Розсічення вуздечки губи (френотомія)
Розсічення вуздечки губи

Виключено: розсічення вуздечки язика (френотомія) (30278-02 [390])
96215-00 Розріз і дренування ураженої ділянки у ротовій порожнині
Дренування:
• абсцесу
• кісти

у ротовій порожнині

ВИСІЧЕННЯ
Виключено: висічення шкіри, підшкірних та м’яких тканин губи (див. блок
[1664])

402

Біопсія ротової порожнини або м'якого піднебіння

30075-23 Біопсія ротової порожнини
Біопсія:

• кісткового піднебіння
• губи
• рота
Виключено: те саме у разі:
• м'якого піднебіння (30075-24 [402])
• піднебінного язичка (30075-24 [402])

30075-24 Біопсія м'якого піднебіння
Біопсія піднебінного язичка

45799-00 Аспіраційна біопсія кісти щелепи
403

Висічення ураженої ділянки рота або піднебіння

90141-00 Локальне висічення або деструкція ураженої ділянки кісткового піднебіння
Локальне висічення або деструкція тканин кісткового піднебіння
Виключено: видалення папілярної гіперплазії (45831-00 [403])

45831-00 Висічення папілярної гіперплазії піднебіння
30283-00 Висічення кісти ротової порожнини
Висічення:
• мукоцеле
• ранули (ретенційної під'язикової кісти)

30275-00 Радикальне висічення ураженої ділянки всередині ротової порожнини
Включено:

резекція:
• лімфатичного(-их) вузла(-ів)
• нижньої щелепи

90141-01 Висічення інших уражених ділянок ротової порожнини
Виключено: висічення ураженої ділянки верхніх відділів шлунково-кишкового
тракту і дихальних шляхів (31400-00 [421])

404

Інші пов’язані з висіченням втручання на роті, піднебінні або
піднебінному язичку

41810-01 Увулектомія
Висічення ураженої ділянки піднебінного язичка, БДВ
Виключено: ревізійна увулектомія (41787-02 [407])

41787-00 Увулектомія з частковою палатектомією
Включено:

лазерне розсічення піднебіння

41787-01 Увулектомія з частковою палатектомією і тонзилектомією
Включено:

лазерне розсічення піднебіння

30281-01 Розсічення вуздечки губи (френотомія)

Виключено: розсічення вуздечки губи (30281-00 [401])

45825-00 Висічення екзостозів в області піднебіння
Включено:

те саме у разі піднебінного торуса

ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)
405

Увулопалатофарингопластика

41786-00 Увулопалатофарингопластика
41786-01 Увулопалатофарингопластика з тонзилектомією
406

Інші відновлювальні процедури на роті, піднебінні або піднебінному
язичку

30052-02 Зашивання рани на губі
Виключено: те саме з ротом:
• із залученням м’яких тканин (30035-00 [1635])
• на поверхневому рівні (30032-00 [1635])

30052-04 Закриття фістули в області рота
Виключено: закриття фістули:
• носо-губної (45714-01 [1680])
• ороантральної (41722-00 [388])
• ороназальної (45714-00 [1680])

45676-00 Інше відновлення рота
45837-00 Підслизова вестибулопластика
Підслизове поглиблення дна ротової порожнини з використанням методики
Obwegeser
Включено:

висічення м’яза
імплантація слизового трансплантата
імплантація шкірного трансплантата

45837-01 Відкрита вестибулопластика
Поглиблення дна ротової порожнини з використанням методики Obwegeser
Включено:

висічення м’яза
імплантація слизового трансплантата
імплантація шкірного трансплантата

90142-01 Інше відновлення піднебіння
90142-02 Інше відновлення піднебінного язичка
РЕВІЗІЯ

407

Ревізійні процедури на роті, піднебінні або піднебінному язичку

41787-02 Ревізійна увулектомія
ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
408

Інші втручання (процедури) на роті, піднебінні або піднебінному
язичку

90143-00 Інші процедури на роті
90143-01 Інші процедури на піднебінні
90143-02 Інші процедури на піднебінному язичку

ПІДНЕБІННІ МИГДАЛИКИ І АДЕНОЇДИ
РОЗРІЗ
409

Втручання, пов’язані з розрізом піднебінних мигдаликів або аденоїдів

41807-00 Розріз і дренування перитонзиллярного абсцесу
Включено:

аспірація перитонзиллярного абсцесу

ДЕСТРУКЦІЯ
410

Пов’язані з деструкцією процедури на піднебінних мигдаликах або
аденоїдах

41797-00 Зупинка кровотечі після проведення тонзилектомії і аденоїдектомії
ВИСІЧЕННЯ
411

Біопсія піднебінних мигдаликів або аденоїдів

30075-25 Біопсія піднебінних мигдаликів або аденоїдів
412

Тонзилектомія або аденоїдектомія

41789-00 Тонзилектомія без аденоїдектомії
Висічення залишкової тканини мигдалин
Виключено: видалення язикового мигдалика (41804-00 [412])
те саме з:
• увулектомією (41787-01 [404])
• увулопалатофарингопластикою (41786-01 [405])

41801-00 Аденоїдектомія без тонзилектомії
41789-01 Тонзилектомія з аденоїдектомією
41804-00 Видалення язикового мигдалика

413

Інші пов’язані з висіченням втручання на піднебінних мигдаликах або
аденоїдах

90144-00 Висічення ураженої ділянки піднебінних мигдаликів або аденоїдів
ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)
414

Інші відновлювальні процедури на піднебінних мигдаликах або
аденоїдах

90145-00 Інше відновлення піднебінних мигдаликів або аденоїдів
ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
415

Інші процедури на піднебінних мигдаликах або аденоїдах

90146-00 Інші процедури на піднебінних мигдаликах або аденоїдах

ГЛОТКА
ОБСТЕЖЕННЯ
416

Процедури з обстеження глотки

41764-02 Обстеження глотки із застосуванням фіброволоконної оптики
Фарингоскопія із застосуванням фіброволоконної оптики
Включено:

носоглотка

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• біопсія тканин всередині носової порожнини (41761-00 [375])

ПРИКЛАДАННЯ, ВВЕДЕННЯ, ВИДАЛЕННЯ
417

Процедури на глотці, пов’язані з прикладанням, введенням або
видаленням

30061-01 Видалення стороннього тіла з глотки без розрізу
РОЗРІЗ
418

Втручання, пов’язані з розрізом глотки

41758-00 Розділення спайок фарингеальної локалізації
41776-00 Крикофарингеальна міотомія
41776-01 Крикофарингеальна міотомія з інверсією глоткової кишені
41770-01 Крикофарингеальна міотомія з видаленням глоткової кишені
41779-00 Фаринготомія

ДЕСТРУКЦІЯ
419

Пов’язані з деструкцією процедури на глотці

41674-02 Каутеризація (припікання) або діатермія глотки
Включено:
носоглотка
Виключено: те саме для зупинки носової кровотечі (див. блок [373])

52035-00 Ендоскопічна лазерна терапія верхніх відділів шлунково-кишкового тракту
і дихальних шляхів
Примітка:

Зазвичай виконується при лікуванні неоплазій, доброякісних
судинних уражень або стриктур ніздрів, носоглотки, ротової
порожнини, ротоглотки, гортаноглотки та гортані

ВИСІЧЕННЯ
420

Фарингектомія
Включено:

доступ шляхом фаринготомії

41782-00 Часткова фарингектомія
41785-00 Часткова фарингектомія з частковою глоссектомією
41785-01 Часткова фарингектомія з тотальною глоссектомією
421

Інші пов’язані з висіченням втручання на глотці

30075-26 Біопсія тканин фарингеальної локалізації
Біопсія тканин над'язикового простору

30286-00 Висічення бранхіогенної (бічної зябрової) кісти шиї
30289-00 Висічення бранхіогенної нориці
31400-00 Висічення ураженої ділянки верхніх відділів шлунково-кишкового тракту і
дихальних шляхів
Примітка:

Зазвичай виконується при лікуванні плоскоклітинної карциноми,
що вражає частково перекриваючі одна одну ділянки ніздрів,
носоглотки, ротової порожнини, ротоглотки, гортаноглотки або
гортані (у випадках, коли ураження обмежується однією із
зазначених локалізацій, надаватиметься код операції висічення
відповідно до конкретної локалізації ураження)

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• трахеостомія (41880-00, 41881 [536])
Виключено: радикальне висічення внутрішньоротового ураження з резекцією
нижньої щелепи і лімфатичних вузлів шиї (30275-00 [403])

31409-00 Висічення ураженої ділянки парафарингеального простору шляхом
цервікального доступу
31412-00 Висічення рецидивуючого або персистуючого ураження
парафарингеального простору шляхом цервікального доступу
41767-00 Видалення ураженої ділянки носоглотки
Включено:

трансназальний
транспіднебінний

доступ

41770-00 Видалення глоткової кишені
Фарингеальна дивертикулектомія
Виключено: те саме шляхом ендоскопії (41773-00 [421])
те саме з крикофаринготомією (41770-01 [418])

41773-00 Ендоскопічна резекція глоткової кишені
Процедура Долмана

41804-01 Видалення бічних валиків глотки
41813-01 Видалення кісти глотки
90149-00 Висічення інших уражених ділянок глотки
ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
422

Інші процедури на глотці

90147-00 Інші процедури на глотці

КЛАС 6

СТОМАТОЛОГІЧНІ ПОСЛУГИ (БЛОКИ 450-490)
Примітка:
Клас «Стоматологічні послуги» Австралійського класифікатора медичних інтервенцій (АКМІ) був
складений на основі публікації Австралійської стоматологічної асоціації (ADA) «Перелік
стоматологічних послуг в Австралії з Глосарієм, 10-е видання».
Третій, четвертий і п'ятий символи кодів Австралійського класифікатора медичних інтервенцій, які
стосуються проведення стоматологічних інтервенцій (97011-00 – 97986-00), безпосередньо пов’язані
з номером відповідної позиції Переліку ADA.
Наприклад:

97171-00 Одонтопластика, на одному зубi
171

Одонтопластика - на одному зубi

Окрема процедура для покращення контуру, що має на меті зміну контуру (форми) коронки зуба або
анатомії фісури зуба.
Деякі з наведених кодів незначно відрізняються від відповідних номерів позицій за Переліком ADA.
Слід керуватися Переліком ADA, коли необхідне додаткове уточнення кодових визначень. Зазначена
публікація також містить діаграми, які можуть виявитися корисними. Особливо це стосується
визначення термінології, використовуваної стоматологами. Приклад щодо варіювання кодових
визначень наведений нижче.

97774-00 Встановлення обтуратора
774

Обтуратор

Деякі послуги у межах Переліку ADA не були включені до Австралійського класифікатора медичних
інтервенцій з наступних причин:
Дублювання послуг, класифікованих за Програмою медичного страхування [Medicare Benefits
Schedule].
1. Деякі процедури, що здійснюються лікарями, які спеціалізуються у галузі хірургічної
стоматології, а також щелепнолицевої, реконструктивно-відновлювальної і пластичної хірургії,
можуть виконуватися і лікарями-стоматологами. В якості прикладу можна навести процедури з
остеоінтеграції (див. Клас 5, Процедури на носі, роті і глотці, Блок [400]). У разі виникнення
зазначеного дублювання, номер позиції за ADA відображався згідно з відповідним кодом за
Австралійським класифікатором медичних інтервенцій.
2. Інші номери позицій за ADA не включені до Австралійського класифікатора медичних
інтервенцій. Деякі позиції за ADA містять визначення, які не застосовні до одночасно
Австралійського класифікатора медичних інтервенцій. Наприклад: 412 Часткова ендодонтична
терапія (неоперабельний або тріснутий зуб).

ДІАГНОСТИЧНІ СТОМАТОЛОГІЧНІ ПОСЛУГИ
450

Стоматологічне обстеження

97011-00 Повне обстеження ротової порожнини
97012-00 Періодичне обстеження ротової порожнини

97013-00 Обмежене обстеження ротової порожнини
97014-00 Консультація стоматолога
97015-00 Консультація стоматолога, розширена
97018-00 Надання письмового висновку від стоматолога
97019-00 Надання направлення (стоматологічні послуги)
451

Стоматологічна рентгеноскопія та інтерпретація її результатів

97022-00 Інтраоральна періапікальна або прикусна рентгенографія, одна експозиція
97025-00 Інтраоральна оклюзійна рентгенографія, одна експозиція
Включено: проекція нижньої щелепи
верхньої щелепи
97039-00 Томографія черепа, або частини черепа
452

Інші послуги стоматологічної діагностики

97041-00 Бактеріологічне дослідження (стоматологія)
97054-00 Скринінг слизової оболонки
97042-00 Дослідження і ідентифікація виділених культур (стоматологія)
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• тест на чутливість до антибіотиків (97043-00 [452])

97043-00 Стоматологічний тест на чутливість до антибіотиків
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• дослідження і ідентифікація виділених культур (97042-00 [452])

97044-00 Взяття зразків матеріалу із застосуванням неінвазивних методів для виявлення
патологічних процесів
Виключено: біопсія тканин (30075-01,50200-00 [1560], 30071-00 [1618])

97047-01 Скринінг-тест слини
97048-01 Бактеріологічний скринінг-тест
97052-00 Стоматологiчне гістопатологічне дослідження тканин
97053-00 Цитологічне (стоматологічне) дослідження
97055-00 Взяття зразка крові, для діагностики стоматологічного статусу
97056-00 Гематологічне (стоматологічне) обстеження
97061-00 Тестування пульпи
97071-00 Побудова діагностичної моделі, одна модель

Включено:
Виключено:

виготовлення зуботехнічних моделей з воску
те саме для:
• стоматологічних кап (97151-00 [455])
• зубопротезних послуг (див. блоки [474]- [477])
• кап (для відбілювання) (97926-00 [485])

97072-00 Фотографічні знімки, внутрішньоротові
97073-00 Фотографічні знімки, позаротові
97081-00 Цефалометричний аналіз і інтерпретація результатів
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• цефалометрична рентгенографія (57930-00 [1967])

97082-00 Прогностичний аналіз співвідношення розмірів зубів і щелеп
97083-00 Томографічний аналіз
97086-00 Електроміографічний аналіз

ПРОФІЛАКТИЧНІ СТОМАТОЛОГІЧНІ ПОСЛУГИ
453

Профілактична санація і відбілювання зубів

97111-00 Видалення нальоту або плям на зубах
Виключено:

те саме з:
• видаленням каменів:
• під’ясневих (97114-00 [453])
• над’ясневих (97114-00 [453])
• вирівнюванням поверхні коренів зуба (97222-00 [456])

97113-00 Зміна (обробка) контуру існуючої(-их) реставрації(-ій)
Включено: полірування
97114-00 Видалення конкрементів з поверхні зубів
Виключено:

те саме з вирівнюванням поверхні коренів зуба (97222-00 [456])

97116-00 Мікроабразія емалі, один зуб
97117-00 Відбілювання, внутрішнє, один зуб
97118-00 Відбілювання, зовнішнє, один зуб
97119-00 Відбілювання, в домашніх умовах, одна дуга
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• введення:
• лікарських засобів (97927-00 [485])
• капи (для відбілювання) (97926-00 [485])

454

Місцеве застосування препаратів каріостатичної і/або ремінералізуючої дії

Місцеве застосування фтору
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• видалення нальоту (97111-00 [453])

97121-01 Місцеве застосування препарату ремінералізуючої дії, 1 лікувальне застосування
Включено:

активація агента з використанням лазера або інших джерел потужного
світлового і теплового випромінювання

97121-02 Місцеве застосування препарату каріостатичної дії, 1 лікувальне застосування
Включено:

активація агента з використанням лазера або інших джерел потужного
світлового і теплового випромінювання

97123-01 Застосування концентрованого препарату ремінералізуючої дії, один зуб
97123-02 Застосування концентрованого препарату каріостатичної дії, один зуб
455

Інші профілактичні послуги у галузі стоматології

97131-00 Дієтичні рекомендації для профілактики стоматологічних захворювань
97141-00 Навчання гігієні порожнини рота
97151-00 Встановлення капи, непряма фіксація
97153-00 Бімаксилярна капа, непряма фіксація
97161-00 Фісура емалі і/або обтурація поверхні зуба через зуб
Включено:

підготовча обробка ямок або фісур

97165-01 Процедура для зниження чутливості зубів
Процедура для зниження або усунення чутливості і дискомфорту в області оголеного
дентину
Застосування десенсибілізатора в області дентину

97171-00 Одонтопластика, один зуб

ПЕРІОДОНТАЛЬНІ ВТРУЧАННЯ
456

Періодонтальні втручання

97213-00 Лікування гострої періодонтальної інфекції
Включено:

дренування абсцесу шляхом розрізу
промивання (лаваж)
призначення антибіотиків
видалення зубного нальоту і відкладень з ясен та ясенних борозен

97221-00 Клінічний періодонтальний анализ і фіксація результатів
97222-00 Вирівнювання поверхні коренів зуба з під’ясневим кюретажем ≤ 8 зубів
Включено:

видалення:

• каменiв
• нальоту

97222-01 Вирівнювання поверхні коренів зуба з під’ясневим кюретажем> 8 зубів
Включено:

видалення:
• каменiв
• нальоту

97231-00 Гінгівектомія ≤ 8 зубів
Включено:

вирівнювання поверхні коренів
видалення каменiв

97231-01 Гінгівектомія> 8 зубів
Включено:

вирівнювання поверхні коренів
видалення каменiв

97232-00 Клаптева (періодонтальна) операція ≤ 8 зубів
Розріз і підняття клаптя ясневої тканини, вісім або менше зубів
Включено:

вирівнювання поверхні коренів
видалення каменiв
Виключено: те саме:
• для подовження коронки зуба (97238-00 [456])
• зі зміною форми у випадку дефекту кістки або деформації
(97233-00 [456])

97232-01 Клаптева (періодонтальна) операція > 8 зубів
Розріз і підняття клаптя ясневої тканини, дев'ять або більше зубів
Включено:

вирівнювання поверхні коренів
видалення конкрементів
Виключено: те саме:
• для подовження коронки зуба (97238-00 [456])
• зі зміною форми у випадку дефекту кістки або деформації (97233-01
[456])

97238-00 Клаптева (періодонтальна) операція для подовження коронки зуба, один зуб
Включено:

зміна форми альвеолярної кістки

97233-00 Операція з формування альвеолярного відростка ≤ 8 зубів
Включено:

розріз і відділення клаптя ясневої тканини
вирівнювання поверхні коренів
видалення каменiв
зміна форми у випадку дефекту кістки або деформації
Виключено: трансплантація внутрішньоротових кісткових тканин (97234-00 [456])
трансплантація внутрішньоротових кісткових тканин, блок (97244-00
[456])
те саме для подовження коронки зуба (97238-00 [456])

97233-01 Операція з формування альвеолярного відростка > 8 зубів
Включено:

розріз і відділення клаптя ясневої тканини

вирівнювання поверхні коренів
видалення каменiв
зміна форми у випадку дефекту кістки або деформації
Виключено: трансплантація кісткової тканини у ротовій порожнині (97234-00 [456])
трансплантація кісткової тканини у ротовій порожнині, блок (97244-00
[456])
те саме для подовження коронки зуба (97238-00 [456])

97234-00 Трансплантація альвеолярної кісткової тканини, один зуб або імплантат
Подрібнена кісткова тканина або синтетичний замінник або інша матриця, що
використовуються для заміни альвеолярної кістки
Включено: вирівнювання поверхні коренів
видалення каменiв
відновлення
альвеолярної кістки
заміна

97235-00 Пересадка ясневої тканини, один зуб або імплантат
97236-00 Направлена тканинна регенерація, один зуб або імплантат
97237-00 Направлена тканинна регенерація, видалення мембрани
97241-00 Резекція кореня зуба, один корінь
Ампутація кореня зуба
Включено:

резекція частини коронки

97244-00 Трансплантація альвеолярних кісткових тканин, блок
Пересадка кісткових блоків для збільшення розміру кісткового відростка
Включено: введення гвинтів або аналогічних пристроїв
Виключено: подрібнена кісткова тканина, синтетичний замінник або інша матриця, що
використовуються для імплантації (97234-00 [456])

97245-00 Хірургічна періодонтальна процедура, не класифікована в інших рубриках, один
зуб або імплантат
Каутеризація для створення ендодонтичного доступу
Гінгівопластика
Розсічення кругової зв'язки зуба

97281-00 Консервативне періодонтальне лікування, не класифіковане в інших рубриках
Включено: застосування лаважа з лікарськими засобами
Виключає: видалення зубного каменю і зубного нальоту (97114-00 [453]),
які виконані при будь-якій іншій періодонтальній процедурі - пропустіть код
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Нехірургічне видалення зуба
Екстракція зуба без розрізу слизової оболонки
Нехірургічне видалення зуба:
• молочного
• фрагменту
• постійного
Виключено: те саме при екстракції зуба під час видалення всіх зубів:
• нижньої щелепи (97322-10 [458])

• БДВ (97322-01 [458])
• верхньої щелепи (97322-09 [458])

97311-01 Видалення 1 зуба або його частин(-и)
97311-02 Видалення 2 зубів або їх частин(-и)
97311-03 Видалення 3 зубів або їх частин(-и)
97311-04 Видалення 4 зубівабо їх частин(-и)
97311-05 Видалення 5-9 зубів або їх частин(-и)
97311-06 Видалення 10-14 зубів або їх частин(-и)
97311-07 Видалення ≥ 15зубів або їх частин(-и)
97311-08 Видалення неуточненої кількості зубів або їх частин(-и)
97314-01 Секційне видалення 1 зуба або його частин(-и)
Включено:

видалення кістки

97314-02 Секційне видалення 2 зубів або їх частин(-и)
Включено:

видалення кістки

97314-03 Секційне видалення 3 зубів або їх частин(-и)
Включено:

видалення кістки

97314-04 Секційне видалення 4 зубів або їх частин(-и)
Включено:

видалення кістки

97314-05 Секційне видалення 5-9 зубів або їх частин(-и)
Включено:

видалення кістки

97314-06 Секційне видалення 10-14 зубів або їх частин(-и)
Включено:

видалення кістки

97314-07 Секційне видалення ≥ 15 зубів або їх частин(-и)
Включено:

видалення кістки

97314-08 Секційне видалення неуточненої кількості зубів або їх частин(-и)
Включено:
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видалення кістки

Хірургічне видалення зуба
Розріз слизової оболонки і підняття мукоперіостального клаптя для видалення зуба, після
чого на рану накладаються шви
Хірургічне видалення зуба або фрагменту зуба

97322-00 Хірургічне видалення 1 зуба, яке не потребує видалення кістки або поділу зуба на
частини
Виключено: те саме при екстракції зуба під час видалення всіх зубів:
• нижньої щелепи (97322-10 [458])
• БДВ (97322-01 [458])
• верхньої щелепи (97322-09 [458])

97322-02 Хірургічне видалення 2 зубів, яке не потребує видалення кістки або поділу зуба на
частини
Виключено: при екстракції зуба під час видалення всіх зубів:
• нижньої щелепи (97322-10 [458])
• БДВ (97322-01 [458])
• верхньої щелепи (97322-09 [458])

97322-03 Хірургічне видалення 3 зубів, яке не потребує видалення кістки або поділу зуба на
частини
Виключено: те саме при екстракції зуба під час видалення всіх зубів:
•нижньої щелепи (97322-10 [458])
• БДВ (97322-01 [458])
• верхньої щелепи (97322-09 [458])

97322-04 Хірургічне видалення 4 зубів, яке не потребує видалення кістки або поділу зуба на
частини
Виключено: те саме при екстракції зуба під час видалення всіх зубів:
• нижньої щелепи (97322-10 [458])
• БДВ (97322-01 [458])
• верхньої щелепи (97322-09 [458])
97322-05 Хірургічне видалення 5-9 зубів, яке не потребує видалення кістки або поділу зуба
на частини
Виключено: те саме при екстракції зуба під час видалення всіх зубів:
• нижньої щелепи (97322-10 [458])
• БДВ (97322-01 [458])
•верхньої щелепи (97322-09 [458])

97322-06 Хірургічне видалення 10-14 зубів, яке не потребує видалення кістки або поділу
зуба на частини
Виключено: те саме при екстракції зуба під час видалення всіх зубів:
• нижньої щелепи (97322-10 [458])
• БДВ (97322-01 [458])
• верхньої щелепи (97322-09 [458])

97322-07 Хірургічне видалення ≥ 15 зубів, яке не потребує видалення кістки або поділу
зуба на частини
Виключено: те саме при екстракції зуба під час видалення всіх зубів:
• нижньої щелепи (97322-10 [458])
• БДВ (97322-01 [458])
• верхньої щелепи (97322-09 [458])

97322-08 Хірургічне видалення неуточненої кількості зубів, яке не потребує видалення
кістки або поділу зуба на частини

Виключено: те саме при екстракції зуба під час видалення всіх зубів:
• нижньої щелепи (97322-10 [458])
• БДВ (97322-01 [458])
• верхньої щелепи (97322-09 [458])

97322-09 Видалення всіх зубів верхньої щелепи
Видалення всіх зубів, що залишалися, тільки верхньої щелепи
Включено:
хірургічне або нехірургічневидалення
Виключено: те саме з одночасним видаленням зубів нижньої щелепи (97322-01 [458])

97322-10 Видалення всіх зубів нижньої щелепи
Видалення всіх зубів, що залишалися, тільки нижньої щелепи
Включено:
хірургічне або нехірургічне видалення
Виключено: те саме з одночасним видаленням зубів нижної щелепи (97322-01 [458])

97322-01 Видалення всіх зубів
Видалення всіх зубів БДВ
Видалення всіх зубів, що залишалися (після завершення процедури у ротовій
порожнині не залишається жодного зуба)
Включено:
хірургічне або нехірургічне видалення
Виключено: видалення зубів тільки нижньої щелеп (97322-10 [458]) видалення
зубів тільки верхньої щелепи (97322-09 [458])

97323-01 Хірургічне видалення 1 зуба, яке потребує видалення кістки
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• хірургічна ізоляція та збереження нервових і судинних тканин (97389-01 [461])
Виключено: те саме під час видалення всіх зубів:
• нижньої щелепи (97322-10 [458])
• БДВ (97322-01 [458])
• верхньої щелепи (97322-09 [458])

97323-02 Хірургічне видалення 2 зубів, яке потребує видалення кістки
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• хірургічна ізоляція та збереження нервових і судинних тканин (97389-01 [461])
Виключено: те саме під час видалення всіх зубів:
• нижньої щелепи (97322-10 [458])
• БДВ (97322-01 [458])
• верхньої щелепи (97322-09 [458])

97323-03 Хірургічне видалення 3 зубів,яке потребує видалення кістки
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• хірургічна ізоляція та збереження нервових і судинних тканин (97389-01 [461])
Виключено: те саме під час видалення всіх зубів:
• нижньої щелепи (97322-10 [458])
• БДВ (97322-01 [458])
• верхньої щелепи (97322-09 [458])

97323-04 Хірургічне видалення 4 зубів, яке потребує видалення кістки
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• хірургічна ізоляція та збереження нервових і судинних тканин (97389-01 [461])
Виключено: те саме під час видалення всіх зубів:
• нижньої щелепи (97322-10 [458])
• БДВ (97322-01 [458])
• верхньої щелепи (97322-09 [458])

97323-05 Хірургічне видалення 5-9 зубів, яке потребує видалення кістки
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• хірургічна ізоляція та збереження нервових і судинних тканин (97389-01 [461])
Виключено: те саме під час видалення всіх зубів:
• нижньої щелепи (97322-10 [458])
• БДВ (97322-01 [458])
• верхньої щелепи (97322-09 [458])

97323-06 Хірургічне видалення 10-14 зубів, яке потребує видалення кістки
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• хірургічна ізоляція та збереження нервових і судинних тканин (97389-01 [461])
Виключено: те саме під час видалення всіх зубів:
• нижньої щелепи (97322-10 [458])
• БДВ (97322-01 [458])
• верхньої щелепи (97322-09 [458])

97323-07 Хірургічне видалення ≥ 15зубів, яке потребує видалення кістки
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• хірургічна ізоляція та збереження нервових і судинних тканин (97389-01 [461])
Виключено: те саме під час видалення всіх зубів:
• нижньої щелепи (97322-10 [458])
• БДВ (97322-01 [458])
• верхньої щелепи (97322-09 [458])

97323-08 Хірургічне видалення неуточненої кількості зубів, яке потребує видалення кістки
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• хірургічна ізоляція та збереження нервових і судинних тканин (97389-01 [461])
Виключено: те саме під час видалення всіх зубів:
• нижньої щелепи (97322-10 [458])
• БДВ (97322-01 [458])
• верхньої щелепи (97322-09 [458])

97324-01 Хірургічне видалення 1 зуба, яке потребує як видалення кістки, так і поділу зуба
на частини
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• хірургічна ізоляція та збереження нервових і судинних тканин
(97389-01 [461])
Виключено: те саме під час видалення всіх зубів:

• нижньої щелепи (97322-10 [458])
• БДВ (97322-01 [458])
• верхньої щелепи (97322-09 [458])

97324-02 Хірургічне видалення 2 зубів, яке потребує як видалення кістки, так і поділу зуба
на частини
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• хірургічна ізоляція та збереження нервових і судинних тканин (97389-01 [461])
Виключено: те саме під час видалення всіх зубів:
• нижньої щелепи (97322-10 [458])
• БДВ (97322-01 [458])
• верхньої щелепи (97322-09 [458])

97324-03 Хірургічне видалення 3 зубів, яке потребує як видалення кістки, так і поділу зуба
на частини
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• хірургічна ізоляція та збереження нервових і судинних тканин (97389-01 [461])
Виключено: те саме під час видалення всіх зубів:
• нижньої щелепи (97322-10 [458])
• БДВ (97322-01 [458])
• верхньої щелепи (97322-09 [458])

97324-04 Хірургічне видалення 4 зубів, яке потребує як видалення кістки, так і поділу зуба
на частини
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• хірургічна ізоляція та збереження нервових і судинних тканин (97389-01 [461])
Виключено: те саме під час видалення всіх зубів:
• нижньої щелепи (97322-10 [458])
• БДВ (97322-01 [458])
• верхньої щелепи (97322-09 [458])

97324-05 Хірургічне видалення 5-9 зубів, яке потребує як видалення кістки, так і поділу
зуба на частини
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• хірургічна ізоляція та збереження нервових і судинних тканин (97389-01 [461])
Виключено: те саме під час видалення всіх зубів:
• нижньої щелепи (97322-10 [458])
• БДВ (97322-01 [458])
•верхньої щелепи (97322-09 [458])

97324-06 Хірургічне видалення 10-14 зубів, яке потребує як видалення кістки, так і поділу
зуба на частини
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• хірургічна ізоляція та збереження нервових і судинних тканин (97389-01 [461])
Виключено: те саме під час видалення всіх зубів:
• нижньої щелепи (97322-10 [458])
• БДВ (97322-01 [458])
• верхньої щелепи (97322-09 [458])

97324-07 Хірургічне видалення ≥ 15 зубів, яке потребує як видалення кістки, так і поділу
зуба на частини
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• хірургічна ізоляція та збереження нервових і судинних тканин (97389-01 [461])
Виключено: те саме під час видалення всіх зубів:
• нижньої щелепи (97322-10 [458])
• БДВ (97322-01 [458])
• верхньої щелепи (97322-09 [458])

97324-08 Хірургічне видалення неуточненої кількості зубів, яке потребує як видалення
кістки, так і поділу зуба на частини
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• хірургічна ізоляція та збереження нервових і судинних тканин (97389-01 [461])
Виключено: те саме під час видалення всіх зубів:
• нижньої щелепи (97322-10 [458])
• БДВ (97322-01 [458])
• верхньої щелепи (97322-09 [458])
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Хірургічне втручання, пов’язане з протезуванням

97331-00 Альвеолектомія, один сегмент
Альвеолопластика

97338-00 Корекція (редукція), пов’язана з надлишково рухомим альвеолярним гребенем,
один сегмент
97341-00 Видалення гіперплазованих тканин
Видалення гіперплазованих тканин альвеолярного відростка нижньої або верхньої
щелепи або прилеглих ділянок слизової оболонки

97343-00 Перенесення місць прикріплення м'язів рота
460

Загальна хірургічна стоматологія

97379-00 Марсупіалізація кісти в ротовій порожнині
Виключено: те саме у разі кiсти слинної протоки або залози (30266-02 [395])

97377-00 Стоматологічне лікування включно з видаленням або відновленням м'яких тканин,
не класифіковане в інших рубриках
Виключено: каутеризація для створення ендодонтичного доступу (97245-00
[456])
гінгівопластика (97245-00 [456])

461

Інші стоматологічні хірургічні операції

97381-00 Хірургічне оголення ретинованого зуба, з забезпеченням стимуляції і
тампонування

97382-00 Хірургічне оголення ретинованого зуба з приєднанням пристрою ортодонтичного
витягування
Виключено: прикладання ортодонтичного зусилля до неправильно розташованих
зубів, що прорізалися:
• фіксація (бондінг) замку (брекета) до зуба (97862-00 [482])

97384-00 Корекція положення дистопованих зубів, один зуб
Корекція положення дистопованого зуба шляхом маніпуляції
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• процедури, спрямовані на стабілізацію:
• реплантація і шинування (97387-00 [461])
• шинування (97386-01 [461])
Виключено: хірургічна корекція положення ретинованого зуба (97385-00 [461])

97385-00 Хірургічна корекція положення ретинованого зуба
Хірургiчне оголення і маніпуляція, пов’язана з ретинованим зубом

97386-01 Шинування дистопованого зуба, один зуб
Стабілізація шляхом шинування дистопованого зуба
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• корекція положення (маніпуляція) зуба (97384-00 [461])

97387-00 Реплантація і шинування зуба
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• встановлення шини, виготовленої з:
• металу (97773-00 [477])
• композитної смоли (97772-00 [477])

97388-00 Трансплантація зуба або зубного зачатка
97389-01 Хірургічна операція для ізоляції та збереження нервових і судинних тканин
Примітка:

Додаткове хірургічне втручання здійснюється під час проведення
хірургічної (дентоальвеолярної) операції у випадках, коли існує
ризик пошкодження судинно-нервового пучка

97395-00 Накладання швів на нервовий стовбур у поєднанні з проведенням стоматологічної
процедури
97399-00 Контроль післяопераційної кровотечі після проведення стоматологічної
процедури
Включено:
накладання швів у ротовій порожнині
Виключено: накладання швів у ротовій порожнині у разі будь-якої іншої
стоматологічної процедури - не кодується

ЕНДОДОНТОЛОГІЯ
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Лікування пульпи

97411-00 Пряме захисне покриття пульпи

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• будь-яка реставраційна стоматологічна процедура (див. блоки [465], [466] і [469])

97414-00 Пульпотомія
97415-00 Повна підготовча хемо-механічна обробка кореневого каналу, 1 канал
Включено:

видалення пульпи або некротичних залишків з каналу

97416-00 Повна підготовча хемо-механічна обробка кореневого каналу, кожний додатковий
канал
Включено:
видалення пульпи або некротичних залишків з каналу
Кодуйте спочатку:
• підготовча хемо-механічна обробка 1 кореневого каналу(97415-00 [462])

97417-00 Обтурація кореневих каналів, 1 канал
Пломбування кореневого каналу після проведення підготовчої хемо-механічної обробки

97418-00 Обтурація кореневих каналів, кожний додатковий канал
Пломбування, після проведення підготовчої хемо-механічної обробки, кожного
додаткового каналу зуба з декількома каналами
Кодуйте спочатку:
• обтурацію кореневих каналів (1 канал) (97417-00 [462])

97419-00 Екстірпація пульпи або хірургічна обробка кореневого(-их) каналу(-ів),
проведення екстреної або паліативної процедури
Проведення екстреної або паліативної процедури для видалення пульпи і сторонніх
залишків із системи кореневого каналу
Включено:
закриття порожнини доступу
Виключено: видалення пульпи і сторонніх залишків у межах процедури, яка не є
екстреною або паліативною (97415-00, 97416-00 [462])

97421-00 Пломбування кореневого каналу із застосуванням матеріалів, що резорбуються,
первинний зуб
Включено:

463

пульпектомія

Хірургічне лікування прикореневої зони

97431-00 Періапікальний кюретаж, один корінь
Виключено: те саме з:
• пломбуванням апікальної частини кореневого каналу (97434-00 [463])
• апікектомія (97432-00 [463])

97432-00 Апікектомія, один корінь
Включено:
періапікальний кюретаж
Виключено: те саме з пломбуванням апікальної частини кореневого каналу (97434-00
[463])

97433-00 Експлоративне хірургічне втручання у прикореневій зоні
Обстеження на наявність порушень цілісності кореня зуба і прилеглих структур

97434-00 Пломбування апікальної частини кореневого каналу, один канал
Обробка і пломбування апікального кінця кореневого каналу
Включено:

апікектомія
періапікальний кюретаж

97436-00 Герметизація перфорації кореня зуба хірургічним шляхом
Виключено: безопераційне закриття перфорації кореня зуба (97457-00 [464])

97437-00 Хірургічне лікування і корекція у разі зовнішньої резорбції кореня зуба, один зуб
97438-00 Гемісекція багатокореневого зуба
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97445-00 Експлорація або проходження кальцифікованого кореневого каналу, один канал
Процедура із застосуванням хіміко-фізичних методів, спрямованих на виявлення або
проходження кореневого каналу, облітерованого кальцифікатами

97451-00 Видалення кореневої пломби, один канал
97452-00 Видалення зацементованого штифту для пломбування каналу зуба або коронки
Річмонда
97453-00 Видалення або обхід уламків ендодонтичного інструменту
97455-00 Промивання і пломбування системи кореневого каналу, один зуб
Обробка, промивання і пломбування кореневого каналу при інфекції або запаленні після
попереднього відкриття і видалення вмісту кореневого каналу
Виключено: те саме з будь-якою іншою ендодонтичною процедурою — не кодується

97457-00 Обтурація дефекту резорбції або перфорації
Безопераційне закриття перфорації кореня зуба
Виключено: герметизація перфорації кореня зуба хірургічним шляхом (97436-00 [463])

97458-00 Тимчасове пломбування кореневого каналу лікарськими препаратами

РЕСТАВРАЦІЙНІ СТОМАТОЛОГІЧНІ ПОСЛУГИ
Включено:

контурування суміжних зубів і зубів-антагоністів
накладання пломб (реставрацій)
встановлення прокладки (під пломбу)
підготовка зуба

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• покриття/перекриття вістря зуба (97577-00 [469])
• встановлення стоматологічного штифта (97575-00 [469])
• реставрація кута різця (97578-00 [469])

465

Реставрація зуба (із застосуванням металу)
Включено:

пряма реставрація із застосуванням:
• амальгами (сплаву на основі ртуті)

• сплаву галію
• золотої фольги
непряма реставрація із застосуванням:
• хром-кобальтового сплаву
• золота
• нешляхетних металів

97511-01 Реставрація зуба (із застосуванням металу), 1 поверхня, пряма
Пломбування зуба БДВ

97512-01 Реставрація зуба (із застосуванням металу), 2 поверхні, пряма
97513-01 Реставрація зуба (із застосуванням металу), 3 поверхні, пряма
97514-02 Реставрація зуба (із застосуванням металу), 4 поверхні, пряма
97515-02 Реставрація зуба (із застосуванням металу), 5 поверхонь, пряма
97541-01 Реставрація зуба (із застосуванням металу), 1 поверхня, непряма
Виключено: те саме у разі протезного зуба (97778-00 [477])

97542-01 Реставрація зуба (із застосуванням металу), 2 поверхні, непряма
Виключено: те саме у разі протезного зуба (97778-00 [477])

97543-01 Реставрація зуба (із застосуванням металу), 3 поверхні, непряма
Виключено: те саме у разі протезного зуба (97778-00 [477])

97544-00 Реставрація зуба (із застосуванням металу), 4 поверхні, непряма
Виключено: те саме у разі протезного зуба (97778-00 [477])

97545-00 Реставрація зуба (із застосуванням металу), 5 поверхонь, непряма
Виключено: те саме у разі протезного зуба (97778-00 [477])
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Реставрація із застосуванням матеріалів, які імітують колір зуба
Пряма реставрація, із застосуванням
адгезивної техніки
Непряма реставрація
Включено:

з використанням матеріалів, які
імітують колір зуба

реставрація з використанням:
 компомерів
 композитних смол
 склоіономерних матеріалів
 полімерного скла
 полімерних композитів
пломбування некаріозних ямок, фісур або тріщин на молярних або
премолярних зубах

97521-01 Адгезивна реставрація переднього зуба,1 поверхня, пряма
Пряма реставрація із застосуванням адгезивної техніки та матеріалів, які імітують колір
зуба, включаючи 1 поверхню переднього зуба

97522-01 Адгезивна реставрація переднього зуба, 2 поверхні, пряма

Пряма реставрація із застосуванням адгезивної техніки та матеріалів, які імітують колір
зуба, включаючи 2 поверхні переднього зуба

97523-01 Адгезивна реставрація переднього зуба, 3 поверхні, пряма
Пряма реставрація із застосуванням адгезивної техніки та матеріалів, які імітують колір
зуба, включаючи 3 поверхні переднього зуба

97524-00 Адгезивна реставрація переднього зуба, 4 поверхні, пряма
Пряма реставрація із застосуванням адгезивної техніки та матеріалів, які імітують колір
зуба, включаючи 4 поверхні переднього зуба

97525-00 Адгезивна реставрація переднього зуба, 5 поверхонь, пряма
Пряма реставрація із застосуванням адгезивної техніки та матеріалів, які імітують колір
зуба, включаючи 5 поверхонь переднього зуба

97531-00 Адгезивна реставрація бічного зуба (моляра або премоляра), 1 поверхня, пряма
Пряма реставрація із застосуванням адгезивної техніки та матеріалів, які імітують колір
зуба, включаючи 1 поверхню бічного зуба (моляра або премоляра)

97532-00 Адгезивна реставрація бічного зуба (моляра або премоляра), 2 поверхні, пряма
Пряма реставрація із застосуванням адгезивної техніки та матеріалів, які імітують колір
зуба, включаючи 2 поверхні бічного зуба (моляра або премоляра)

97533-00 Адгезивна реставрація бічного зуба (моляра або премоляра), 3 поверхні, пряма
Пряма реставрація із застосуванням адгезивної техніки та матеріалів, які імітують колір
зуба, включаючи 3 поверхні бічного зуба (моляра або премоляра)

97534-00 Адгезивна реставрація бічного зуба (моляра або премоляра), 4 поверхні, пряма
Пряма реставрація із застосуванням адгезивної техніки та матеріалів, які імітують колір
зуба, включаючи 4 поверхні бічного зуба (моляра або премоляра)

97535-00 Адгезивна реставрація бічного зуба (моляра або премоляра),5 поверхонь, пряма
Пряма реставрація із застосуванням адгезивної техніки та матеріалів, які імітують колір
зуба, включаючи 5 поверхонь бічного зуба (моляра або премоляра)

97551-01 Реставрація, що імітує колір зуба, 1 поверхня, непряма
97552-01 Реставрація, що імітує колір зуба, 2 поверхні, непряма
97553-01 Реставрація, що імітує колір зуба, 3 поверхні, непряма
97554-01 Реставрація, що імітує колір зуба, 4 поверхні, непряма
97555-01 Реставрація, що імітує колір зуба, 5 поверхонь, непряма
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97572-01 Тимчасова реставрація зуба, для 1 зуба
Тимчасова (проміжна) реставрація зуба
Виключено: те саме з будь-якою іншою стоматологічною процедурою — не кодується

97574-01 Фіксація металевого (ортодонтичного) кільця до зуба цементом
Фіксація металевого (ортодонтичного) кільця цементом для діагностичних і захисних
цілей або для встановлення тимчасових конструкцiй

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• тимчасова реставрація зуба (97572-01 [469])

97575-00 Встановлення стоматологічного штифта, один штифт
Встановлення стоматологічного штифта для забезпечення фіксації і опори при прямiй або
непрямiй реставрації зуба

97576-00 Встановлення металевої коронки
Коронкова реставрація із застосуванням коронки з нержавіючої сталі

97577-00 Покриття/перекриття вістря зуба, одне вістря
Відновлення (реставрація) анатомічної або функціональної висоти вістря зуба
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• реставрація моляра або премоляра:
• пряма (див. блоки [465] і [466])
• непряма (див. блоки [465] і [466])

97578-00 Реставрація кута різця переднього зуба, один кут
Відновлення (реставрація) анатомічної або функціональної форми кута різця
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• реставрація переднього зуба:
• пряма (див. блоки [465] і [466])
• непряма (див. блоки [465] і [466])

97579-01 Фіксація (бондінг) фрагмента зуба
Реставрація шляхом прямого бондінгу фрагмента зуба
97582-01 Фіксація (бондінг) вініра до поверхні зуба, пряма
Пряма фіксація (бондінг) вініра з адгезійного матеріалу, що імітує колір зуба, до поверхні
зуба

97583-01 Прикріплення вініра до поверхні зуба, непряме
Прикріплення вініра, що імітує колір зуба, до поверхні зуба у випадках, коли вінір
виготовляється непрямим шляхом

97595-00 Видалення непрямого відновлення
Видалення теперішньої цементованої вкладки/накладки або відновлення
металевого/зубного кольору

97596-00 Повторне цементування непрямого відновлення
Відновлення попередньо цементованої вкладки/накладки або відновлення
металевого/зубного кольору

97597-00 Встановлення зубного штифта (відлитого, попередньо сформованого або
виготовленогоз металу, що деформується)
Виготовлення і цементування штифта (відлитого, попередньо сформованого або
виготовленого з металу, що деформується)

ЗУБОПРОТЕЗУВАННЯ
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Зубні коронки

97611-01 Повна коронка, акрилова смола, непряма реставрація

97613-00 Повна коронка, неметалева, непряма реставрація
97615-00 Повна коронка, з фасеткою, непряма реставрація
97618-00 Повна коронка, металева, непряма реставрація
97625-00 Основа для коронки разом зі штифтом, непряма реставрація
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• встановлення зубної коронки (97611-01, 97613-00, 97615-00, 97618-00 [470])

97627-00 Попередня реставрація при встановленні зубної коронки, пряма
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• установка штифта (97575-00 [469])
• реставрація зубного штифта (відлитого, попередньо сформованого або виготовленогоз
металу, що деформується) (97597-00 [469])

97629-00 Фіксація штифта і кореневого ковпачка, непряма
97631-00 Тимчасова коронка
Тимчасова коронка, яка застосовується до виготовлення постійної коронки або видалення
зуба
Виключено: що з будь-якою іншою стоматологічною процедурою - пропустіть код
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Зубні мости

97632-00 Тимчасовий міст, тіло мостоподібного протеза
Тимчасовий міст, який застосовується до виготовлення і встановлення постійного моста
Виключено: що з будь-якою іншою стоматологічною процедурою - пропустіть код

97633-00 Тимчасовий імплант-абатмент, один абатмент
Тимчасовий імплант-абатмент, розрахований на тривалу роботу до тих пір, поки не буде
встановлено постійний(і) абатмент(и).
Виключено: встановлення кінцевого імпланта-абатмента (97661-00 [473])

97634-01 Відновлення тимчасового імпланта-абатмента
Відновлення тимчасового імплантата, розрахований на тривалу роботу до тих пір, поки
не буде встановлено постійне відновлення
Виключено: встановлення кінцевого імпланта-абатмента (97661-00 [473],
будь-якою іншою стоматологічною процедурою - пропустіть код)

97642-00 Тіло мостоподібного протеза, пряма процедура, одне тіло протеза
97643-00 Тіло мостоподібного протеза, непряма процедура, одне тіло протеза
97644-00 Замкове кріплення
97645-00 Прецизійне або магнітне (замкове кріплення), мостоподібний зубний протез
97649-00 Фіксація ретейнера для незнімної ортодонтичної конструкції, непряма, один зуб
Фіксація ретейнера і каркаса протезу до опорного зуба для забезпечення опори під тіло
мостоподібного протеза або прецизійного атачменту
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• встановлення тіла мостоподібного протеза (97642-00, 97643-00 [471])
• встановлення шини, виготовленої з:

• металу (97773-00 [477])
• композитної смоли (97772-00 [477])
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97651-00 Повторне цементування коронки або вініру
97652-00 Повторне цементування моста або шини, один абатмент
97653-01 Ребондінг моста або шини
Включено:

повторна обробка поверхні моста

97655-00 Видалення коронки
97656-00 Видалення моста або шини
97658-00 Відновлення коронки, моста або шини, непряме
97659-00 Відновлення коронки, моста або шини, пряме
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Протезування на імплантатах

97661-00 Припасовка імпланта-абатмента, один абатмент
Припасовка остаточного варіанта абатменту імплантата або заміна існуючого абатменту
Виключено: припасовка тимчасового імплантата
• абатмент (97633-00 [471])
• протезування (97634-01 [471])

97663-00 Хірургічне видалення зубного імплантата та/або ретенційного пристрою
97664-00 Припасовка дуги зубного протеза
97665-00 Протез зі знімною композитною основою, прикріпленою до імплантатів, за дугу
97666-00 Протез з металевим каркасом, прикріпленим до імплантатів, за дугу
97667-00 Протез з металевим каркасом, прикріпленим до імплантатів, за дугу
97668-00 Видалення і заміна гвинта конструкції або абатменту
97669-00 Видалення і повторне приєднання протезу, зафіксованого до імплантата, один
імплантат
Обслуговування і догляд за протезом, прикріпленим до остеоінтегрованого імплантата

97671-00 Повна коронка, приєднана до остеоінтегрованого імплантата, неметалева, непряма
реставрація
Штучна коронка з матеріалу, що імітує колір зуба, приєднана до остеоінтегрованого
імплантата

97672-00 Повна коронка, приєднана до остеоінтегрованого імплантата, з фасеткою, непряма
реставрація
Штучна коронка на металевій основі з облицюванням з матеріалу, що імітує колір зуба,
приєднана до остеоінтегрованого імплантата

97673-00 Повна коронка, приєднана до остеоінтегрованого імплантата, металева,
непрямареставрація
Штучна коронка з литого металу, приєднана до остеоінтегрованого імплантата

97678-00 Застосування діагностичних шаблонів
Застосування діагностичних шаблонів з використанням рентгеноконтрастних маркерів в
якості еталонних для забезпечення необхідного розміщення імплантату і реставрації
Виключено: шаблон, який використовується в якості хірургічного шаблона для
імплантатів(97679-00 [473])

97679-00 Застосування хірургічного шаблона для імплантатів
Застосування приладу, який визначає оптимальні місце і кут нахилу для введення
імплантатів

97689-00 Встановлення тимчасового імплантата
Спеціально розроблений імплантат, видалення якого передбачається на більш пізньому
етапі

97690-00 Встановлення тимчасового фіксувального пристрою
Спеціальний пристрій призначений для тимчасової фіксації протезів з можливістю
подальшого зняття та прикріплений до щелеп гвинтами або імплантатами
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Зубний протез або компонент зубного протезу
Включено: корекція (налаштування) положення зубного протезу

97711-00 Встановлення повного знімного протезу верхньої щелепи
Кодуйте також, якщо здійснюється (встановлюється):
• негайне протезування (заміна зуба) (97736-00 [474])
• вкладка оверлей (97734-00 [474])
• встановлення армуючої металевої сітки або пластини (97716-00 [474])
• пружна прокладка на додаток до нового протезу (97737-00 [474])
Виключено: те саме з протезом нижньої щелепи (97719-00 [474])

97712-00 Встановлення повного знімного протезу нижньої щелепи
Кодуйте також, якщо здійснюється (встановлюється):
• негайне протезування (заміна зуба) (97736-00 [474])
• вкладка оверлей (97734-00 [474])
• встановлення армуючої металевої сітки або пластини (97716-00 [474])
• пружна прокладка на додаток до нового протезу (97737-00 [474])
Виключено: те саме з протезом верхньої щелепи(97719-00 [474])

97716-00 Встановлення армуючої металевої сітки або пластини
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• встановлення повного знімного протезу:
• нижньої щелепи (97712-00, 97719-00 [474])
• верхньої щелепи (97711-00, 97719-00 [474])
97719-00 Встановлення повних знімних протезів нижньої і верхньої щелеп
Кодуйте також, якщо здійснюється(встановлюється):

• негайне протезування (заміна зуба) (97736-00 [474])
• вкладка оверлей (97734-00 [474])
• встановлення армуючої металевої сітки або пластини (97716-00 [474])
• пружна прокладка на додаток до нового протезу (97737-00 [474])

97721-00 Встановлення часткового знімного протезу верхньої щелепи, на основі композита
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• приєднання:
• кламерів з оклюзійною накладкою (97732-00 [474])
• ретейнера (97731-00 [474])
• зуба до часткового знімного протезу (97733-00 [474])
• негайне протезування (заміна зуба) (97736-00 [474])
• вкладка оверлей (97734-00 [474])
• встановлення з'єднувальної ланки, виготовленої з металу, що деформується (97738-00
[474])

97722-00 Встановлення часткового знімного протезу нижньої щелепи, на основі композита
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• приєднання:
• кламерів з оклюзійною накладкою (97732-00 [474])
• ретейнера (97731-00 [474])
• зуба до часткового знімного протезу (97733-00 [474])
• негайне протезування (заміна зуба) (97736-00 [474])
• вкладка оверлей (97734-00 [474])
• встановлення з'єднувальної ланки, виготовленої з металу, що деформується (97738-00
[474])

97727-00 Встановлення часткового знімного протезу верхньої щелепи, литий металевий
каркас
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• приєднання:
• кламерів з оклюзійною накладкою (97732-00 [474])
• ретейнера (97731-00 [474])
• зуба до часткового знімного протезу (97733-00 [474])
• негайне протезування (заміна зуба) (97736-00 [474])
• вкладка оверлей (97734-00 [474])

97728-00 Встановлення часткового знімного протезу нижньої щелепи, литий металевий
каркас
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• приєднання:
• кламерів з оклюзійною накладкою (97732-00 [474])
• ретейнера (97731-00 [474])
• зуба до часткового знімного протезу (97733-00 [474])
• негайне протезування (заміна зуба) (97736-00 [474])
• вкладка оверлей (97734-00 [474])

97731-00 Встановлення ретейнера до часткового знімного протезу
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• встановлення часткового знімного протезу, виготовленого на основі композиту:
• нижньої щелепи (97722-00 [474])
• верхньої щелепи (97721 -00 [474])

97732-00 Встановлення кламера з оклюзійною накладкою до часткового знімного протезу,
один кламер
Блок часткового знімного протеза, встановлений на поверхні зуба для підтримки протезу
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• встановлення часткового знімного протезу, виготовленого на основі композиту:
• нижньої щелепи (97722-00 [474])
• верхньої щелепи (97721-00 [474])
Виключено: те саме, коли застосовується як частина ретейнера (97731-00 [474])

97733-00 Встановлення зуба до часткового знімного протезу, один зуб
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• встановлення часткового знімного протезу, виготовленого з литого металу:
• нижньої щелепи (97728-00 [474])
•верхньої щелепи (97727-00 [474])
• встановлення часткового знімного протезу, виготовленого на основі композиту:
• нижньої щелепи (97722-00 [474])
• верхньої щелепи (97721-00 [474])
Виключено: те саме для заміни втраченого природного зуба або коронкової частини
відповідного зуба (97768-00 [476])

97734-00 Вкладка оверлей, один зуб
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• встановлення повного знімного протезу:
• нижньої щелепи (97712-00, 97719-00 [474])
• верхньої щелепи (97711-00, 97719-00 [474])
• встановлення часткового знімного протезу, виготовленого з литого металу:
• нижньої щелепи (97728-00 [474])
• верхньої щелепи (97727-00 [474])
• встановлення часткового знімного протезу, виготовленого на основі композиту:
• нижньої щелепи (97722-00 [474])
• верхньої щелепи(97721-00 [474])

97735-00 Прецизійне або магнітне замкове кріплення (атачмен), внутрішньопротезна
частина
97736-00 Негайне протезування (заміна зуба), один зуб
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• додавання зуба до часткового знімного протезу для заміни природного зуба або
коронкової частини відповідного зуба (97768-00 [476])
• встановлення повного знімного протезу:
• нижньої щелепи (97712-00, 97719-00 [474])
• верхньої щелепи (97711-00, 97719-00 [474])
• встановлення часткового знімного протезу, виготовленого з литого металу:
• нижньої щелепи (97728-00 [474])
• верхньої щелепи (97727-00 [474])
• встановлення часткового знімного протезу, виготовленого на основі композиту:
• нижньої щелепи (97722-00 [474])
• верхньої щелепи (97721-00 [474])

97737-00 Встановлення пружної прокладки
Кодуйте також, якщо здійснюється:

• встановлення повного знімного протезу:
• нижньої щелепи (97712-00, 97719-00 [474])
• верхньої щелепи (97711-00, 97719-00 [474])
• встановлення часткового знімного протезу, виготовленого з литого металу:
• нижньої щелепи (97728-00 [474])
• верхньої щелепи (97727-00 [474])
• встановлення часткового знімного протезу, виготовленого на основі композиту:
• нижньої щелепи (97722-00 [474])
• верхньої щелепи (97721-00 [474])

97738-00 Встановлення з'єднувальної ланки, виготовленої з металу, що деформується
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• встановлення часткового знімного протезу, виготовленого на основі композиту:
• нижньої щелепи (97722-00 [474])
•верхньої щелепи (97721-00 [474])

97739-00 Встановлення металевого каркаса фасетки для протезного зуба, один каркас
Розширення лиття часткового знімного протезу з литого металу для забезпечення опори
для протезного зуба
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Обслуговування і догляд за зубним протезом

97741-00 Корекція (налаштування), пов’язана із зубним протезом
Корекція (налаштування), пов’язана із існуючим зубним протезом
Виключено: поточна корекція (налаштування), пов’язана з новими зубними
протезами — не кодується

97743-00 Перебазування повного знімного зубного протеза, обробленого
97744-00 Перебазування часткового знімного зубного протеза, обробленого
97745-00 Ремоделювання повного знімного зубного протеза
97746-00 Ремоделювання часткового знімного зубного протеза
97751-00 Перебазування повного знімного зубного протеза, пряме
97752-00 Перебазування часткового знімного зубного протеза, пряме
97753-00 Чистка і полірування існуючого зубного протеза
Виключено: чистка і полірування нового зубного протеза - не кодується

97754-00 Модифікація базису зубного протеза
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Відновлення протеза
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• зняття зліпка для відновлення зубного протеза (97776-00 [477])

97761-00 Рефіксація існуючого кламера до зубного протезу
Відновлення, введення і корекція положення зубного протезу включно з рефіксацією
існуючого зуба або кламера

97762-00 Заміна або додавання нового кламера до зубного протезу

Відновлення, введення і корекція положення зубного протезу включно із заміною
нового(-их) кламера(-ів)

97763-00 Відновлення зламаного базису повного знімного протеза
97764-00 Відновлення зламаного базису часткового знімного протеза
97765-00 Заміна або додавання нового зуба на протезі, один зуб
Відновлення, введення і корекція положення зубного протезу у випадку, що передбачає
заміну нового зуба на існуючий зубний протез

97766-01 Повторне встановлення існуючого зуба на зубному протезі, один зуб
Відновлення, введення і корекція положення зубного протезу, включаючи повторне
прикріплення вже існуючого протезного зуба

97768-00 Додавання зуба до часткового знімного протеза для заміни видаленого зуба або
зуба з видаленою коронкою, один зуб
Модифікація, введення і корекція положення часткового знімного протеза включно з
додаванням зуба у зв’язку з втратою природного зуба або коронкової частини
відповідного зуба
Включено:
кламер на опорному зубі
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• негайне протезування (заміна зуба) (97736-00 [474])

97769-00 Відновлення або внесення додаткових змін до конструкції литого металевого
каркаса
Відновлення або внесення додаткових змін до конструкції часткового знімного протеза
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Інші зубопротезні послуги

97771-00 Підготовка тканин протезного ложа перед зняттям зліпків, одна обробка
97772-00 Встановлення шини з композиту, непряма процедура
97773-00 Встановлення шини з металу, непряма процедура
97774-00 Встановлення обтуратора
97775-00 Характеризація базису зубного протеза
97776-00 Зняття зліпка для відновлення зубного протеза
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• додавання:
• кламера, пружини або зуба до протезу (97877-01 [483])
• зуба до часткового знімного протеза для заміни втраченого природного зуба або
коронкової частини відповідного зуба (97768-00 [476])
• відновлення:
• зламаного базису зубного протеза:
• повного знімного (97763-00 [476])
• часткового знімного (97764-00 [476])
• знімного ортодонтичного апарату:
• кламера, пружини або зуба (97876-00 [483])
• після надлому базису з акрилату (97875-00 [483])
• відновлення або внесення додаткових змін до конструкції литого металевого каркаса
часткового знімного протеза(97769-00 [476])

• зміна:
• кламера, пружини або зуба на знімному ортодонтичному апараті (97876-00 [483])
• втраченого або зламаного кламерана зубному протезі (97762-00 [476])
• зуба на зубному протезі (97765-00 [476])

97777-00 Ідентифікація зубного протезу
97778-00 Металева вкладка для протезного зуба
Реставрація металом протезного зуба

97779-01 Надання хірургічного шаблона для імедіат-протеза
Примітка: Встановлення апарату для визначення остаточної форми альвеолярного
гребеня після видалення зубів, перед встановленням імедіат-протеза

ОРТОДОНТІЯ
479

Знімний ортодонтичний апарат

97811-00 Встановлення пасивного знімного ортодонтичного апарату, верхньощелепна дуга
97812-01 Встановлення пасивного знімного ортодонтичного апарату, нижньощелепна дуга
97821-00 Встановлення активного знімного ортодонтичного апарату, верхньощелепна дуга
97822-01 Встановлення активного знімного ортодонтичного апарату, нижньощелепна дуга
97823-00 Встановлення функціонального ортопедичного апарату
97825-00 Встановлення пластикових елайнерів для послідовного переміщення зубів, одна
дуга
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Фіксований ортодонтичний апарат

97829-00 Установка фіксаторів (ортодонтичних кілець) на частину зубного ряду, одна дуга
97831-00 Установка фіксаторів (ортодонтичних кілець) для кріплення апарату на весь
зубний ряд, одна дуга
97841-00 Введення фіксованої піднебінної або лінгвальної (ортодонтичної) дуги
97842-00 Установка фіксаторів (ортодонтичних кілець) на частину зубного ряду для
міжщелепних еластичних тяг
Включено:

перехресні еластичні тяги

97843-00 Встановлення апарату для збільшення верхньої щелепи
97845-00 Встановлення закріпленого на місці пасивного ортодонтичного апарату
Встановлення закріпленого на місці пасивного фіксатора простору
Примітка:

Пристрій, що прикріплюється до одного або декількох зубів для
запобігання їх переміщення відносно один до одного або до сегменту дуги,
а також для фіксації відстані від місця втраченого зуба

97846-01 Встановлення (фіксованого) ортодонтичного апарату, який забезпечує незначне
переміщення зубів і їх правильне прорізування.
Примітка:

481

Процедура, пов’язана із застосуванням апарату, який кріпиться
безпосередньо до зубів, що забезпечує необхідне переміщення або
корекцію положення зубів

Позаротовий пристрій

97851-00 Встановлення позаротового пристрою
482

Ортодонтичний брекет

97862-00 Фіксація замку (брекета) до зуба для створення ортодонтичного зусилля
Виключено: те саме з:
• кріпленням металевого брекета шляхом:
• фіксації дуги на весь зубний ряд (97831-00 [480])
• фіксації дуги на частину зубного ряду (97829-00 [480])
• створенням хірургічного доступу (97382-00 [461])

483

Інші ортодонтичні послуги

97871-00 Корекція положення (налаштування) незнімного (фiксованого) або знімного
ортодонтичного апарата
97875-00 Відновлення знімного апарата, на основі композиту
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• зняття зліпка для відновлення зубного протеза (97776-00 [477])

97876-00 Відновлення кламера, пружини або зуба на знімному апараті
Заміна кламера, пружини або зуба на знімному апараті
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• зняття зліпка для відновлення зубного протеза (97776-00 [477])

97877-01 Додавання кламера, пружини або зуба до знімного апарату
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• зняття зліпка для відновлення зубного протеза (97776-00 [477])

97878-00 Перебазування знімного апарату, обробленого

ЗАГАЛЬНІ СТОМАТОЛОГІЧНІ ПОСЛУГИ
484

Екстрена стоматологічна допомога

97911-00 Паліативні стоматологічні послуги
97915-00 Послуги екстреної стоматологічної допомоги у позаробочий час
485

Медикаментозне лікування при наданні стоматологічної допомоги

97926-00 Виготовлення за індивідуальними параметрами пацієнта капи на нижню або
верхню щелепу для можливості самостійного введення лікарських засобів

97927-00 Застосування лікарських препаратів/засобів у зв’язку із стоматологічними
процедурами
97928-00 Встановлення внутрішньовенних канюль і проведення інфузії у зв’язку із
стоматологічними процедурами
Виключено: проведення анестезії під час стоматологічних процедур (див. блоки [1909] і
[1910])

489

Оклюзійна терапія

97961-00 Незначна оклюзійна корекція
Виключено: те саме з будь-якою іншою стоматологічною процедурою — не кодується

97963-00 Клінічній аналіз оклюзії включно з пальпацією м'язів і суглобів
Включено:

оцінка стану:
• суглобів
• м'язів
• оклюзії

97964-00 Реєстрація і установка моделі для проведення аналізу оклюзії
Виключено: виготовлення виливок зі зліпка (97071-00 [452])

97965-00 Установка оклюзійної шини
97966-00 Корекція положення існуючої оклюзійної шини
97967-00 Реєстрація рухів нижньої щелепи за допомогою пантографа
97968-00 Оклюзійна корекція після проведення аналізу оклюзії
97971-00 Допоміжна фізіотерапія стоматологічної спрямованості для скроневонижньощелепного суглоба і пов'язаних структур
97972-00 Відновлення/додавання оклюзійної шини
Корекція положення оклюзійної шини
Виключено: корекція положення існуючої оклюзійної шини (97966-00 [489])

ІНШІ СТОМАТОЛОГІЧНІ ПОСЛУГИ
490

Інші стоматологічні послуги

97981-00 Шинування і стабілізація зуба, пряма процедура
Виключено: те саме у разі дистопованих зубів (97386-01 [461])

97982-00 Зiшліфовування зубної емалі
97985-00 Встановлення внутрішньоротового пристрою у діагностованих випадках,
пов'язаних з хропінням і синдромом обструктивного апное під час сну

Включено:

бімаксилярний внутрішньоротовий апарат
однощелепний (внутрішньоротовий) апарат

97986-00 Післяопераційна стоматологічна допомога, не класифікована в інших рубриках

КЛАС 7

ПРОЦЕДУРИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ДИХАЛЬНОЮ
СИСТЕМОЮ
(БЛОКИ 520-572)
ГОРТАНЬ
ОБСТЕЖЕННЯ
520

Процедури з обстеження гортані
Включено:

біопсія
трахеоскопія

41849-00 Ларингоскопія
Пряме обстеження гортані

41764-03 Фіброларингоскопія
Обстеження гортані із застосуванням фіброволоконної оптики

41855-00 Мікроларингоскопія
Виключено: мікроларингоскопія з видаленням пухлини або ураження (41864-00, 4186100 [523])

ПРИКЛАДАННЯ, ВВЕДЕННЯ, ВИДАЛЕННЯ
521
41870-01

Процедури на гортані, пов’язані з прикладанням, введенням або видаленням
Введення агента в гортань або в голосові зв'язки
Включено: ботулінічний токсин
колаген
жир
Гельфоум
Тефлон
Примітка: Проводиться при спаситичній дисфонії

41905-02 Введення ларингеального стента
Виключено: те саме задля заміни (41905-03 [521])

41905-03 Заміна ларингеального стента
41886-01 Видалення ларингеального стента
Виключено: те саме із заміною (41905-03 [521])

РОЗРІЗ
522

Процедури, пов’язані з розрізом гортані

90164-00 Розріз гортані

Розріз трахеї
Марсупіалізація кісти гортані
Виключено: трахеостомія для полегшення дихання (41881 [536])

41868-00 Розсічення мембрани гортані із застосуванням мікроларингоскопії
Мікроларингоскопія з розсіченням волокнисто-еластичної мембрани гортані

ВИСІЧЕННЯ
523

Ларингоскопія з висіченням
Включено:

трахеоскопія

41852-00 Ларингоскопія з видаленням ураженої ділянки
Пряме обстеження гортані з видаленням пухлини або ураження

41861-00 Мікроларингоскопія з лазерним видаленням ураженої ділянки
41864-00 Мікроларингоскопія з видаленням ураженої ділянки
Видалення надгортанника

41867-00 Мікроларингоскопія з арітеноїдектомією
Виключено: повторна арітеноїдектомія (41867-01 [530])

524

Ларингектомія
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• радикальна лімфаденектомія на шиї (31435-00 [806])
• трахеостомія:
• черезшкірна (41880-00 [536])
•постійна (41881-01 [536])

41837-00 Геміларингектомія
Вертикальна геміларингектомія

41840-00 Ларингектомія вище голосових зв’язок
Часткова ларингектомія

41834-00 Тотальна ларингектомія
41843-00 Ларингофарингектомія
Включено:
накладення анастомозу
Виключено: те саме з пластичною реконструкцією (30294-01 [529])

525

Інші пов’язані з висіченням процедури на гортані

41813-00 Видалення валекулярної кісти
Видалення кісти надгортанника

90161-00 Висічення іншої ураженої ділянки гортані
Вишкрібання голосових зв'язок

Виключено: висічення ураженої ділянки верхніх відділів шлунково-кишкового тракту і
дихальних шляхів (31400-00 [421])

ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)
526

Ларингопластика

41876-02 Ларингопластика
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• трахеостомія (41880-00, 41881 [536])

527

Ларингофісура

41876-00 Ларингофісура
41876-01 Ларингофісура з видаленням голосових зв'язок
528

Інші відновлювальні процедури на гортані

41873-00 Відновлення при переломі гортані
Зовнішнє відновлення при переломі гортані

41843-01 Первинне відновлення безперервності травного тракту після проведення
ларингофарингектомії
Включено:
те саме стосовно шлунка або кишківника
Виключено: те саме з ларингофарингектомією (41843-00 [524])

РЕКОНСТРУКЦІЯ
529

Процедури з реконструкції гортані

30294-01 Ларингофарингектомія і пластична реконструкція
Включено:

трахеостомія

ПОВТОРНА ОПЕРАЦІЯ
530

Пов’язані з повторною операцією процедури на гортані

41867-01 Повторна арітеноїдектомія
Включено:

те саме з використанням лазеру

ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
531

Інші процедури на гортані

90150-00 Тиропластика
Відновлення щитоподібного хрящу
Тиропластика з використанням імплантата з силастика
Включено:

вживлення імплантата з силастика

90160-00 Інші процедури на гортані
Закриття фістули
Накладення швів на розрив

в області гортані

ТРАХЕЯ
ОБСТЕЖЕННЯ
532

Процедури з обстеження трахеї

41764-04 Трахеоскопія через штучну стому
Включено:

біопсія

ПРИКЛАДАННЯ, ВВЕДЕННЯ, ВИДАЛЕННЯ
533

Процедури на трахеї, пов’язані з прикладанням, введенням або видаленням
Виключено: заміна або видалення трахеостомічної трубки (92046-00, 92047-00 [568])

41905-00 Введення трахеального стента
Виключено: те саме задля заміни (41905-01 [533])

41905-01 Заміна трахеального стента
41886-02 Видалення трахеального стента
Виключено: те саме із заміною (41905-01 [533])
ВИСІЧЕННЯ
534

Процедури на трахеї, пов’язані з висіченням

41886-00 Видалення стороннього тіла з трахеї
90167-00 Висічення ураженої ділянки трахеї
ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)
535

Крикотиреостомія

41884-00 Крикотиреостомія
Крикотиреостомія:
• шляхом прямого проколу
•за методом Сельдінгера
• із застосуванням набору Mini-Trach
Примітка: Виконується для проведення трахеобронхіального туалету

536

Трахеостомія

▼1006
Виключено: ведення пацієнта (виключно) при трахеостомії (90179-06 [568])

41880-00 Черезшкірна трахеостомія
Трахеостомія без хірургічного втручання

41881-00 Відкрита трахеостомія, тимчасова
Трахеостомія БДВ
Включено:

розсічення перешийка щитовидної залози
розділення підпід'язикових м'язів

41881-01 Відкрита трахеостомія, постійна
Включено:

537

розсічення перешийка щитовидної залози
розділення підпід'язикових м'язів

Резекція внутрішнього ураження трахеї з відновленням
Включено:

те саме з використанням лазеру

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])

38453-00 Резекція внутрішнього ураження трахеї з накладенням анастомозу
38453-02 Резекція внутрішнього ураження трахеї з використанням трансплантатів
538

Резекція стриктури трахеї з відновленням
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])

38453-04 Резекція стриктури трахеї з накладенням анастомозу
38453-05 Резекція стриктури трахеї за допомогою лазера з накладенням анастомозу
38453-06 Резекція стриктури трахеї з використанням трансплантатів
38453-07 Резекція стриктури трахеї з використанням лазера, з використанням
трансплантатів
539

Інші відновлювальні процедури на трахеї

41879-01 Накладення швів на розрив трахеї
41879-02 Закриття зовнішньої нориці трахеї
Закриття трахеотомічного отвору

43900-00 Закриття стравохідно-трахеальної нориці
Розділення стравохідно-трахеальної нориці (без атрезії)
Виключено: те саме при атрезії стравоходу (43852-00 [539])
те саме з відновленням при атрезії стравоходу (43843-01,43843-02 [866])

43852-00 Закриття стравохідно-трахеальної нориці шляхом торакотомії
Розділення стравохідно-трахеальної нориці без накладення анастомозу
Примітка:

Виконується при атрезії стравоходу

Виключено: те саме з відновленням при атрезії стравоходу (43843-01, 43843-02 [866])

41879-03 Закриття інших нориць трахеї
41879-04 Відновлення трахеї, цервікальний доступ
Трахеопластика з шийного доступу
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• трахеостомія (41880-00, 41881 [536])

38453-08 Відновлення трахеї, інтраторакальний доступ
Трахеопластика з інтраторакального доступу
Включено:

висічення трахеї

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
Виключено: те саме у разі внутрішньотрахейних:
• уражень (див. блок [537])
• стриктур (див. блок [538])

РЕКОНСТРУКЦІЯ
540

Процедури з реконструкції трахеї

41885-00 Накладання стравохідно-трахеальної фістули
Стравохідно-трахеальної пункція
Включено:

введення голосового протеза (Blom-Singer)

41879-06 Реконструкція трахеї і формування штучної гортані
Трахеопластика зі штучною гортанню

РЕВІЗІЯ
541

Ревізійні процедури на трахеї

41881-02 Ревізія трахеостомії
Ревізія трахеостоми

ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
542

Інші процедури на трахеї

90162-00 Інші процедури на трахеї

БРОНХИ
ОБСТЕЖЕННЯ
543

Процедури з обстеження бронхів
Включено:

бронхіальний лаваж
електромагнітне наведення
наведення під флюороскопічним контролем

з використанням:
• фіброоптичного} бронхоскопа
• жорсткого}

Виключено: при:
аргоно-плазмовій коагуляції (ураження) (тканини):
• бронха (96217-01 [547])
• легені (90181-01 [558])
• біопсія (промивання при забору зразка):
• бронха (41898-04 [544])
• легені (38418-06 [550])
• деструкція (ураження) (тканини):
• бронха (96217-01 [547])
• легені (90181-01 [558])
• диляція (41904-00 [546])
• видалення ділянки ураження:
• бронха (90163-01 [545])
• легені (96218-00 [554])
• введення бронхіального пристрою (стент) (клапан) (41905-06 [546])
• видалення:
• бронхіального пристрою (стент) (клапан) (41905-08 [546])
• стороннього тіла (41895-02 [544])
• заміна бронхіального пристрою (стент) (клапан) (41905-07 [546])
41889-05 Бронхоскопія
41889-01 Бронхоскопія через штучну стому
ВИСІЧЕННЯ
544

Ендоскопічна біопсія, бронхоальвеолярний лаваж або видалення
стороннього тіла з бронхів
Включено:

41898-04

бронхіальний лаваж
бронхоскопія
електромагнітне наведення
наведення під флюороскопічним контролем

Ендоскопічна [пункційна] біопсія бронха
Бронхоскопія з (пункційною) біопсією бронхів
Включено: за допомогою:
• фіброоптичного
• лінійного бронхоскопа
• жорсткого

41898-02 Ендоскопічний бронхоальвеолярний лаваж [БАЛ]
Бронхоскопія (фіброоптична) з бронхоальвеолярним лаважем [БАЛ]

41895-02 Ендоскопічне видалення стороннього тіла з бронхів
Бронхоскопія з видаленням стороннього тіла з бронхів
Включено: за допомогою:
• фіброоптичного}
• лінійного } бронхоскопа
• жорсткого}

545

Інші пов’язані з висіченням процедури на бронхах

90163-01 Інше ендоскопічне висічення бронха
Бронхоскопія з висіченням (ураження) (тканини) бронхів, не класифікована в інших
рубриках
Включено: за допомогою лазера

43912-02 Інші відкриті процедури висічення бронхів
Висічення (ураження) (тканини) бронхів, не класифіковані в інших рубриках

ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)
546

Відновлювальні процедури на бронху

41904-00 Бронхоскопія з дилатацією
Ендоскопічна дилатація при стенозі:
• бронха
• гортані
• трахеї
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• введення стента:
• бронхіального (41905-04 [546])
• ларингеального (41905-02 [521])
• трахеального (41905-00 [533])

41905-06

Ендоскопічне введення бронхіального пристрою
Бронхоскопія з введенням:
• бронхіального:
• стента
• клапана
Виключено: для заміни (41905-07 [546])

41905-07

Ендоскопічна заміна бронхіального пристрою
Бронхоскопія з введенням:
• бронхіального:
• стента
• клапана

41905-08

Ендоскопічне видалення бронхіального пристрою
Бронхоскопія з видаленням:
• ендобронхіального:
• стента
• клапана
Виключено: для заміни (41905-07 [546])

ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
547

Інші процедури на бронху

96217-01 Процедури ендоскопічної деструкції на бронху
Бронхіальна термопластика
Бронхоскопія з аргоно-плазмовою коагуляцією (АРС) бронха
Ендоскопічна деструкція (ураження) (тканини) бронха
Виключено: ендоскопічне (лазерне) видалення (ураження) (тканини) бронха (90163-01
[545])

96217-00 Процедури деструкції на бронху
Деструкція (ураження) (тканини) бронха
Виключено: ендоскопічна дестрекція (ураження) (тканини) бронха (96217-01 [547])

90165-01 Інші ендоскопічні процедури на бронху
90165-02 Інші закриті процедури на бронху
Черезшкірна процедура на бронху, не класифікована в інших рубриках

90165-00 Інші відкриті процедури на бронху
Накладання лігатури на бронху

ЛЕГЕНІ І ПЛЕВРА
ПРИКЛАДАННЯ, ВВЕДЕННЯ, ВИДАЛЕННЯ
548

Процедури на легені або плеврі, пов’язані з прикладанням, введенням або
видаленням

18228-00 Інтраплевральна блокада
Включено:

інфузія або ін'єкція лікувального препарату

90180-00 Плевро-перитонеальне шунтування
РОЗРІЗ
549

Процедури, пов’язані з розрізом легеня або плеври

38415-00 Розріз плеври
Створення плеврального вікна для дренування
Дренування емпієми плеври
Відкрите дренування грудної клітини
Включено:

резекція ребра

38436-01 Ендоскопічне розділення плевральних спайок
Включено:

біопсія
введення міжреберного катетера

90166-00 Розділення плевральних спайок
38418-04 Розріз легені
Дренування кісти або абсцесу
Пневмотомія з дослідженням

ВИСІЧЕННЯ
550

Біопсія легені або плеври

38418-05 Ендоскопічна [пункційна] біопсія плеври
38418-06 Ендоскопічна [пункційна] біопсія легені
38418-07 Інша закрита [пункційна] біопсія плеври
Черезшкірна[пункційна] біопсія плеври

легені

38418-08

Інша закрита [пункційна] біопсія легені
Черезшкірна [пункційна] біопсія легені
Пневмоцентез
Пункція легені

38418-01 Біопсія плеври
Виключено: ендоскопічна біопсія плеври (38418-05 [550])
черезшкірна голкова біопсія плеври (38418-07 [550])

38418-02 Біопсія легені
Виключено: ендоскопічна біопсія легені (38418-06 [550])
черезшкірна голкова біопсія легені (38418-06 [550])

551

Часткова резекція легені

90169-00 Ендоскопічна клиноподібна резекція легені
Торакоскопічна клиноподібна резекція легені

38440-00 Клиноподібна резекція легені
Висічення ураженої ділянки легені БДВ
Плікація емфізематозної були

38440-01 Радикальна клиноподібна резекція легені
38438-00 Сегментарна резекція легені
Часткова лобектомія
Сегментектомія

легені

90170-00 Операція зі зменшення обсягу легень
552

Лобектомія легені

38438-01 Лобектомія легені
Пневмонектомія:
• повна, після попереднього видалення частини легені
• часткова

38441-00 Радикальна лобектомія
Радикальна часткова пневмонектомія
Включено:

553

диссекція:
• медіастинальних вузлів
• структур грудної клітки
резекція:
• грудної стінки
• діафрагми
• перикарда

Пневмонектомія

38438-02 Пневмонектомія
Тотальна пневмонектомія

38441-01 Радикальна пневмонектомія

Тотальна радикальна пневмонектомія
Включено:

диссекція:
• медіастинальних вузлів
• структур грудної клітки
резекція:
• грудної стінки
• діафрагми
• перикарда

38438-03 Видалення легені донора для пересадки
▼0030
Включено: забір супутньої артерії та/або вени (вен)
Виключено: те саме з комбінованою пересадкою серця (90204-01 [659])
554

Інші пов’язані з висіченням процедури на легені або плеврі

38424-00 Плевректомія
Висічення (ураженої) ділянки плеври
Виключено: декортикація легені (38421 [554])

38424-01 Енуклеація гідатидної ехінококової кісти легені
38421-00 Ендоскопічна декортикація легені
Торакостомічна декортикація легені

96218-00 Інші ендоскопічні процедури висічення на легені
Ендоскопічне (торакоскопічне) висічення (ураження) (тканини) легені, не класифіковані в
інших рубриках

38421-01 Декортикація легені
ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)
555

Пересадка легені

▼0030
Виключено: комбінована пересадка серця і легені (90205-01 [660])
90172-00 Послідовна трансплантація легень, білатеральна [BSSLT]
90172-01 Інша трансплантація легенів
556

Інші відновлювальні процедури на легені або плеврі

90171-00 Ендоскопічний плевродез
Торакоскопічний плевродез
Включено:

введення міжреберного катетера

38424-02 Плевродез
Плевросклероз
Включено:

введення міжреберного катетера

90173-00 Інше відновлення легені або плеври
Закриття розриву легені

РЕВІЗІЯ
557

Ревізійні процедури на легені або плеврі

▼0634
90174-00 Ревізія спинномозкової рідини [СМР] з шунта плевральної локалізації
Ревізія шунта, дистального кінця:
• цистерно-плеврального
• вентрикуло-плеврального

ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
558

Інші процедури на легені або плеврі

90181-01 Ендоскопічні деструкційні процедури на легені
Бронхоскопія з аргоно-плазмовою коагуляцією (АПК) в легені
Ендоскопічна деструкція (ураження) (тканини) легені

90181-02 Інші закриті деструкційні процедури на легені
Перкутанні (черезшкірні) деструкційні процедури на легені

90181-00 Процедури на легені, пов’язані з деструкцією
Excludes: destruction of (lesion)(tissue) lung:
• endoscopic (90181-01 [558])
• percutaneous (90181-02 [558])
38456-36 Інші ендоскопічні процедури на легені або плеврі
38456-35 Інші закриті процедури на легені або плеврі
Перкутанні (черезшкірні) процедури на легені або плеврі, не класифіковані в інших
рубриках

38456-02 Інші відкриті процедури на легені або плеврі
ГРУДНА СТІНКА, СЕРЕДОСТІННЯ І ДІАФРАГМА
Включено:

грудна клітка

ОБСТЕЖЕННЯ
559

Процедури з обстеження грудної стінки, середостіння або діафрагми

38436-00 Торакоскопія
38448-01 Медіастиноскопія
ПРИКЛАДАННЯ, ВВЕДЕННЯ, ВИДАЛЕННЯ
560

Процедури на грудній стінці, середостінні або діафрагмі, пов’язані з
прикладанням, введенням або видаленням

38806-00 Введення міжреберного катетера для дренування
Закрите дренування грудної клітини
Виключено: те саме з:
• ендоскопічним розділенням плевральних спайок (38436-01 [549])
• плевродезом (90171-00, 38424-02 [556])

38800-00 Діагностичний торакоцентез
38803-00 Лікувальний торакоцентез
РОЗРІЗ
561

Процедури, пов’язані з розрізом грудної стінки, середостіння або діафрагми

38418-00 Експлоративна торакотомія
Закриття фістули грудної протоки
Лігування грудної протоки
Серединна стернотомія
Включено:

біопсія:
• грудної стінки
• діафрагми
• середостіння
Виключено: відкрита біопсія:
• легені (38418-02 [550])
• середостіння, шляхом:
• цервікальногодоступу (38448-00 [561])
• медіастинотомії (30320-00 [561])
• плеври (38418-01 [550])
те саме:
• в якості операційного доступу — не кодується
• якщо виконується з будь-якою іншою відкритою торакальною
процедурою — не кодується

38448-00 Експлоративне втручання на середостінні через цервікальний доступ
Включено:
біопсія
Виключено: з будь-якою іншою процедурою, пов’язаною з дихальною системою — не
кодується

30320-00 Експлоративне втручання на середостінні шляхом медіастинотомії
Включено:
біопсія
Виключено: те саме з тимектомією (38446-04 [128])

ДЕСТРУКЦІЯ
562

Пов’язані з деструкцією процедури на грудній стінці, середостінні або
діафрагмі

38656-01 Повторне відкриття після торакотомії або стернотомії
▼0039
Контроль післяопераційної внутрішньогрудної кровотечі
Повторне (післяопераційне) відкриття після:
• стернотомії

• торакотомії

ВИСІЧЕННЯ
563

Пов’язані з висіченням процедури на грудній стінці, середостінні або
діафрагмі

96216-00 Перкутанна (черезшкірна)[пункційна] біопсія грудної стінки, середостіння та
діафрагми
Перкутанна (черезшкірна) хірургічна тонка голка для:
• аспіраційної проби}
• біопсії} грудної стінки, середостіння або діафрагми

43987-00 Висічення внутрішньогрудної нейробластоми
38446-02 Видалення ураженої ділянки середостіння шляхом торакотомії
38446-03 Видалення ураженої ділянки середостіння шляхом стернотомії
ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)
564

Корекція при клиноподібній або лійкоподібній деформації грудної клітки

38457-00 Корекція при клиноподібній деформації грудної клітки
Радикальна корекція при клиноподібній деформації грудної клітки

38457-01 Корекція при лійкоподібній деформації грудної клітки
Радикальна корекція при лійкоподібній деформації грудної клітки

38458-00 Корекція при лійкоподібній деформації грудної клітки з імплантацією
підшкірного протезу
565

Торакопластика

38430-00 Торакопластика, поетапна, перший етап
38430-01 Торакопластика, поетапна, другий або подальший етап
38427-00 Торакопластика, повна
Включено:
566

те саме із залученням ≥ 3 ребер

Інші відновлювальні процедури на грудній стінці, середостінні або діафрагмі

90176-00 Відновлення грудної стінки
Закриття торакостоми
Накладення швів на розрив грудної стінки
Виключено: торакопластика (38427-00, 38430 [565])

43915-00 Плікація діафрагми
Включено: те саме шляхом:
• абдомінального
доступу
• торакального

Примітка:

Виконується при евентрації

90177-00 Корекція при торако-абдомінальній дуплікації
Висічення торако-абдомінальної (дуплікаційної) ентерогенної кісти
Виключено: корекція при дуплікації шлунку (90303-00 [887])

90178-00 Інше відновлення діафрагми
Закриття фістули
Накладення швів на розрив

діафрагми

ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
567

Інші процедури на грудній стінці, середостінні або діафрагмі

90175-03 Інші ендоскопічні процедури на грудній стінці, середостінні або діафрагмі
90175-04 Інші закриті процедури на грудній стінці, середостінні або діафрагмі
Перкутанні (черезшкірні) процедури на грудній стінці, середостінні або діафрагмі, не
класифіковані в інших рубриках

38456-03 Інші відкриті процедури на грудній стінці, середостінні або діафрагмі,
Імплантація діафрагмального стимулятора

ІНШІ І МНОЖИННІ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ
ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
568

Відновлення прохідності дихальних шляхів

▼1006
Примітка:

Процедури за кодами, пов'язаними виключно з веденням пацієнта при
відновленні прохідності, включають застосування методів очищення
дихальних шляхів за допомогою сольового розчину або систем
відсмоктування

22007-00 Ендотрахеальна інтубація, однопросвітна
Ендотрахеальна інтубація БДВ
Виключено: ведення пацієнта (виключно) при проведенні ендотрахеальної інтубації
(22007-01 [568])
те саме з допоміжною штучною вентиляцією легенів — не кодується

22008-00 Ендотрахеальна інтубація, двопросвітна
Виключено: ведення пацієнта (виключно) при проведенні ендотрахеальної інтубації
(22008-01 [568])
те саме з допоміжною штучною вентиляцією легенів — не кодується

90179-02 Назофарингеальна інтубація
Виключено: ведення пацієнта (виключно) при проведенні назофарингеальної інтубації
(90179-05 [568])
те саме з допоміжною штучною вентиляцією легенів — не кодується

92035-00 Інша інтубація дихальних шляхів

Інтубація дихальних шляхів БДВ
Виключено: ведення пацієнта (виключно) при проведенні інтубації дихальних шляхів
БДВ (92035-01 [568])
те саме з допоміжною штучною вентиляцією легенів - не кодується

22007-01 Ведення пацієнта при проведенні ендотрахеальної інтубації, однопросвітної
Ведення пацієнта при проведенні ендотрахеальної інтубації БДВ
Виключено: ведення пацієнта при проведенні ендотрахеальної інтубації (разом з
переходом до неї) (22007-00 [568])
те саме з допоміжною штучною вентиляцією легенів (13882 [569])

22008-01 Ведення пацієнта при проведенні ендотрахеальної інтубації, двопросвітної
Виключено: ведення пацієнта при проведенні ендотрахеальної інтубації (разом з
переходом до неї) (22008-00 [568])
те саме з допоміжною штучною вентиляцією легенів (13882 [569])

90179-05 Ведення пацієнта при проведенні назофарингеальної інтубації
Ведення пацієнта при застосуванні:
• стента, який встановлюється при атрезії хоан
• назофарингеального стента
Виключено: ведення пацієнта при проведенні:
• попередніх процедур, пов’язаних з початком проведення ендотрахеальної
інтубації(90179-02 [568])
• корекції при атрезії хоан (45645-00, 45646-00 [1681])
• заміни назофарингеальної трубки (96190-01 [568])
• допоміжної штучної вентиляції легенів (92209 [570])

96190-01 Заміна назофарингеальної трубки
Заміна:
• стента, який встановлюється при атрезії хоан
• назофарингеального стента
Включено:

іригація і аспірація

96190-02 Видалення назофарингеальної трубки
Видалення:
• стента, який встановлюється при атрезії хоан
• назофарингеального стента
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• хірургічна обробка рани (90686-01 [1628])
• фарингоскопія (назофарингоскопія) (41764-02 [416])
Виключено: те саме із заміною (96190-01 [568])

90179-06 Ведення пацієнта при трахеостомії
Проведення туалету трахеостоми
Виключено: ведення пацієнта при трахеостомії (разом з переходом до неї) (див. блок
[536])
те саме з допоміжною штучною вентиляцією легенів (13882 [569])

92035-01 Ведення пацієнта при проведенні іншої інтубації дихальних шляхів

Виключено: ведення пацієнта при проведенні інтубації дихальних шляхів (разом з
переходом до неї) БДВ (92035-00 [568])
те саме з допоміжною штучною вентиляцією легенів (13882 [569], 92209
[570])

92046-00 Заміна трахеостомічної трубки
92047-00 Видалення трахеостомічної трубки
Виключено: те саме із заміною (92046-00 [568])

92041-00 Вентиляція з безперервним негативним тиском [CNPV]
Безперервне штучне дихання із негативним тиском [CNPB]
Виключено: вентиляція з постійним позитивним тиском (див. блок [569])

569

Допоміжна штучна вентиляція легенів

▼1006, 1615
Двофазна вентиляція з позитивним тиском у дихальних шляхах [BIPAP] [вентиляція зі
скиданням тиску у дихальних шляхах] [керована вентиляція легень з регульованим
тиском] через ендотрахеальну трубку/трахеостому
Позитивний безперервний тиск у дихальних шляхах [CPAP] через ендотрахеальну
трубку/трахеостому
Переміжна примусова вентиляція легень[IMV|
Інвазивна
штучна вентиляція легенів
Механічна
Позитивний тиск в кінці видиху [PEEP]
Вентиляція з підтримкою тиском [PSV]
Синхронізована переміжна примусова вентиляція [SIMV]
Включено:
ендотрахеальні:
• інтубація
• допоміжне дихання
механічна вентиляція через:
• ендотрахеальну трубку (ЕТТ)
• носову
• ротову
• трахеостому
відлучення від ШВЛ інтубованого (за допомогою ендотрахеальної
трубки/трахеостоми) пацієнта за будь-яким методом
Кодуйте також, якщо здійснюються:
• процедури, пов'язані з новонародженими:
• терапія оксидом азоту (92210-00 [1889])
• коли тривалість комбінованої інвазивної і неінвазивної штучної вентиляції легенів
перевищує 96 годин (92211-00 [571])
• трахеостомія :
• черезшкірна (41880-00 [536])
• постійна (41881-01 [536])
• тимчасова (41881-00 [536])
Виключено: вентиляція з безперервним негативним тиском [CNPV] (92041-00 [568])
дихання з переміжним позитивним тиском[IPPB] (див. блок [570])
вентиляція легень з переміжним позитивним тиском [IPPV] (див. блок
[570])
неінвазивна штучна вентиляція легенів (див. блок [570])

13882-00 Ведення пацієнта при проведенні безперервної ШВЛ, ≤ 24 годин

13882-01 Ведення пацієнта при проведенні безперервної ШВЛ, > 24 і < 96 годин
13882-02 Ведення пацієнта при проведенні безперервної ШВЛ, ≥ 96 годин
570

Неінвазивна штучна вентиляція легенів

▼1006, 1615
Двофазна вентиляція з позитивним тиском у дихальних шляхах [BIPAP]
Позитивний безперервний тиск у дихальних шляхах [CPAP]
Високопоточна терапія (назальні канюлі високого потоку [HFNC])
Переміжний режим застосування CPAP через маску
Дихання з переміжним позитивним тиском [IPPB]
Вентиляція легень з переміжним позитивним тиском [IPPV]
Неінвазивна масочна вентиляція легенів [NIMV]
Неінвазивна вентиляція легенів під тиском [NIPV]
Включено:

допоміжна штучна вентиляція легенів з використанням:
• лицьової маски
• загубника
• носової маски/подушок/канюлі
• носової/назофарингеальної трубки

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• процедури, пов'язані з новонародженими:
• терапія оксидом азоту (92210-00 [1889])
• коли тривалість комбінованої інвазивної і неінвазивної штучної вентиляції легень
перевищує 96 годин (92211-00 [571])
Виключено: те саме шляхом:
• ендотрахеальної інтубації (див. блок [569])
• трахеостомії (див. блок [569])

92209-00 Ведення пацієнта при проведенні неінвазивної штучної вентиляції легенів, ≤ 24
годин
92209-01 Ведення пацієнта при проведенні неінвазивної штучної вентиляції легенів, > 24 і
< 96 годин
92209-02 Ведення пацієнта при проведенні неінвазивної штучної вентиляції легенів, ≥ 96
годин
571

Комбінована штучна вентиляція легенів

▼1615
Комбінована безперервна інвазійна і неінвазійна ШВЛ, зазначена в блоках [569] і [570]
Примітка:

Тільки для новонароджених. Тривалість комбінованої ШВЛ має
перевищувати 96 годин.
Кодуйте спочатку:
• тривалість штучної вентиляції легенів:
• безперервної (інвазійної) (див. блок [569])
• неінвазійної (див. блок [570])

92211-00 Ведення пацієнта при проведенні комбінованої ШВЛ, ≥ 96 годин

572

Екстракорпоральна допоміжна штучна вентиляція легень

90225-01 Екстракорпоральна мембранна оксигенація (ЕМО)
Включено: введення канюлі
Виключено: штучний кровообіг при операції на відкритому серці шляхом канюляції:
 центральна (38600-00 [642])
 периферична (38603-00 [642])

38627-03 Регулювання канюлі при екстракорпоральній мембранній оксигенації
Переміщення канюлі при екстракорпоральній мембранній оксигенації

38627-04 Видалення канюлі при екстракорпоральній мембранній оксигенації
90225-02 Екстракорпоральне очищення від вуглекислого газу (ЕОВГ)
[ECCO2R]
Артеріально-венозне очищення від вуглекислого газу (AVCO2R)
Распіраторний діаліз
Веновенозне очищення від вуглекислого газу (VVCO2R)
Виключено: із ЕМО (90225-01 [572])

КЛАС 8

ПРОЦЕДУРИ, ПОВ'ЯЗАНІ З СЕРЦЕВО-СУДИННОЮ
СИСТЕМОЮ
(БЛОКИ 600-777)
СЕРЦЕ — ПЕРЕДСЕРДЯ
РОЗРІЗ
600

Процедури, пов’язані з розрізом передсердя
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
Виключено: абляція аритмогенного вогнища (38287-03, 38287-04,
38290-02 [601])

38512-00 Розділення додаткового провідного шляху, що включає 1 передсердну камеру
38515-00 Розділення додаткових провідних шляхів, що включає обидві передсердні
камери
Радикальне оперативне лікування фібриляції передсердь

ДЕСТРУКЦІЯ
601

Пов’язані з деструкцією процедури на передсерді
Включено:

те саме із застосуванням:
• кріоабляції
• електрофізіологічного дослідження
• високо інтенсивного сфокусованого ультразвуку (ВІСУЗ)
• лазера
• мікрохвильової терапії
• радіочастотної абляції

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• черезстравохідна ехокардіографія (55118-00 [1942])
Виключено: розділення додаткового провідного шляху (38512-00, 38515-00 [600])

38287-02 Катетерна абляція аритмогенного вогнища або додаткових шляхів проведення
із залученням камери лівого передсердя
Ізоляція легеневої вени шляхом черезшкірного доступу
Включено:

доступ до лівого передсердя шляхом транссептальної пункції

38290-01 Катетерна абляція аритмогенного вогнища або додаткових шляхів проведення
із залученням обох передсердних камер
Ізоляція легеневої вени з абляцією аритмогенного вогнища або додаткових шляхів
проведення із залученням правого передсердя шляхом черезшкірного доступу

Включено:

доступ до лівого передсердя шляхом транссептальної пункції

38287-01 Катетерна абляція аритмогенного вогнища або додаткових шляхів проведення,
не класифікована в інших рубриках
Катетерна абляція аритмогенного вогнища або додаткових шляхів
атріовентрикулярного проведення

38287-04 Відкрита абляція аритмогенного вогнища або шляху проведення із залученням
камери лівого передсердя
Ізоляція легеневої вени шляхом відкритого доступу
Включено:

те саме шляхом:
• стернотомії
• торакотомії

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])

38290-02 Відкрита абляція аритмогенного вогнища або додаткових шляхів проведення із
залученням обох передсердних камер
Ізоляція легеневої вени з абляцією аритмогенного вогнища або додаткових шляхів
проведення із залученням камери правого передсердя шляхом відкритого доступу
Включено:

те саме шляхом:
• стернотомії
• торакотомії

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])

38287-03 Відкрита абляція аритмогенного вогнища або додаткових шляхів, не
класифікована в інших рубриках
Відкрита абляція аритмогенного вогнища або додаткових шляхів
атріовентрикулярного проведення
Включено:

те саме шляхом:
• стернотомії
• торакотомії

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])

ВИСІЧЕННЯ
602

Пов’язані з висіченням процедури на передсерді

38670-00 Висічення ураженої ділянки стінки передсердя або міжпередсердної
перегородки
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
Виключено: те саме з реконструкцією передсердя з використанням:
• кондуїту (38673-01 [604])
• латки-трансплантата (38673-00 [604])

ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)
603

Відновлювальні процедури на передсерді
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])

96219-00 Перкутанне (черезшкірне) закриття вушка лівого передсердя
Включено: серцева катетеризація
лівого передсердя:
• фільтр
• окклюдер
96220-00 Закриття вушка лівого передсердя
Включено: кліпінг (накладання скоб)
резекція (видалення)
перев'язування кровоносної судини
накладання додаткових швів
плікація
ушивання скобами
38757-02 Створення екстракардіального кондуїту між передсердям та легеневою
артерією
38760-02 Заміна екстракардіального кондуїту між передсердям та легеневою артерією
38745-00 Внутрішньопередсердна транспозиція венозного відтоку
Операція атріального переключення
Створення міжпередсердної перегородки
Операція Мастарда
Операція Сеннінга

90224-00 Корекція транспозиції магістральних судин
Операція артеріального переключення
Виключено: створення шунта між правим шлуночком та легеневою артерією(3875700 [613])
операція створення міжпередсердної перегородки (38745-00 [603])

РЕКОНСТРУКЦІЯ
604

Процедури з реконструкції передсердя
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])

38673-00 Висічення ураженої ділянки стінки передсердя або міжпередсердної
перегородки з реконструкцією шляхом імплантації латки-трансплантата
38673-01 Висічення ураженої ділянки стінки передсердя або міжпередсердної
перегородки з реконструкцією шляхом створення кондуїту
РЕВІЗІЯ

605

Ревізійні процедури на передсерді

▼0634
90200-00 Ревізія спинномозкової рідини [СМР]
Шунт передсердної локалізації
Ревізія шунта:
• цистерно-атріального, передсердної локалізації
• вентрикуло-атріального, дистальної локалізації
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])

ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
606
96221-00

Інші процедури на передсерді
Інші закриті внутрішньогрудні процедури на передсерді
Перкутанні (черезшкірні) внутрішньогрудні процедури на передсерді, не
класифіковані в інших рубриках

96221-01 Інші внутрішньогрудні процедури на передсерді
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])

СЕРЦЕ — ШЛУНОЧОК
ОБСТЕЖЕННЯ
607

Процедури з обстеження шлуночка

▼0933
59903-00 Ліва вентрикулографія
Ангіокардіографія:
• аортального клапана
• лівого:
• передсердя
• шлуночка (вивідного тракту)

59903-01 Права вентрикулографія
Ангіокардіографія:
• аортального клапана
• правого:
• передсердя
• шлуночка (вивідного тракту)

59903-02 Ліва та права вентрикулографія
ПРИКЛАДАННЯ, ВВЕДЕННЯ, ВИДАЛЕННЯ
608

Процедури на шлуночку, пов’язані з прикладанням, введенням або
видаленням

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
38615-00 Введення шлуночкового допоміжного пристрою лівого шлуночка
38615-01 Введення шлуночкового допоміжного пристрою правого шлуночка
38618-00 Введення шлуночкового допоміжного пристрою лівого і правого шлуночків
38627-00 Корекція положення канюлі шлуночкового допоміжного пристрою шлуночка
Репозиція канюлі шлуночкового допоміжного пристрою шлуночка

38621-00 Видалення шлуночкового допоміжного пристрою лівого шлуночка
38621-01 Видалення шлуночкового допоміжного пристрою правого шлуночка
38624-00 Видалення шлуночкового допоміжного пристрою лівого і правого шлуночків
96229-00

Імплантація штучного серця
Імплантація повної заміни серцевої системи
Імплантація штучного серця (ІШС)
Включено: резекція кардії

96229-02 Ревізія штучного серця
Ревізія повної заміни серцевої системи або її складових

96229-01 Видалення штучного серця
Видалення повної заміни серцевої системи

ДЕСТРУКЦІЯ
609

Пов’язані з деструкцією процедури на шлуночку

38518-00 Абляція шлуночкового м'яза
Включено:

аневризмектомія
картування

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])

ВИСІЧЕННЯ
610

Вентрикулярна міектомія
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
Виключено: те саме при ураженні серця (див. блок [612])

38763-00 Лівошлуночкова міектомія
38763-01 Правошлуночкова міектомія

611

Висічення аневризми шлуночка серця
Плікація аневризмилівого шлуночка
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])

38507-00 Аневризмектомія лівого шлуночка
38508-00 Аневризмектомія лівого шлуночка з імплантацією латки-трансплантата
612

Інші процедури на шлуночку, пов’язані з висіченням
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])

38677-00 Часткове висічення по товщині ураженої ділянки міокарда шлуночка
38680-00 Висічення на всю товщину ураженої ділянки міокарда шлуночка з
відновленням або реконструкцією
ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)
613

Операції для створення перегородок або кондуїтів
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])

38754-00 Операція створення міжшлуночкової перегородки
38754-01 Створення міжшлуночкового кондуїту
38757-00 Створення екстракардіального кондуїту між правим шлуночком та легеневою
артерією
Створення шунта між правим шлуночком та легеневою артерією (дистального)
Виключено: те саме задля заміни (38760-00 [613])

38757-01 Створення екстракардіального кондуїту між лівим шлуночком та аортою
Створення апіко-аортального шунта
Шунт між верхівкою лівого шлуночка та аортою

38760-00 Заміна екстракардіального кондуїту між правим шлуночком та легеневою
артерією
Заміна шунта між правим шлуночком та легеневою артерією (дистального)

38760-01 Заміна екстракардіального кондуїту між лівим шлуночком та аортою
Заміна шунта:
• апіко-аортального
• між верхівкою лівого шлуночка та аортою

614

Інші відновлювальні процедури на шлуночку
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])

38766-00 Хірургічне збільшення товщини стінки лівого шлуночка
38766-01 Хірургічне збільшення товщини стінки правого шлуночка
ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
615

Інші процедури на шлуночку

38456-14 Інші інтраторакальні втручання на шлуночку серця без серцево-легеневого
шунтування
38653-02 Інші інтраторакальні втручання на шлуночку серця з серцево-легеневим
шунтуванням

СЕРЦЕ — ПЕРЕГОРОДКА
ВИСІЧЕННЯ
616

Пов’язані з висіченням процедури на перегородці
Виключено: передсердна (атріальна) септектомія(38739-00 [619])

38748-00 Шлуночкова (вентрикулярна) септектомія
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])

38748-01 Черезшкірна транслюмінальна септальна міокардіальна абляція
ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)
617

Усунення дефекту міжпередсердної перегородки

38742-00 Черезшкірне усунення дефекту міжпередсердної перегородки
Включено:

те саме з протезом або пристроєм

38742-02 Усунення дефекту міжпередсердної перегородки
Включено:

імплантація латки-трансплантата

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])

618

Усуненнядефекту міжшлуночкової перегородки
Примітка:

Здійснюється при вродженій ваді серця

38751-00 Черезшкірне усунення дефекту міжшлуночкової перегородки
Транскатетерне закриття дефекту міжшлуночкової перегородки
Включено: те саме з протезом або апаратом

38751-02 Усунення дефекту міжшлуночкової перегородки

Включено: імплантація латки-трансплантата
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
619

Інші відновлювальні процедури на перегородці

38270-00 Черезшкірна передсердна септостомія
Передсердна септостомія, трансвеннийметод із застосуванням:
• балона
• леза
Включено:

катетеризація серця

38739-00 Передсердна септектомія або септостомія
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])

38509-00 Усунення розриву міжшлуночкової перегородки
Усунення постінфарктного (ішемічного) дефекту міжшлуночкової перегородки
Включено:

резекція міокарда

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
• аорто-коронарне шунтування (див. блоки [672]- [679])

ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
620

Інші процедури на перегородці

38456-12 Інші інтраторакальні втручання на перегородці без серцево-легеневого
шунтування
38653-03 Інші інтраторакальні втручання на перегородці з серцево-легеневим
шунтуванням

СЕРЦЕ — АОРТАЛЬНИЙ КЛАПАН
РОЗРІЗ
621

Процедури, пов’язані з розрізом аортального клапана

38456-10 Відкрита вальвулотомія аортального клапана
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)
622

Відновлення аортального клапана
Виключено: те саме з відновленням або заміною висхідної грудної аорти (див. блоки
[685], [687] та [688])

38483-00 Декальцифікація стулок аортального клапана
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
• реконструкція підклапанних структур (38490-00 [662])
• анулопластика клапана(38475, 38477 [622], [627] та [633])

38270-01 Черезшкірна балонна аортальна вальвулопластика
Черезшкірна балонна аортальна вальвулопластика
Включено:
катетеризація серця

38475-02 Анулопластика аортального клапана
38477-02 Анулопластика аортального клапана з введенням кільця
Анулопластика аортального клапана з введенням кільця Косгроува-Едвардса

38480-00 Відновлення аортального клапана, 1 стулка
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
• реконструкція підклапанних структур (38490-00 [662])
• анулопластика клапана (38475, 38477 [622], [627] та [633])
Виключено: декальцифікація аортального клапана (38483-00 [622])

38481-00 Відновлення аортального клапана, ≥ 2 стулок
Кодуйте також, якщо здійснюється:
серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
• реконструкція підклапанних структур (38490-00 [662])
• анулопластика клапана (38475, 38477 [622], [627] та [633])
Виключено: декальцифікація аортального клапана (38483-00 [622])

623

Заміна аортального клапана
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
• оперативне лікування гострого інфекційного ендокардиту під час операції на
серцевому клапані (38493-00 [666])

38488-08 Черезшкірна заміна аортального клапана із застосуванням біопротеза
Транскатетерна імплантація аортального клапана
Включено:

катетеризація серця
вальвулопластика

38488-00 Заміна аортального клапанаіз застосуванням механічного протеза
38488-01 Заміна аортального клапана із застосуванням біопротеза
38489-00 Заміна аортального клапана із застосуванням гомотрансплантата

38489-01 Заміна аортального клапана із застосуванням безстентового
гетеротрансплантата
ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
624

Інші процедури на аортальному клапані

38456-15 Інші інтраторакальні втручання на аортальному клапані без серцево-легеневого
шунтування
38653-04 Інші інтраторакальні втручання на аортальному клапані з серцево-легеневим
шунтуванням

СЕРЦЕ — МІТРАЛЬНИЙ КЛАПАН
РОЗРІЗ
625

Процедури, пов’язані з розрізом мітрального клапана

38487-00 Відкрита вальвулотомія мітрального клапана
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)
626

Відновлення мітрального клапана

38485-01 Декальцифікація мітрального клапана
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
• реконструкція підклапанних структур (38490-00 [662])
• анулопластика клапана (38475, 38477 [622], [627] і [633])

38270-02 Черезшкірна балонна мітральна вальвулопластика
Черезшкірна балонна мітральна вальвулопластика
Включено:
катетеризація серця

96222-00

Черезшкірна мітральна вальвулопластика з використанням окклюдера
Включено: катетеризація серця
з використанням:
• Evalve
• MitraClip

38480-01 Відновлення мітрального клапана, 1 стулка
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
• реконструкція підклапанних структур (38490-00 [662])
• анулопластика клапана (38475, 38477 [622], [627] і [633])
Виключено: декальцифікація мітрального клапана (38485-01 [626])
38481-01 Відновлення мітрального клапана, ≥ 2 стулок

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
• реконструкція підклапанних структур (38490-00 [662])
• анулопластика клапана (38475, 38477 [622], [627] і [633])
Виключено: декальцифікація мітрального клапана (38485-01 [626])
627

Анулопластика мітрального клапана
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])

38475-00 Анулопластика мітрального клапана
38477-00 Анулопластика мітрального клапана з введенням кільця
Анулопластика мітрального клапана з введенням кільця Косгроува-Едвардса

628

Заміна мітрального клапана
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
• оперативне лікування гострого інфекційного ендокардиту під час операції на
серцевому клапані (38493-00 [666])

38488-09 Черезшкірна заміна мітрального клапана із застосуванням біопротеза
Включено:

катетеризація серця
вальвулопластика

38488-02 Заміна мітрального клапана із застосуванням механічного протеза
38488-03 Заміна мітрального клапана із застосуванням біопротеза
38489-02 Заміна мітрального клапана із застосуванням гомотрансплантата
РЕКОНСТРУКЦІЯ
629

Процедури з реконструкції мітрального клапана

38485-00 Реконструкція фіброзного кільця мітрального клапана
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
• декальцифікація мітрального клапана (38485-01 [626])

ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
630

Інші процедури на мітральному клапані

38456-16 Інші інтраторакальні втручання на мітральному клапані без серцево-легеневого
шунтування
38653-05 Інші інтраторакальні втручання на мітральному клапані з серцево-легеневим
шунтуванням

СЕРЦЕ — ТРИКУСПІДАЛЬНИЙ КЛАПАН

РОЗРІЗ
631

Процедури, пов’язані з розрізом трикуспідального клапана

38456-11 Відкрита вальвулотомія трикуспідального клапана
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])

ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)
632

Відновлення трикуспідального клапана
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
• реконструкція підклапанних структур (38490-00 [662])
• анулопластика клапана (38475, 38477 [622], [627] та [633])

38480-02 Відновлення трикуспідального клапана, 1 стулка
38481-02 Відновлення трикуспідального клапана, ≥ 2 стулок
633

Анулопластика трикуспідального клапана
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])

38475-01 Анулопластика трикуспідального клапана
38477-01 Анулопластика трикуспідального клапана з введенням кільця
Анулопластика трикуспідального клапана з введенням кільця Косгроува-Едвардса

634

Заміна трикуспідального клапана
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
• оперативне лікування гострого інфекційного ендокардиту під час операції на
серцевому клапані (38493-00 [666])

38488-10 Черезшкірна заміна трикуспідального клапана із застосуванням біопротеза
Включено:

катетеризація серця
вальвулопластика

38488-04 Заміна трикуспідального клапана із застосуванням механічного протеза
38488-05 Заміна трикуспідального клапана із застосуванням біопротеза
38489-03 Заміна трикуспідального клапана із застосуванням гомотрансплантата
ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
635

Інші процедури на трикуспідальному клапані

38456-17 Інші інтраторакальні втручання на трикуспідальному клапані без серцеволегеневого шунтування

38653-06 Інші інтраторакальні втручання на трикуспідальному клапані з серцеволегеневим шунтуванням

СЕРЦЕ — ЛЕГЕНЕВИЙ КЛАПАН
РОЗРІЗ
636

Процедури, пов’язані з розрізом легеневого клапана

38456-01 Відкрита вальвулотомія легеневого клапана
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])

ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)
637

Заміна або відновлення легеневого клапана

38270-03 Черезшкірна балонна вальвулопластика клапана легеневої артерії
Черезшкірна балонна легенева вальвулопластика

Включено:

катетеризація серця

38488-11 Черезшкірна заміна легеневого клапанаіз застосуванням біопротеза
Транскатетерна імплантація легеневого клапана
Включено:

катетеризація серця
вальвулопластика

38488-06 Заміна легеневого клапана із застосуванням механічного протеза
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
• оперативне лікування гострого інфекційного ендокардиту під час операції на
серцевому клапані (38493-00 [666])
• реконструкція підклапанних структур (38490-00 [662])

38488-07 Заміна легеневого клапана із застосуванням біопротеза
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
• оперативне лікування гострого інфекційного ендокардиту під час операції на
серцевому клапані (38493-00 [666])
• реконструкція підклапанних структур (38490-00 [662])

38489-04 Заміна легеневого клапана із застосуванням гомотрансплантата
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
• оперативне лікування гострого інфекційного ендокардиту під час операції на
серцевому клапані (38493-00 [666])
• реконструкція підклапанних структур (38490-00 [662])

38489-05 Заміна легеневого клапана із застосуванням безстентового гетеротрансплантата
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
• оперативне лікування гострого інфекційного ендокардиту під час операції на
серцевому клапані (38493-00 [666])
• реконструкція підклапанних структур (38490-00 [662])

ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
638

Інші процедури на легеневому клапані

38456-18 Інші інтраторакальні втручання на легеневому клапані без серцево-легеневого
шунтування
38653-07 Інші інтраторакальні втручання на легеневому клапаніз серцево-легеневим
шунтуванням

СЕРЦЕ — МІОКАРД
РОЗРІЗ
639

Процедури, пов’язані з розрізом міокарда
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])

38650-00 Кардіоміотомія
38650-02 Відкрита грудна трансміокардіальна реваскуляризація
38650-03 Інша трансміокардіальна реваскуляризація
трансміокардіальна реваскуляризація:
• черезшкірна
• торакоскопічна

ВИСІЧЕННЯ
640

Пов’язані з висіченням процедури на міокарді

38418-03 Біопсія міокарда
Біопсія серця БДВ
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])

38275-00 Біопсія міокарда шляхом катетеризації серця
38650-01 Кардіоміектомія
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])

ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)
641

Відновлювальні процедури на міокарді

90206-00 Кардіоміопластика
Включено:

введення кардіостимулятора
пересадка м’яза

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])

ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
642

Захист міокарда

38600-00 Серцево-легеневе шунтування, центральна канюляція
▼0909
Серцево-легеневе шунтування БДВ
Екстракорпоральний кровообіг шляхом центральної канюляції
Включено:

те саме разом з операцією на відкритому серці
те саме із застосуванням апарату «штучне серце — легені»
Виключено: уточнені процедури, пов’язані з серцево-легеневим шунтуванням
(38653 [606], [615], [620], [624], [630], [635], [638], [666] і [681])

38603-00 Серцево-легеневе шунтування, периферична канюляція
▼0909
Екстракорпоральний кровообіг шляхом периферичної канюляції
Включено:

те саме разом з операцією на відкритому серці
те саме із застосуванням апарату «штучне серце — легені»
Виключено: уточнені процедури, пов’язані з серцево-легеневим шунтуванням
(38653 [606], [615], [620], [624], [630], [635], [638], [666] і [681])

38627-01 Корекція положення канюлі для серцево-легеневого шунтування
Репозицiя канюлі для серцево-легеневого шунтування

22075-00 Глибока гіпотермія з зупинкою кровообігу
Зупинка серця:
• в умовах глибокої гіпотермії
• в умовах гіпотермії

Виключено: все те, що проводиться спільно з кардіохірургією – код
опускається
38588-00 Кардіоплегія
Антеградне/ретроградне введення крові або кристалоїдного розчину шляхом
катетеризації/канюляції коронарного синусу при проведенні кардіоплегії
Включено:

те саме із застосуванням:
• помпи-оксигенатора
• роллерної помпи

Виключено: все те, що проводиться спільно з кардіохірургією – код
опускається
38577-00 Перфузія головного мозку в умовах гіпотермічної зупинки кровообігу
Антеградна/ретроградна перфузія головного мозку в умовах гіпотермічної зупинки
кровообігу

СЕРЦЕ — ПЕРИКАРД
РОЗРІЗ

643

Дренаж серця

38359-00 Перикардіоцентез
38450-00 Трансторакальне дренування перикарда
Трансторакальне створення перикардіального вікна
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])

38452-00 Дренування перикарда з доступом під мечоподібним відростком
Створення перикардіального вікна з доступом під мечоподібним відростком
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])

38450-01 Торакоскопічне дренування перикарда
Створення перикардіального вікна під торакоскопічним контролем

644

Інші процедури, пов’язані з розрізом перикарда

38647-00 Розділення спайок у грудній клітці
▼0909
Розділення спайок:
• грудної стінки
• перикарда
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])

ВИСІЧЕННЯ
645

Біопсія перикарда

38436-02 Біопсія перикардапід торакоскопічним контролем
38450-02 Біопсія перикарда, трансторакальний доступ
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])

38450-03 Біопсія перикарда, доступ під мечоподібним відростком
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])

646

Інші пов’язані з висіченням процедури на перикарді

38456-06 Висічення ураженої ділянки перикарда під торакоскопічним контролем
Включено:

кіста

38456-05 Висічення ураженої ділянки перикарда
Включено:

кіста

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])

38447-01 Перикардектомія, субтотальна або повна під торакоскопічним контролем
Часткова перикардектомія для створення перикардіального вікна під торакоскопічним
контролем

38447-00 Перикардектомія, субтотальна або повна
Часткова перикардектомія для створення перикардіального вікна
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])

СЕРЦЕ — ІНШІ ЛОКАЛІЗАЦІЇ
ПРИКЛАДАННЯ, ВВЕДЕННЯ, ВИДАЛЕННЯ
647

Введення тимчасового трансвенного електрода

▼0936

кардіостимулятора або дефібрилятора
Введення тимчасового ендокардіального електрода
Виключено: те саме разом з операцією на серці - не кодується

38256-00 Введення тимчасового трансвенного електрода у передсердя
38256-01 Введення тимчасового трансвенного електрода у шлуночок
648

Введення постійного трансвенного електрода кардіостимулятора або

▼0936

дефібрилятора
Введення постійного ендокардіального електрода
Включено: те саме шляхом черезшкірного доступу

38368-00 Введення постійного трансвенного електрода кардіостимулятора в лівий
шлуночок
Включено:

електрофізіологічне дослідження серця [ЕФД]
введення через коронарний синус

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• введення генератора кардіостимулятора (38353-00 [650])
• введення постійного трансвенного електрода кардіостимулятора в іншу(-і) камеру(и) серця(38350-00 [648])
Виключено: те саме з функцією дефібриляції (38390-01 [648])

38390-01 Введення постійного трансвенного електрода кардіодефібрилятора в лівий
шлуночок
Включено:

введення через коронарний синус

Кодуйте також, якщо здійснюється:

• введення генератора кардіодефібрилятора (автоматичного) (вживлюваного) (3839300 [653])
• введення постійного трансвенного електрода дефібрилятора в іншу(-і) камеру(-и)
серця (38390-02 [648])

38350-00 Введення постійного трансвенного електрода кардіостимулятора в іншу(-і)
камеру(-и) серця
Введення постійного трансвенного електрода кардіостимулятора БДВ
Включено:

електрофізіологічне дослідження серця [ЕФД]
те саме в ліве передсердя, праве передсердя або правий шлуночок
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• введення генератора кардіостимулятора (38353-00 [650])
• введення постійного трансвенного електрода кардіостимулятора в лівий шлуночок
(38368-00 [648])
Виключено: те саме з функцією дефібриляції (38390-02 [648])

38390-02 Введення постійного трансвенного електрода дефібрилятора в іншу(-і)
камеру(-и) серця
Введення постійного трансвенного електрода дефібрилятора БДВ
Включено:
те саме в ліве передсердя, праве передсердя або правий шлуночок
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• введення генератора кардіодефібрилятора (автоматичного) (вживлюваного) (3839300 [653])
• введення постійного трансвенного електрода дефібрилятора в лівий шлуночок
(38390-01 [648])

649

Введення іншого електрода або пластини кардіостимулятора або

▼0936

дефібрилятора

90202-01 Встановлення тимчасового черезшкірного електрода кардіостимулятора
Виключено: те саме разом з операцією на серці - не кодується

90202-00 Введення тимчасового епікардіального електрода кардіостимулятора
Введення тимчасового міокардіального електрода кардіостимулятора
Включено:

те саме шляхом:
• стернотомії
• доступу під мечоподібним відростком
• торакотомії
Виключено: те саме:
• разом з операцією на серці — не кодується
• з функцією дефібриляції (90202-02 [649])

90202-02 Введення тимчасового епікардіального електрода кардіодефібрилятора
Введення тимчасового міокардіального електрода кардіодефібрилятора
Включено:

те саме шляхом:
• стернотомії
• доступу під мечоподібним відростком
• торакотомії
Виключено: те самеразом з операцією на серці- не кодується

38390-00 Введення пластин кардіодефібрилятора
Введення пластин кардіодефібрилятора:
• епікардіальних
• міокардіальних
Включено:

з'єднувальний провід між пластинами та генератором
те саме шляхом:
• стернотомії
• доступу під мечоподібним відростком
• торакотомії

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
• введення генератора дефібрилятора (автоматичного) (вживлюваного) (38393-00
[653])

38473-00 Введення постійного епікардіального електрода кардіостимулятора з доступом
під мечоподібним відростком
Введення постійного міокардіального електрода кардіостимулятора з доступом під
мечоподібним відростком
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• введення генератора кардіостимулятора (38353-00 [650])
Виключено: те саме з функцією дефібриляції (38473-01 [649])

38473-01 Введення постійного епікардіального електродакардіодефібрилятора з
доступом під мечоподібним відростком
Введення постійного міокардіального електродакардіодефібрилятора з доступом під
мечоподібним відростком
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• введення генератора дефібрилятора (автоматичного) (вживлюваного) (38393-00
[653])

38470-00 Введення постійного епікардіального електрода кардіостимулятора шляхом
торакотомії або стернотомії
Введення постійного міокардіального електродакардіостимулятора шляхом:
• стернотомії
• торакотомії
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• введення генератора кардіостимулятора(38353-00 [650])
Виключено: те саме з функцією дефібриляції (38470-01 [649])

38470-01 Введення постійного епікардіального електродакардіодефібрилятора шляхом
торакотомії або стернотомії
Введення постійного міокардіального електродакардіодефібрилятора шляхом:
• стернотомії
• торакотомії
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• введення генератора дефібрилятора (автоматичного) (вживлюваного) (38393-00
[653])

38654-00 Введення постійного лівошлуночкового електрода кардіостимулятора шляхом
торакотомії або стернотомії
Кодуйте також, якщо здійснюється:
•введення генератора кардіостимулятора(38353-00 [650])

Виключено: те саме з функцією дефібриляції (38654-03 [649])

38654-03 Введення постійного лівошлуночкового електрода кардіодефібрилятора
шляхом торакотомії або стернотомії
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• введення генератора дефібрилятора (автоматичного) (вживлюваного) (38393-00
[653])

650

Введення генератора кардіостимулятора

▼0936
38353-00 Введення генератора кардіостимулятора
Введення:
• бівентрікулярного кардіостимулятора
• пристрою:
• кардіостимулятора
• серцевої ресинхронізуючої терапії [СРТ]
• двокамерний
• однокамерний
кардіостимулятор
• трикамерний
Включено:

електрофізіологічне дослідження серця [ЕФД]
формування кишені (абдомінальної) (на грудній клітці) для імплантації
генератора
тестуванняімплантованого кардіостимулятора або дефібрилятора

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• введення постійного електрода (38350-00, 38368-00 [648], 38470-00, 38473-00, 3865400 [649])
Виключено: кардіо-:
• контролюючий прилад (петльовий реєстратор) (38285-00 [1604])
• ресинхронізуючийпристрій з функцією дефібриляції (38393-00 [653])
електростимулятор в комбінації з автоматичним вживлюваним
кардіовертером-дефібрилятором (38393-00 [653])
заміна генератора кардіостимулятора (38353-01 [655])

653

Введення генератора кардіодефібрилятора

▼0936
38393-00 Введення генератора кардіодефібрилятора
Імплантація автоматичного дефібрилятора
Імплантація (автоматичного) кардіодефібрилятора з функцією кардіостимулятора
Введення:
• автоматичного вживлюваного кардіовертера-дефібрилятора [АВКД] [ВКД]
• пристрою серцевої ресинхронізації з функцією дефібриляції
• двокамерного ВКД
• вживлюваного кардіовертера
• вживлюваного кардіовертера-дефібрилятора (генератора)
• однокамерного ВКД
Включено:

формування кишені (абдомінальної) (на грудній клітці) для імплантації
генератора

вимірювання параметрів або тестування дефібрилятора (під час
операції)
тестування вживлюваного кардіостимулятора або дефібрилятора
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• введення:
• пластин (електродів) (38390-00 [649])
• постійного електрода (38390-01, 38390-02 [648], 38470-01, 38473-01, 38654-03 [649])
Виключено: заміна генератора дефібрилятора (автоматичного) (вживлюваного)
(38393-01 [656])

654

Налаштування, заміна або видалення електрода кардіостимулятора

▼0936

або дефібрилятора

90203-00 Налаштування трансвенного електрода кардіостимулятора
Відновлення
Репозицiя
Ревізія
Стабілізація

трансвенного електрода
кардіостимулятора

Виключено: те саме:
• для лівого шлуночка шляхом торакотомії, стернотомії або з доступом
під мечоподібним відростком (90203-02 [654])
• з функцією дефібриляції (90203-08 [654])

90203-08 Налаштування трансвенного електрода дефібрилятора
Відновлення
Репозицiя
Ревізія
Стабілізація

трансвенного електрода кардіодефібрилятора

Виключено: для лівого шлуночка шляхом торакотомії, стернотомії або з доступом
під мечоподібним відростком (90203-09 [654])

90203-02 Налаштування лівошлуночкового електрода кардіостимулятора шляхом
торакотомії, стернотомії або з доступом під мечоподібним відростком
Виключено: те саме з функцією дефібриляції (90203-09 [654])
90203-09 Налаштування лівошлуночкового електрода дефібрилятора шляхом
торакотомії, стернотомії або з доступом під мечоподібним відростком
38456-21 Налаштування епікардіального електрода кардіостимулятора
Відновлення
Репозицiя
Ревізія
Стабілізація
Включено:

епікардіального електрода
кардіостимулятора

те саме шляхом:
• стернотомії
• доступу під мечоподібним відростком
• торакотомії
Виключено: те саме з функцією дефібриляції (38456-28 [654])

38456-28 Налаштування епікардіального електрода дефібрилятора
Відновлення
Репозицiя
Ревізія
Стабілізація
Включено:

епікардіального електрода
кардіодефібрилятора
те саме шляхом:
• стернотомії
• доступу під мечоподібним відростком
• торакотомії

90203-03 Заміна тимчасового трансвенного електрода кардіостимулятора
Виключено: те саме з функцією дефібриляції (90203-10 [654])
90203-10 Заміна тимчасового трансвенного електрода дефібрилятора
38456-22 Заміна тимчасового епікардіального електрода кардіостимулятора
Заміна тимчасового міокардіального електрода кардіостимулятора
Включено:

те саме шляхом:
• стернотомії
• доступу під мечоподібним відростком
• торакотомії
Виключено: те саме з функцією дефібриляції (38456-29 [654])

38456-29 Заміна тимчасового епікардіального електрода дефібрилятора
Заміна тимчасового міокардіального електрода дефібрилятора
Включено:

те саме шляхом:
• стернотомії
• торакотомії

38390-03 Заміна пластин (електродів) дефібрилятора
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• заміна генератора дефібрилятора (автоматичного) (вживлюваного) (38393-01 [656])

38368-01 Заміна постійного трансвенного електрода кардіостимулятора для лівого
шлуночка
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• заміна кардіостимулятора (38353-01 [655])
Виключено: те саме:
• шляхом торакотомії або стернотомії (38654-01 [654])
• з функцією дефібриляції (38368-03 [654])

38368-03 Заміна постійного трансвенного електрода дефібрилятора для лівого шлуночка
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• заміна генератора дефібрилятора (автоматичного) (вживлюваного) (38393-01 [656])
Виключено: те саме шляхом торакотомії або стернотомії (38654-01 [654])

38350-01 Заміна постійного трансвенного електрода кардіостимулятора для іншої камери
(або інших камер) серця
Заміна постійного трансвенного електрода кардіостимулятора БДВ

Включено:
те саме в лівому передсерді, правому передсерді або правому
шлуночку
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• заміна кардіостимулятора (38353-01 [655])
Виключено: те саме з функцією дефібриляції (38350-03 [654])

38350-03 Заміна постійного трансвенного електрода дефібрилятора для іншої камери
(або інших камер) серця
Заміна постійного трансвенного електрода дефібрилятора БДВ
Включено:

те саме в лівому передсерді, правому передсерді або правому шлуночку

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• заміна генератора дефібрилятора (автоматичного) (вживлюваного) (38393-01 [656])

38654-01 Заміна постійного лівошлуночкового електрода кардіостимулятора шляхом
торакотомії або стернотомії
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• заміна кардіостимулятора (38353-01 [655])
Виключено: те саме з функцією дефібриляції (38654-04 [654])

38654-04 Заміна постійного лівошлуночкового електрода дефібрилятора шляхом
торакотомії або стернотомії
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• заміна генератора дефібрилятора (автоматичного) (вживлюваного) (38393-01 [656])

38456-23 Заміна постійного епікардіального електрода кардіостимулятора шляхом
доступу під мечоподібним відростком
Заміна постійного міокардіального електрода кардіостимулятора шляхом доступу під
мечоподібним відростком
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• заміна кардіостимулятора (38353-01 [655])
Виключено: те саме з функцією дефібриляції (38456-30 [654])

38456-30 Заміна постійного епікардіального електрода дефібрилятора шляхом доступу
під мечоподібним відростком
Заміна постійного міокардіального електрода дефібрилятора шляхом доступу під
мечоподібним відростком
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• заміна генератора дефібрилятора (автоматичного) (вживлюваного) (38393-01 [656])

38456-24 Заміна постійного епікардіального електрода кардіостимулятора шляхом
торакотомії або стернотомії
Заміна постійного міокардіального електрода кардіостимулятора шляхом торакотомії
або стернотомії
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• заміна кардіостимулятора (38353-01 [655])
Виключено: те саме з функцією дефібриляції(38456-31 [654])

38456-31 Заміна постійного епікардіального електрода дефібрилятора шляхом
торакотомії або стернотомії
Заміна постійного міокардіального електрода дефібрилятора шляхом торакотомії або
стернотомії
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• заміна генератора дефібрилятора (автоматичного) (вживлюваного) (38393-01 [656])

90203-04 Видалення тимчасового трансвенного електрода кардіостимулятора
Виключено: те саме з функцією дефібриляції (90203-11 [654])
90203-11 Видалення тимчасового трансвенного електрода дефібрилятора
38456-25 Видалення тимчасового епікардіального електрода кардіостимулятора
Видалення тимчасового міокардіального електрода кардіостимулятора
Включено:

те саме шляхом:
• стернотомії
• доступу під мечоподібним відростком
• торакотомії
Виключено: те саме з функцією дефібриляції (38456-32 [654])

38456-32 Видалення тимчасового епікардіального електрода дефібрилятора
Видалення тимчасового міокардіального електрода кардіодефібрилятора
Включено:

те саме шляхом:
• стернотомії
• доступу під мечоподібним відростком
• торакотомії

38390-04 Видалення пластин (електродів) дефібрилятора
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• видалення генератора дефібрилятора (автоматичного) (вживлюваного) (90203-07
[656])

38368-02 Видалення постійного трансвенного електрода кардіостимулятора з лівого
шлуночка
Включено:

те саме шляхом ручного видалення

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• видалення кардіостимулятора (38353-02 [655])
Виключено: те саме з функцією дефібриляції (38368-04 [654])

38368-04 Видалення постійного трансвенного електрода дефібрилятора з лівого
шлуночка
Включено:

шляхом ручного видалення

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• видалення генератора дефібрилятора (автоматичного) (вживлюваного) (90203-07
[656])

38350-02 Видалення постійного трансвенного електрода кардіостимулятора з іншої (-их)
камери(-) серця

Видалення постійного трансвенного електрода кардіостимулятора БДВ
Включено:

те саме:
• шляхом ручного видалення
• з лівого передсердя, правого передсердя або правого шлуночка
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• видалення кардіостимулятора (38353-02 [655])
Виключено: те саме з функцією дефібриляції (38350-04 [654])

38350-04 Видалення постійного трансвенного електрода дефібрилятора з іншої (-их)
камери (-) серця
Видалення постійного трансвенного електрода дефібрилятора БДВ
Включено:

те саме:
• шляхом ручного видалення
• з лівого передсердя, правого передсердя або правого шлуночка
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• видалення генератора дефібрилятора (автоматичного) (вживлюваного) (90203-07
[656])

38358-01 Видалення постійного трансвенного електрода кардіостимулятора з лівого
шлуночка із застосуванням пристрою для видалення електродів
Включено:

застосування:
• провідника (для видалення електродів)
• стилета з системою фіксації
• уловлюючої петлі
Примітка: Здійснюється для видалення постійного імплантованого
електрода (термін - більш ніж 6 місяців)
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• видалення кардіостимулятора (38353-02 [655])
Виключено: те саме з функцією дефібриляції (38358-02 [654])

38358-02 Видалення постійного трансвенного електрода дефібрилятора з лівого
шлуночка із застосуванням пристрою для видалення електродів
Включено:

застосування:
• провідника (для видалення електродів)
• стилета з системою фіксації
• уловлюючої петлі

Примітка:

Здійснюється для видалення постійного імплантованого
електрода (термін - більш ніж 6 місяців)
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• видалення генератора дефібрилятора (автоматичного) (вживлюваного) (90203-07
[656])

38358-00 Видалення постійного трансвенного електрода кардіостимулятора з іншої
камери (або інших камер) серця із застосуванням пристрою для видалення
електродів
Видалення постійного трансвенного електрода БДВ кардіостимулятора із
застосуванням пристрою для видалення електродів
Включено:

те самез лівого передсердя, правого передсердя або правого шлуночка

застосування:
• провідника (для видалення електродів)
• стилета з системою фіксації
• уловлюючих петель
Примітка:

Здійснюється для видалення постійного імплантованого електрода
(термін — більш ніж 6 місяців)

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• видалення кардіостимулятора (38353-02 [655])
Виключено: те саме з функцією дефібриляції (38358-03 [654])

38358-03 Видалення постійного трансвенного електрода дефібрилятора з іншої камери
(або інших камер) серця із застосуванням пристрою для видалення електродів
Видалення постійного трансвенного електрода БДВ дефібрилятора із застосуванням
пристрою для видалення електродів
Включено:

те саме з лівого передсердя, правого передсердя або правого шлуночка
застосування:
• провідника (для видалення електродів)
• стилета з системою фіксації
• уловлюючих петель

Примітка:

Здійснюється для видалення постійного імплантованого електрода
(термін — більш ніж 6 місяців)

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• видалення генератора дефібрилятора (автоматичного) (вживлюваного) (90203-07
[656])

38654-02 Видалення постійного лівошлуночкового електрода кардіостимулятора шляхом
торакотомії або стернотомії
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• видалення кардіостимулятора (38353-02 [655])
Виключено: те саме з функцією дефібриляції (38654-05 [654])

38654-05 Видалення постійного лівошлуночкового електрода дефібрилятора шляхом
торакотомії або стернотомії
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• видалення генератора дефібрилятора (автоматичного) (вживлюваного) (90203-07
[656])

38456-26 Видалення постійного епікардіального електрода кардіостимулятора шляхом
доступу під мечоподібним відростком
Видалення постійного міокардіального електрода кардіостимулятора шляхом доступу
під мечоподібним відростком
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• видалення кардіостимулятора (38353-02 [655])
Виключено: те саме з функцією дефібриляції (38456-33 [654])

38456-33 Видалення постійного епікардіального електрода дефібрилятора шляхом
доступу під мечоподібним відростком

Видалення постійного міокардіального електрода дефібрилятора шляхом доступу під
мечоподібним відростком
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• видалення генератора дефібрилятора (автоматичного) (вживлюваного) (90203-07
[656])

38456-27 Видалення постійного епікардіального електрода кардіостимулятора шляхом
торакотомії або стернотомії
Видалення постійного міокардіального електрода кардіостимулятора шляхом
торакотомії або стернотомії
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• видалення кардіостимулятора (38353-02 [655])
Виключено: те саме з функцією дефібриляції (38456-34 [654])

38456-34 Видалення постійного епікардіального електрода дефібрилятора шляхом
торакотомії або стернотомії
Видалення постійного міокардіального електрода дефібрилятора шляхом торакотомії
або стернотомії
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• видалення генератора дефібрилятора (автоматичного) (вживлюваного) (90203-07
[656])

655

Налаштування, заміна або видалення генератора кардіостимулятора

▼0936
90203-05 Налаштування генератора кардіостимулятора
Відновлення
Репозицiя
Ревізія

генератора кардіостимулятора

Включено:

ревізія або переміщення підшкірної кишені
тестування імплантованого кардіостимулятора або дефібрилятора
Виключено: ревізія або переміщення тільки підшкірної кишені (90219-00 [663])

38353-01 Заміна генератора кардіостимулятора
Включено:

ревізія або переміщення підшкірної кишені
Тестування імплантованого кардіостимулятораабо дефібрилятора
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• заміна електрода (38350-01, 38368-01, 38456-23, 38456-24,38654-01 [654])

38353-02 Видалення генератора кардіостимулятора
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• видалення електрода (38350-02, 38358-00, 38358-01, 38368-02, 38456-26, 38456-27,
38654-02 [654])

656

Налаштування, заміна або видалення генератора кардіодефібрилятора

▼0936
90203-06 Налаштування генератора дефібрилятора
Відновлення

Репозицiя
дефібрилятора
Ревізія

генератора

Включено:

ревізія або переміщення підшкірної кишені
тестування імплантованого кардіостимулятора або дефібрилятора
Виключено: ревізія або переміщення тільки підшкірної кишені (90219-00 [663])

38393-01 Заміна генератора дефібрилятора
Включено:

ревізія або переміщення підшкірної кишені
тестування імплантованого кардіостимулятора або дефібрилятора
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• заміна:
• електрода (38350-03, 38368-03, 38456-30, 38456-31, 38654-04 [654])
• пластин (електродів) (38390-03 [654])

90203-07 Видалення генератора дефібрилятора
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• видалення:
• електрода (38350-04, 38358-02, 38358-03, 38368-04, 38456-33, 38456-34, 38654-05
[654])
• пластин (електродів) (38390-04 [654])

657

Інші процедури на серці, пов’язані з прикладанням, введенням або
видаленням, іншої локалізації

13818-00 Введення балонного катетера правих відділів серця для моніторингу
Катетер Свана-Ганца
Включено:

вимірювання серцевого викиду
моніторинг тиску заклинення в легеневій артерії

ВИСІЧЕННЯ
659

Взяттясерця або легені донора

▼0030
Включено:

забір супутньої артерії та/або вени (вен)

90204-00 Видалення серця донора для пересадки
90204-01 Видалення серця та легені донора для пересадки
ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)
660

Пересадка серця або легені

▼0030

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
• видалення штучного серця (96229-01[608])

90205-00 Пересадка серця
90205-01 Пересадка серця і легені

661

Інші відновлювальні процедури на серці іншої локалізації
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])

38727-00 Відновлення внутрiшньогрудних судин
Виключено: те саме із відновленням:
• аорти (38706, 38712-00 [693])
• головної легеневої артерії (38715-02 [717])
• порожнистої вени (90215-02 [732], 38721-01 [733],
90217-02 [734])

38727-01 Відновлення внутрiшньогрудних судин з анастомозом
Виключено: те саме з відновленням:
• аорти (38706, 38712-00 [693])
• головної легеневої артерії (38715-02 [717])
• порожнистої вени (90215-02 [732], 38721-01 [733], 90217-02 [734])

РЕКОНСТРУКЦІЯ
662

Процедури з реконструкції на серці іншої локалізації

38490-00 Реконструкція та реплантація підклапанних структур
Відновлення шляхом реконструкції та реплантації:
• сухожильних хорд
• папілярних м'язів
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
• заміна клапана:
• мітрального (38488, 38489-02 [628])
• трикуспідального (38488, 38489-03 [634])

РЕВІЗІЯ
663

Ревізійні процедури на серці іншої локалізації

90219-00 Ревізія або переміщення підшкірної кишені для кардіостимулятора або
▼0936
дефібрилятора
Включено:
хірургічна обробка
Виключено: те саме з:
• відновленням, репозицією або ревізією генератора:
• дефібрилятора (90203-06 [656])
• кардіостимулятора (90203-05 [655])
• заміною генератора:
• дефібрилятора (38393-01 [656])
• кардіостимулятора (38353-01 [655])

ПОВТОРНА ОПЕРАЦІЯ
664

Пов’язані з повторною операцією процедури на серці іншої локалізації

▼0909, 0934

38640-00 Повторна операція для виконання іншої процедури на серці, не класифікована
в інших рубриках
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
Кодуйте спочатку:
• проведену(-і) хірургічну(-і) процедуру(-и)
Виключено: те саме з відновленням (реконструкцією) коронарного шунта (38637-00
[680])

ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
665

Електрофізіологічне дослідження [ЕФД]

38209-00 Електрофізіологічне дослідження серця, ≤ 3 катетерів
Дослідження:
• передсердно-шлуночкової провідності
• функціонування синусового вузла
• синкопального стану
Дослідження з приводу шлуночкової тахікардії за спрощеною схемою
Виключено: те саме із введенням генератора кардіостимулятора (38353-00 [650])

38212-00 Електрофізіологічне дослідження серця, ≥ 4 катетерів
Тестування (підбір) антиаритмічних препаратів
Дослідження з приводу шлуночкової тахікардії за ускладненою схемою
Індукція шлуночкової тахікардії
Інтраопераційне картування серця
Виключено: те саме із введенням генератора кардіостимулятора (38353-00 [650])

38213-00 Електрофізіологічне дослідження серця для подальшої перевірки
▼0936
кардіодефібрилятора
666

Інші процедури на серці іншої локалізації

38493-00 Оперативне лікування гострого інфекційного ендокардиту під час операції на
серцевому клапані
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
Кодуйте спочатку:
• проведену(-і) процедуру(-и)на клапані серця (див. блоки [621]- [638])

38456-00 Інші інтраторакальні втручання на серці без серцево-легеневого шунтування
Виключено: інтраторакальні втручання на:
• аортальному клапані (38456-15 [624])
• передсерді (38456-13 [606])
• мітральному клапані (38456-16 [630])
• легеневому клапані (38456-18 [638])
• перегородках (38456-12 [620])
• трикуспідальному клапані (38456-17 [635])
• шлуночку (38456-14 [615])
• судинах серця (38456-19 [681])

38653-00 Інші інтраторакальні втручання на серці з серцево-легеневим шунтуванням
Операція на відкритому серці з серцево-легеневим шунтуванням БДВ
Виключено: інтраторакальні втручання на:
• аортальному клапані (38653-04 [624])
• передсерді (38653-01 [606])
• мітральному клапані (38653-05 [630])
• легеневому клапані (38653-07 [638])
• перегородках (38653-03 [620])
• трикуспідальному клапані (38653-06 [635])
• шлуночку (38653-02 [615])
• судинах серця (38653-08 [681])

КОРОНАРНІ АРТЕРІЇ
ОБСТЕЖЕННЯ
667

Катетеризація серця

▼0933
Включено:

вимірювання серцевого викиду
криві розведення барвника-індикатора
ЕКГ з фізичним навантаженням
флюороскопія
оксиметрія
виявлення шунта
Виключено: те саме
проводиться у якості оперативного підходу лише під час серцевих втручань з
катетером – код опускається
з коронароангіографією (38218 [668])

38200-00 Правостороння катетеризація серця
38203-00 Лівостороння катетеризація серця
38206-00 Право- і лівостороння катетеризація серця
668

Коронароангіографія

▼0933
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• аортографія (59903-03 [1990])
• вентрикулографія (59903 [607])

38215-00 Коронароангіографія
38218-00 Коронароангіографія з лівосторонньою катетеризацією серця
38218-01 Коронароангіографія з правосторонньою катетеризацією серця
38218-02 Коронароангіографія з право- і лівосторонньою катетеризацією серця

38241-00 Вимірювання кровотоку коронарної артерії
Вимірювання:
 тиску в коронарній артерії (інтраваскулярний)
 резерву коронарного кровотоку (РКК)
 фракційного резерву кровотоку (ФРК)
Кодуйте також, якщо здійснюється:
 коронарна:
 ангіографія (38215-00, 38218-00, 38218-01, 38218-02 [668])
 ангіопластика (див. блоки [669], [670] та [671])

ВИСІЧЕННЯ
669

Пов’язані з висіченням процедури на коронарних артеріях

38309-00 Черезшкірна транслюмінальна коронарна ротаційна атеректомія [PTCRA], 1
артерія
Включено:

балонна ангіопластика

38312-00 Черезшкірна транслюмінальна коронарна ротаційна атеректомія [PTCRA], 1
артерія, з введенням 1 стента
Включено:

балонна ангіопластика

38312-01 Черезшкірна транслюмінальна коронарна ротаційна атеректомія [PTCRA], 1
артерія, з введенням ≥ 2 стентів
Включено:

балонна ангіопластика

38315-00 Черезшкірна транслюмінальна коронарна ротаційна атеректомія [PTCRA],
множинні артерії
Включено:

балонна ангіопластика

38318-00 Черезшкірна транслюмінальна коронарна ротаційна атеректомія [PTCRA],
множинні артерії, з введенням 1 стента
Включено:

балонна ангіопластика

38318-01 Черезшкірна транслюмінальна коронарна ротаційна атеректомія [PTCRA],
множинні артерії, з введенням ≥ 2 стентів
Включено:

балонна ангіопластика

90218-00 Черезшкірна транслюмінальна коронарна ангіопластика з аспіраційною
тромбектомією, 1 артерія
Черезшкірна транслюмінальна коронарна ангіопластика з механічною тромбектомією
1 коронарної артерії
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• коронарна ангіопластика зі стентуванням (див. блок [671])

90218-01 Черезшкірна транслюмінальна коронарна ангіопластика з аспіраційною
тромбектомією, множинні артерії
Черезшкірна транслюмінальна коронарна ангіопластика з механічною тромбектомією
множинних коронарних артерій
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• коронарна ангіопластика зі стентуванням (див. блок [671])

90218-02 Черезшкірна транслюмінальна коронарна ангіопластика із застосуванням
пристрою протиемболічного захисту, 1 артерія
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• коронарна ангіопластика зі стентуванням (див. блок [671])

90218-03 Черезшкірна транслюмінальна коронарна ангіопластика із застосуванням
пристрою протиемболічного захисту, множинні артерії
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• коронарна ангіопластика зі стентуванням (див. блок [671])

38505-00 Відкрита коронарна ендартеректомія
Включено:

імплантація латки-трансплантата

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])

ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)
670

Транслюмінальна коронарна ангіопластика
Включено: транскатетерна інфузія тромболітика або іншого агента
Виключено: якщо разом з:
• аспіраційною (механічною) тромбектомією коронарної артерії (див.
блок [669])
• атеректомією коронарної артерії (див. блок [669])
• застосуванням ендоваскулярного пристрою протиемболічного захисту
(див. блок [669])
• стентуванням коронарної артерії (див. блок [671])

38300-00 Черезшкірна транслюмінальна балонна ангіопластика 1 коронарної артерії
Черезшкірна транслюмінальна коронарна ангіопластика [PTCA] 1 коронарної артерії

38303-00 Черезшкірна транслюмінальна балонна ангіопластика ≥ 2 коронарних артерій
Черезшкірна транслюмінальна коронарна ангіопластика [PTCA] ≥ 2 коронарних
артерій

38300-01 Відкрита транслюмінальна балонна ангіопластика 1 коронарної артерії
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])

38303-01 Відкрита транслюмінальна балонна ангіопластика ≥ 2 коронарних артерій
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])

671

Транслюмінальна коронарна ангіопластика зі стентуванням
Транслюмінальна балонна ангіопластика

Включено:

балонна дилатація артерії
те саме зі стентом(-ами) з лікарським покриттям
транскатетерна інфузія тромболітика або іншого агента

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• коронарна ангіопластика з:
• аспіраційною тромбектомією (90218-00, 90218-01 [669])
• застосуванням пристрою протиемболічного захисту (90218-02, 90218-03 [669])
Виключено: з атеректомією коронарної артерії (див. блок [669])

38306-00 Черезшкірне введення 1 транслюмінального стента в одиничну коронарну
артерію
Черезшкірна імплантація 1 стента в одиничну коронарну артерію

38306-01 Черезшкірне введення ≥ 2 транслюмінальних стентів в одиничну коронарну
артерію
Черезшкірна імплантація ≥ 2 стентів в одиничну коронарну артерію

38306-02 Черезшкірне введення ≥ 2 транслюмінальних стентів в множинні коронарні
артерії
Черезшкірна імплантація ≥ 2 стентів в множинні коронарні артерії

38306-03 Відкрите введення 1 транслюмінального стента в одиничну коронарну артерію
Відкрита імплантація 1 стента в одиничну коронарну артерію
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])

38306-04 Відкрите введення ≥ 2 транслюмінальних стентів в одиничну коронарну
артерію
Відкрита імплантація ≥ 2 стентів в одиничну коронарну артерію
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])

38306-05 Відкрите введення ≥ 2 транслюмінальних стентів в множинні коронарні артерії
Відкрита імплантація ≥ 2 стентів в множинні коронарні артерії
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])

672

Аорто-коронарне шунтування – з використанням трансплантата з великої

▼0909

підшкірної вени
Включено:

забір вени

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
• пересадка (вживлення):
• артеріальних трансплантатів (див. блоки [674]- [678])
• композитних трансплантатів (38500-05, 38503-05 [679])
• уточнених матеріалів НКІР (90201 [679])

38497-00 Аорто-коронарне шунтування, з використанням 1 трансплантату з великої
підшкірної вени

38497-01 Аорто-коронарне шунтування, з використанням 2 трансплантатів з великої
підшкірної вени
38497-02 Аорто-коронарне шунтування, з використанням 3 трансплантатів з великої
підшкірної вени
38497-03 Аорто-коронарне шунтування, з використанням ≥ 4 трансплантатів з великої
підшкірної вени
673

Аорто-коронарне шунтування - з використанням трансплантата з інших

▼0909

вен
Включено:

забір вени:
• медіальної підшкірної вени руки
• латеральної підшкірної вени руки
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
• пересадка (вживлення):
• артеріальних трансплантатів (див. блоки [674]- [678])
• композитних трансплантатів (38500-05, 38503-05 [679])
• уточнених матеріалів НКІР (90201 [679])
Виключено: аорто-коронарне шунтування,з використанням трансплантатів з великої
підшкірної вени (див. блок [672])

38497-04 Аорто-коронарне шунтування з використанням 1 іншого венозного
трансплантата
38497-05 Аорто-коронарне шунтування з використанням 2 інших венозних
трансплантатів
38497-06 Аорто-коронарне шунтування з використанням 3 інших венозних
трансплантатів
38497-07 Аорто-коронарне шунтування з використанням ≥ 4 інших венозних
трансплантатів
674

Аорто-коронарне шунтування - з використанням трансплантата з лівої

▼0909

внутрішньої грудної артерії [ЛВГА]
Включено:
забір артерії
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
• пересадка (вживлення):
• композитних трансплантатів (38500-05, 38503-05 [679])
• уточнених матеріалів НКІР (90201 [679])
• венозних трансплантатів (див. блоки [672] та [673])
• відкрита коронарна ендартеректомія (38505-00 [669])

38500-00 Аорто-коронарне шунтування, з використанням 1 трансплантату з ЛВГА

38503-00 Аорто-коронарне шунтування, з використанням ≥ 2 трансплантатів з ЛВГА
675

Аорто-коронарне шунтування - з використанням трансплантата з правої

▼0909

внутрішньої грудної артерії [ПВГА]
Включено: забір артерії
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
• пересадка (вживлення):
• композитних трансплантатів (38500-05, 38503-05 [679])
• уточнених матеріалів НКІР (90201 [679])
• венозних трансплантатів (див. блоки [672] та [673])
• відкрита коронарна ендартеректомія (38505-00 [669])

38500-01 Аорто-коронарне шунтування, з використанням 1 трансплантату з ПВГА
38503-01 Аорто-коронарне шунтування, з використанням ≥ 2 трансплантатів з ПВГА
676

Аорто-коронарне шунтування — з використанням трансплантата з

▼0909

променевої артерії
Включено:
забір артерії
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
• пересадка (вживлення):
• композитних трансплантатів (38500-05, 38503-05 [679])
• уточнених матеріалів НКІР (90201 [679])
• венозних трансплантатів (див. блоки [672] та [673])
• відкрита коронарна ендартеректомія (38505-00 [669])

38500-02 Аорто-коронарне шунтування, з використанням 1 трансплантату з променевої
артерії
38503-02 Аорто-коронарне шунтування, з використанням ≥ 2 трансплантатів з
променевої артерії
677

Аорто-коронарне шунтування — з використанням трансплантата з

▼0909

епігастральної артерії
Включено:

забір артерії:
• шлунково-сальникової
• нижньої надчеревної
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
• пересадка (вживлення):
• композитних трансплантатів (38500-05, 38503-05 [679])
• уточнених матеріалів НКІР (90201 [679])
• венозних трансплантатів (див. блоки [672] та [673])
• відкрита коронарна ендартеректомія (38505-00 [669])

38500-03 Аорто-коронарне шунтування, з використанням 1 трансплантату з
епігастральної артерії
38503-03 Аорто-коронарне шунтування, з використанням ≥ 2 трансплантатів з
епігастральної артерії
678

Аорто-коронарне шунтування - з використанням трансплантата з інших

▼0909

артерій
Включено:

забір артерії:
• міжреберної
• селезінкової
• підлопаткової
• ліктьової
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
• пересадка (вживлення):
• артеріальних трансплантатів (див. блоки [674]- [677])
• композитних трансплантатів (38500-05, 38503-05 [679])
• уточнених матеріалів НКІР (90201 [679])
• венозних трансплантатів (див. блоки [672] та [673])
• відкрита коронарна ендартеректомія (38505-00 [669])

38500-04 Аорто-коронарне шунтування, з використанням 1 трансплантату з інших
артерій
38503-04 Аорто-коронарне шунтування, з використанням ≥ 2 трансплантатів з інших
артерій
679

Аорто-коронарне шунтування – інший трансплантат

▼0909
Включено:

забір:
• артерії або вени
• артерії або вени великої рогатої худоби в експериментальному
порядку
синтетичного матеріалу (Gore-Tex)
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
• пересадка (вживлення):
• артеріальних трансплантатів (див. блоки [674]- [678])
• венозних трансплантатів (див. блоки [672] та [673])
• відкрита коронарна ендартеректомія (38505-00 [669])

38500-05 Аорто-коронарне шунтування, з використанням 1 композитного трансплантата
Аорто-коронарне шунтування, з використанням 1 комбінованого артеріального та
артеріально-венозного трансплантата
Примітка:

Композитний шунт — передбачає комбіноване застосування
артеріального та артеріального, артеріального та венозного
трансплантатів або трансплантатів з синтетичного та венозного
матеріалів

38503-05 Аорто-коронарне шунтування, з використанням ≥ 2 композитних
трансплантатів
Аорто-коронарне шунтування, з використанням ≥ 2 комбінованих артеріальних та
артеріальних/венозних матеріалів
Примітка:

Композитний трансплантат — передбачає комбіноване застосування
артеріального та артеріального, артеріального та венозного
трансплантатів або трансплантатів з синтетичного та венозного
матеріалів

90201-00 Аорто-коронарне шунтування, з використанням 1 іншого трансплантата, не
класифіковане в інших рубриках
90201-01 Аорто-коронарне шунтування, з використанням 2 інших трансплантатів, не
класифіковане в інших рубриках
90201-02 Аорто-коронарне шунтування, з використанням 3 інших трансплантатів, не
класифіковане в інших рубриках
90201-03 Аорто-коронарне шунтування, з використанням ≥ 4 інших трансплантатів, не
класифіковане в інших рубриках
ПОВТОРНА ОПЕРАЦІЯ
680

Пов’язані з повторною операцією процедури на коронарних артеріях

▼0909, 0934
38637-00 Повторна операція для відновлення коронарного шунта
Включено:

від’єднання
висічення
ушивання рани наглухо
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
Кодуйте спочатку:
• аорто-коронарне шунтування (див. блоки [672]- [679])

ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
681

Інші процедури на коронарних артеріях

38456-19 Інші інтраторакальні втручання на артеріях серця без серцево-легеневого
шунтування
38653-08 Інші інтраторакальні втручання на артеріях серця з серцево-легеневим
шунтуванням

АОРТА
ПРИКЛАДАННЯ, ВВЕДЕННЯ, ВИДАЛЕННЯ
682

Процедури на аорті, пов’язані з прикладанням, введенням або видаленням

38362-00 Черезшкірне введення внутрішньоаортального балону-помпи
38609-00 Введення внутрішньоаортального балону-помпи шляхом артеріотомії
Введення внутрішньоаортального балону-помпи шляхом артерiосекції

38612-00 Видалення внутрішньоаортального балону-помпи
Виключено: те саме з імплантацією латки-трансплантата (38613-00 [693])
ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)
Виключено: зашивання рани аорти (90210-02 [709], 90213-02 [710]) протезування
(заміщення) грудної аорти при аневризмі(33103-00, 33145-00, 33109-00,
33148-00 [715])

684

Відновлення висхідного відділу грудної аорти
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
• оперативне лікування у випадку свіжого розриву або розшарування у грудному
відділі аорти (38572-00 [693])
• ретроградна перфузія головного мозку в умовах гіпотермічної зупинки кровообігу
(38577-00 [642])
Виключено: ендоваскулярне (ендолюмінальне) відновлення (33116-00 [762])
те саме з відновленням аортальної дуги (див. блок [685])

38550-00 Відновлення висхідного відділу грудної аорти
38553-00 Відновлення висхідного відділу грудної аорти з відновленням аортального
клапана
38553-01 Відновлення висхідного відділу грудної аортиі з заміною аортального клапана
38556-00 Відновлення висхідного відділу грудної аортиі з вiдновленням аортального
клапана та імплантацією коронарних артерій
38556-01 Відновлення висхідного відділу грудної аортиі з заміною аортального клапана
та імплантацією коронарних артерій
685

Відновлення аортальної дуги та висхідного відділу грудної аорти
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
• оперативне лікування у випадку свіжого розриву або розшарування у грудному
відділі аорти (38572-00 [693])
• ретроградна перфузія головного мозку в умовах гіпотермічної зупинки кровообігу
(38577-00 [642])
Виключено: ендоваскулярне (ендолюмінальне) відновлення (33116-00 [762])

38559-00 Відновлення аортальної дуги та висхідного відділу грудної аорти
38562-00 Відновлення аортальної дуги та висхідного відділу грудної аорти з
відновленням аортального клапана

38562-01 Відновлення аортальної дуги та висхідного відділу грудної аорти із заміною
аортального клапана
38565-00 Відновлення аортальної дуги та висхідного відділу грудної аорти з
відновленням аортального клапана та імплантацією коронарних артерій
38565-01 Відновлення аортальної дуги та висхідного відділу грудної аорти із заміною
аортального клапана та імплантацією коронарних артерій
686

Відновлення низхiдного відділу грудної аорти
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
• оперативне лікування у випадку свіжого розриву або розшарування у грудному
відділі аорти (38572-00 [693])
• ретроградна перфузія головного мозку в умовах гіпотермічної зупинки кровообігу
(38577-00 [642])
Виключено: ендоваскулярне (ендолюмінальне) відновлення (33116-00 [762])

38568-00 Відновлення низхiдного відділу грудної аорти
38571-00 Відновлення низхiдного відділу грудної аорти з шунтуванням
687

Протезування (заміщення) висхідного відділу грудної аорти
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
• ретроградна перфузія головного мозку в умовах гіпотермічної зупинки кровообігу
(38577-00 [642])
Виключено: те саме із заміною аортальної дуги (див. блок [688])

38550-01 Протезування (заміщення) висхідної ділянки грудної аорти
38553-02 Протезування (заміщення) висхідної ділянки грудної аорти з відновленням
аортального клапана
38553-03 Протезування (заміщення) висхідної ділянки грудної аорти із заміною
аортального клапана
38556-02 Протезування (заміщення) висхідної ділянки грудної аорти з відновленням
аортального клапана та імплантацією коронарних артерій
38556-03 Протезування (заміщення) висхідної ділянки грудної аорти із заміною
аортального клапана та імплантацією коронарних артерій
688

Протезування (заміщення) аортальної дуги та висхідної ділянки грудної
аорти
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
• ретроградна перфузія головного мозку в умовах гіпотермічної зупинки кровообігу
(38577-00 [642])

38559-01 Протезування (заміщення) аортальної дуги та висхідної ділянки грудної аорти

38562-02 Протезування (заміщення) аортальної дуги та висхідної ділянки грудної аорти з
відновленням аортального клапана
38562-03 Протезування (заміщення) аортальної дуги та висхідної ділянки грудної аорти
із заміною аортального клапана
38565-02 Протезування (заміщення) аортальної дуги та висхідної ділянки грудної аорти з
відновленням аортального клапана та імплантацією коронарних артерій
38565-03 Протезування (заміщення) аортальної дуги та висхідної ділянки грудної аорти
із заміною аортального клапана та імплантацією коронарних артерій
689

Протезування (заміщення) низхiдного відділу грудної аорти
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
• ретроградна перфузія головного мозку в умовах гіпотермічної зупинки кровообігу
(38577-00 [642])

38568-01 Протезування (заміщення) низхiдного відділу грудної аорти
38571-01 Протезування (заміщення) низхiдного відділу грудної аорти з шунтуванням
690

Закриття відкритої аортальної протоки
Включено:

кліпування
розділення
лігування

відкритої аортальної протоки

38700-00 Черезшкірне закриття відкритої аортальної протоки
Транскатетерне закриття патентного артеріального протоку
Включено:

те саме із застосуванням протезу або пристрою

38700-01 Закриття відкритого аортального протоку
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
• ретроградна перфузія головного мозку в умовах гіпотермічної зупинки кровообігу
(38577-00 [642])

691

Закриття колатеральних судин серця

38700-02 Черезшкірне закриття колатеральних судин серця
38700-03 Закриття колатеральних судин серця
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
• ретроградна перфузія головного мозку в умовах гіпотермічної зупинки кровообігу
(38577-00 [642])

693

Відновлювальні процедури на аорті
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
• ретроградна перфузія головного мозку в умовах гіпотермічної зупинки кровообігу
(38577-00 [642])

38706-00 Відновлення аорти
38706-01 Відновлення аорти з анастомозом
38712-00 Відновлення перерваної дуги аорти
38572-00 Оперативне лікування у випадку свіжого розриву або розшарування у
грудному відділі аорти
Кодуйте спочатку:
• відновлення грудної аорти:
• висхідного відділу (див. блоки [684] та [685])
• низхiдного відділу (див. блок [686])
• заміщення грудної аорти при аневризмі трансплантатами:
• торако-абдомінальними (33109-00 [715])
• торако-аортальними (33103-00 [715])

43909-00 Аортопексія
Аортопексія при трахеомаляції
Трахеопексія

38613-00 Видалення внутрішньо аортального балону-помпи із закриттям артерії шляхом
імплантації латки-трансплантата

АРТЕРІЇ
Примітка: Також див. процедури на аорті (див. блоки [682]- [693])
Виключено: коронарні артерії (див. блоки [667]- [681])

ПРИКЛАДАННЯ, ВВЕДЕННЯ, ВИДАЛЕННЯ
694

Артеріальна катетеризація

▼0042
13303-00 Катетеризація/канюляція пуповинної артерії в новонародженого
▼1615
34521-01 Катетеризація/канюляція внутрішньочеревної артерії
34524-00 Катетеризація/канюляція інших артерій
▼1615
Виключено: те саме:
• при підключеному пристрої для постачання лікарського засобу до
ділянки впливу (зовнішньої інфузійної помпи) (34530-05 [766])
• для забору крові для аналізу газів крові (13842-00 [1858])
• з введенням магістралі судинного доступу (34528-02 [766])

34530-01 Видалення артеріального катетера
Включено:

від’єднання пристрою для постачання лікарського засобу до ділянки
впливу (зовнішньої інфузійної помпи)
Виключено: видалення фрагментів катетера (35360 [742])
те саме:

• при підключеному пристрої для постачання лікарського засобу до
ділянки впливу (зовнішньої інфузійної помпи) (34530-05 [766])
• з введенням магістралі судинного доступу (34528-02 [766])

РОЗРІЗ
695

Діагностичний розріз артерії
Виключено: те саме разом з будь-якою іншою хірургічною операцією на судинах —
не кодується

34100-00 Діагностичний розріз сонної артерії
34103-00 Діагностичний розріз підключичної артерії
34103-01 Діагностичний розріз пахвової артерії
34106-00 Діагностичний розріз плечової артерії
34106-01 Діагностичний розріз променевої артерії
34106-02 Діагностичний розріз ліктьової артерії
34103-02 Діагностичний розріз клубової артерії
34103-03 Діагностичний розріз стегнової артерії
34103-04 Діагностичний розріз підколінної артерії
34106-03 Діагностичний розріз великогомілкової артерії
34106-04 Діагностичний розріз іншої артерії
696

Інші процедури, пов’язані з розрізом артерій

34142-00 Декомпресія черевного стовбура
34145-00 Декомпресія підколінної артерії
Включено:

розсічення фіброзних тканин та м'язів

ДЕСТРУКЦІЯ
697

Переривання кровотоку в артерії
Включено:

кліпірування
розділення
лігування
Виключено: те саме при аневризмі вісцеральної артерії (33133-00, 33169-00 [698])
те саме з будь-якою іншою хірургічною операцією на судинах — не
кодується

34100-02 Переривання кровотоку в соннiй артерії

41707-00 Переривання кровотоку в пахвовій артерії
Включено:
Примітка:

те саме шляхом трансантрального доступу
Здійснюється для зупинки носової кровотечі

52141-00 Переривання кровотоку в нижньощелепній артерії
41725-00 Переривання кровотоку в решітчастій артерії
Включено:

те саме шляхом трансорбітального доступу
те саме для зупинки носової кровотечі

52141-01 Переривання кровотоку в лицевій артерії
52141-02 Переривання кровотоку в язиковiй артерії
34103-10 Переривання кровотоку в підключичній артерії
34103-11 Переривання кровотоку в пахвовій артерії
34106-10 Переривання кровотоку у плечовій артерії
34106-11 Переривання кровотоку у променевій артерії
34106-12 Переривання кровотоку в ліктьовій артерії
34103-12 Переривання кровотоку в клубовій артерії
34103-13 Переривання кровотоку у стегновій артерії
34103-14 Переривання кровотоку в підколінній артерії
34106-13 Переривання кровотоку у великогомілковій артерії
34106-14 Переривання кровотоку в іншиiй артерії
698

Інші пов’язані з деструкцією процедури на артеріях

33842-00 Контроль післяопераційної кровотечі або тромбозу після хірургічної операції
на соннiй або вертебральній артерії
33133-00 Корекція аневризми вісцеральної артерії без відновлення безперервності
Включено:
лігування
Виключено: те саме з відновленням безперервності, шляхом:
• анастомозу (33130-00 [714])
• трансплантата (33130-01 [715])

33169-00 Корекція розриву аневризми вісцеральної артерії без відновлення
безперервності
Включено:
лігування
Виключено: те саме з відновленням безперервності, шляхом:
• анастомозу(33166-00 [714])

• трансплантата (33166-01 [715])

ВИСІЧЕННЯ
699

Біопсія периферичної артерії

34109-00 Біопсія скроневої артерії
700

Ендартеректомія
Включено:
закриття шляхом накладання швів
Виключено: ендартеректомія коронарної артерії (38505-00 [669])
те саме з артеріальним шунтуванням для підготовки ділянки для
накладення анастомозу(33554-00 [701])

33500-00 Каротидна ендартеректомія
Виключено: те саме з резекцією та реанастомозом (32703-00 [718])

33506-00 Ендартеректомія плечоголовного стовбура
Ендартеректомія брахіоцефальної артерії

33506-01 Ендартеректомія підключичної артерії
33530-00 Ендартеректомія черевного стовбура
33530-01 Ендартеректомія верхньої брижової артерії
33533-00 Ендартеректомія черевного стовбура та верхньої брижової артерій
33536-00 Ендартеректомія нижньої брижової артерії
Виключено: те саме з будь-якою іншою хірургічною операцією на нижній брижовій
артерії — не кодується

33509-00 Ендартеректомія аорти
Виключено: те саме з будь-якою іншою хірургічною операцією на аорті — не
кодується

33512-00 Аорто-клубова ендартеректомія
Включено:

те саме стосовно однієї або обох клубових артерій

33515-00 Aорто-стегнова ендартеректомія
Включено:

те саме стосовно однієї або обох стегнових артерій

33521-00 Клубово-стегнова ендартеректомія, одностороння
33515-01 Клубово-стегнова ендартеректомія, двостороння
33518-00 Клубова ендартеректомія

33524-00 Ниркова ендартеректомія, одностороння
33527-00 Ниркова ендартеректомія, двостороння
33539-00 Ендартеректомія кінцівок
Ендартеректомія:
• загальної
стегнової артерії
• поверхневої
Виключено: розширена ендартеректомія глибокої артерії стегна (33542-00 [700])

33542-00 Розширена ендартеректомія глибокої артерії стегна
Ендартеректомія ≥ 7 см у довжину
Розширена ендартеректомія глибокої артерії стегна

90229-00 Інша ендартеректомія
701

Ендартеректомія для підготовки ділянки для накладення анастомозу

33554-00 Ендартеректомія у поєднанні з артеріальним шунтуванням для підготовки
ділянки для накладення анастомозу
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• артеріальне шунтування з використанням:
• композитних, секвенційних, перехресних трансплантатів (32718, 32754, 32757
[713])
• синтетичних трансплантатів (див. блок [712])
• венозних трансплантатів (див. блок [711])
Виключено: відкрита коронарна ендартеректомія (38505-00 [669])

702

Артеріальна емболектомія або тромбектомія
Включено:

те саме зі стентуванням
транскатетерна інфузія тромболітика або іншого агента

Виключено: емболектомія або тромбектомія трансплантата для шунтування
артерій:
• кінцівок (33806-12 [703])
• тулуба (33803-02 [703])

90235-00 Емболектомія або тромбектомія внутрішньочерепної артерії
Транскатетерна емболектомія або тромбектомія внутрішньочерепної артерії

33800-00 Емболектомія або тромбектомія сонної артерії
Виключено: інтракраніальний відділ внутрішньої сонної артерії (90235-00 [702])

33803-00 Емболектомія або тромбектомія підключичної артерії
33803-01 Емболектомія або тромбектомія плечоголовного стовбура
33806-00 Емболектомія або тромбектомія пахвової артерії
33806-01 Емболектомія або тромбектомія плечової артерії

33806-02 Емболектомія або тромбектомія променевої артерії
33806-03 Емболектомія або тромбектомія ліктьової артерії
33806-04 Емболектомія або тромбектомія черевного стовбура
33806-05 Емболектомія або тромбектомія брижової артерії
33806-06 Емболектомія або тромбектомія ниркової артерії
33806-07 Емболектомія або тромбектомія селезінкової артерії
33806-08 Емболектомія або тромбектомія клубової артерії
33806-09 Емболектомія або тромбектомія стегнової артерії
33806-10 Емболектомія або тромбектомія підколінної артерії
33806-11 Емболектомія або тромбектомія великогомілкової артерії
90230-00 Емболектомія або тромбектомія іншої артерії
703

Емболектомія або тромбектомія шунта-трансплантата артерії
Включено: те саме через стенування
транскатетерна інфузія тромболітика або іншого агента

33803-02 Емболектомія або тромбектомія шунта-трансплантата артерії тулуба
33806-12 Емболектомія або тромбектомія шунта-трансплантата артерії кінцівок
704

Артеріальна атеректомія

35312-00 Перкутанна атеректомія периферичних артерій
35312-01 Відкрита атеректомія периферичних артерій
705

Резекція ураженої ділянки сонної артерії
Резекція:
• ураження каротидного гломуса
• шванноми
Включено:
відновлення сонних артерій
Виключено: резекція рецидивуючого ураження сонної артерії (див. блок [706])

34148-00 Резекція ураженої ділянки сонної артерії ≤ 4 см у діаметрі
34151-00 Резекція ураженої ділянки сонної артерії > 4 см у діаметрі
706

Резекція рецидивуючого ураження сонної артерії
Резекція рецидивуючого:
• ураження каротидного гломуса
• шванноми

Включено:

відновлення сонних артерій

34154-00 Резекція рецидивуючого ураження сонної артерії
ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)
Примітка:

707

Включно з ранами травматичного або хірургічного походження

Імплантація трансплантата-латки артерії
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• шунтування артерії з використанням:
• композитних, секвенційних, перехресних трансплантатів (32718, 32754, 32757
[713])
• синтетичних трансплантатів (див. блок [712])
• венозних трансплантатів (див. блок [711])
Виключено: те саме з коронарною ендартеректомією (38505-00 [669])

33548-00 Імплантація аутологiчного матерiалу для усунення дефекту артерії
Імплантація аутологiчного матерiалу для усунення дефекту шунта-трансплантата
артерії
Імплантація латки-трансплантата з використанням:
• артеріальних трансплантатів
• венозних трансплантатів

33548-01 Імплантація латки-трансплантата артерії з використанням синтетичних
матеріалів
Імплантація латки-трансплантата для усунення дефекту шунта-трансплантата артерії з
використанням синтетичних матеріалів

708

Пряме закриття артерії
Накладення швів на артерію в області рани:
• прямих
• бокових

33824-00 Пряме закриття сонної артерії
90209-00 Пряме закриття підключичної артерії
90209-01 Пряме закриття плечоголовного стовбура
90209-02 Пряме закриття аорти
33815-00 Пряме закриття пахвової артерії
33815-01 Пряме закриття плечової артерії
33815-02 Пряме закриття променевої артерії
33815-03 Пряме закриття ліктьової артерії
33833-00 Пряме закриття черевного стовбура
33833-01 Пряме закриття ниркової артерії

33833-02 Пряме закриття брижової артерії
33833-03 Пряме закриття клубової артерії
33815-04 Пряме закриття стегнової артерії
33815-05 Пряме закриття підколінної артерії
33815-06 Пряме закриття великогомілкової артерії
33815-07 Пряме закриття малогомілкової артерії
90209-03 Пряме закриття інших артерій
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Відновлення артерії шляхом анастомозу
Відновлення безперервності артерії шляхом прямого анастомозу

33827-00 Відновлення сонної артерії шляхом прямого анастомозу
90210-00 Відновлення підключичної артерії шляхом прямого анастомозу
90210-01 Відновлення плечоголовного стовбура шляхом прямого анастомозу
90210-02 Відновлення аорти шляхом прямого анастомозу
33818-00 Відновлення пахвової артерії шляхом прямого анастомозу
33818-01 Відновлення плечової артерії шляхом прямого анастомозу
33818-02 Відновлення променевої артерії шляхом прямого анастомозу
33818-03 Відновлення ліктьової артерії шляхом прямого анастомозу
33836-00 Відновлення черевного стовбура шляхом прямого анастомозу
33836-01 Відновлення ниркової артеріїшляхом прямого анастомозу
33836-02 Відновлення клубової артерії шляхом прямого анастомозу
33836-03 Відновлення брижової артерії шляхом прямого анастомозу
33818-04 Відновлення стегнової артерії шляхом прямого анастомозу
33818-05 Відновлення підколінної артерії шляхом прямого анастомозу
33818-06 Відновлення великогомілкової артерії шляхом прямого анастомозу
33818-07 Відновлення малогомілкової артерії шляхом прямого анастомозу
32766-00 Відновлення іншої артерії шляхом прямого анастомозу
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Відновлення артерії шляхом інтерпозиції трансплантата
Відновлення безперервності артерії шляхом інтерпозиції трансплантата

33830-00 Відновлення сонної артерії шляхом інтерпозиції трансплантата
90213-00 Відновлення підключичної артерії шляхом інтерпозиції трансплантата
90213-01 Відновлення плечоголовного стовбура шляхом інтерпозиції трансплантата
90213-02 Відновлення аорти шляхом інтерпозиції трансплантата
33821-00 Відновлення пахвової артерії шляхом інтерпозиції трансплантата
33821-01 Відновлення плечової артерії шляхом інтерпозиції трансплантата
33821-02 Відновлення променевої артерії шляхом інтерпозиції трансплантата
33821-03 Відновлення ліктьової артерії шляхом інтерпозиції трансплантата
33839-00 Відновлення черевного стовбура шляхом інтерпозиції трансплантата
33839-01 Відновлення ниркової артерії шляхом інтерпозиції трансплантата
33839-02 Відновлення брижової артерії шляхом інтерпозиції трансплантата
33839-03 Відновлення клубової артерії шляхом інтерпозиції трансплантата
33821-04 Відновлення стегнової артерії шляхом інтерпозиції трансплантата
33821-05 Відновлення підколінної артерії шляхом інтерпозиції трансплантата
33821-06 Відновлення великогомілкової артерії шляхом інтерпозиції трансплантата
33821-07 Відновлення малогомілкової артерії шляхом інтерпозиції трансплантата
90213-03 Відновлення інших артерій шляхом інтерпозиції трансплантата
711

Артеріальне шунтування з використанням венозних трансплантатів
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• ендартеректомія для підготовки ділянки для накладення анастомозу (33554-00 [701])
• імплантація латки-трансплантата (33548 [707])
• забір вени з руки або ноги (32760-00 [730])
Виключено: аортокоронарне шунтування (див. блоки [672] - [679])

32700-00 Шунтування сонної артерії з використанням венозних трансплантатів
32700-01 Каротидно-каротидне шунтування з використанням венозних трансплантатів
32700-02 Каротидно-підключичне шунтування з використанням венозних трансплантатів
32700-03 Каротидно-вертебральне шунтування з використанням венозних
трансплантатів

Виключено: те саме із застосуванням великої підшкірної вени (39821-00 [21])

32700-04 Аорто-підключично-каротидне шунтування з використанням венозних
трансплантатів
32763-02 Підключично-вертебральне шунтування з використанням венозних
трансплантатів
32763-03 Підключично-пахвове шунтування з використанням венозних трансплантатів
32721-00 Ниркове шунтування з використанням венозних трансплантатів, одностороннє
Аорто-ниркове шунтування з використанням венозних трансплантатів

32724-00 Ниркове шунтування з використанням венозних трансплантатів, двостороннє
Аорто-ниркове шунтування з використанням венозних трансплантатів, двостороннє

32763-04 Селезінково-ниркове шунтування з використанням венозних трансплантатів
32730-00 Брижове шунтування з використанням венозних трансплантатів, одинична
судина
Аорто-брижове шунтування з використанням венозних трансплантатів, одинична
судина

32733-00 Брижове шунтування з використанням венозних трансплантатів, множинні
судини
Аорто-брижове шунтування з використанням венозних трансплантатів, множинні
судини

32763-05 Аорто-черевне шунтування з використанням венозних трансплантатів
32763-06 Аорто-стегново-підколінне шунтування з використанням венозних
трансплантатів
32763-07 Клубово-клубове шунтування з використанням венозних трансплантатів
32712-00 Клубово-стегнове (iлеофеморальне) шунтування з використанням венозних
трансплантатів
Виключено: клубово-стегнове (iлеофеморальне) перехресне шунтування (32718-00
[713])

32739-00 Стегново-підколінне шунтування з використанням венозних трансплантатів,
вище анастомозу в області колінного суглоба
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• Секвенційне шунтування стегнової артерії з використанням венозних трансплантатів
(32757-00 [713])
Виключено: застосування композитних трансплантатів [венозних та синтетичних]
(32754-00 [713])

32742-00 Стегново-підколінне шунтування з використанням венозних трансплантатів,
нижче анастомозу в області колінного суглоба
Стегново-підколінне шунтування з використанням венозних трансплантатів БДВ

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• секвенційне шунтування стегнової артерії з використанням венозних трансплантатів
(32757-00 [713])
Виключено: застосування композитних трансплантатів [венозних та синтетичних]
(32754-01 [713])

32745-00 Стегново-великогомілкове або стегново-малогомілкове (проксимальний відділ)
шунтування артерій з використанням венозних трансплантатів
Включено:

анастомоз між тібіо-перонеальним стовбуром та дистальним кінцем
шунта
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• секвенційне шунтування стегнової артерії з використанням венозних трансплантатів
(32757-00 [713])
Виключено: застосування композитних трансплантатів [венозних та синтетичних]
(32754-02 [713])

32748-00 Стегнове-великогомілкове або стегнове-малогомілкове (дистальний відділ)
шунтування артерій з використанням венозних трансплантатів
Примітка:

Дистальною вважається та частина малогомілкової або
великогомілкової артерії, яка розташована у межах 5 см від гомілковостопного суглобу
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• секвенційне шунтування стегнової артерії з використанням венозних трансплантатів
(32757-00 [713])
Виключено: застосування композитних трансплантатів [венозних та синтетичних]
(32754-02 [713])

32763-08 Підколінно-великогомілкове шунтування з використанням венозних
трансплантатів
32763-00 Інше артеріальне шунтування з використанням венозних трансплантатів
Процедура дистальної реваскуляризації з інтервальним лігуванням (DRIL) з
використанням вени
712

Артеріальне шунтування з використанням синтетичних трансплантатів
Примітка:

Синтетичні матеріали можуть включати трансплантати з поліестеру
(тканого або трикотажного) або політетрафторетилену [ПТФЕ]
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• ендартеректомія для підготовки ділянки для накладення анастомозу (33554-00 [701])
Виключено: коронарне шунтування (див. блоки [672] - [679])

32763-09 Аорто-підключичне шунтування з використанням синтетичних трансплантатів
32763-10 Підключично-підключичне шунтування з використанням синтетичних
трансплантатів
32763-11 Підключично-вертебральне шунтування з використанням синтетичних
трансплантатів

32763-12 Підключично-пахвове шунтування з використанням синтетичних
трансплантатів
32763-13 Пахвово-пахвове шунтування з використанням синтетичних трансплантатів
32763-14 Пахвово-плечове шунтування з використанням синтетичних трансплантатів
32763-15 Селезінково-ниркове шунтування з використанням синтетичних
трансплантатів
32763-16 Аорто-черевне шунтування з використанням синтетичних трансплантатів
32763-17 Аорто-стегново-підколінне шунтування з використанням синтетичних
трансплантатів
32763-18 Клубово-клубове шунтування з використанням синтетичних трансплантатів
32712-01 Клубово-стегнове шунтування з використанням синтетичних трансплантатів
32751-00 Стегново-підколінне шунтування з використанням синтетичних трансплантатів,
вище анастомозу в області колінного суглоба
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• Секвенційне шунтування стегнової артерії з використанням синтетичних
трансплантатів (32757-01 [713])
Виключено: застосування композитних трансплантатів [венозних та синтетичних]
(32754-00 [713])

32751-01 Стегново-підколінне шунтування з використанням синтетичних трансплантатів,
нижче анастомозу в області колінного суглоба
Стегново-підколінне шунтування з використанням синтетичних трансплантатів БДВ
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• Секвенційне шунтування стегнової артерії з використанням синтетичних
трансплантатів (32757-01 [713])
Виключено: застосування композитних трансплантатів [венозних та синтетичних]
(32754-01 [713])

32751-02 Стегнове-великогомілкове або стегнове-малогомілкове (проксимальний відділ)
шунтування артерій з використанням синтетичних трансплантатів
Включено:

анастомоз між тібіо-перонеальним стовбуром та дистальним кінцем
шунта

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• секвенційне шунтування стегнової артерії з використанням синтетичних
трансплантатів (32757-01 [713])
Виключено: застосування композитних трансплантатів [венозних та синтетичних]
(32754-02 [713])

32751-03 Стегнове-великогомілкове або стегнове-малогомілкове (дистальний відділ)
шунтування артерій з використанням синтетичних трансплантатів

Примітка:

Дистальною вважається та частина малогомілкової або
великогомілкової артерії, яка розташована у межах 5 см від гомілковостопного суглобу
Кодуйте також, якщо здійснюється:
секвенційне шунтування стегнової артерії з використанням синтетичних
трансплантатів (32757-01 [713])
Виключено: застосування композитних трансплантатів [венозних та синтетичних]
(32754-02 [713])

32763-19 Підколінно-великогомілкове шунтування з використанням синтетичних
трансплантатів
32700-05 Каротидне шунтування з використанням синтетичних трансплантатів
32700-06 Каротидно-каротидне шунтування з використанням синтетичних
трансплантатів
32700-08 Каротидно-підключичне шунтування з використанням синтетичних
трансплантатів
32700-07 Каротидно-вертебральне шунтування з використанням синтетичних
трансплантатів
32700-09 Аорто-каротидне шунтування з використанням синтетичних трансплантатів
32700-10 Аорто-каротидно-плечове шунтування з використанням синтетичних
трансплантатів
32700-11 Аорто-підключично-каротидне шунтування з використанням синтетичних
трансплантатів
32715-00 Підключично-стегнове шунтування з використанням синтетичних
трансплантатів
32715-01 Підключично- стегново-стегнове шунтування з використанням синтетичних
трансплантатів
32715-02 Пахвово-стегнове шунтування з використанням синтетичних трансплантатів
32715-03 Пахвово-стегново-стегнове шунтування з використанням синтетичних
трансплантатів
32721-01 Ниркове шунтування з використанням синтетичних трансплантатів,
одностороннє
Аорто-ниркове шунтування з використанням синтетичних трансплантатів,
одностороннє

32724-01 Ниркове шунтування з використанням синтетичних трансплантатів,
двостороннє
Аорто-ниркове шунтування з використанням синтетичних трансплантатів,
двостороннє

32730-01 Брижове шунтування з використанням синтетичних трансплантатів, одинична
судина
Аорто-брижове шунтування з використанням синтетичних трансплантатів, одинична
судина

32733-01 Брижове шунтування з використанням синтетичних трансплантатів, множинні
судини
Аорто-брижове шунтування з використанням синтетичних трансплантатів, множинні
судини

32708-00 Аорто-стегнове шунтування з використанням синтетичних трансплантатів
32708-01 Аорто-стегново-стегнове шунтування з використанням синтетичних
трансплантатів
32708-02 Аорто-клубове шунтування з використанням синтетичних трансплантатів
32708-03 Аорто-клубово-стегнове шунтування з використанням синтетичних
трансплантатів
32763-01 Інше артеріальне шунтування з використанням синтетичних трансплантатів
Процедура дистальної реваскуляризації з інтервальним лігуванням (DRIL) з
використанням синтетичного матеріалу
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Артеріальне шунтування з використанням композитних, секвенційних або
перехресних шунтів-трансплантатів
Примітка:

Композитний шунт — передбачає комбіноване застосування
синтетичного та венозного матеріалів
Перехресний шунт — трансплантат, який переноситься з артерії, що
розташована з одного боку тіла, до артерії, що розташована на другому
боці, наприклад, стегнова артерія- стегнова артерія
Секвенційний шунт — [«стрибаючий» шунт] застосовується при
створенні додаткового анастомозу для окремої реваскуляризації більш
ніж однієї артерії

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• ендартеректомія для підготовки ділянки для накладення анастомозу (33554-00 [701])
• забір вени з руки або ноги (32760-00 [730])
Виключено: аортокоронарне шунтування(див. блоки [672] - [679])

32754-00 Стегново-підколінне шунтування з використанням композитних шунтівтрансплантатів, вище анастомозу в області колінного суглоба
Стегново-стегнове шунтуванняз використанням синтетичних та венозних шунтівтрансплантатів

32754-01 Стегново-підколінне шунтуванняз використанням композитних шунтівтрансплантатів, нижче анастомозу в області колінного суглоба
Стегново-підколінне шунтуванняз використанням композитних шунтів-трансплантатів
БДВ
Стегново-підколінне шунтуванняз використанням синтетичних та венозних шунтівтрансплантатів

32754-02 Стегнове-великогомілкове або стегнове-малогомілкове шунтування артерій з
використанням композитних шунтів-трансплантатів
Включено:
анастомоз між тібіо-перонеальним стовбуром та дистальним
кінцем шунта

32757-00 Секвенційне шунтування стегнової артерії з використанням венозних
трансплантатів
Імплантація «стрибаючого» шунта стегнової артерії з використанням венозних
трансплантатів
Кодуйте спочатку:
• стегнове шунтування (32739-00, 32742-00, 32745-00, 32748-00 [711])

32757-01 Секвенційне шунтування стегнової артерії з використанням синтетичних
трансплантатів
«Стрибаючий» шунт cтегнової артерії з використанням синтетичних трансплантатів
Кодуйте спочатку:
• стегнове шунтування(32751 [712])

32718-00 Клубово-стегнове перехресне шунтування
32718-01 Стегново-стегнове перехресне шунтування
714

Відновлення при аневризмі шиї, внутрішньочеревної області або кінцівок
Відновлення шляхом:
• кліпірування
• висічення
• лігування
• накладення швів
Виключено: заміна з імплантацією трансплантата (див. блок [715])

33075-00 Відновлення при аневризмі шиї
33178-00 Відновлення при розриві аневризми шиї
33080-00 Відновлення при інтраабдомінальній аневризмі
Виключено: ендоваскулярне (ендолюмінальне) відновлення (33116-00 [762])
відновлення у разі псевдоаневризми клубової артерії (33139-00 [714])

33181-00 Відновлення при розриві інтраабдомінальної аневризми
Виключено: ендоваскулярне (ендолюмінальне) відновлення (33116-00 [762])

33130-00 Висічення та відновлення при аневризмі вісцеральної артерії з накладенням
прямого анастомозу
Виключено: корекція аневризми вісцеральної артерії без відновлення безперервності
(33133-00 [698])

33166-00 Висічення та відновлення при розриві аневризми вісцеральної артерії з
накладенням прямого анастомозу

Виключено: корекція аневризми вісцеральної артерії без відновлення безперервності
(33169-00 [698])

33136-00 Відновлення при псевдоаневризмі в області накладення анастомозу після
попередньої хірургічної операції на аорті
33139-00 Відновлення при псевдоаневризмі клубової артерії
33142-00 Відновлення при псевдоаневризмі стегнової артерії
33070-00 Відновлення при аневризмі кінцівки
Виключено: відновлення при псевдоаневризмі стегнової артерії (33142-00 [714])

33175-00 Відновлення при розриві аневризми кінцівки
715

Протезування (заміщення) при аневризмі з використанням
трансплантатів
Виключено: ендоваскулярне (ендолюмінальне) відновлення (33116-00 [762])

33103-00 Протезування (заміщення) при аневризмі грудної аорти з використанням
трансплантатів
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• оперативне лікування у випадку свіжого розриву або розшарування у грудному
відділі аорти (38572-00 [693])

33109-00 Протезування (заміщення) при торако-абдомінальній аневризмі з
використанням трансплантатів
Включено:
реплантація артерій
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• оперативне лікування у випадку свіжого розриву або розшарування у грудному
відділі аорти (38572-00 [693])

33100-00 Протезування (заміщення) при аневризмі сонної артерії з використанням
трансплантатів
33145-00 Протезування (заміщення) при розриві аневризми грудної аорти з
використанням трансплантатів
33148-00 Протезування (заміщення) при розриві торако-абдомінальної аневризми з
використанням трансплантатів
33112-00 Протезування (заміщення) аневризми черевної аорти в наднирковій області з
використанням трансплантатів
Включено:

реплантація артерій

33151-00 Протезування (заміщення) при розриві аневризми черевної аорти в наднирковій
області з використанням трансплантатів

33115-00 Протезування (заміщення) аневризми черевної аорти в піднирковій області
трубчастими протезами
33154-00 Протезування (заміщення) при розриві аневризми черевної аорти в піднирковій
області трубчастими протезами
33118-00 Протезування (заміщення) аневризми черевної аорти в піднирковій області
біфуркаційними протезами iз анастомозом iз клубовими артеріями
33157-00 Протезування (заміщення) при розриві аневризми черевної аорти в піднирковій
області біфуркаційними протезами iз анастомозом iз клубовими артеріями
33121-00 Протезування (заміщення) аневризми черевної аорти в піднирковій області
біфуркаційними протезами iз анастомозом iз стегновими артеріями
33160-00 Протезування (заміщення) при розриві аневризми черевної аорти в піднирковій
області біфуркаційними протезами iз анастомозом iз стегновими артеріями
33124-00 Протезування (заміщення) аневризми клубової артерії з використанням
трансплантатів, одностороннє
33127-00 Протезування (заміщення) аневризми клубової артерії з використанням
трансплантатів, двостороннє
33163-00 Протезування (заміщення) при розриві аневризми клубової артерії з
використанням трансплантатів
33130-01 Протезування (заміщення) аневризми вісцеральної артерії з використанням
трансплантатів
33166-01 Протезування (заміщення) при розриві аневризми вісцеральної артерії з
використанням трансплантатів
33050-00 Протезування (заміщення) підколінної аневризми з використанням венозних
трансплантатів
33055-00 Протезування (заміщення) підколінної аневризми з використанням
синтетичних трансплантатів
33172-00 Протезування (заміщення) інших аневризм великих артерій з використанням
трансплантатів
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Закриття аорто-тонкокишкової нориці
Включено:

відновлення дванадцятипалої кишки

34160-00 Закриття аорто-тонкокишкової нориці з прямим закриттям аорти
Закриття аорто-дуоденальної нориці з прямим закриттям аорти

34163-00 Закриття аорто-тонкокишкової нориці з введенням аортального трансплантата

34166-00 Закриття аорто-тонкокишкової нориці з ушиванням наглухо черевної аорти та
пахвово-стегновим шунтуванням з використанням трансплантата
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• пахвово-стегново-стегнове шунтування (32715-03 [712])
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Відновлювальні процедури на легеневій артерії при вродженій ваді серця

38715-00 Звуження просвіту легеневого стовбура за допомогою тасьми
38715-01 Операція з відновлення просвіту легеневого стовбура
38733-00 Створення системно-легеневого шунта
Створення шунта між:
• висхідним відділом аорти
• низхiдним відділом аорти
• підключичною артерією

та легеневою артерією

38715-02 Інше відновлення легеневого стовбура
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Інші відновлювальні процедури на артеріях

32703-00 Резекція сонної артерії з реанастомозом
Включено:

ендартеректомія

Примітка:

Здійснюється при оклюзійній хворобі артерій

ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
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Інші процедури на артеріях

32736-00 Інші процедури на нижній брижовій артерії
90222-00 Інші процедури на артеріях

ВЕНИ
ПРИКЛАДАННЯ, ВВЕДЕННЯ, ВИДАЛЕННЯ
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Встановлення зовнішнього стента в вену
Примітка:

Здійснюється для усунення венозної недостатності

34824-00 Встановлення зовнішнього стента в поверхневу вену
Звуження просвіту великої підшкірної вени ноги шляхом операційного втручання
Звуження вени за допомогою тасьми або накладення венозної манжети

34833-00 Встановлення зовнішнього стента в глибоку вену
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Ін'єкції у варикозні вени

32500-00 Мікроін'єкції в ділянки з розширенням венул

32500-01 Множинні ін'єкції у варикозні вени
Ін'єкція склерозуючого агента (склеротерапія) у варикозні вени
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• ін'єкції в ділянки з розширенням венул (32500-00 [722])
Виключено: те саме з флебектомією варикозних вен (див. [727] та [728])
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Інші процедури на венах, пов’язані з прикладанням, введенням або
видаленням

35330-00 Черезшкірне введення фільтру нижньої порожнистої вени (кава-фільтру)
35330-01 Відкрите введення фільтру нижньої порожнистої вени (кава-фільтру)
35331-00 Черезшкірне видалення фільтру нижньої порожнистої вени (кава-фільтру)
Виключено: черезшкірне видалення інших інтраваскулярних сторонніх тіл (35360-00
[742])

35331-01 Відкрите видалення фільтру нижньої порожнистої вени (кава-фільтру)
Виключено: відкрите видалення інших інтраваскулярних сторонніх тіл (35360-01
[742])

РОЗРІЗ
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Діагностичний розріз вени
Виключено: те саме разом з будь-якою іншою хірургічною операцією на судинах —
не кодується

34100-01 Діагностичний розріз яремної вени
34103-05 Діагностичний розріз підключичної вени
34103-06 Діагностичний розріз пахвової вени
34106-05 Діагностичний розріз плечової вени
34106-06 Діагностичний розріз променевої вени
34106-07 Діагностичний розріз ліктьової вени
34103-07 Діагностичний розріз клубової вени
34103-08 Діагностичний розріз стегнової вени
34103-09 Діагностичний розріз підколінної вени
34106-08 Діагностичний розріз великогомілкової вени
34106-09 Діагностичний розріз інших вен
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Інші процедури, пов’язані з розрізом вен

13757-00 Венесекція в лікувальних цілях
ДЕСТРУКЦІЯ
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Переривання кровотоку у вені
Включено:

кліпування
розділення
лігування
Виключено: те саме у разі:
• перфорантних вен (див. блоки [727] та [728])
• аневризми вісцеральної артерії (33133-00, 33169-00 [698])
те саме разом з будь-якою іншою хірургічною операцією на судинах —
не кодується

52141-03 Переривання кровотоку в лицевій вені
52141-04 Переривання кровотоку в язиковій вені
52141-05 Переривання кровотоку в нижньощелепній вені
34100-03 Переривання кровотоку в яремній вені
34103-15 Переривання кровотоку в підключичній вені
34103-16 Переривання кровотоку в пахвовій вені
34106-15 Переривання кровотоку у плечовій вені
34106-16 Переривання кровотоку у променевій вені
34106-17 Переривання кровотоку в ліктьовій вені
34800-00 Переривання кровотоку в порожнистій вені
34103-17 Переривання кровотоку в клубовiй вені
34103-18 Переривання кровотоку у стегновій вені
34103-19 Переривання кровотоку в підколінній вені
34106-18 Переривання кровотоку у великогомілковій вені
34106-19 Переривання кровотоку в інших венах
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Роз’єднання варикозних вен нижніх кінцівок
Включено:

розділення
висічення
ін'єкція
лігування

екстирпацiя
Виключено: звуження просвіту великої підшкірної вени накладанням тасьми або
венозної манжети (34824-00 [721])
внутрішньовенозне роз’єднання вен (32520-00 [728])

32508-00 Роз’єднання варикозних вен великих (довгих) та/або малих (коротких)
підшкірних вен
Роз’єднання варикозних вен сафено-поплітеального співустя
Роз’єднання варикозних вен сафено-феморального та сафено-поплітеального співустя
Роз’єднання варикозних вен сафено-поплітеального співустя
Роз’єднання варикозних вен нижніх кінцівок БДВ

32504-00 Роз’єднання варикозних вен кількох гілок
Прокол:
• авульсія} варикозних вен
• флебектомія} варикозних вен
включено: Роз’єднання перфораторних вен
Виключено: за допомогою:
• внутрішньовенозне роз’єднання варикозних вен (32520-00 [728])
• роз’єднання варикозних великих або малих підшкірних вен (32508-00 [727])
• субфасциальне роз’єднання перфораторних вен (32507-01 [727])

32507-01 Субфасциальне роз’єднання перфораторних вен
Субфасциальна ендоскопічна хірургія перфораторних вен (SEPS)
Включено: відсікання
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Інші пов’язані з деструкцією процедури на венах

32520-00 Внутрішньовенозне роз’єднання вен
Внутрішньовенозна
• лазерна терапія [ELT]} варикозних вен
• радіочастотна катетерна абляція [ERFA]} варикозних вен

ВИСІЧЕННЯ
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Венозна тромбектомія
Включено:

те саме зі стентуванням

90235-01 Тромбектомія з внутрішньочерепної вени
Транскатетерна тромбектомія з внутрішньочерепної вени

33812-03 Тромбектомія із пахвової вени
33812-02 Тромбектомія із підключичної вени
33810-00 Закрита тромбектомія з нижньої порожнистої вени
33811-00 Відкрита тромбектомія з нижньої порожнистої вени
Видалення пухлини нижньої порожнистої вени

33810-01 Закрита тромбектомія з клубової вени

33811-01 Відкрита тромбектомія з клубової вени
Видалення пухлини клубової вени

33812-00 Тромбектомія із стегнової вени
33812-01 Тромбектомія із підколінної вени
33812-04 Тромбектомія з іншої великої вени
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Забір вени

33551-00 Забір вени з кінцівок для імплантації латки-трансплантата
Виключено: те саме з того самого хірургічного надрізу — не кодується

32760-00 Забір вени з кінцівок для обхідного шунта або заміни трансплантата
Виключено: те саме для коронарного шунтування — не кодується
те саме, коли вена отримується з тієї ж самої руки або ноги, на яких
здійснюється шунтування або імплантація (трансплантатів) — не
кодується

ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)
Примітка:
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Включаючи рани травматичного або хірургічного походження

Імплантація латки-трансплантата для усунення дефекту вени
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• обхідне шунтування з використанням трансплантата (34803, 34806, 34809-00, 34812
[735])

33548-02 Імплантація латки-трансплантата з аутологiчного матерiалу для усунення
дефекту вени
Імплантація латки-трансплантата з аутологiчного матерiалу для усунення дефекту
шунта-трансплантата вени

33548-03 Імплантація латки-трансплантата для усунення дефекту вени з використанням
синтетичних матеріалів
Імплантація латки-трансплантата для усунення дефекту шунта-трансплантата вени з
використанням синтетичних матеріалів
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Пряме закриття вени
Накладення швів на вену в області рани:
• прямих
• бокових

33824-01 Пряме закриття яремної вени
90215-00 Пряме закриття підключичної вени
90215-01 Пряме закриття плечеголовної вени
90215-02 Пряме закриття порожнистої вени

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])

33815-08 Пряме закриття пахвової вени
33815-09 Пряме закриття плечової вени
33815-10 Пряме закриття інших вен верхньої кінцівки
33833-04 Пряме закриття ниркової вени
33833-05 Пряме закриття ворiтної вени
33833-06 Пряме закриття селезінкової вени
33833-07 Пряме закриття брижової вени
33833-08 Пряме закриття клубової вени
33833-09 Пряме закриття інших вен черевної порожнини
33815-11 Пряме закриття стегнової вени
33815-12 Пряме закриття підколінної вени
33815-13 Пряме закриття інших вен нижньої кінцівки
90232-00 Пряме закриття інших вен
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Відновлення вен шляхом анастомозу

Відновлення безперервності вен шляхом прямого анастомозу

33827-01 Відновлення яремної вени шляхом прямого анастомозу
90216-00 Відновлення підключичної вени шляхом прямого анастомозу
90216-01 Відновлення плечеголовної вени шляхом прямого анастомозу
38721-01 Відновлення порожнистої венишляхом прямого анастомозу
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])

33818-08 Відновлення пахвової вени шляхом прямого анастомозу
33818-09 Відновлення плечової вени шляхом прямого анастомозу
33818-10 Відновлення інших вен верхньої кінцівки шляхом прямого анастомозу
33836-04 Відновлення ниркової вени шляхом прямого анастомозу
33836-05 Відновлення ворiтної вени шляхом прямого анастомозу

33836-06 Відновлення селезінкової вени шляхом прямого анастомозу
33836-07 Відновлення брижової вени шляхом прямого анастомозу
33836-08 Відновлення клубової вени шляхом прямого анастомозу
33836-09 Відновлення інших вен черевної порожнини шляхом прямого анастомозу
33818-11 Відновлення стегнової вени шляхом прямого анастомозу
33818-12 Відновлення підколінної вени шляхом прямого анастомозу
33818-13 Відновлення інших вен нижньої кінцівки шляхом прямого анастомозу
32766-01 Відновлення інших вен шляхом прямого анастомозу
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Відновлення вени шляхом інтерпозиції трансплантата

Відновлення безперервності вен шляхом інтерпозиції трансплантата

33830-01 Відновлення яремної вени шляхом інтерпозиції трансплантата
90217-01 Відновлення підключичної вени шляхом інтерпозиції трансплантата
90217-00 Відновлення плечеголовної вени шляхом інтерпозиції трансплантата
90217-02 Відновлення порожнистої вени шляхом інтерпозиції трансплантата
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• серцево-легеневе шунтування (38600-00, 38603-00 [642])

33821-08 Відновлення пахвової вени шляхом інтерпозиції трансплантата
33821-09 Відновлення плечової вени шляхом інтерпозиції трансплантата
33821-10 Відновлення інших вен верхньої кінцівки шляхом інтерпозиції трансплантата
33839-04 Відновлення ниркової вени шляхом інтерпозиції трансплантата
33839-05 Відновлення ворiтної вени шляхом інтерпозиції трансплантата
33839-06 Відновлення селезінкової вени шляхом інтерпозиції трансплантата
33839-07 Відновлення брижової вени шляхом інтерпозиції трансплантата
33839-08 Відновлення клубової вени шляхом інтерпозиції трансплантата
33839-09 Відновлення інших вен черевної порожнини шляхом інтерпозиції
трансплантата
33821-11 Відновлення стегнової вени шляхом інтерпозиції трансплантата
33821-12 Відновлення підколінної вени шляхом інтерпозиції трансплантата

33821-13 Відновлення інших вен нижньої кінцівки шляхом інтерпозиції трансплантата
90233-00 Відновлення інших вен шляхом інтерпозиції трансплантата
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Венозне шунтування з використанням венозних або синтетичних
трансплантатів
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• імплантація латки-трансплантата (33548 [731])
• забір вени з руки або ноги (32760-00 [730])

34803-00 Шунтування порожнистої вени з використанням венозних трансплантатів
34803-01 Шунтування порожнистої вени з використанням синтетичних трансплантатів
34806-00 Перехресне шунтування між великою підшкірною веною однієї нижньої
кінцівки та клубовою веною іншої нижньої кінцівки
34806-01 Перехресне шунтування між великою підшкірною веною однієї нижньої
кінцівки та стегновою веною іншої нижньої кінцівки
34809-00 Шунтування стегнової вени
Накладення анастомозу між великою підшкірною веною та стегновою або
підколінною веною

34812-00 Інше венозне шунтування з використанням венозних трансплантатів
34812-01 Інше венозне шунтування з використанням синтетичних трансплантатів
736

Інші відновлювальні процедури на венах

34818-00 Відновлення венозного клапану
Плікація венозного клапану
Вальвулопластика

34821-00 Трансплантація вени
ПОВТОРНА ОПЕРАЦІЯ
737

Пов’язані з повторною операцією процедурина венах

▼0934
32514-00 Повторна операція при варикозному розширенні вен нижніх кінцівок
Флебектомія при рецидивуючих варикозних венах:
Кодуйте спочатку:
• процедури на варикозних венах (див. Блоки [722], [727] і [728])

ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
738
▼0042

Венозна катетеризація

13300-01 Катетеризація/канюляція вени волосистої частини голови в новонародженого
▼ 1615
13300-02 Катетеризація/канюляція пуповинної вени в новонародженого
▼ 1615
13319-00 Катетеризація центральної вени в новонародженого
▼1615
13300-00 Катетеризація/канюляція іншої вени в новонародженого
▼1615
13815-01 Черезшкірна катетеризація центральної вени
Черезшкірна катетеризація вени, такої як:
• стегнова
• яремна
• підключична
Черезшкірний центральний венозний катетер
Виключено: те саме з введенням магістралі судинного доступу (34528-02 [766])

13815-00 Катетеризація центральної вени
Центральний венозний катетер
Відкрита катетеризація [венесекцiя] вени, такої як:
• стегнова
• яремна
• підключична
Виключено: те саме з введенням магістралі судинного доступу (34528-02 [766])

34521-02 Катетеризація/канюляція вени черевної порожнини
90220-00 Катетеризація/канюляція інших вен
34530-04 Видалення венозного катетера
Видалення катетера:
• центрального венозного катетера
• тунельного катетера з манжетою
Включено:

від’єднання пристрою для постачання лікарського засобу до ділянки
впливу (зовнішньої інфузійної помпи)
Виключено: видалення фрагментів катетера (35360 [742]) при підключеному
пристрої для постачання лікарського засобу до ділянки впливу
(зовнішньої інфузійної помпи) (34530-05 [766])

739

Інші процедури на венах

90222-01 Інші процедури на венах
ОПЕРАЦІЇ НА СУДИНАХ ІНШОЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ
ОБСТЕЖЕННЯ

Процедури з обстеження судин іншої локалізації

740

35324-00 Ангіоскопія
Виключено: те саме з будь-якою іншою процедурою, пов’язаною з судинами — не
кодується

ПРИКЛАДАННЯ, ВВЕДЕННЯ, ВИДАЛЕННЯ
Катетеризація периферичних артерій або вен

741
▼0943

Включено: введення тромболітика або іншого лікарського засобу для досягнення
місцевого ефекту
Виключено: систематичне введення тромболітичних або хіміотерапевтичних засобів
(див. блок [1920])
те саме через:
 ангіопластику (див. блоки [670], [671] та [754])
 емболектомію або тромбектомію (див. блоки [702] та [703]

35317-01 Артериальна периферія або венозна катеризація із введенням тромболітика
Транскатетерна (напряму через катетер) тромболітичная терапія

35317-02 Артериальна периферія або венозна катеризація із введенням інших лікарських
засобів
Транскатетерне (напряму через катетер) введення хіміотерапевтичного агента

742

Інші процедури на судинах іншої локалізації, пов’язані з прикладанням,
введенням або видаленням

45027-02 Введення агента в місце ураження судин
Деструкція судинної аномалії шляхом ін'єкції
Ін'єкція агента (склерозування) (склеротерапія) в:
• судини} голови або шиї
• судинну мальформацію}
Включено: для:
• ангіома
• псевдоаневризма
• гемангіома
• лімфангіома
• судині зореутворення
• телеангіектазія

35360-00 Черезшкірне видалення інтраваскулярного стороннього тіла
Черезшкірне видалення інтраваскулярного стороннього тіла з:
• аорти
• нижньої порожнистої вени
• периферичної:
• артерії
• вени
• легеневої артерії
• правого передсердя

Включено:

фрагменти катетера
емболізаційні спіралі
компоненти ендоваскулярних стентів
дротяні провідники катетера
Виключено: черезшкірне видалення фільтру нижньої порожнистої вени (кавафільтру) (35331-00 [723])
видалення судинних катетерів (34530-01 [694], 34530-04 [738])

35360-01 Відкрите видалення інтраваскулярного стороннього тіла
Відкрите видалення стороннього тіла з:
• аорти
• нижньої порожнистої вени
• периферичної:
• артерії
• вени
• легеневої артерії
• правого передсердя
Включено:

фрагменти катетера
емболізаційні спіралі
компоненти ендоваскулярних стентів
дротяні провідники катетера
Виключено: відкрите видалення фільтру нижньої порожнистої вени (кава-фільтру)
(35331-01 [723])
видалення судинних катетерів (34530-01 [694], 34530-04 [738])

ДЕСТРУКЦІЯ
743

Деструкція судинних аномалій

30213-00 Діатермія телеангіектазій голови або шиї
Включено:

судинні «зірочки» на голові або шиї

45027-00 Каутеризація (припікання) судинних аномалiй
Включено:

ангіома
гемангіома
лімфангіома
судинна мальформація
Виключено: лазерна фотокоагуляція уражень судин шкіри (14100-00, 14106-00
[744])

744

Лазерна фотокоагуляція уражень судин шкіри
Включено:

родимі плями
плями за типом «кави з молоком»
гемангіоми раннього дитячого віку
палаючі невуси («винні плями»)
невус Ота

14100-00 Лазерна фотокоагуляція уражень судин шкіри, лазер у режимі безперервного
випромінювання, індівідуальні кровоносні судини

14106-00 Лазерна фотокоагуляція уражень судин шкіри, лазер в імпульсному режимі,
значна ділянка впливу
745

Переривання кровотоку в судинах, що живлять артеріовенозну фістулу
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• висічення артеріовенозної фістули (34115 [750], 34112 [751], 34118 [752])
• закриття артеріовенозної фістули (34121 [760], 34127 [761])

34124-02 Переривання кровотоку в судинах, що живлять артеріовенозну фістулу шиї
34121-02 Переривання кровотоку в судинах, що живлять артеріовенозну фістулу
кінцівки
34127-02 Переривання кровотоку в судинах, що живлять артеріовенозну фістулу
черевної порожнини
746

Інші пов’язані з деструкцією процедури на судинах

▼0039
33845-00 Контроль післяопераційної кровотечі або тромбозу після внутрішньочеревної
судинної операції
33848-00 Контроль післяопераційної кровотечі або тромбозу кінцівки після судинної
операції
ВИСІЧЕННЯ
747

Біопсія кровоносних судин

30075-20 Біопсія кровоносних судин
Виключено: біопсія скроневої артерії (34109-00 [699])

748

Висічення судинних аномалій
Включено:

ангіома
гемангіома
лімфангіома
Виключено: висіченнясудинної мальформації (45039-00, 45042-00, 45045-00 [1693])

45030-00 Висічення судинної аномалії шкіри та підшкірної тканини або слизової
поверхні, малих розмірів
Виключено: те саме із залученням м’яких тканин (45033-02, 45033-05, 45033-06,
45036-00 [748])

45033-00 Висічення судинної аномалії шкіри та підшкірної тканини або слизової
поверхні, великих розмірів
Виключено: те саме із залученням м’яких тканин (45033-02, 45033-05, 45036-00
[748])

45033-01 Висічення судинної аномалії привушної залози

45033-02 Висічення судинної аномалії дна ротової порожнини
45033-03 Висіченнясудинної аномалії язика
45033-04 Висічення судинної аномалії лицевого м’яза або нерва
45036-00 Висічення судинної аномалії шиї
Виключено: те саме на шкірі в області шиї (45030-00, 45033-00 [748])

45033-05 Висічення судинної аномалії молочної залози
Виключено: те саме на шкірі в області молочної залози (45030-00, 45033-00 [748])

45033-06 Висічення судинної аномалії іншої локалізації
Включено:

750

те саме із залученням:
• кісток
• м’язів
• нервів

Висічення артеріовенозної фістули (нориці) шиї
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• переривання кровотоку в живлячих судинах (34124-02 [745])

34115-00 Висічення або лігування простої артеріовенозної фістули шиї
34115-01 Висічення або лігування складної артеріовенозної фістули шиї
751

Висічення артеріовенозної фістули (нориці) кінцівки
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• переривання кровотоку в живлячих судинах (34121-02 [745])
Виключено: закриття хірургічно створеної артеріовенозної нориці (34130-00 [765])

34112-00 Висічення або лігування простої артеріовенозної фістули кінцівки
34112-01 Висічення або лігування складної артеріовенозної фістули кінцівки
752

Висічення артеріовенозної фістули (нориці) черевної порожнини
Кодуйте також, якщо здійснюється:
переривання кровотоку в живлячих судинах (34127-02 [745])

34118-00 Висічення або лігування простої артеріовенозної фістули черевної порожнини
34118-01 Висічення або лігування складної артеріовенозної фістули черевної порожнини
753

Інші пов’язані з висіченням операції на судинах іншої локалізації
Включено:

закриття артерій

34157-00 Висічення шунта-трансплантата з шиї

34169-00 Висічення шунта-трансплантата з тулуба
Виключено: те саме із заміною (90231-00 [762])

34175-00 Висічення шунта-трансплантата з кінцівки
Виключено: те саме у разі:
• пахвово-стегнового шунта (34172-00 [753])
• стегново-стегнового шунта (34172-00 [753])

34172-00 Висічення пахвово-стегнового або стегново-стегнового шунта-трансплантата
ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)
754

Транслюмінальна балонна ангіопластика
Включено: транскатетерна інфузія тромболітика або іншого агента
Виключено: периферична лазерна ангіопластика (див. блок [758])
те саме у разі коронарних артерій (див. блоки [670] та [671]):
• з атеректомією (див. блок [669])

35303-06 Черезшкірна транслюмінальна балонна ангіопластика
Корекція
Ревізія

стенозу артеріовенозної фістули
шляхом черезшкірної транслюмінальної
балонної ангіопластики

35309-06 Черезшкірна транслюмінальна балонна ангіопластика зі стентуванням,
одиничний стент
Виключено: те саме для сонної артерії (35307-00 [754])

35309-07 Черезшкірна транслюмінальна балонна ангіопластика зі стентуванням,
множинні стенти
Виключено: те саме для сонної артерії (35307-01 [754])

35307-00 Черезшкірна транслюмінальна ангіопластика одної сонної артерії, одиничний
стент
Включено:

застосування пристрою протиемболічного захисту

35307-01 Черезшкірна транслюмінальна ангіопластика одної сонної артерії, множинні
стенти
Включено:

застосування пристрою протиемболічного захисту

35303-07 Відкрита транслюмінальна балонна ангіопластика
Корекція
Ревізія

стенозу артеріовенозної фістули
шляхом відкритої транслюмінальної
балонної ангіопластики

35309-08 Відкрита транслюмінальна балонна ангіопластика зі стентуванням, одиничний
стент

35309-09 Відкрита транслюмінальна балонна ангіопластика зі стентуванням, множинні
стенти
758

Периферична лазерна ангіопластика
Включено:

балонна дилатація

35315-00 Черезшкірна периферична лазерна ангіопластика
35315-01 Відкрита периферична лазерна ангіопластика
759

Закриття артеріовенозної фістули (нориці) шиї
Кодуйте також, якщо здійснюється:
переривання кровотоку в живлячих судинах (34124-02 [745])

34124-00 Закриття простої артеріовенозної фістули шиї з відновленням безперервності
34124-01 Закриття складної артеріовенозної фістули шиї з відновленням безперервності
760

Закриття артеріовенозної фістули (нориці) кінцівки
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• переривання кровотоку в живлячих судинах (34121-02 [745])

34121-00 Закриття простої артеріовенозної фістули кінцівки з відновленням
безперервності
34121-01 Закриття складної артеріовенозної фістули кінцівки з відновленням
безперервності
761

Закриття артеріовенозної фістули черевної порожнини
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• переривання кровотоку в живлячих судинах (34127-02 [745])

34127-00 Закриття простої артеріовенозної фістули черевної порожниниз відновленням
безперервності
34127-01 Закриття складної артеріовенозної фістули черевної порожниниз відновленням
безперервності
762

Інші відновлювальні процедури на судинах іншої локалізації

38733-01 Створення кавопульмонального шунта
Створення шунта між верхньою порожнистою веною та легеневою артерію для
забезпечення кровотоку до:
• обох легень (операція Гленна — двонаправлений кавопульмональний анастомоз)
• однієї легені (операція Гленна за класичною схемою)

33116-00 Ендоваскулярне відновлення аневризми
Включено:

протези (біфуркаційні) (ендопротези) (трубчасті)

90231-00 Заміна шунта-трансплантата із тулуба
Включено:

закриття судини або судин

ПОВТОРНА ОПЕРАЦІЯ
763

Пов’язані з повторною операцією процедурина судинах іншої локалізації

▼0934
Виключено: повторна операція стосовно:
• коронарних артерій (38637-00 [680])
• варикозних вен (32514-00 [737])

35202-00 Повторної операція на артеріях або венах, НКІР
Кодуйте спочатку:
• проведену(-і) хірургічну(-і) процедуру(-и)

ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
764

Процедури, пов’язані з зовнішніми артеріовенозними шунтами

34500-00 Введення зовнішнього артеріовенозного шунта
34500-01 Заміна зовнішнього артеріовенозного шунта
Видалення та повторне введення
Ревізія

зовнішнього
артеріовенозного шунта

34506-00 Видалення зовнішнього артеріовенозного шунта
Виключено: те саме із заміною (34500-01 [764])

13106-00 Тромбектомія зовнішнього артеріовенозного шунта
Усунення тромбів із зовнішнього артеріовенозного шунта

765

Процедури, пов’язані з хірургічно створеними артеріовенозними
фістулами (норицями)

34509-00 Артеріовенозний анастомоз нижньої кінцівки
Формування артеріовенозної фістули нижньої кінцівки без застосування
трансплантатів

34509-01 Артеріовенозний анастомоз верхньої кінцівки
Формування артеріовенозної фістули верхньої кінцівки без застосування
трансплантатів

34512-00 Формування артеріовенозної фістули із застосуванням венозних трансплантатів
34512-01 Формування артеріовенозної фістули із застосуванням протезів
Формування артеріовенозної фістули із застосуванням штучного судинного протеза

34130-00 Закриття хірургічно створеної артеріовенозної фістули кінцівки
34515-00 Тромбектомія артеріовенозної фістули

Хірургічне усунення тромбів артеріовенозної фістули

34518-00 Закриття хірургічно створеної артеріовенозної фістули
Корекція стенозу
Ревізія
Суперфіціалізація

артеріовенозної фістули БДВ

Включено:
імплантація латки-трансплантата
Виключено: те саме за допомогою:
• тромбектомії (34515-00 [765])
• транслюмінальної балонної ангіопластики:
• відкритої (35303-07 [754])
• черезшкірної (35303-06 [754])
те саме у разі протезного пристрою для артеріо-венозного доступу (з
використанням трансплантата) (34518-01 [765])

34518-01 Відновлення протезного пристрою для артеріо-венозного доступу (з
використанням трансплантата)
Корекція стенозу
Ревізія

протезного пристрою
для артеріо-венозного доступу
(з використанням трансплантата) БДВ

Включено:
імплантація латки-трансплантата
Виключено: те саме шляхом транслюмінальної балонної ангіопластики:
• відкритої (35303-07 [754])
• черезшкірної (35303-06 [754])

766

Магістраль судинного доступу
Порт для інфузій
Інфузійна імплантована порт-система [Port-A-Cath]
Резервуар (підшкірний)
Примітка: Магістраль судинного доступу - це імплантований внутрішньовенний
катетер з приєднаним до нього резервуаром
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• введення фармакологічного засобу (96199 [1920])
• заправка пристрою для доставки лікарського засобу до ділянки впливу (96209 [1920])

34528-02 Введення магістралі судинного доступу
Включено:

катетеризація
підключення пристрою для постачання лікарського засобу до ділянки
впливу (зовнішньої інфузійної помпи)
застосування підшкірного тунельного катетера (з манжетою)

34530-06 Ревізія магістралі судинного доступу
Заміна магістралі судинного доступу
Включено:

катетеризація
від’єднання та повторне підключення пристрою для постачання
лікарського засобу до ділянки впливу (зовнішньої інфузійної помпи)
застосування підшкірного тунельного катетера (з манжетою)
Виключено: обслуговування (виключно) магістралі судинного доступу (13939-02
[1922])

34530-05 Видалення магістралі судинного доступу
Включено:

від’єднання пристрою для постачання лікарського засобу до ділянки
впливу (зовнішньої інфузійної помпи)
Виключено: те саме із заміною (34530-06 [766])

768

Транскатетерна емболізація кровоносних судин
Включено:

введення:
• спіралей
• ендоваскулярний балон
• етанолу
• желатинової губки
• клею
• пластикових частинок
катетеризація

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• брахітерапія, внутрішньосудинна селективна внутрішня променева терапія
(SIRT) (з використанням мікросфер на основі ітрію-90) (15360-00 [1792])
35321-02 Транскатетерна емболізація внутрішньочерепних артерій, не класифікована в
інших рубриках
Виключено: ендоваскулярна оклюзія аневризми головного мозку або
артеріовенозної мальформації (35412-00 [11])

35321-08 Транскатетерна емболізація внутрішньочерепних вен, не класифікована в
інших рубриках
Виключено: ендоваскулярна оклюзія аневризми головного мозку або
артеріовенозної мальформації (35412-00 [11])

35321-03 Транскатетерна емболізація кровоносних судин, обличчя та шия
35321-04 Транскатетерна емболізація кровоносних судин, грудна клітка
Виключено: (швидка) (реанімаційна) ендоваскулярна оклюзія аорти балонним
катетером (35321-11 [768])

35321-05 Транскатетерна емболізація кровоносних судин, черевна порожнина
Транскатетерна емболізація судин:
• черевної порожнини
• шлунково-кишкового тракту
• печінкових
• брижових
• ниркових
• селезінкових
Виключено: (швидка) (реанімаційна) ендоваскулярна оклюзія аорти балонним
катетером (35321-11 [768])

35321-06 Транскатетерна емболізація кровоносних судин, таз
Транскатетерна емболізація судин:
• клубових

• яєчникових
• маткових
• піхвових
• мiхурових

35321-07 Транскатетерна емболізація кровоносних судин кінцівок
35321-11 Транскатетерна емболізація аорти
Швидка (реанімаційна) ендоваскулярна оклюзія аорти балонним катетером (ЕОАБК)

35321-10 Транскатетерна емболізація інших кровоносних судин
Транскатетерна емболізація яєчкових вен

777

Інші процедури на артеріях і венах

30058-01 Контроль післяопераційної кровотечі, не класифікований в інших рубриках
90223-01 Інші операції на судинах

КЛАС 9

ПРОЦЕДУРИ, ПОВ’ЯЗАНІ З КРОВ'Ю ТА
КРОВОТВОРНИМИ ОРГАНАМИ (БЛОКИ 800-817)
КІСТКОВИЙ МОЗОК
ВИСІЧЕННЯ
800

Біопсія кісткового мозку

30087-00 Аспіраційна біопсія кісткового мозку
Виключено: аспіраційна і трепанаційна біопсія кісткового мозку [BMAT]
(30084-00 [800])

30084-00 Черезшкірна біопсія кісткового мозку
Аспіраційна і трепанаційна біопсія кісткового мозку [BMAT]

30081-00 Біопсія кісткового мозку
Включено:
трепанобіопсія
Виключено: біопсія кісткового мозку:
• аспіраційна(30087-00 [800])
• черезшкірна (30084-00 [800])

801

Інші процедури на кістковому мозку, пов’язані з висіченням

13700-00 Отримання кісткового мозку для пересадки
▼0030
Аспірація кісткового мозку від донора
Взяття кісткового мозку для пересадки

ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)
802

Пересадка кісткового мозку / стовбурових клітин

▼0030

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• хіміотерапія (див. блоки [741] та [1920])
• опромінення всього тіла (15600-03 [1789])

Виключено: лікування стовбуровими клітинами жирової тканини (14203-01
[1906])
13706-00 Алогенна трансплантація кісткового мозку або стовбурових клітин, сумісний
споріднений донор, без обробки в лабораторних умовах [in vitro]
Примітка:

Сумісним спорідненим донором може бути:
• сумісний родич (брат або сестра)
• сингенний донор (однояйцевий близнюк)

13706-06 Алогенна трансплантація кісткового мозку або стовбурових клітин, сумісний
споріднений донор, з обробкою в лабораторних умовах
Примітка:

Сумісним спорідненим донором може бути:
• сумісний родич (брат або сестра)
• сингенний донор (однояйцевий близнюк)

13706-09 Алогенна трансплантація кісткового мозку або стовбурових клітин, інший донор,
без обробки в лабораторних умовах [in vitro]
Примітка:

Іншим донором може бути:
• сумісний неспоріднений донор
• несумісний родич

13706-10 Алогенна трансплантація кісткового мозку або стовбурових клітин, інший донор,
з обробкою в лабораторних умовах
Примітка:

Іншим донором може бути:
• сумісний неспоріднений донор
• несумісний родич

13706-07 Аутологічна трансплантація кісткового мозку або стовбурових клітин, без
обробки в лабораторних умовах [in vitro]
13706-08 Аутологічна трансплантація кісткового мозку або стовбурових клітин, з обробкою
в лабораторних умовах
ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
803

Інші процедури на кістковому мозку

90280-00 Інші процедури на кістковому мозку
Ін'єкції у кістковий мозок

ЛІМФАТИЧНІ ВУЗЛИ
РОЗРІЗ
804

Інші процедури, пов’язані з розрізом лімфатичної структури

90281-00 Розріз лімфатичної структури
Дренування лімфатичних вузлів
Дренаж лімфатичних проток, вузлів або судин

30317-00 Повторний діагностичний розріз лімфатичних вузлів шиї
ВИСІЧЕННЯ
805

Біопсія лімфатичноїструктури
Виключено: пахвові лімфатичні вузли (30332-00 [808])

30075-00 Біопсія лімфатичного вузла
Біопсія лімфатичної структури
Виключено: біопсія надключичних лімфовузлів (30096-00 [805])
те саме із застосуванням лапароскопії/лапаротомії для визначення стадії
розвитку злоякісного новоутворення:
• гінекологічного(35723 [810])
• лімфоми (30384-00 [985])
• БДВ (35726-01 [985])

30096-00 Біопсія надключичних лімфовузлів

30300-01 Біопсія сторожового (сигнального) лімфатичного вузла, не класифікована в інших
рубриках
Висічення сигнального(-их) лімфатичного(-их) вузла(-ів)
Включено:

введення (ін'єкція) радіоактивних ізотопів та картування
(лімфосцінтіграфія) лімфатичного колектора

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• висічення лімфатичних вузлів:
• радикальне (31435-00 [806], 30330-00 [809], 35551 [810], 37607-00, 37610-00, 90282-02
[811])
• регіонарних (лімфовузлів) (31423-01 [806], 30329-01 [809], 90282-01 [811])
Виключено: те саме у разі пахвових лімфатичних вузлів (30300-00 [808])

806

Пов’язані з висіченням процедури на лімфатичному вузлі шиї
Висічення шийних лімфатичних вузлів

31423-00 Висічення лімфатичного вузла шиї
Тотальне (просте) висічення лімфатичного вузла шиї
Виключено: біопсія або висічення сторожового (сигнального) лімфатичного вузла
(30300-01 [805])

31423-01 Висічення регіонарних лімфатичних вузлів шиї
Обмежене висічення лімфатичних вузлів шиї
Висічення регіонарних лімфатичних вузлів з висіченням лімфодренажної ділянки разом
зі шкірою, підшкірними тканинами та жиром
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• біопсія або висічення сторожового (сигнального) лімфатичного вузла (30300-01 [805])

31435-00 Радикальне висічення лімфатичних вузлів шиї
Повне видалення всіх лімфатичних вузлів шиї
Радикальна диссекція шиї
Резекція шийних лімфатичних вузлів до м'язів і фасцій
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• біопсія або висічення сторожового (сигнального) лімфатичного вузла (30300-01 [805])
Виключено: радикальне висічення внутрішньоротового ураження (30275-00 [403])

807

Висічення внутрішньогрудних лімфатичних вузлів

30075-11 Висічення внутрішньогрудних лімфатичних вузлів
808

Пов’язані з висіченням процедури на лімфатичному вузлі пахвової западини
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• висічення ураження ділянки молочної залози (31500-00, 31515-00 [1744])
• мастектомія (див. блоки [1747] та [1748])

30332-00 Висічення пахвового лімфатичного вузла
Відбір матеріалу з пахвового лімфатичного вузла
Біопсія одиничного пахвового лімфатичного вузла
Висічення одиничного пахвового лімфатичного вузла
Тотальне (просте) висічення пахвового лімфатичного вузла
Виключено: біопсія або висічення сторожового (сигнального) лімфатичного вузла у
пахві (30300-00 [808])

30300-00 Біопсія сторожового (сигнального) лімфатичного вузла у пахві
Висічення сигнального(-их) лімфатичного(-их) вузла(-ів) у пахві
Включено:

введення радіоактивних ізотопів та картування (лімфосцінтіграфія)
лімфатичного колектора

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• висічення пахвових лімфатичних вузлів:
• радикальне (30336-00 [808])
• регіонарних (лімфовузлів) (30335-00 [808])

30335-00 Висічення регіонарних лімфатичних вузлів у пахві
Висічення лімфатичних вузлів у пахві рівня 1
Обмежене висічення лімфатичних вузлів у пахві
Диссекція або висічення у нижній частині пахви
Висічення регіонарних лімфатичних вузлів з висіченням лімфодренажної ділянки разом з
жиром
Примітка:

До рівня 1 відносяться лімфатичні вузли, розташовані від нижнього відділу
пахвової западини до нижнього краю малого грудного м'яза

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• біопсія або висічення сторожового (сигнального) лімфатичного вузла (30300-00 [808])

30336-00 Радикальне висічення лімфатичних вузлів у пахві
Повне видалення всіх лімфатичних вузлів у пахві
Висічення лімфатичних вузлів пахвової западини рівнів 2 і 3
Диссекція або висічення у середньому або верхньому відділах пахвової западини
Примітка:

До рівня 2 відноситься вміст пахвової западини до верхнього краю малого
грудного м'яза
До рівня 3 відноситься вміст пахвової западини до верхівки пахвової
западини

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• біопсія або висічення сторожового (сигнального) лімфатичного вузла (30300-00 [808])

809

Пов’язані з висіченням процедури на лімфатичному вузлів паху
Висічення пахових лімфатичних вузлів

30329-00 Висічення лімфатичного вузла в паху
Тотальне (просте) висічення лімфатичного вузла в паху
Виключено: біопсія або висічення сторожового (сигнального) лімфатичного
вузла(30300-01 [805])

30329-01 Висічення регіонарних лімфатичних вузлів в паху
Обмежене висіченнялімфатичних вузлів в паху
Висічення регіонарнихлімфатичних вузлівз висіченням лімфодренажної ділянки разом зі
шкірою, підшкірними тканинами та жиром
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• біопсія або висічення сторожового (сигнального) лімфатичного вузла (30300-01 [805])

30330-00 Радикальне висічення лімфатичних вузлів в паху
Повне видалення всіх лімфатичних вузлів в паху
Резекція пахових лімфатичних вузлів до м'язів і фасцій
Кодуйте також, якщо здійснюється:

• біопсія або висічення сторожового (сигнального) лімфатичного вузла (30300-01 [805])

810

Пов’язані з висіченням процедури на лімфатичних вузлах з приводу
гінекологічних злоякісних новоутворень
Виключено: етапна лапаротомія з приводу лімфоми (30384-00 [985])

35723-00 Лапароскопічний відбір матеріалу з лімфовузлів тазової або черевної порожнин
для стадіювання гінекологічного злоякісного новоутворення
Включено:

відбір матеріалу з заочеревинних лімфовузлів

35723-01 Відбір матеріалу з лімфовузлів тазової або черевної порожнин для стадiювання
гінекологічного злоякісного новоутворення
Етапна лапаротомія з приводу гінекологічного злоякісного новоутворення з відбором
матеріалу з тазових, абдомінальних або заочеревинних лімфовузлів
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• гістеректомія (35653, 35667-00 [1268], 35667-01 [1269])

35723-02 Лапароскопічний відбір матеріалу з парааортального лімфовузла для
▼0028
стадiювання гінекологічного злоякісного новоутворення
35723-03 Відбір матеріалу з парааортального лімфовузла для стадiювання
▼0028
гінекологічного злоякісного новоутворення
Етапна лапаротомія з приводу гінекологічного злоякісного новоутворення з відбором
матеріалу з парааортальних лімфовузлів
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• гістеректомія(35653, 35667-00 [1268], 35667-01 [1269])

35551-00 Радикальне висічення тазових лімфовузлів шляхом лапароскопії з приводу
гінекологічного злоякісного новоутворення
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• біопсія або висічення сторожового (сигнального) лімфатичного вузла (30300-01 [805])

35551-01 Радикальне висічення тазових лімфовузлів шляхом лапароскопії з приводу
гінекологічного злоякісного новоутворення
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• біопсія або висічення сторожового (сигнального) лімфатичного вузла (30300-01 [805])
Виключено:

811

те саме з гістеректомією (35664-00, 35670-00 [1268], 35664-01 [1269])

Пов’язані з висіченням процедури на лімфатичних вузлах іншої локалізації
Виключено: гістеректомія з висіченням тазових лімфовузлів (35664-00 [1268],
35664-01 [1269])

90282-00 Висічення лімфатичного вузла іншої локалізації
Тотальне (просте) висічення лімфатичного вузла іншої локалізації БДВ
Виключено: біопсія або висічення сторожового (сигнального) лімфатичного вузла
(30300-01 [805])
те саме для стадiювання злоякісного новоутворення:
• гінекологічного (35723 [810])
• лімфоми (30384-00 [985])
• БДВ (35726-01 [985])

90282-01 Висічення регіонарних лімфатичних вузлів іншої локалізації

Обмежене висічення лімфатичних вузлів іншої локалізації БДВ
Висічення регіонарних лімфатичних вузлів з висіченням лімфодренажної ділянки разом
зі шкірою, підшкірними тканинами та жиром
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• біопсія або висічення сторожового (сигнального) лімфатичного вузла (30300-01 [805])
Виключено:

те саме для стадiювання злоякісного новоутворення:
• гінекологічного (35723 [810])
• лімфоми (30384-00 [985])
• БДВ (35726-01 [985])

37607-00 Радикальне висічення заочеревинних лімфовузлів
▼0028
Радикальна диссекція заочеревинних лімфовузлів
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• біопсія або висічення сторожового (сигнального) лімфатичного вузла (30300-01 [805])
Виключено: те саме з:
• висіченням нейроендокринного ураження заочеревинної локалізації
(30323-00 [989])
• гістеректомією(35661-00 [1268])
• радикальною нефректомією (див. блок [1053])

37610-00 Радикальне висічення заочеревинних лімфовузлів, подальше
Радикальна диссекція заочеревинних лімфовузлів після попереднього проведення в
зазначеній області:
• хіміотерапії
• диссекції
• опромінення
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• біопсія або висічення сторожового (сигнального) лімфатичного вузла (30300-01 [805])
Виключено: те саме з:
• висіченням нейроендокринного ураження заочеревинної локалізації
(30323-00 [989])
• гістеректомією (35661-00 [1268])
• радикальною нефректомією (див. блок [1053])

90282-02 Радикальне висічення лімфатичних вузлів іншої локалізації
Повне видалення всіх лімфатичних вузлів іншої локалізації БДВ
Резекція лімфатичних вузлів до м'язів і фасцій
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• біопсія або висічення сторожового (сигнального) лімфатичного вузла (30300-01 [805])
Виключено: те саме для стадiювання злоякісного новоутворення:
• гінекологічного (35723 [810])
• лімфоми (30384-00 [985])
• БДВ (35726-01 [985])
те саме у разі тазових лімфовузлів з приводу:
• злоякісного гінекологічного новоутворення (35551 [810])
• гістеректомії (35664-00, 35670-00 [1268], 35664-01 [1269])
• радикальної простатектомії та реконструкції шийки сечового міхура
(37211-00 [1167])

ІНШІ ПРОЦЕДУРИ

812

Інші процедури на лімфатичних структурах

90284-00 Черезшкірне видалення лімфоцеле
Аспірація лімфоцеле

Включено: ін'єкції склерозуючого агента (склеротерапія)
90284-01 Лапароскопічне видалення лімфоцеле
Лапароскопічні:
• дренування
• марсупіалізація

лімфоцеле

90284-02 Видалення лімфоцеле
• дренування
лімфоцеле
• марсупіалізація
90283-00 Інші процедури на лімфатичних структурах
Анастомоз
Дилатація
Лігування
Облітерація
периферичної лімфатичної системи
Реконструкція
Відновлення
Пересадка
Корекція лімфедеми кінцівки БДВ
Виключено: висічення лімфедематозної тканини (45048 [1667])

СЕЛЕЗІНКА
РОЗРІЗ
813

Процедури, пов’язані з розрізом селезінки

30375-20 Спленотомія
Пункція селезінки

ВИСІЧЕННЯ
814

Біопсія селезінки

30094-03 Черезшкірна [голкова] біопсія селезінки
Аспіраційна біопсія селезінки

30075-09 Біопсія селезінки
Виключено:

815

черезшкірна біопсія селезінки (30094-03 [814])

Інші процедури на селезінці, пов’язані з висіченням

30596-00 Часткова спленектомія
30597-00 Спленектомія
Видалення селезінки
Тотальна спленектомія

Включено:
торако-абдомінальний розріз
Виключено: лапароскопічна спленектомія (31470-00 [815])
часткова спленектомія(30596-00 [815])
те саме з панкреатектомією (30593-01 [978])

31470-00 Лапароскопічна спленектомія
Виключено: часткова спленектомія (30596-00 [815])

ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)
816

Відновлення селезінки

30596-01 Спленорафія
Відновлення при розриві селезінки

ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
817

Інші процедури на селезінці

30375-21 Інші процедури на селезінці
Висічення:
• додаткової селезінки
• пухлини селезінки
Пересадка селезінки

КЛАС 10

ПРОЦЕДУРИ, ПОВ’ЯЗАНІ З СИСТЕМОЮ ОРГАНІВ
ТРАВЛЕННЯ
(БЛОКИ 850-1011)
СТРАВОХІД
ОБСТЕЖЕННЯ
850

Езофагоскопія

41816-00 Ригідна езофагоскопія
Включено:
те саме через штучну стому
Виключено: те саме з біопсією (41822-00 [861])

30473-03 Езофагоскопія
Гнучка езофагоскопія
Виключено: те саме з:
• біопсією (30473-04 [861])
• видаленням стороннього тіла (30478-10 [852])

ПРИКЛАДАННЯ, ВВЕДЕННЯ, ВИДАЛЕННЯ
851

Ендоскопічне введення засобу в уражену ділянку стравоходу

30476-04 Ендоскопічне введення агента в місце ураження або тканину стравоходу
Ендоскопічне введення агента (склерозування) (склеротерапія) в місце ураження
стравоходу
Включено: для:
• варикозних вен стравоходу
• езофагогастральне з'єднання}

852

Видалення чужорідного тіла зі стравоходу

41825-00 Ригідна езофагоскопія з видаленням стороннього тіла
30478-10 Езофагоскопія з видаленням стороннього тіла
853

Інші процедури з введення, видалення та використання, що виконуються на
стравоході

30490-00 Ендоскопічне протезування стравоходу
Ендоскопічне введення стравохідного стента:
• розширюваного
• нерозширюваного
Включено:

дилатація стравоходу

30490-01 Ендоскопічна заміна стравохідного протеза
Ендоскопічна заміна стравохідного стента:

• розширюваного
• нерозширюваного
Включено:

дилатація стравоходу

30490-02 Ендоскопічне видалення стравохідного протеза
Ендоскопічне видалення стравохідного стента:
• розширюваного
• нерозширюваного
Виключено: те саме із заміною (30490-01 [853])

РОЗРІЗ
854

Стравохідно-шлункова міотомія
Виключено: те саме із:
• зменшенням стравохідного отвору діафрагми (30532-05 [863], 30532-01
[864], 30532-03 [865])
• фундопластикою (30533-04 [863], 30533-00 [864], 30533-02 [865])
• фундопластикою та зменшенням стравохідного отвору діафрагми (3053305 [863], 30533-01 [864], 30533-03 [865])

30532-00 Стравохідно-шлункова міотомія, лапароскопічний доступ
30532-02 Стравохідно-шлункова міотомія, абдомінальний доступ
30532-04 Стравохідно-шлункова міотомія, торакальний доступ
855

Інші процедури, пов’язані з розрізом стравоходу

30293-02 Езофаготомія
ДЕСТРУКЦІЯ
856

Процедури руйнування, що виконуються на стравоході

30478-22 Ендоскопічна деструкція ураження або тканини стравоходу
Ендоскопічна (езофагоскопія з) деструкція ураження або тканини стравоходу (по):
• абляція (Halo) (радіочастотне)
• коагуляція (аргоно-плазменна) (датчик нагрівання)
• діатермія
• лазер

30476-02 Ендоскопічне банд-лiгування варикозно розширених вен стравоходу
Ендоскопічне банд-лiгування варикозно розширених вен стравохідно-шлункового
переходу

ВИСІЧЕННЯ
857

Резекція стравоходу, педіатрична
Виключено: те саме із заміною стравоходу (43903-00 [866])

43906-00 Часткова резекція стравоходу з анастомозом, педіатрична

43906-01 Тотальна резекція стравоходу з анастомозом, педіатрична
858

Езофагектомія шляхом абдомінальної і торакальної мобілізації
Виключено: те саме шляхом мобілізації, абдомінальної і:
• цервікальної (30541 [859])
• трансторакальної (30535-00, 30536 [860])

30545-00 Езофагектомія шляхом абдомінальної та торакальної мобілізації з торакальним
анастомозом, інтерпозиція товстої кишки і анастомоз
30545-01 Езофагектомія шляхом абдомінальної та торакальної мобілізації з торакальним
анастомозом з Y-подiбною реконструкцією за Ру
30550-00 Езофагектомія шляхом абдомінальної та торакальної мобілізації з цервікальним
анастомозом, інтерпозиція товстої кишки і анастомоз
30550-01 Езофагектомія шляхом абдомінальної та торакальної мобілізації з цервікальним
анастомозом з Y-подiбною реконструкцією за Ру
859

Езофагектомія шляхом абдомінальної і цервікальної мобілізації
Включено:
розміщення в передньому або задньому середостінні
Виключено: те саме шляхом мобілізації, абдомінальної і:
• торакальної (30545, 30550 [858])
• трансторакальної (30535-00, 30536 [860])

30541-00 Трансхiатальна езофагектомія шляхом абдомінальної та цервікальної мобілізації,
з езофагогастроанастомозом
30541-01 Трансхiатальна езофагектомія шляхом абдомінальної та цервікальної мобілізації,
з стравохідно-єюнальним анастомозом
860

Езофагектомія шляхом абдомінальної і трансторакальної мобілізації
Виключено: те самешляхом мобілізації, абдомінальної і:
• цервікальної (30541 [859])
• торакальної (30545, 30550 [858])

30535-00 Езофагектомія шляхом абдомінальної і трансторакальної мобілізації, з
торакальним стравохідно-шлунковим анастомозом
30536-00 Езофагектомія шляхом абдомінальної і трансторакальної мобілізації, з
цервікальним стравохідно-шлунковим анастомозом
30536-01 Езофагектомія шляхом абдомінальної і трансторакальної мобілізації, з
цервікальною езофагостомією
861

Інші процедури висічення, що виконуються на стравоході

41822-00 Ригідна езофагоскопія з біопсією
30473-04 Езофагоскопія з біопсією
30478-13 Езофагоскопія з висіченням ураженої ділянки
Ендоскопічна поліпектомія стравоходу

90297-00 Ендоскопічна резекція слизової оболонки стравоходу
30559-00 Локальне висічення ураженої ділянки стравоходу
Поліпектомія стравоходу

30294-00 Цервікальна езофагектомія
Включено:

езофагостомія
реконструкція (пластика)
трахеостомія

ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)
862

Дилатація стравоходу
Примітка:

Проводиться при стриктурі

41828-00 Дилатація стравоходу без ендоскопії
41831-00 Ендоскопічна пневматична дилатація стравоходу
41832-00 Ендоскопічна балонна дилатація стравоходу
Включено:

те саме із застосуванням інтервенційних методів візуалізаційного
контролю

41819-00 Інша ендоскопічна дилатація стравоходу
Виключено: те саме з використанням лазера (30478-22 [856])
те саме з встановленням протеза (30490-00 [853])
863

Стравохідно-шлункові міотомія і відновлення, лапароскопічні

30532-05 Стравохідно-шлункова міотомія, лапароскопічний доступ, із зменшенням
стравохідного отвору діафрагми
30533-04 Стравохідно-шлункова міотомія, лапароскопічний доступ, з фундопластикою
30533-05 Стравохідно-шлункова міотомія, лапароскопічний доступ, з фундопластикою і
зменшенням стравохідного отвору діафрагми
864

Стравохідно-шлункові міотомія і відновлення, абдомінальні
Виключено: те саме шляхом лапароскопічного доступу (30532-00 [854], 30532-05,
30533 [863])

30532-01 Стравохідно-шлункова міотомія, абдомінальний доступ, із зменшенням
стравохідного отвору діафрагми
30533-00 Стравохідно-шлункова міотомія, абдомінальний доступ, з фундопластикою
30533-01 Стравохідно-шлункова міотомія, абдомінальний доступ, з фундопластикою і
зменшенням стравохідного отвору діафрагми

865

Стравохідно-шлункові міотомія і відновлення, торакальні
Виключено: те саме шляхом лапароскопічного доступу (30532-04 [854], 30532-05,
30533 [863])

30532-03 Стравохідно-шлункова міотомія, торакальний доступ, із зменшенням
стравохідного отвору діафрагми
30533-02 Стравохідно-шлункова міотомія, торакальний доступ, з фундопластикою
30533-03 Стравохідно-шлункова міотомія, торакальний доступ, з фундопластикою і
зменшенням стравохідного отвору діафрагми
866

Відновлення при атрезії стравоходу
Виключено: езофагостомія (30293-00 [867])

43855-00 Відстрочений первинний анастомоз при атрезії стравоходу
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• закриття стоми(30293-01 [867])

43843-00 Відновлення при атрезії стравоходу
Включено:

анастомоз

43843-01 Відновлення при атрезії стравоходу із закриттям дистальної трахео-езофагеальної
фістули (нориці)
Відновлення при атрезії стравоходуіз закриттям:
• стравохідно-бронхіальної нориці
• стравохідно-трахеальна нориці БДВ
Включено:
анастомоз
Виключено: те самеіз закриттям множинних дистальних стравохідно-трахеальних
нориць (43843-02 [866])

43843-02 Відновлення при атрезії стравоходу із закриттям проксимальних або множинних
стравохідно-трахеальних нориць
Відновлення при атрезії стравоходу із закриттям множинних дистальних стравохіднотрахеальна нориць
Включено:

анастомоз

43903-00 Протезування стравоходу з використанням кишкових трансплантатів, педіатричне
Включено:

резекція стравоходу

Примітка:

Проводиться на стравоході у разі:
• атрезії
• стриктури

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• мікрохірургічний анастомоз кровоносних судин (див. блок [1695])
• пластика нерва (39300-00, 39306-00, 39315-00, 39318-00 [83])
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Інші відновлювальні процедури на стравоході

30293-00 Езофагостомія
Виведення назовні стравохідного стомного мішка
Зовнішня фістулізація стравоходу

30293-01 Закриття езофагостоми
Включено:

пластична реконструкція

30560-00 Відновлення при перфорації стравоходу
30606-00 Поперечне розсічення стравоходу за допомогою хірургічного степлера
Включено:

деваскуляризація

90300-00 Корекція при дуплікації стравоходу
Висічення кісти при дуплікації стравоходу

РЕКОНСТРУКЦІЯ
868

Процедури з реконструкції стравоходу
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• мікрохірургічний анастомозкровоносних судин (див. блок [1695])
• пластика нерва (39300-00, 39306-00, 39315-00, 39318-00 [83])
Виключено: резекція і протезування стравоходу з використанням кишкових
трансплантатів, педіатричні (43903-00 [866])

30554-00 Езофагектомія з реконструкцією із застосуванням вільного клаптя з порожньої
кишки
30554-01 Езофагектомія з реконструкцією із застосуванням іншого вільного клаптя
Езофагектоміяз реконструкцією із застосуванням вільного клаптя:
• товстої кишки
• променевого відділу передпліччя [REFF]

90954-00 Інша реконструкція стравоходу
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• застосування вільного клаптя (див. блоки [1671]- [1674])
ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
869

Інші процедури на стравоході

38456-20 Інші інтраторакальні втручання на стравоході
90301-00 Інші втручання на стравоході

ШЛУНОК
ПРИКЛАДАННЯ, ВВЕДЕННЯ, ВИДАЛЕННЯ
870

Процедури на шлунку, пов’язані з прикладанням, введенням або видаленням

30478-07 Ендоскопічне введення агента в уражену ділянку шлунку або дванадцятипалої
кишки

Ендоскопічне введення склерозуючого агента (склеротерапія) в ураження шлунка або
дванадцятипалої кишки
Включено:

для
варикозного розширення вен дванадцятипалої кишки
варикозного розширення вен шлунку
Виключено: ураження стравохідно-шлункового переходу (30476-04 [851])

30483-00 Черезшкірне встановлення (низькопрофільної) гастростомічної трубки з балоном
без ендоскопії
Заміна (низькопрофільної) гастростомічної трубки з балоном без ендоскопії

30481-00 Первісне введення гастростомічної трубки у рамках черезшкірної ендоскопічної
гастростомії [PEG]
30482-00 Повторне введення гастростомічної трубки у рамках черезшкірної ендоскопічної
гастростомії [PEG]
Заміна гастростомічної трубки [PEG]

30478-08 Видалення гастростомічної трубки
Видалення:
• (низькопрофільної) гастростомічної трубки з балоном без ендоскопії
• гастростомічної трубки [PEG]
Виключено: те саме із заміною:
• (низькопрофільної) гастростомічної трубки з балоном без ендоскопії
(30483-00 [870])
• гастростомічної трубки [PEG] (30482-00 [870])

РОЗРІЗ
871

Гастротомія

30375-06 Гастротомія
30375-15 Гастротомія з видаленням стороннього тіла
872

Ваготомія
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• контроль кровотечі з пептичної виразки (30505-00 [874], 30509-00 [880])

30496-00 Селективна ваготомія
Стовбурова ваготомія
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• локальне висічення ураженої ділянки шлунку (30520-00 [880])
Виключено: те саме з:
• гастроентеростомією (30496-02 [884])
• частковою гастректомією та анастомозом:
• гастродуоденальним (30497-00 [877], 30503-03 [878])
• гастроєюнальним (30497-01 [877], 30503-04 [878])
• реконструкцією з Y-подібним анастомозом за Ру (30497-02 [877], 3050305 [878])

30499-00 Високоселективна ваготомія
Виключено: те саме з:

• дилатацією пілоруса (30502-00 [884])
• дуоденопластикою (30500-00 [884])

873

Інші процедури, пов’язані з розрізом шлунку

43930-00 Пілороміотомія
30375-22 Трансабдомінальна гастроскопія
ДЕСТРУКЦІЯ
874

Процедури на шлунку, пов’язані з деструкцією

30505-00 Контроль кровотечі з пептичної виразки
Включено:

клиноподібна резекція

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• ваготомія:
• високо селективна (30499-00 [872], 30500-00, 30502-00 [884])
• селективна [стовбурова] (30496-00 [872], 30496 [884])
Виключено: те саме шляхом резекції шлунку (30509-00 [880])

30476-03 Ендоскопічне банд-лiгування варикозно розширених вен шлунка
ВИСІЧЕННЯ
875

Резекцiя шлунка
Виключено: те саме із селективною [стовбуровою] ваготомією (30497 [877], 30503
[878])

30518-00 Дистальна резекцiя шлунка з формуванням гастродуодоанастомозу
30518-01 Дистальна резекцiя шлунка з формуванням гастроєюноанастомозу
30518-02 Проксимальна резекцiя шлунка з формуванням езофагогастроанастомозу
876

Резекцiя шлунка після попередньої операції з приводу виразкової хвороби
Примітка:

Виконується тільки при наявності в анамнезі пацієнта резекцiї шлунка,
ваготомії або подібних операцій, пов’язаних з виразковою хворобою
Виключено: те саме із селективною [стовбуровою] ваготомією (30503 [878])

30503-00 Резекцiя шлунка з формуванням гастродуодоанастомозу після попередньої
операції з приводу виразкової хвороби
30503-01 Резекцiя шлунка з формуванням гастроєюноанастомозу після попередньої
операції з приводу виразкової хвороби
30503-02 Резекцiя шлунка з реконструкцією з Y-подібним анастомозом за Ру після
попередньої операції з приводу виразкової хвороби
877

Селективна ваготомія з резекцiєю шлунка
Стовбурова ваготомія з резекцiєю шлунка

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• контроль кровотечі з пептичної виразки (30505-00 [874], 30509-00 [880])
Виключено: те саме після попередньої операції з приводу виразкової хвороби (30503
[878])

30497-00 Селективна ваготомія з резекцiєю шлунка та формуванням
гастродуоденоанастомозу
30497-01 Селективна ваготомія з резекцiєю шлунка та формуванням гастроєюноанастомозу
30497-02 Селективна ваготомія з резекцiєю шлунка та реконструкцією Y-подібним
анастомозом за Ру
878

Селективна ваготомія з резекцiєю шлунка після попередньої операції з
приводу виразкової хвороби
Стовбурова ваготомія після попередньої операції з приводу виразкової хвороби
Примітка: Виконується тільки при наявності в анамнезі ваготомії, резекцiї шлунка
або подібних операцій, пов’язаних з виразковою хворобою

30503-03 Селективна ваготомія з резекцiєю шлунка та формуванням
гастродуоденоанастомозу після попередньої операції з приводу виразкової
хвороби
30503-04 Селективна ваготомія з резекцiєю шлунка та формуванням гастроєюноанастомозу
після попередньої операції з приводу виразкової хвороби
30503-05 Селективна ваготомія з резекцiєю шлунка та реконструкцією з Y-подібним
анастомозом за Ру після попередньої операції з приводу виразкової хвороби
879

Інша гастректомія
Включено:

анастомоз
спленектомія

30523-00 Субтотальна резекцiя шлунка
Субтотальна радикальна резекцiя шлунка
Включено:

дистальна панкреатектомія
розширена диссекція вузла
Виключено: рукавна гастректомія при ожирінні (30511-09, 30511-10, 30512-01, 3051202, 90940-00, 90941-00 [889])

30521-00 Тотальна гастректомія
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• езофагоскопія шляхом абдомінальної і трансторакальної мобілізації (див. блок
[860])
30524-00 Радикальна гастректомія
Включено:

дистальна панкреатектомія
розширена диссекція вузла
Виключено: субтотальна радикальна резекцiя шлунка (30523-00 [879])
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Інші процедури на шлунку, пов’язані з висіченням

30075-12 Біопсія шлунку
30520-00 Локальне висічення ураженої ділянки шлунка
Виключено: те саме з резекцiєю шлунка (30518 [875])

90297-01 Ендоскопічна резекція слизової оболонки шлунка
30509-00 Контроль кровотечі з пептичної виразки шляхом резекції шлунка
Виключено: те саме шляхом клиноподібної резекції (30505-00 [874])

ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)
881

Гастростомія, гастроентеростомія або гастрогастростомія

30375-07 Гастростомія
90302-00 Гастростомія з установкою постійної трансанастомотичної трубки
30515-00 Гастроентеростомія
Включено:

гастродуоденостомія

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• обхідний шлунковий анастомоз при ожирінні (30512-00, 30512-03 [889])
• ревізійна процедурапри ожирінні (30514-01 [889])
Виключено: те саме з:
• панкреатодуоденектомією (30584-00 [978])
• селективною [стовбуровою] ваготомією (30496-02 [884])

30375-31 Гастрогастростомія
Включено:

анастомоз

Примітка:

Виконується при стриктурі шлунка

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• ревізійна процедура при ожирінні (30514-01 [889])

882

Ендоскопічна дилатація стриктури шлунка

30475-00 Ендоскопічна дилатація стриктури шлунка
Виключено: те саме при гастродуоденальній стриктурі (30475-01 [882])

30475-01 Ендоскопічна дилатація при гастродуоденальній стриктурі
Виключено: те саме при стриктурі шлунка(30475-00 [882])

883

Пілоропластика

30375-13 Пілоропластика

Виключено: те саме із селективною [стовбуровою] ваготомією
(30496-00 [872], 30496-01 [884])

884

Інша ваготомія з відновленням
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• контроль кровотечі з пептичної виразки (30505-00 [874], 30509-00 [880])

30496-02 Селективна ваготомія з гастроентеростомією
Стовбурова ваготомія з гастроентеростомією
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• локальне висічення ураженої ділянки шлунку (30520-00 [880])

30496-01 Селективна ваготомія з пілоропластикою
Стовбурова ваготомія з пілоропластикою
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• локальне висічення ураженої ділянки шлунку (30520-00 [880])

30502-00 Високоселективна ваготомія з дилатацією пілоруса
30500-00 Високо селективна ваготомія з дуоденопластикою
886

Фундопластика
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• гастростомія (30375-07 [881])

30530-00 Фундопластика з кардіопексією
30527-00 Фундопластика, лапароскопічний доступ
Фундоплікація за Ніссеном шляхом лапароскопії

30527-01 Фундопластика, лапароскопічний доступ, із зменшенням стравохідного отвору
діафрагми
Фундоплікація за Ніссеном шляхом лапароскопії, із зменшеням стравохідного отвору
діафрагми

30527-02 Фундопластика, абдомінальний доступ
Фундоплікація за Ніссеном

30527-03 Фундопластика, абдомінальний доступ, із зменшенням стравохідного отвору
діафрагми
Фундоплікація за Ніссеном із зменшенням стравохідного отвору діафрагми

30529-00 Фундопластика, абдомінальний доступ, з езофагопластикою
Включено:

подовження стравоходу

30527-04 Фундопластика, трансторакальний доступ
30527-05 Фундопластика, трансторакальний доступ, із зменшенням стравохідного отвору
діафрагми
30529-01 Фундопластика, трансторакальний доступ, з езофагопластикою

Включено:

подовження стравоходу

30527-06 Фундопластика, трансоральний доступ
Ендолюмінальна фундоплікація (ЕЛФ)
Включено:

відновлення стравохідного отвору діафрагми (грижа стравохідного отвору
діафрагми)

31466-00 Ревізійна фундопластика
887

Інші відновлювальні процедури на шлунку

90296-00 Ендоскопічний контроль за пептичною виразкою або кровотечею
Проведення ендоскопічними методами:
• кліпування виразки (дуоденальної) (шлункової) або кровотечі
• відновлення розриву при синдромі Меллорі-Вейса

90342-02 Накладення швів на розрив шлунку
Ушивання шлунку
Ушивання наглухо рани при синдромі Меллорі-Вейса

30375-10 Накладення швів на перфоративну виразку
Ушивання:
• дивертикулу при перфоративній виразці
• перфоративної виразки (дуоденальної) (шлункової)

90339-00 Закриття гастростоми
30375-12 Корекція при завороті шлунку
90303-00 Корекція при дуплікації шлунка
Висічення кісти при дуплікації шлунка
Корекція при дуплікації пілоруса

90304-00 Інше відновлення (корекція) шлунка
РЕКОНСТРУКЦІЯ
888

Процедури з реконструкції шлунку

30517-00 Пілоропластика (реконструкція)
30517-01 Реконструктивна гастроентеростомія
Реконструктивна гастродуоденостомія

ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
889

Процедури при ожирінні
Виключено: вживлюваний стимулятор шлунку (вагусний блок) (39134-01 [1604])

30511-09 Лапароскопічна рукавна гастректомія [ЛРГ]
Проведення під лапароскопічним контролем:
• рукавної гастректомії
• гастректомії:

• поздовжньої
• трубчастої
• вертикальної
Включено:

diaphragmatic (crural) (hiatus hernia) repair

Примітка:

може виконуватися як перший етап двоетапної хірургічної операції

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• перегляд процедури при ожирінні (30514-01 [889])
Виключено: з біопанкреатичним шунтуванням (30512-01 [889])

30511-10 Рукавна гастректомія
Рукавна гастректомія
Гастректомія:
• поздовжня
• трубчаста
• вертикальна
Включено:

пластика діафрагми (крурорафія)

Примітка:

Може виконуватися як перший етап двоетапної хірургічної операції

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• перегляд процедури при ожирінні (30514-01 [889])
Виключено: з біопанкреатичним шунтуванням (30512-01 [889])

30511-13 Лапароскопічна операція бандажування шлунка
Лапароскопічний:
• регульоване (LAGB)} бандажування шлунка •
нерегульоване (фіксоване) (LNGB)}
Включено: діафрагмальне (хрящова) (хіатальна грижа) відновлення
шлунковий бандаж,
закріплення вставки шлункового бандажа та сітки
резервуара (marlex)
Виключено: з заміною (30511-11 889])

30511-14 Бандажування шлунка
Бандажування шлунка:
• регульований (AGB)
• нерегульований (фіксований) (NGB)
• БДВ
Встановлення шлункового бандажа за допомогою лапаротомії
Включено: діафрагмальний (хрящовий) (хіатальна грижа) встановлення резервуара
шлункового бандажа
Виключено: з заміною (30511-12 [889] )

30512-03

Лапароскопічне шлункове шунтування
Лапароскопія:
• з бандажуванням (із застосуванням кільця)
}
• з міжкишковим анастомозом на петлі
} шлункове шунтування
• міні
}
• з накладанням Y-подібного анастомозу за Ру
}
Включено:

анастомоз
пластика діафрагми (крурорафія)
дилатація гастроентеральної стриктури

Примітка:

може виконуватися як другий етап двоетапної хірургічної операції

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• гастроентеростомія (30515-00 [881])
• ревізійна процедура при ожирінні (30514-01 [889])
Виключено: з біопанкреатичним шунтуванням (30512-01 [889])

30512-00 Шлункове шунтування
• З бандажуванням (із застосуванням кільця)
}
• З міжкишковим анастомозом на петлі
} шлункове шунтування
• Міні
}
• з накладанням Y-подібного анастомозу за Ру
}
Включено:

анастомоз
пластика діафрагми (хіатальна грижа) (крурорафія)
дилатація гастроентеральної стриктури

Примітка:

може виконуватися як другий етап двоетапної хірургічної операції

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• гастроентеростомія (30515-00 [881])
• ревізійна процедура при ожирінні (30514-01 [889])
Виключено: те саме з біліопанкреатичним шунтуванням (30512-01 [889])

30512-01 Лапароскопічне біліопанкреатичне шунтування [ЛБПШ]
Лапароскопічне проведення:
• біліопанкреатичного шунтування з дуоденальним переключенням [ЛБПШ-ДП]
• дуоденального переключення [ЛДП]
• операції Скопінаро
Включено:

анастомоз
холецистектомія
пластика діафрагми (крурорафія) (хіатальна грижа)
дистальна
гастректомія
рукавна
шлункове шунтування

Примітка:

може виконуватися як другий етап двоетапної хірургічної операції

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• гастроентеростомія (30515-00 [881])
• ревізійна процедура при ожирінні (30514-01 [889])

30512-02 Біліопанкреатичне шунтування [БПШ]
Біліопанкреатичне шунтування з дуоденальним переключенням [БПШ-ДП]
Дуоденальне переключення [ДП]
Операція Скопінаро
Включено:

анастомоз
холецистектомія
пластика діафрагми (крурорафія) (хіатальна грижа)
дистальна
гастректомія
рукавна
шлункове шунтування

Примітка:

може виконуватися як другий етап двоетапної хірургічної операції

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• гастроентеростомія (30515-00 [881])
• ревізійна процедура при ожирінні (30514-01 [889])

30511-06 Лапароскопічна гастропластика
Лапароскопічне проведення:
• шлункової:
• плікації
• скріплення (степлером)
• накладення швів
• вертикальна гастропластика
Включено:

пластика діафрагми (крурорафія) (хіатальна грижа)

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• ревізійна процедура при ожирінні (30514-01 [889])

30511-07 Ендоскопічна гастропластика
Ендолюмінальні:
• шлункові:
• плікація
• скріплення (степлером)
• накладення швів
• вертикальна гастропластика
Включено:

пластика діафрагми (крурорафія)

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• ревізійна процедура при ожирінні (30514-01 [889])

30511-08 Гастропластика
Шлункові:
• плікація
• скріплення (степлером)
• накладення швів
Гастропластика за допомогою лапаротомії
вертикальна гастропластика
Включено:

пластика діафрагми (крурорафія) (хіатальна грижа)

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• ревізійна процедура при ожирінні (30514-01 [889])

90940-00 Дуоденоєюнальне шунтування [ДЄШ]
Включено:

рукавна гастректомія

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• перегляд процедури при ожирінні (30514-01 [889])

90941-00 Інтерпозиція клубової кишки
Включено:

рукавна гастректомія

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• перегляд процедури при ожирінні (30514-01 [889])

90950-02 Ендоскопічна введення пристрою в шлунок
Введення:
• шлункового} балона або міхура
• внутрішньошлункового}
Виключено: із заміною апарата (90950-04 [889])

90950-04 Ендоскопічна ревізія апарату в шлунку
Ендоскопічне:
 налаштування } балон чи кулька
 заміна (видалення та повторне введення) }
 зміна положення }

90950-03 Ендоскопічне видалення пристрою зі шлунка
Видалення:
• шлункового} балона або міхура
• внутрішньошлункового}
Виключено: видалення шлункового бандажу (90942-02 [889])
із заміною апарата (90950-04 [889])

30511-11 Лапароскопічний огляд шлункового бандажу
Лапароскопічне:
• налаштування}
• заміна (видалення та повторне введення)} шлункового бандажу
• вправлення}
Виключено: налаштування шлункового бандажу з додаванням або видаленням
рідини через резервуар (порт) (31587-00 [1895])
30511-12 Огляд шлункового бандажу
Налаштування}
Заміна (видалення та повторне введення)} шлункового бандажу за допомогою
лапаротомії
Вправлення}
Виключено: налаштування шлункового бандажу з додавання або видалення
рідини через резервуар (порт) (31587-00 [1895])
90942-01 Лапароскопічне видалення шлункового бандажу
Лапароскопічне видалення шлункового бандажу:
• регульованого
• нерегульованого (фіксованого)
Включено:
видалення (імплантованого) резервуара/порта шлункового бандажу
Виключено: те саме із заміною (30511-11 [889])

90942-02 Ендоскопічне видалення шлункового бандажу
Ендоскопічне видалення шлункового бандажу:
• регульованого
• нерегульованого (фіксованого)
Включено:

видалення (імплантованого) резервуара/порташлункового бандажу

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• вставлення шлункового бандажу (30511-13, 30511-14 [889])

31590-00

Налаштування резервуара шлункового бандажу
Налаштування}
Відновлення}
Заміна} імплантованого резервуара /порту
Вправлення}
Виключено: налаштування шлункового бандажу шляхом додавання або видалення
рідини через резервуар (порт) (31587-00 [1895])

31441-00 Ревізія резервуара шлункового бандажу
Відновлення
Заміна
Репозицiя

імплантованого резервуара/порта

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• заміна шлункового бандажу (30511-02, 30511-03, 30511-04, 30511-05 [889])

31441-01 Видалення резервуара шлунковогобандажу
Видалення імплантованого резервуара/порта
Виключено: заміна (31590-00 [889])
з видаленням шлункового бандажу (90942 [889])

90943-01 Інші лапароскопічні процедури при ожирінні
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• ревізійна процедура при ожирінні (30514-01 [889])

90943-02 Інші ендоскопічні процедури при ожирінні
Ендолюмінальний рукав
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• ревізійна процедура при ожирінні (30514-01 [889])

90943-00 Інші відкриті процедури (операції) при ожирінні
Інша процедура при ожирінні за допомогою лапаротомії
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• ревізійна процедура при ожирінні (30514-01 [889])

30514-01 Ревізійна процедура при ожирінні
Огляд (реоперація) при:
• біліопанкреатичному шунтуванні
• дуоденально-еюнальному шунтуванні
• шлункового шунтування
• гастропластика
• Інтерпозіція клубової кишки
• рукавна резекція шлунка
Виключено: огляд шлункового:
• бандажу:
• БДВ (30511-11, 30511-12 [889])
• резервуар (31590-00 [889])
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• гастроентеростомія (30515-00 [881])
• гастрогастростомія (30375-31 [881])
Кодуйте спочатку:

• проведену(-і) процедуру(-и) з лікування ожиріння (див. блок [889])

890

Інші процедурі на шлунку

90305-00 Інші процедурі на шлунку

ТОНКА КИШКА
ОБСТЕЖЕННЯ
891

Експлоративне втручання натонкій кишці

30581-01 Експлоративне втручання на дванадцятипалій кишці
Виключено: те саме з видаленням ураженої ділянки (30580-00 [896])

32095-00 Ендоскопічне обстеження тонкої кишки через штучну стому
Включено:

біопсія

ПРИКЛАДАННЯ, ВВЕДЕННЯ, ВИДАЛЕННЯ
892

Процедури на тонкій кишці, пов’язані з прикладанням, введенням або
видаленням
Включено:

двобалонна ентероскопія

30487-00 Інтубація тонкої кишки
Включено:

біопсія

30478-05 Черезшкірна ендоскопічна єюностомія [ЧШЕЄ]
90306-00 Лапароскопічне введення трубки (єюностоми) для ентерального харчування
31462-00 Введення трубки (єюностоми) для ентерального харчування
92068-00 Ендоскопічне введення дуоденального протеза
Ендоскопічне введення дуоденального стента:
• металевого (Wallstent)
• пластикового
Включено:

дилатація дванадцятипалої кишки

92068-01 Ендоскопічна заміна дуоденального протеза
Ендоскопічна заміна дуоденального стента:
• металевого (Wallstent)
• пластикового
Включено:

дилатація дванадцятипалої кишки

92068-02 Ендоскопічне видалення дуоденального протеза
Ендоскопічне видалення дуоденального стента:
• металевого (Wallstent)
• пластикового

Виключено: те саме із заміною (92068-01 [892])

РОЗРІЗ
893

Ентеротомія

30375-03 Ентеротоміятонкої кишки
Дуоденотомія
Ілеотомія
Єюнотомія
Включено:
екстракція конкрементів
Виключено: те саме під час операції з метою ендоскопічного обстеження тонкої кишки
(30568-00 [893])

30568-00 Ендоскопічне обстеження тонкої кишки шляхом інтраоперативної ентеротомії
894

Інші процедури, пов’язані з розрізом тонкої кишки

30569-00 Ендоскопічне обстеження тонкої кишки шляхом лапаротомії
Включено:

біопсія

ВИСІЧЕННЯ
895

Резекція тонкої кишки

30566-00 Резекція тонкої кишки з накладанням анастомозу
Висічення дивертикулу Меккеля з резекцією тонкої кишки з накладанням анастомозу

30565-00 Резекція тонкої кишки з формуванням стоми
896

Інші процедури на тонкій кишці, пов’язані з висіченням

30075-13 Біопсія тонкої кишки
30580-00 Висічення ураженої ділянки дванадцятипалої кишки
Включено: те саме з експлоративним втручанням
Виключено: те саме шляхом панендоскопії (30478 [1008])
30375-09 Висічення дивертикулу Меккеля
Виключено: те саме зрезекцією тонкої кишки з накладанням анастомозу (30566-00
[895])

ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)
897

Стоми тонкої кишки

32069-00 Формування ілеостоми-резервуара
Формування утримуючої ілеостоми
Включено:
конверсія існуючої ілеостоми ізоляція та резекція кишки
Виключено: те саме при операціях для відведення сечі (36600-02, 36606 [1129])

30375-29 Тимчасова ілеостомія
Петльова ілеостомія
Виключено: те саме з:
• колектомією, тотальною (32009-00 [913])
• проктоколектомією, тотальною (32015-00, 32051-01 [936])

30375-01 Інша ентеростомія
Дуоденостомія
Постійна ілеостомія
Виключено: ілеостомія з:
• колектомією, тотальною (32009-00 [913])
• проктоколектомією, тотальною (32015-00 [936])
єюностомія (31462-00, 90306-00 [892])

30515-01 Ентероколостомія
Ілеоколоанастомоз
Виключено: те саме з:
• резекцією (30515-03, 30515-04 [913])
• резекцією з формуванням стоми (30515-05, 30515-06 [913])

30515-02 Ентероентеростомія
Реконструкція з накладанням Y-подібного анастомозу за Ру
Виключено: дуоденодуоденостомія (43807-00 [897])
дуоденоєюностомія (43807-00 [897])
те саме з резекцiєю шлунка (30503-02 [876], 30497-02 [877], 30503-05[878])

43807-00 Дуоденодуоденостомія
Дуоденоєюностомія при атрезії або стенозі у новонароджених

898

Редукційні операції на тонкій кишці

30375-08 Корекція при тонкокишковій інвагінації
30375-18 Корекція при завороті тонкої кишки
899

Закриття стоми тонкої кишки
Включено: видалення невеликих ділянок (оновлення) (обрізання) від кінця стоми
(виведена частина кишечника) та дистального відділу кишечника перед
анастомозом

30562-00 Закриття петлевої ілеостоми
Закриття тимчасової ілеостоми

Включено: відновлення безперервності кишечника (анастомоз)
30562-01 Закриття ілеостоми з відновленням кишкової безперервності,
Закриття ілеостоми, БДВ
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• розділення спайок (30378-00 [986])
Виключено: закриття петлевої (тимчасової) ілеостоми (30562-00 [899])

• дотримуючись процедури Гартмана (32033-00 [917])
• з відновлювальною протектомією (видалення частини прямої кишки )
(32060-00 [934])

30562-04 Закриття іншої стоми тонкої кишки
Включено: відновлення безперервності кишечника (анастомоз)
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• розділення спайок (30378-00 [986])
900

Відновлення тонкої кишки
Включено:

звуження кишки

43810-00 Відновлення тонкої кишки з накладанням одиничного анастомозу
43810-01 Відновлення тонкої кишки з накладанням множинних анастомозів
901

Інші відновлювальні процедури на тонкій кишці

30564-00 Пластика стриктури тонкої кишки
30375-24 Накладення швів на тонку кишку
90340-00 Закриття нориці тонкої кишки
Включено:
нориця дванадцятипалої кишки
Виключено: зовнiшня тонкокишкова нориця тонкої кишки (30382[901])

30382-01 Черезшкірне закриття зовнiшньої тонкокишкової нориці
Введення фібринового герметика при лікуванні зовнiшньої тонкокишкової нориці

30382-00 Радикальне закриття зовнiшньої тонкокишкової нориці
Зовнiшня тонкокишкова фістулектомія
Включено:

обширна диссекція та резекція кишки

30375-19 Інше відновлення тонкої кишки
РЕВІЗІЯ
902

Ревізія стоми та ілеостоми-резервуару

30563-00 Ревізія стоми тонкої кишки
Змiна форми стоми тонкої кишки

32069-01 Ревізія ілеостоми-резервуару
ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
903

Інші процедури на тонкій кишці

90307-00 Інші процедури на тонкій кишці

ТОВСТА КИШКА

ОБСТЕЖЕННЯ
904

Ригідна сигмоїдоскопія
Виключено: те саме з висіченням (32075-01, 32078-00, 32081-00 [910])

32075-00 Ригідна сигмоїдоскопія
905

Фіброколоноскопія
Колоноскопія через штучну стому

32084-00 Фіброколоноскопія до печінкового вигину
Гнучка сигмоїдоскопія
Колоноскопія із застосуванням короткого ендоскопа
Виключено: те саме за межами печінкового згину (32090 [905] та [911], 32093-00 [911])
те саме з:
• біопсією (32084-01[911])
• поліпектомією (32087-00 [911])

32084-02 Фіброколоноскопія до печінкового згину з введенням барвника для
(ендоскопічного) татуювання
Хромоендоскопія до печінкового згину

32090-00 Фіброколоноскопія до сліпої кишки
Колоноскопія із застосуванням довгого ендоскопа
Включено:
огляд клубової кишки
Виключено: те саме з:
• біопсією (32090-01 [911])
• поліпектомією (32093-00 [911])

32090-02 Фіброколоноскопія до сліпої кишки з введенням барвника для (ендоскопічного)
татуювання
Хромоендоскопія до сліпої кишки

ПРИКЛАДАННЯ, ВВЕДЕННЯ, ВИДАЛЕННЯ
906

Процедури на товстій кишці, пов’язані з прикладанням, введенням або
видаленням

32186-00 Інтраопераційне промивання (лаваж) ободовоїкишки
Тотальне інтраопераційне промивання (лаваж) ободової кишки

32023-00 Ендоскопічне введення протеза ободової кишки
Ендоскопічне введення ободовокишкового стента

32023-01 Ендоскопічна заміна протеза ободової кишки
Ендоскопічна:
• заміна
ободовокишкового стента
• ревізія

32023-02 Ендоскопічне видалення протеза ободової кишки
Ендоскопічне видалення ободовокишкового стента
Виключено: те саме із заміною (32023-01 [906])

РОЗРІЗ
907

Процедури, пов’язані з розрізом товстої кишки

30375-02 Колотомія
30375-23 Ендоскопічне обстеження товстої кишки шляхом лапаротомії
ДЕСТРУКЦІЯ
908

Процедури на товстій кишці, пов’язані з деструкцією

30479-02 Ендоскопічна лазерна терапія при лікуванні товстої кишки
Ендоскопічна лазерна терапія при лікуванні товстокишкових:
• доброякісних судинних уражень
• неоплазій
• стриктур

90308-00 Ендоскопічна деструкція ураженої ділянки або тканини товстої кишки
Ендоскопічні колоноскопічні з):
• коагуляція (аргоно-плазменна)
• контроль кровотеч з товстої кишки
• деструкція ураження (тканини) товстого кишечника (товстої кишки) шляхом:
• абляція
• коагуляція (аргоноплазмова)
• ін'єкція склерозуючого агента (склеротерапія)
Виключено: те саме з використанням лазера (30479-02 [908])

ВИСІЧЕННЯ
909

Біопсія товстої кишки

30075-14 Біопсія товстої кишки
Виключено: те саме шляхом:
• фіброколоноскопії (32084-01, 32090-01 [911])
• ригідної сигмоїдоскопії (32075-01 [910])

910

Ригідна сигмоїдоскопія з висіченням

32075-01 Ригідна сигмоїдоскопія з біопсією
32078-00 Ригідна сигмоїдоскопія з поліпектомією включно з видаленням ≤ 9 поліпів
32081-00 Ригідна сигмоїдоскопія з поліпектомієювключно з видаленням ≥ 10 поліпів
911

Фіброколоноскопія з висіченням

32084-01 Фіброколоноскопія до печінкового згину, з біопсією
Колоноскопія до печінкового згину, з множинними біопсіями
Гнучка сигмоїдоскопія
з біопсією
Колоноскопія із застосуванням короткого ендоскопа

32087-00 Фіброколоноскопія до печінкового згину, з поліпектомією

Колоноскопія до печінкового гину, з множинними поліпектоміями
Гнучка сигмоїдоскопія
з поліпектомією
Колоноскопія із застосуванням короткого ендоскопа
Включено:

поліпектомія шляхом або із застосуванням:
• біполярної каутеризації
• щипців для гарячої біопсії
• резекції слизової оболонки
• ексцизії петлею

32090-01 Фіброколоноскопія до сліпої кишки, з біопсією
Колоноскопія до сліпої кишки, з множинними біопсіями
Колоноскопія із застосуванням довгого ендоскопа з біопсією

32093-00 Фіброколоноскопія до сліпої кишки, з поліпектомією
Колоноскопія до сліпої кишки, з множинними поліпектоміями
Колоноскопія із застосуванням довгого ендоскопа з поліпектомією
Включено:

913

поліпектомія шляхом або із застосуванням:
• біполярної каутеризації
• щипців для гарячої біопсії
• резекції слизової оболонки
• ексцизії петлею

Колектомія

30515-03 Клубово-ободова резекція з анастомозом
Резекція (термінального відділу) клубової кишки і ободової кишки з анастомозом

30515-04 Лапароскопічна клубово-ободова резекція з анастомозом
Резекція (термінального відділу) клубової кишки і ободової кишки з анастомозом,
шляхом лапароскопії

30515-05 Клубово-ободова резекція з формуванням стоми
Ентероколостомія з формуванням стоми
Резекція (термінального відділу) клубової кишки і ободової кишки з формуванням стоми

30515-06 Лапароскопічна клубово-ободова резекція з формуванням стоми
Лапароскопічні:
• ентероколостомія з формуванням стоми
• резекція (термінального відділу) клубової кишки і ободової кишки з формуванням
стоми

32003-00 Резекцiя товстої кишки з анастомозом
Видалення сліпої кишки
Локальне висічення ободової кишки
Сигмоїдколектомiя
Сигмоїдектомiя
Включено:

з анастомозом

резекція селезінкового згину

32003-02 Лапороскопічна резекцiя товстої кишки з анастомозом
Лапароскопічні:
• видалення сліпої кишки
• локальне висічення ободової кишки
• cигмоїдколектомiя
• cигмоїдектомiя

з анастомозом

Включено:

резекція селезінкового згину

32000-00 Резекцiя товстої кишки з формуванням стоми
Видалення сліпої кишки
Локальне висічення ободової кишки
Сигмоїдколектомiя
Сигмоїдектомiя

з формуванням стоми

Включено: резекція селезінкового згину

32000-02 Лапароскопічне обмежене висічення товстої кишки з формуванням стоми
Лапароскопічні:
• видалення сліпої кишки
• локальне висічення ободової кишки
• cигмоїдколектомiя
• cигмоїдектомiя
Включено:

з формуванням стоми

резекція селезінкового згину

32003-01 Правобічна геміколектомія з анастомозом
Резекція висхідної ободової кишки, печінкового згину та частини поперечної ободової
кишки (середнього відділу поперечної ободової кишки) з анастомозом

32003-03 Лапароскопічна правобічна геміколектомія з анастомозом
Резекція висхідної ободової кишки, печінкового згину та частини поперечної ободової
кишки (середнього відділу поперечної ободової кишки) з анастомозом, шляхом
лапароскопії

32000-01 Правобічна геміколектомія з формуванням стоми
Резекція висхідної ободової кишки, печінкового згину та частини поперечної ободової
кишки (середнього відділу поперечної ободової кишки) з анастомозом з формуванням
стоми

32000-03 Лапароскопічна правобічна геміколектомія з формуванням стоми
Резекція висхідної ободової кишки, печінкового згину та частини поперечної ободової
кишки (середнього відділу поперечної ободової кишки) з формуванням стоми, шляхом
лапароскопії

32005-01 Розширена правобічна геміколектомія з анастомозом
Резекція висхідної ободової кишки, печінкового згину та поперечної ободової кишки до
селезінкового згину з анастомозом

32005-03 Лапароскопічна розширена правобічна геміколектомія з анастомозом
Резекція висхідної ободової кишки, печінкового згину та поперечної ободової кишки до
селезінкового згину з анастомозом, шляхом лапароскопії

32004-01 Розширена правобічна геміколектомія з формуванням стоми
Резекція висхідної ободової кишки, печінкового згину та поперечної ободової кишки до
селезінкового згину з формуванням стоми

32004-03 Лапароскопічна розширена правобічна геміколектомія з формуванням стоми
Резекція висхідної ободової кишки, печінкового згину та поперечної ободової кишки до
селезінкового згину з формуванням стоми, шляхом лапароскопії

32006-00 Лівобічна геміколектомія з анастомозом
Включено:

резекція:

• низхiдної
• сигмоподібної
• селезінкового згину

ободової кишки

32006-02 Лапароскопічна лівобічна геміколектомія з анастомозом
Включено:

резекція:
• низхiдної
• сигмоподібної
• селезінкового згину

ободової кишки

32006-01 Лівобічна геміколектомія з формуванням стоми
Включено:

резекція:
• низхiдної
• сигмоподібної
• селезінкового згину

ободової кишки

32006-03 Лапароскопічна лівобічна геміколектомія з формуванням стоми
Включено:

резекція:
• низхiдної
• сигмоподібної
• селезінкового згину

ободової кишки

32005-00 Субтотальна колектомія з анастомозом
Включено:

резекція:
• висхідної
• низхiдної
• поперечно• печінкового
• селезінкового

ободової кишки
згину

32005-02 Лапароскопічна субтотальна колектомія з анастомозом
Включено:

резекція:
• висхідної
• низхiдної
• поперечно• печінкового
• селезінкового

ободової кишки
згину

32004-00 Субтотальна колектомія з формуванням стоми
Включено:

формування слизової фістули
резекція:
• висхідної
• низхiдної
ободової кишки
• поперечно• печінкового
згину
• селезінкового

32004-02 Лапароскопічна субтотальна колектомія з формуванням стоми
Включено:

формування слизової фістули
резекція:
• висхідної

• низхiдної
• поперечно• печінкового
• селезінкового

ободової кишки
згину

32012-00 Тотальна колектомія з ілеоректальним анастомозом
32012-01 Лапароскопічна тотальна колектомія з ілеоректальним анастомозом
32009-00 Тотальна колектомія з ілеостомою
Включено:

формування слизової фістули

32009-01 Лапароскопічна тотальна колектомія з ілеостомою
Включено:

914

формування слизової фістули

Інші процедури на товстій кишці, пов’язані з висіченням

90297-02 Ендоскопічна резекція слизової оболонки товстої кишки
Виключено: деструкція ураженої ділянки товстої кишки (див. блок [908])
резекція слизової оболонки з поліпом (див. блоки [910] та [911])
поліпектомія шляхом ендоскопії (див. блоки [910] та [911])

32029-00 Створення резервуара ободової кишки
Створення J-подібного резервуара з ободової кишки
Виключено: те саме при операціях для відведення сечі (36600-02, 36606 [1129])

90959-00 Висічення інших уражень товстої кишки
Виключено: деструкція ураженої ділянки товстої кишки (див. блок [908]) поліпектомія
шляхом ендоскопії (див. блоки [910] та [911])

ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)
915

Інші стоми товстої кишки

30375-00 Цекостомія
30375-28 Тимчасова колостомія
Петлева колостомія
Виключено: те саме з ректосигмоїдектомією (32030-00 [934])

30375-04 Інша колостомія
Постійна колостомія
Виключено: те саме з ректосигмоїдектомією (32030-00 [934])

916

Редукційні операції на товстій кишці

30375-11 Корекція при інвагінації товстої кишки
30375-17 Корекція при завороті товстої кишки

43801-00 Корекція при неповному повороті кишківника
Операція Ледда
Виключено: те саме з резекцією кишки— див. Алфавітний покажчик

917

Інше відновлення товстої кишки

30375-25 Накладення швів на розрив товстої кишки
32094-00 Ендоскопічна дилатація колоректальних стриктур
Ендоскопічна дилатація колоректальних анастомотичних стриктур

30562-02 Закриття петлевої колостоми
Закриття тимчасової колостоми
Включено: видалення невеликих ділянок (оновлення) (обрізання) від кінця стоми
(виведена частина кишечника) і дистального відділу кишечника перед анастомозом
відновлення безперервності кишечника (анастомозом)

30562-03 Закриття колостоми з відновленням кишкової безперервності
Закриття колостоми БДВ
Включено: видалення невеликих ділянок (оновлення) (обрізання) від кінця стоми
(виведена частина кишечника) і дистального відділу кишечника перед анастомозом
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• розділення спайок (30378-00 [986])
Виключено: закриття петлевої колостоми (30562-02 [917])
те саме після операції Гартмана (32033-00 [917])

30562-05 Закриття іншої стоми товстої кишки
90340-01 Закриття нориці товстої кишки
Включено:
пряма кишка
Виключено: зовнiшня товстокишкова нориця (30382 [917])
відновлення при лікуванні аноректальної нориці із застосуванням
фібринового герметика (90344-02 [929])

30382-03 Черезшкірне відновлення при лікуванні зовнiшньої товстокишкової нориці
Введення фібринового герметика при лікуванні зовнiшньої товстокишкової нориці

30382-02 Радикальне відновлення зовнiшньої товстокишкової нориці
Фістулектомія зовнiшньої товстокишкової нориці
Включено:

обширна диссекція та резекція кишки

90951-00 Фіксація товстої кишки
Цекоколоплікопексія
Цекофіксація
Колофіксація
Сигмопексія
Включено:

фіксація до черевної стінки

32033-00 Відновлення кишкової безперервності після операції Гартмана
Закриття після операції Гартмана

Включено:

анастомоз:
• екстраперітонеальний
• інтраперітонеальний
Мобілізація товстої кишки і прямої кишки
видалення невеликих ділянок (оновлення) (обрізання) від кінця стоми
(виведена частина кишечника) та дистального відділу кишечника перед
анастомозом
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• розділення спайок (30378-00 [986])

43816-02 Інше відновлення товстої кишки
РЕВІЗІЯ
918

Ревізійні процедури на товстій кишці

32029-01 Ревізія товстокишкового резервуара
30563-01 Ревізія стоми товстої кишки
Ревізія формування стоми товстої кишки

ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
924

Процедури з лікування омфалоцеле

43870-00 Відновлення при лікуванні омфалоцеле, незначне
43873-00 Відновлення при лікуванні пупкової грижі, значне
Виключено: те саме з формуванням мішка з протезного матеріалу (43873-01 [924])

43873-01 Формування мішка з протезного матеріалу при омфалоцеле
Формування:
• силастикового мішка
• силастикового пакету

при омфалоцеле

43873-02 Відстрочене первісне закриття при лікуванні омфалоцеле після створення мішка з
протезного матеріалу
925

Інші процедури на товстій кишці

32183-00 Інтестинальна слінгова (петльова) операція, що передує проведенню радіотерапії
90310-00 Інші процедури на товстій кишці

АПЕНДИКС
ВИСІЧЕННЯ
926

Апендектомія

30572-00 Лапароскопічна апендектомія
30571-00 Апендектомія

Симультанна апендектомія

ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
927

Інші операції на апендиксі

30375-30 Апендикостомія
Цекоапендикостомія
Операція Малона — антеградний лаваж товстої кишки при нетриманні калу [MACE]

90311-00 Інші процедури на апендиксі
Анастомоз на апендиксі
Закриття апендикулярної фістули

ПРЯМА КИШКА, АНУС
ОБСТЕЖЕННЯ
928

Процедури з обстеження прямої кишки або анусу

32171-00 Аноректальне обстеження
Обстеження рани при анальній нориці
Включено:

біопсія
пальцеве обстеження
Виключено: те саме разом з будь-якою іншою операцією на товстій кишці —
не кодується

ПРИКЛАДАННЯ, ВВЕДЕННЯ, ВИДАЛЕННЯ
929

Процедури на прямій кишці або анусі, пов’язані з прикладанням, введенням
або видаленням

90344-02 Введення агентів, що призводять до ураження тканин аноректальної області
Включено: анальна/аноректальна пробка
прийом формаліну
ботулінічний токсин
біологічний (фібриновий) герметик
склерозуючий агент (склеротерапія)
Примітка: Проводиться при:

анальних тріщинах

анальних/аноректальних свищах (пробка)

нетримання калу

променевий проктит

ректальний пролапс

Виключено: закриття свищів:
• ановагіна (90447-00 [1284])
• ректовагіна (90447-00 [1284]),
для лікування геморою (32132-00 [941])

32120-00 Накладання швів в області анального каналу при лікуванні анального/ректального
пролапсу
Введення дроту за методом Тірша при лікуванні анального/ректального пролапсу

32023-03 Ендоскопічне введення протезу прямої кишки
Ендоскопічне введення ректального стента

32023-04 Ендоскопічна заміна протезу прямої кишки
Ендоскопічні:
• заміна
ректального стента
ревізія

32023-05 Ендоскопічне видалення протезу прямої кишки
Ендоскопічне видалення ректального стента
Виключено: те саме із заміною (32023-04 [929])

32166-00 Встановлення анального сетона
Встановлення анального сетона при лікуванні нориці прямої кишки БДВ

32166-01 Налаштування анального сетона
32166-02 Видалення анального сетона
РОЗРІЗ
930

Процедури, пов’язані з розрізом прямої кишки або ануса

90338-00 Розріз прямої кишки або ануса
Анальна сфінктеротомія (дорсальна) (латеральна)
Аноректальна міотомія
Декомпресія неперфорованого ануса
Фістулотомія
Розріз в області тріщини/нориці заднього проходу
Проктотомія
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• анальна дилатація (32153-00 [940])
• висічення анальних:
• поліпів (32142-01 [933])
• шкірних наростів (32142-00 [933])

32114-00 Перанальне усунення стриктури прямої кишки
Дилатація при стриктурі прямої кишки

32147-00 Розріз при періанальному тромбозі
Розріз:
• геморою
• періанальної гематоми

32174-00 Дренування внутрішньоанального абсцесу
32174-01 Дренування періанального абсцесу
32174-02 Дренування ішіоректального абсцесу

ДЕСТРУКЦІЯ
931

Процедури на прямій кишці або анусі, пов’язані з деструкцією

32135-02 Лігування латексними кільцями при випаданні слизової оболонки прямої кишки
32135-03 Деструкція при випаданні слизової оболонки прямої кишки
Включено:

каутеризація (припікання)
кріотерапія
лікування інфрачервоними променями

30479-01 Ендоскопічна лазерна терапія прямої кишки
Ендоскопічна лазерна терапія прямої кишкиу разі:
• доброякісних судинних уражень
• неоплазії
• стриктури

90312-00 Електрокоагуляція тканин прямої кишки
Електрокоагуляція ураженої ділянки прямої кишки
Виключено: те саме при пiсляоперацiйнiй кровотечi (90345-00 [931])

90312-01 Кріотерапія тканин прямої кишки
Кріохірургія ураженої ділянки прямої кишки
Виключено: те саме при лікуванні:
• пiсляоперацiйної кровотечi (90345-00 [931])
• випадання слизової оболонки прямої кишки (32135-03 [931])

90345-00 Контроль кровотечі з прямої кишки або анусу
Контроль кровотечі з прямої кишки або анусу в післяопераційному перiодi

ВИСІЧЕННЯ
932

Біопсія прямої кишки або анального каналу

30071-01 Аспіраційна біопсія прямої кишки
Примітка:

Виконується прихворобі Гіршпрунга

32096-00 Повношарова біопсія прямої кишки
Біопсія периректальних тканин
Глубока часткова біопсія прямої кишки
Виключено: аспіраційна біопсія прямої кишки (30071-01 [932])

30075-34 Біопсія ануса
Біопсія періанальних тканин
Виключено: те саме з обстеженням анусу і прямої кишки (32171-00 [928])

933

Висічення ураженої ділянки або тканин прямої кишки або анусу

32099-00 Перанальне висічення ураженої ділянки або тканин прямої кишки
Трансанальна ендоскопічна мікрохірургія (TEMS) слизової оболонки прямої
кишки

Включено: ректоскопія
Виключено: поліпектомія з:
• колоноскопією (32087-00, 32093-00 [911])
• сигмоїдоскопією:
• еластична (32087-00 [911])
• жорстка (32078-00, 32081-00 [910])
32111-00 Висічення слизової оболонки прямої кишки при ректальному пролапсі
Операція Делорма
Видалення частини прямої кишки за принципом степлера (STARR)
Включено:

плікація м'язів прямої кишки

90341-00 Інше висічення ураженої ділянки прямої кишки
Висічення ураженої ділянки або тканин прямої кишки у периректальній області

Транс-фінктерне висічення ураження або тканини
Виключено: з анальним висічення ураження прямої кишки (32099-00 [933])
поліпектомія через:
• колоноскопію (32087-00, 32093-00 [911])
• ректоскопію (32099-00 [933])
• сигмоїдоскопію:
• еластична (32087-00 [911])
• жорстка (32078-00, 32081-00 [910])
32142-00 Висічення анальних шкірних наростів
Виключено: те саме з:
• колоноскопією (32087-00, 32093-00 [911])
• гемороїдектомією (32138-00 [941])
• сигмоїдоскопією:
• гнучкою (32087-00 [911])
• ригідною (32078-00, 32081-00 [910])

32142-01 Висічення анальних поліпів
Виключено: те саме з:
• колоноскопією (32087-00, 32093-00 [911])
• сигмоїдоскопією:
• гнучкою (32087-00 [911])
• ригідною (32078-00, 32081-00 [910])

32177-00 Видалення анальних бородавок
Виключено: те саме шляхом ендоскопії (90315-00 [933])

32105-00 Перанальне висічення уражених ділянок або тканин в області анального каналу і
прямої кишки
Включено: ректоскопія
Виключено: ендоскопічне висічення (90959-00 [911])
поліпектомія через:
• колоноскопією (32087-00, 32093-00 [911])
• сигмоїдоскопією:
• еластична (32087-00 [911])
• жорстка (32078-00, 32081-00 [910])

90315-00 Ендоскопічне висічення уражених ділянок або тканин анусу
Ендоскопічна деструкція уражених ділянок або тканин анусу
Виключено: ендоскопічне висічення анальних:
• поліпів (32078-00, 32081-00 [910], 32087-00, 32093-00 [911])
• шкірних наростів (32078-00, 32081-00 [910], 32087-00,
32093-00 [911])

90315-01 Висічення інших уражених ділянок або тканин анусу
Аноректальна міектомія
Деструкція уражених ділянок або тканин анусу
Висічення анальних:
• тріщин
• нориць БДВ
Виключено: висічення анальної нориці із залученням сфінктерного механізму (3215900, 32159-02, 32162-00, 32162-02 [937])

934

Ректосигмоїдектомія або проктектомія

32112-00 Перінеальна ректосигмоїдектомія
32030-00 Ректосигмоїдектомія з формуванням стоми
Операція Гартмана

32030-01 Лапароскопічна ректосигмоїдектомія з формуванням стоми
Операція Гартмана шляхом лапароскопії

32047-00 Перінеальна проктектомія
Виключено: те саме з абдомінальною резекцією (32039-00 [934])

32039-00 Черевно-промежинна проктектомія
Черевно-промежинна резекція прямої кишки
Включено:

формування стоми

Виключено: те саме з тотальною колектомією (32015-00 [936])

32060-00 Відновлювальна проктектомія
Мукозальна проктектомія
Включено:

закриття існуючої
нефункціонуючої [прикриваючої]
формування клубового резервуара
ілео-анальний анастомоз
ізоляція та резекція товстої кишки
мукозектомія
ректальна резекція

ілеостоми

Виключено: відновлення кишкової безперервності після операції Гартмана (32033-00
[917])

43993-01 Остаточна інтестинальна резекція та анастомоз з евагінацією
Операція Дюамеля, ретроректальна
Операція Соаве, ендоректальна
Включено:

закриття існуючої стоми

операція низведення

формування стоми (нефункціонуючої) (відвідної) (захисної) (тимчасової)
множинні біопсії заморожених зрізів
Примітка:

Виконується прих воробі Гіршпрунга [агангліоз товстої кишки]
[вроджений мегаколон]. Існує декілька методів для низведення ободової
кишки, серед яких найбільш поширеними є операції Дюамеля і Соаве.
Операція за методом Дюамеля (та її модифікації) представляє собою
ретроректальний варіант низведення товстої кишки з анастомозом «бік у
бік». Анастомоз створює з сегментів прямої кишки склепінчасту структуру,
яка складається з передньої стінки, що не містить нервових гангліїв, та
задньої стінки, що містить нормальну кількість нервових гангліїв.
Операція Соаве (та її модифікації) включає у себе резекцію агангліозного
сегменту кишки, за виключенням найбільш дистальної ділянки прямої
кишки, з якої видаляється тільки слизова оболонка. Слизова оболонка
прямої кишки видаляється через анус, а гангліонарна ділянка товстої
кишки «протягується» через м'язову манжету (з мускулатури прямої
кишки), що залишається, до точки, яка розташована безпосередньо над
анусом (зубчастою лінією прямої кишки), де вона фіксується на місці за
допомогою швів. У деяких випадках при тотальному агангліозі товстої
кишки інтестинальна резекція може поширюватися на клубову кишку та
включати операцію для створення ілеоанального анастомозу з
низведенням з ілеоколоанастомозом «бік у бік».
Ця операція може проводитися в один етап. Також це може бути другим
етапом двоетапної операції, де під час першого етапу здійснюється
колостомія (яку іноді називають «етапною колостомією»).

Виключено: відновлювальна проктоколектомія з клубовим резервуаром (32051 [936])

935

Передня резекція прямої кишки
Включено:

прикриваюча стома
J-подібний резервуар
тотальне мезоректальне висічення

32024-00 Висока передня резекція прямої кишки
Примітка:

Анастомоз накладається на відстані > 10 см від краю ануса

32025-00 Низька передня резекція прямої кишки
Примітка:

Анастомоз накладається на відстані > 6 см до ≤ 10 см від краю ануса

32026-00 Ультра низька передня резекція прямої кишки
Проктосигмоїдектомія зі степлерним колоанальним анастомозом
Примітка:

Анастомоз накладається на відстані ≤ 6 см від краю ануса

Виключено: анастомоз з ручним накладанням швів (32028-00 [935])

32028-00 Ультра низька передня резекція прямої кишки з колоанальним анастомозом з
ручним накладанням швів
Коло-ендо-анальний анастомоз з накладанням швів
Проктосигмоїдектомія із колоанальним анастомозом з ручним накладанням швів
Примітка:

Анастомоз накладається на відстані ≤ 6 см від краю ануса

92208-00 Передня резекція прямої кишки, рівень неуточнений

936

Тотальна проктоколектомія

32015-00 Тотальна проктоколектомія з ілеостомією
Виключено: те саме з анастомозом (32051 [936])

32051-00 Тотальна проктоколектомія з ілеоанальним анастомозом
Відновлювальна проктоколектомія
Включено:

формування клубового резервуара

32051-01 Тотальна проктоколектомія з ілеоанальним анастомозом та формуванням
тимчасової ілеостоми
Відновлювальна проктоколектомія з формуванням тимчасової ілеостоми
Включено:

937

формування клубового резервуара

Інші процедури на прямій кишці або анусі, пов’язані з висіченням

32159-01 Встановлення сетона при анальній нориці з поширенням на нижню половину
механізму анального сфінктера
32162-01 Встановлення сетона при анальній нориці з поширенням на верхню половину
механізму анального сфінктера
32159-00 Висічення анальної нориці з поширенням на нижню половину механізму
анального сфінктера
32162-00 Висічення анальної нориці з поширенням на верхню половину механізму
анального сфінктера
32159-02 Встановлення сетона та висічення анальної нориці з поширенням на нижню
половину механізму анального сфінктера
Виключено: висічення анальної нориці з поширенням на нижню половину механізму
анального сфінктера без встановлення сетона (32159-00 [937])
встановлення сетона при анальній нориці з поширенням на нижню
половину механізму анального сфінктера без висічення анальної
нориці (32159-01 [937])

32162-02 Встановлення сетона та висічення анальної нориці з поширенням на верхню
половину механізму анального сфінктера
Виключено: висічення анальної нориці з поширенням на верхню половину механізму
анального сфінктера без встановлення сетона (32162-00 [937])
встановлення сетона при анальній нориці з поширенням на верхню
половину механізму анального сфінктера без висічення анальної нориці
(32162-01 [937])

ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)
938

Анопластика або аноректопластика

32123-00 Анопластика
Корекція при анальному стенозі (стриктурі)
Відновлення анусу БДВ

Відновлення неперфорованого ануса [простим розтином заднього краю устя — Cutback
Procedure]

43963-00 Аноректопластика шляхом перінеального доступу
Анальна транспозиція
Задня сагітальна аноректопластика [PSARP] шляхом перінеального доступу

43966-00 Аноректопластика шляхом лапаротомії
Задня сагітальна аноректопластика [PSARP] шляхом лапаротомії

939

Відновлення при клоакальній екстрофії

43882-00 Первинне відновлення при клоакальній екстрофії [абдомінальному дефекті]
Включено:

формування стоми

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• відновлення неперфорованого ануса (32123-00 [938])
Виключено: первинне відновлення при екстрофії сечового міхура (37050-00 [1106])

43882-01 Вторинне відновленняпри клоакальній екстрофії
Виключено: вторинне відновлення при екстрофії сечового міхура (37842 [1106])

43969-00 Тотальна корекція при персистуючій клоаці шляхом перінеального доступу
Виключено: те саме з вагінопластикою тонкою кишкою (43969-01 [939])

43969-01 Тотальна корекція при персистуючій клоаці шляхом лапаротомії
Включено:

940

вагінопластика тонкою кишкою

Інші відновлювальні процедури напрямій кишці та анусі

90342-00 Накладення швів на розрив прямої кишки
90313-01 Ручне вправлення при випаданні прямої кишки
32131-00 Перінеальна корекція ректоцеле
Трансанальна корекція ректоцеле

32117-00 Абдомінальна ректопексія
Примітка:

Виконується при випадінні прямої кишки

90313-00 Інше відновлення прямої кишки
90342-01 Накладення швів в області розриву ануса
32153-00 Дилатація ануса
Включено:

дилатація анального сфінктера
звільнення товстої кишки від калових мас

32126-00 Сфінктеропластика

Примітка:

Виконується при анальному нетриманні або тріщині заднього проходу

32165-00 Закриття анальної нориці з переміщенням клаптя слизової оболонки прямої
кишки
32203-00 Анальна або перінеальна грацілопластика
Динамічна грацілопластика
Трансплантація тонкого м'яза
Примітка:

Виконується при анальному нетриманні

Виключено: ревізія при грацілопластиці (32203-01 [940])

32220-00 Встановлення штучного кишкового сфінктера
Виключено: налаштування або заміна (32221-00 [940])

32206-00 Встановлення електростимулятора неосфінктера з тонкого м'яза
Введення:
• електричного анального стимулятора та електродів
• вживлюваного генератора імпульсів
Включено:

те саме після попередньої граціопластики

32210-01 Налаштування електростимулятора неосфінктера з тонкого м'яза
Налаштування:
• електричного анального стимулятора
• вживлюваного генератора імпульсів
Репозиція електродів електростимулятора неосфінктера з тонкого м'яза
Виключено: тестування (перепрограмування) імплантованого анального
електростимулятора (90770-00 [1859])

32221-00 Ревізія штучного кишкового сфінктера
Налаштування
Заміна

штучного кишкового сфінктера

32203-01 Ревізія анальної або перінеальної граціопластики
Включено:

рефіксація(обкутування) тонкого м'язу

32210-00 Заміна електростимулятора неосфінктера з тонкого м'яза
Заміна:
• електричного анального стимулятора
• вживлюваного генератора імпульсів

32221-01 Видалення штучного кишкового сфінктера
Виключено: те саме із заміною (32221-00 [940])

32210-02 Видалення електростимулятора неосфінктера з тонкого м'яза
Видалення:
• електричного анального стимулятора
• вживлюваного генератора імпульсів
Виключено: те саме із заміною (32210-00 [940])

ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
941

Процедури при геморої

32132-00 Введення склерозуючого агента для лікування геморою
Ін'єкція склерозуючого агента (склеротерапія) для лікування геморою
32135-00 Лігування латексними кільцями при геморої
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• кріохірургія(32135-01 [941])
• лікування інфрачервоними променями (32135-01 [941])
• склеротерапія (32132-00 [941])

32135-01 Деструкція геморою
Включено:

каутеризація (припікання)
кріотерапія
лікування інфрачервоними променями

Виключено: лазерна гемороїдектомія (32138-01 [941])

32138-00

Гемороїдектомія
Висічення геморою
Включено:

висічення анальних шкірних наростів

Виключено: гемороїдектомія:
• лазерна (32138-01 [941])
• степлерна (32138-02 [941])

32138-01 Лазерна гемороїдектомія
32138-02 Степлерна гемороїдектомія
942

ІНШІ ПРОЦЕДУРИ НА ПРЯМІЙ КИШЦІ АБО АНУСІ

90314-00 Інші процедури на прямій кишці
90316-00 Інші процедури на анусі

ПЕЧІНКА
ПРИКЛАДАННЯ, ВВЕДЕННЯ, ВИДАЛЕННЯ
951

Процедури на печінці, пов’язані з прикладанням, введенням або видаленням

90347-00 Введення лікувального препарату у печінку
90319-01 Черезшкірна аспірація печінки
Виключено: черезшкірна біопсія печінки (30409-00 [953])
те саме при абсцесі, гематомі або кісті (30224-01 [987])

РОЗРІЗ

952

Процедури, пов’язані з розрізом печінки

30431-00 Абдомінальне дренування абсцесу печінки
30433-00 Абдомінальне дренування множинних абсцесів печінки
30416-00 Лапароскопічна марсупіалізація кісти печінки
30417-00 Лапароскопічна марсупіалізація множинних кіст печінки
ВИСІЧЕННЯ
953

Процедури на печінці, пов’язані з висіченням

30409-00 Черезшкірна [закрита] біопсія печінки
Закрита голкова біопсія печінки
Виключено: трансюгулярна біопсія печінки (90298-00 [953])

30412-00 Інтраопераційна голкова біопсія печінки
Виключено: те саме при діагностичній лапаротомії, що проводиться для визначення
ступеня злоякісності лімфоми (30384-00 [985])

30411-00 Інтраопераційна біопсіяпечінки
Включено:

клиноподібне висічення

Виключено: те саме при діагностичній лапаротомії, що проводиться для визначення
ступеня злоякісності лімфоми (30384-00 [985])

90298-00 Трансюгулярна біопсія печінки
30414-00 Висічення ураженої ділянки печінки
▼0030
Резекція вродженої кісти печінки
Субсегментарна резекція печінки
Включено: забір супутньої артерії та/або вени (вен) для трансплантації
Виключено: ехінококова кіста печінки (30434-00, 30436-00, 30438-00 [955])

30415-00 Сегментарна резекція печінки
▼0030
Включено: забір супутньої артерії та/або вени (вен) для трансплантації
30418-00 Лобектомія печінки
▼0030
Включено: забір супутньої артерії та/або вени (вен) для трансплантації
Виключено: розширена лобектомія печінки (30421-00 [953])

30421-00 Трисегментна резекція печінки
▼0030
Розширена лобектомія печінки
Включено: забір супутньої артерії та/або вени (вен) для трансплантації

90346-00 Тотальна гепатектомія
▼0030

Включено: забір супутньої артерії та/або вени (вен) для трансплантації

ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)
954

Відновлювальні процедури на печінці

30422-00 Відновлення в області травматичного поверхневого розриву печінки
▼0030
Примітка:

Виконується у разі незначного(-их) або помірного(-их) травматичного(-их)
розриву(-ів) печінки [< 10 см у довжину або < 3 см у глибину]

30425-00 Відновлення в області травматичних глибоких множинних розривів печінки
Включено:

хірургічна обробка

Примітка:

Виконується у разі значного(-их) травматичного(-их) розриву(-ів) печінки
[≥ 10 см у довжину або ≥ 3 см у глибину] зі значним розривом паренхіми
печінки

90317-00 Трансплантація печінки
90318-00 Інше відновлення печінки
ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
955

Процедури при ехінококовій кісті печінки

30434-00 Видалення ехінококової кісти печінки
Включено:

накладання швів на гілочки жовчних проток

30436-00 Видалення ехінококової кісти печінки з оментопластикою або мієлопластикою
Включено:

накладання швів на гілочки жовчних проток

30438-00 Висічення ехінококової кісти печінки з дренуванням та висіченням тканин
печінки
956

Інші процедури на печінці

90299-01 Проведення ендоскопічних деструкцій на печінці
Ендоскопічна деструкція (ураження) (тканини) печінки

90299-02 Інші процедури деструкції закритого типу на печінці
Процедури черезшкірних деструкцій на печінці

90299-00 Процедури деструкції на печінці
Виключено: деструкцію (ураження) (тканини) печінки:
 ендоскопічно (90299-01 [956])
 перкутанно (90299-02 [956])

90319-03 Інші ендоскопічні процедури на печінці

90319-04 Інші закриті процедури на печінці
Черезшкірні процедури на печінці БДВ

90319-00 Інші відкриті процедури на печінці

ЖОВЧНИЙ МІХУР І ЖОВЧОВИВІДНІ ШЛЯХИ
ОБСТЕЖЕННЯ
957

Обстеження жовчного міхура або жовчовивідних шляхів

30442-00 Холедохоскопія
Виключено: те саме з:
• холангіопанкреатоскопією (96224-00 [957])
• дилатацією (30452-00 [971])
• видаленням конкрементів (30452-02 [959])
• стентуванням (30452-01 [958])

30439-00 Інтраопераційна холангіографія
Холангіографіяз введенням контрастної речовини безпосередньо в жовчні протоки під
час операції
Пряма інтраопераційна холангіографія

30440-00 Черезшкірна черезпечінкова холангіографія
Холангіографія з введенням контрастної речовини через шкіру та у печінку
Виключено: те саме з:
• дренуванням жовчовивідних шляхів (30440-01 [963])
• дилатацією (30495-00 [971])
• видаленням конкрементів (30450-00 [959])
• видаленням стента (30492-02 [960])
• стентуванням (30492-00 [958], 30492-01 [960])

90372-00 Черезшкірна трансєюнальна холангіографія
Холангіографія з введенням контрастної речовини через шкіру та у порожню кишку
Виключено: те саме з:
• дренуванням жовчовивідних шляхів (30440-01 [963])
• дилатацією (30495-00 [971])
• видаленням конкрементів (30450-00 [959])
• видаленням стента (30492-02 [960])
• стентуванням (30492-00 [958], 30492-01 [960])

30484-01 Ендоскопічна ретроградна холангіографія
Включено:

біопсія

30484-00 Ендоскопічна ретроградна холангіопанкреатографія
Включено:

біопсія

Виключено: Ендоскопічна ретроградна панкреатографія (30484-02 [974])

96224-00 Холангіопанкреатоскопія
Холангіопанкреатоскопія з допомогою дуоденоскопа (DACP)
Включено: зіскоблювання
для біопсії (забір змивів) (жовчних проток) (панкреатичні)

ПРИКЛАДАННЯ, ВВЕДЕННЯ, ВИДАЛЕННЯ
958

Стентування жовчовивідних шляхів

30492-00 Черезшкірне стентування жовчовивідних шляхів
Включено:

дилатація

Виключено: те саме задля заміни (30492-01 [960])

30452-01 Холедохоскопія зі стентуванням
Включено:

дилатація

Виключено: те саме задля заміни (30451-02 [960])

30491-00 Ендоскопічне стентування інших частин жовчовивідних шляхів
Включено:

дилатація
введення назобіліарної (дренажної) трубки
те саме під час ендоскопічної ретроградної холангіопанкреатографії

Виключено: те саме задля заміни (30451-02 [960])

90337-00 Інше стентування жовчовивідних шляхів
Гепатикохоледохостомія
Виключено: те саме задля заміни (30451-00 [960])
те саме з експлоративним втручанням на загальній жовчній протоці
(30454-00 [963])

959

Ендоскопічне та черезшкірне видалення конкременту

30452-02 Холедохоскопія з видаленням конкременту
30450-00 Екстракція конкременту з жовчовивідних шляхів із застосуванням методів
візуалізаційного контролю
Черезшкірна екстракція жовчного конкременту
Включено:

960

те саме через:
• черезпечінкову трубку
• трансєюнальну трубку
• Т-подібну (дренажну) трубку

Видалення та заміна біліарного стента

30492-01 Черезшкірна заміна біліарного стента
30451-02 Ендоскопічна заміна біліарного стента
Включено:

те саме під час ендоскопічної ретроградної холангіопанкреатографії

30451-00 Інша заміна біліарного стента
30492-02 Черезшкірне видалення біліарного стента
30451-03 Ендоскопічне видалення біліарного стента
Включено:

те саме під час ендоскопічної ретроградної холангіопанкреатографії

30451-01 Інше видалення біліарного стента
961

Інші процедури на жовчному міхурі або жовчних протоках, пов’язані з
прикладанням, введенням або видаленням

90348-00 Черезшкірна аспірація жовчного міхура
ДЕСТРУКЦІЯ
962

Пов’язані з деструкцією процедури на жовчовивідних шляхах та жовчному
міхурі

90956-00 Екстракорпоральна ударно-хвильова літотрипсія жовчовивідних шляхів
90957-00 Екстракорпоральна ударно-хвильова літотрипсія жовчного міхура
РОЗРІЗ
963

Розріз жовчного міхура, жовчовивідних шляхів або сфінктера Одді

30440-01 Черезшкірне дренування жовчовивідних шляхів
Включено:

черезпечінкова
трансєюнальна

холангіографія

30485-00 Ендоскопічна сфінктеротомія
Включено:

те саме при ендоскопічній ретроградній холангіопанкреатографії

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• введення стента (30491-00 [958])
• заміна стента (30451-02 [960])

30485-01 Ендоскопічна сфінктеротомія з екстракцією конкременту із загальної жовчної
протоки
Включено:

те саме при ендоскопічній ретроградній холангіопанкреатографії

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• введення стента (30491-00 [958])
• заміна стента (30451-02 [960])

30458-01 Розріз сфінктера Одді
Включено:

холедохотомія

30458-03 Видалення конкрементів жовчних проток із сфінктера Одді

Включено:

холедохотомія

30454-00 Холедохотомія
Експлоративне втручання назагальній жовчній протоці
Включено:

введення трубки [стенту]
видалення конкременту

Виключено: те саме з:
• холецистектомією (30449-00, 30454-01, 30455-00 [965])
• розрізом сфінктера Одді (30458-01 [963])
• видаленням конкрементів жовчних проток із сфінктера Одді (30458-03
[963])
• відновленням:
• проток підшлункової залози (30458-06 [981])
• сфінктера Одді (30458-04 [971])

30457-00 Внутрішньопечінкова холедохотомія з видаленням внутрішньопечінкових
конкрементів жовчних проток
30375-26 Холецистотомія
Включено:

видалення конкременту

ВИСІЧЕННЯ
964

Біопсія жовчного міхура, жовчних проток або сфінктера Одді

30094-04 Черезшкірна голкова біопсія жовчного міхура або жовчної протоки
30075-15 Біопсія жовчного міхура або жовчної протоки
30458-00 Біопсія сфінктера Одді
965

Холецистектомія

30445-00 Лапароскопічна холецистектомія
30448-00 Лапароскопічна холецистектомія з експлоративним втручанням на загальній
жовчній протоці через міхурову протоку
Включено:

те саме з видаленням конкременту (із загальної жовчної протоки)

30449-00 Лапароскопічна холецистектомія з експлоративним втручанням на загальній
жовчній протоці шляхом лапароскопічної холедохотомії
Включено:

те саме з видаленням конкременту (із загальної жовчної протоки)

30443-00 Холецистектомія
30454-01 Холецистектомія з холедохотомією
Включено:

те саме з видаленням конкременту

Виключено: те саме шляхом лапароскопії (30449-00 [965])

30455-00 Холецистектомія з холедохотомією та холедоходуоденоанастомозом
Включено:

966

те саме з видаленням конкременту

Резекція печінкової протоки або воріт печінки
Включено:

анастомоз з:
• жовчовивідними шляхами
• кишківником

30461-00 Радикальна резекція воріт печінки
Холецистогастростомія

30463-00 Радикальна резекція печінкових проток
Радикальна резекція:
• загальної печінкової протоки
• лівої і правої печінкових проток

30464-00 Радикальна резекція печінкових проток з резекцією сегмента печінки
Радикальна резекція:
• загальної печінкової протоки
• лівої і правої печінкових проток

967

з частковою або тотальною
резекцією сегмента печінки

Резекція кісти загальної жовчної протоки
Включено:

анастомоз з кишківником

43972-00 Резекція кісти загальної жовчної протоки з анастомозом загальної жовчної
протоки
43975-00 Резекція кісти загальної жовчної протоки з анастомозом на рівні або вище точки
з'єднання печінкових проток
968

Інші пов’язані з висіченням процедури на жовчному міхурі, жовчних
протоках або сфінктері Одді

90294-00 Ендоскопічне висічення ураженої ділянки жовчних проток або сфінктера Одді
Ендоскопічне висічення пухлини:
• Фатерової ампули
• загальної жовчної протоки
• міхурової протоки
• печінкової протоки
• периампулярної ділянки
• сфінктера Одді

30458-02 Локальне висічення ураженої ділянки жовчних проток або сфінктера Одді
Висічення пухлини:
• Фатерової ампули
• загальної жовчної протоки
• міхурової протоки
• печінкової протоки
• периампулярної ділянки
• сфінктера Одді
Включено:

холедохотомія

ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)
969

Стома жовчного міхура або жовчної протоки

30375-05 Холецистостомія
30460-00 Холецистодуоденостомія
30460-01 Холецистоентеростомія
Холецистоколостомія
Холецистоілеостомія
Виключено: холецистодуоденостомія (30460-00 [969])
холецистоєюностомія (30460-08 [970])

30460-02 Холецистопанкреатостомія
30460-03 Холедоходуоденостомія
30460-04 Холедохоєюностомія
30460-05 Холедохоентеростомія
Виключено: те саме з панкреатодуоденектомією (30584-00 [978])

30460-06 Холедохопанкреатостомія
30460-07 Гепатикоентеростомія
43978-00 Портоентеростомія
Операція Касаі
Примітка:

970

Виконується при атрезії жовчних проток

Y-подібний анастомоз за Ру

30460-08 Y-подібний анастомоз між жовчними шляхами і кишківником за Ру
Холецистоєюностомія

30466-00 Шунтування між системою лівої печінкової протоки і системою периферичних
проток за допомогою У-подібної петлі за Ру
30467-00 Шунтування анастомозу між системою правої печінкової протоки і системою
периферичних проток за допомогою У-подібної петлі за Ру
971

Інше відновлення сфінктера Одді, жовчного міхура або жовчовивідних
шляхів

30458-04 Відновлення сфінктера Одді
Включено:

холедохотомія

30495-00 Черезшкірна дилатація жовчовивідних шляхів
Черезшкірна дилатація стриктури жовчних проток

Виключено: те саме зі стентуванням (30492-00 [958])

30452-00 Холедохоскопія з дилатацією
Ендоскопічна дилатація стриктури загальної жовчної протоки
Виключено: те саме зі стентуванням (30452-01 [958])

30494-00 Ендоскопічна дилатація інших частин жовчовивідних шляхів
Ендоскопічна дилатація стриктури жовчних проток
Виключено: те саме зі стентуванням (30491-00 [958])

30472-00 Відновлення печінкової протоки
Примітка:

Виконується у разі нориці

30472-01 Відновлення загальної жовчної протоки
Примітка:
Виключено:

Виконується у разі нориці
те саме шляхом дилатації:
• ендоскопічної (30452-00 [971])
• черезшкірної (30495-00 [971])
те саме у разі стриктури:
• ендоскопічно (30452-00 [971])
• черезшкірно (30495-00 [971])

30469-00 Відновлення при стриктурі жовчних проток
Виключено:

те саме шляхом дилатації:
• ендоскопічної (30452-00, 30494-00 [971])
• черезшкірної (30495-00 [971])

90342-03 Ліквідація розриву жовчного міхура
90320-00 Інше відновлення жовчного міхура
90321-00 Інше відновлення жовчовивідних шляхів
ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
972

Процедури при портальній гіпертензії

30602-00 Портокавальне шунтування
30603-00 Мезентеріко-кавальне шунтування
30605-00 Спленоренальне шунтування
30606-01 Ушивання наглухо варикозно розширених вен шлунку
Включено:

973

деваскуляризація

Інші процедури на жовчному міхурі або жовчовивідних шляхах

90322-00 Інші процедури на жовчному міхурі

90323-00 Інші процедури на жовчовивідних шляхах

ПІДШЛУНКОВА ЗАЛОЗА
ОБСТЕЖЕННЯ
974

Обстеження підшлункової залози

30484-02 Ендоскопічна ретроградна панкреатографія
Включено:

біопсія

ПРИКЛАДАННЯ, ВВЕДЕННЯ, ВИДАЛЕННЯ
975

Процедури на підшлунковій залозі, пов’язані з прикладанням, введенням або
видаленням

90349-00 Ендоскопічне видалення конкрементів підшлункової залози
30491-02 Ендоскопічне стентування протоки підшлункової залози
Включено:

дилатація
введення назопанкреатичної трубки
те саме при ендоскопічній ретроградній холангіопанкреатографії

30491-03 Ендоскопічна заміна панкреатичного стента
30491-04 Ендоскопічне видалення панкреатичного стента
РОЗРІЗ
976

Інші процедури, пов’язані з розрізом підшлункової залози

30575-00 Розріз і дренування панкреатичного абсцесу
30375-14 Розріз і дренування підшлункової залози
30375-27 Марсупіалізація кісти підшлункової залози
30581-00 Експлоративна операція на підшлунковій залозі
Виключено: те саме з висіченням ураженої ділянки підшлункової залози (30578-00
[979])

ВИСІЧЕННЯ
977

Біопсія підшлункової залози

30094-05 Черезшкірна голкова біопсія підшлункової залози
30075-16 Біопсія підшлункової залози
978

Панкреатектомія

▼0030
30593-00 Панкреатектомія
30583-00 Дистальна панкреатектомія
30593-01 Панкреатектомія із спленектомією
30584-00 Панкреатодуоденектомія з формуванням стоми
Включено:

979

холедохоентеростомія
гастроєюностомія
панкреатоєюностомія
збереження пілоруса

Інші пов’язані з висіченням процедури на підшлунковій залозі або протоці
підшлункової залози

90294-01 Ендоскопічне висічення ураженої ділянки підшлункової залози або протоки
підшлункової залози
30578-00 Висічення ураженої ділянки підшлункової залози або протоки підшлункової
залози
Включено:

експлоративна операція

30577-00 Обширна резекція підшлункової залози або клітковини ретропанкреатичного
простору
Примітка:

Виконується при:
• формуванні абсцесу
• некрозі підшлункової залози

ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)
980

Анастомоз підшлункової залози
Примітка:

Виконується при:
• кісті підшлункової залози
• панкреатиті

Виключено: холецистопанкреатостомія (30460-02 [969])
холедохопанкреатостомія (30460-06 [969])

30586-00 Накладення анастомозу між підшлунковою залозою і дванадцятипалою кишкою
30586-01 Накладення анастомозу між підшлунковою залозою і шлунком
30587-00 Накладення анастомозу між підшлунковою залозою і порожньою кишкою із
застосуванням Y-подібної петлі за Ру
Виключено: те саме з панкреатодуоденектомією (30584-00 [978])

30589-00 Панкреатоєюностомія
Виключено: те саме з:

• анастомозом з порожньою кишкою із застосуванням Y-подібної петлі за
Ру (30587-00 [980])
• панкреатодуоденектомія (30584-00 [978])

981

Інші відновлювальні процедури на підшлунковій залозі

30458-06 Відновлення сфінктера протоки підшлункової залози
Проведення:
• септопластики протоки підшлункової залози
• сфінктеропластики підшлункової залози
Відновлення перетинки протоки підшлункової залози
Включено:

холедохотомія

90324-00 Трансплантація підшлункової залози
▼0030
90325-00 Інше відновлення підшлунковій залозі
ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
982

Інші процедури на підшлунковій залозі

90326-00 Інші процедури на підшлунковій залозі

ЧЕРЕВНА ПОРОЖНИНА, ОЧЕРЕВИНА І САЛЬНИК
Включено:

порожнина малого тазу

ПРИКЛАДАННЯ, ВВЕДЕННЯ, ВИДАЛЕННЯ
983

Процедури на черевній порожнині, очеревині або сальнику, пов’язані з
прикладанням, введенням або видаленням

30406-00 Абдомінальний парацентез
90347-02 Введення лікувального препарату в порожнину очеревини
Введення лікувальної речовини місцевої дії в порожнину очеревини

90347-01 Введення повітря в порожнину очеревини
30408-00 Перитонеовенозне шунтування
Введення шунта Левіна

90375-00 Тампонування внутрішньочеревної порожнини
Припинення внутрішньочеревної кровотечі, пов'язаної з травмою, шляхом тампонування
Включено:

тимчасове закриття черевної порожнини без видалення з області рани
матеріалів, застосовуваних для тампонування

Виключено: те саме:
• для контролю післяопераційної кровотечі (30385-00 [985])
• з введенням та видаленням матеріалів для тампонування під час
операційного втручання - не кодується

90375-01 Заміна матеріалів, застосовуваних для тампонування внутрішньочеревної
порожнини
90375-02 Видалення матеріалів, застосовуваних для тампонування внутрішньочеревної
порожнини
Кількаступенева процедура для видалення матеріалів, застосовуваних для тампонування з
метою припинення внутрішньочеревної кровотечі, пов'язаної з травмою
Виключено: те саме з:
• введенням та видаленням матеріалів для тампонування під час
операційного втручання — не кодується
• заміною (90375-01 [983])

90376-00 Введення пристрою для перитонеального доступу
Введення вживлюваного порта-катетера для перитонеального доступу
Включено:

підключення пристрою для постачання лікарського засобу до ділянки
впливу

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• абдомінальний парацентез (30406-00 [983])
• введення фармакологічного засобу (90347-02 [983], 96201 [1920])
Виключено: те саме для перитонеального діалізу (13109-00 [1062])

90376-01 Ревізія пристрою для перитонеального доступу
Заміна вживлюваного порта-катетера для перитонеального доступу
Включено:

підключення пристрою для постачання лікарського засобу до ділянки
впливу

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• абдомінальний парацентез(30406-00 [983])
• введення фармакологічного засобу (90347-02 [983], 96201 [1920])
Виключено: те саме для перитонеального діалізу (13109-01 [1062])

90376-02 Видалення пристрою для перитонеального доступу
Видалення вживлюваного порта-катетера для перитонеального доступу
Включено:

від’єднання пристрою для постачання лікарського засобу до ділянки
впливу

Виключено: те саме:
• для перитонеального діалізу (13110-00 [1062])
• із заміною (90376-01 [983])

РОЗРІЗ
984

Лапароскопія

30390-00 Лапароскопія
Діагностична [експлоративна] лапароскопія

985

Лапаротомія

30373-00 Експлоративна лапаротомія

Включено:

біопсія

Виключено: те саме:
• в якості операційного доступу — не кодується
те саме разом з будь-якою іншою відкритою операцією у
внутрішньочеревній порожнині — не кодується

30385-00 Повторне відкриття місця лапаротомії
▼0039
Примітка:

Виконується для контролю післяопераційної кровотечі

Виключено: етапна лапоратомія для контролю кровотечі, з видаленням матеріалів,
застосовуваних для тампонування (90375-01, 90375-02 [983])

35726-01 Етапна лапаротомія
Біопсія, висічення або відбір матеріалу з:
• лімфатичних вузлів
• сальника
• перитонеальних тканин
Відбір зразків тканин для виявлення поширення злоякісного захворювання
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• гістеректомія (35653, 35667-00 [1268], 35667-01 [1269])
Виключено: етапна лапаротомія при:
• гінекологічному злоякісному новоутворенні (35723 [810])
• лімфомі (30384-00 [985])

30384-00 Етапна лапаротомія при лімфомі
Визначення ступеня злоякісності лімфоми шляхом лапаротомії
Включено:

біопсія:
• печінки
• лімфатичних вузлів
оофоропексія
спленектомія

986

Розділення абдомінальних спайок

▼0047

Розділення спайок:
• тазових
• перитонеальних

30393-00 Лапароскопічне розділення абдомінальних спайок
30378-00 Розділення абдомінальних спайок
Включено:

987

введення довгого кишкового зонда

Інші процедури, пов’язані з розрізом черевної порожнини, очеревини або
сальника

30224-01 Черезшкірне дренування інтраабдомінальних абсцесів, гематом або кіст
30224-02 Черезшкірне дренування ретроперитонеальних абсцесів, гематом або кіст

30394-01 Лапароскопічне дренування інтраабдомінальних абсцесів, гематом або кіст
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• лапароскопічна апендектомія (30572-00 [926])

30394-02 Інше закрите дренування інтраабдомінального абсцесу, гематоми або кісти
Включено: трансглютеальний }
трансректальний} доступ

30394-00 Дренування інтраабдомінальних абсцесів, гематом або кіст
Включено:

абсцес, гематома або киста:
• апендикулярні
• в здухвинній ямці
• інтраперитонеальні
• тазові
• в Дугласовому просторі
• підпечінкові
• піддіафрагмальні
перитоніт

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• апендектомія (30571-00 [926])
Виключено: абсцес, гематома або кіста уточнених локалізацій черевної або тазової
порожнин, класифікованих в інших рубриках (див. Алфавітний покажчик:
Дренування/абсцес/за локалізацією; Дренування/гематома/за локалізацією;
Дренування/кіста/за локалізацією)
дренування:
• інтраабдомінального абсцесу, гематоми або кісти:
• закрите НКІР
• лапароскопічне (30394-01 [987])
• черезшкірне (30224-01 [987])
• Дугласового простору шляхом кольпотомії (35572-00 [1280])
ехінококова кіста:
• органів черевної порожнини НКІР (30434-02, 30436-02 [1002])
• печінки (30434-00, 30436-00, 30438-00 [955])
• очеревини (30434-01, 30436-01 [1002])
ретроперитонеальні абсцеси, гематоми або кісти (30402-00, 30224-02 [987])

30397-00 Лапаростомія через попередню післяопераційну рану
Включено:

зміна пов'язок або тампонів
дренування

30402-00 Дренування ретроперитонеальних абсцесів, гематом або кіст
Дренування абсцесу:
• екстрапериотонеального
• паравертебрального
Виключено: черезшкірне дренування ретроперитонеальних абсцесів, гематом або кіст
(30224-02 [987])

90952-00 Розріз черевної стінки
Експлоративне втручання на черевній стінці
Видалення сітки, що застосовувалася при проведенні пластики грижі (протезуванні)
Виключено: експлоративна лапаротомія (30373-00 [985])

ВИСІЧЕННЯ
988

Біопсія черевної порожнини, очеревини або сальника

30094-06 Черезшкірна голкова біопсія органів інтраабдомінального утвору
Черезшкірна голкова біопсія органів ретроперитонеального простору

30075-17 Біопсія черевної стінки або пупка
30075-37 Біопсія очеревини
Біопсія:
• брижі
• сальника

989

Інші пов’язані з висіченням процедури начеревній порожнині, очеревині або
сальнику
Виключено: гістеректомія з дисекцією ретроперитонеального простору (35667-00
[1268])

30396-00 Обробка та лаваж перитонеальної порожнини
Промивання при абдомінальному сепсисі
Включено:

видалення:
• ентерального вмісту (наприклад, фекального матеріалу)
• стороннього матеріалу

43942-00 Висічення залишків епітелію в області пупка
43945-00 Висічення відкритої омфаломезентеріальної протоки
Включено:

омфаломезентеріальна кіста

43948-00 Висічення гранульоми пупка
43987-01

Висічення інтраабдомінальної нейробластоми
Висічення перитонеальної нейробластоми

30321-00 Висічення ретроперитонеального нейроендокринного ураження
30323-00 Висічення ретроперитонеального нейроендокринного ураження з дисекцією
ретроперитонеального простору
Включено:

диссекція 1 або обох магістральних судин

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• нефректомія (див. блоки [1048], [1049] та [1053])

30392-00

Циторедукція інтраабдомінального ураження
Радикальне видалення інтраабдомінальної пухлини
Включено:

оментектомія

Виключено: те саме при нейробластомі (43987-01 [989])

90327-00 Висічення вродженого інтраабдомінального ураження
Включено:

ретроперитонеальна пухлина
тератома

Виключено: відкриті висічення бронхогенної кісти, (43912-02 [545])
ретроперитонеальне нейроендокринне ураження (30321-00, 30323-00 [989])

90328-00 Висічення ураження перитонеальних тканин
Виключено: циторедукція інтраабдомінального ураження (30392-00 [989])
оментектомія (96189-00 [989])

90328-01 Висічення ураження перитонеальних тканин з резекцією кишки
Виключено: циторедукція інтраабдомінального ураження (30392-00 [989])
оментектомія (96189-00 [989])

96189-01 Лапароскопічна оментектомія
Лапароскопічні:
• епіплоектомія (оментектомія)
• видалення сальника:
• повне
• великого
• малого
• БДВ
• часткове
Виключено: біопсія (30075-37 [988])
циторедукція ураження:
• інтраабдомінального (30392-00 [989])
• тазового (35720-00 [1299])
при етапній лапаротомії (35726-01 [985])

96189-00 Оментектомія
Епіплоектомія (оментектомія)
Видалення сальника:
• повне
• великого
• малого
• БДВ
• часткове
Виключено: біопсія (30075-37 [988])
циторедукція пухлини:
• інтраабдомінальної (30392-00 [989])
• тазової (35720-00 [1299])
при етапній лапаротомії (35726-01 [985])
шляхом лапароскопії (96189-01 [989])

96211-00

Перитонектомія
Циторедукційна операція
Примітка:

Мультимодальне оперативне втручання для лікування перитонеальних
неоплазій з метою видалення всіх перитонеальних пухлин. Конкретна
комбінація хірургічних операцій, які виконуються з метою циторедукції,
може варіювати, і визначається окремо в кожному індивідуальному
випадку.

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• висічення абдомінальних,перитонеальнихабо тазових уражень (див. Алфавітний
покажчик)
• інтраперитонеальна хіміотерапія:
• рання післяопераційна (96201-00 [1920])
• гіпертермічна (інтраопераційна) (92178-00 [1880] та 96201-00 [1920])
• післяопераційна (96201-00 [1920])
• видалення органів інтраабдомінального, перитонеального або тазового простору
(черевної і очеревинної порожнини, тазу) (див. Алфавітний покажчик)
• відновлювальні процедури (див. Алфавітний покажчик)
• резекційні операції (див. Алфавітний покажчик)

90450-00 Передня екзентерація малого тазу
Передня евісцерація малого тазу
Включено:

90450-01

видалення:
• сечового міхура
• фаллопієвих труб
• яєчників
• простати
• сім’яних пухирців
• уретри
• матки
• піхви

Задня екзентерація малого тазу
Задня евісцерація малого тазу
Включено:

видалення:
• анального каналу
• фаллопієвих труб
• яєчників
• простати
• сім’яних пухирців
• прямої кишки
• сигмоподібної ободової кишки
• матки
• піхви

90450-02 Тотальна екзентерація малого тазу
Тотальна евісцерація малого тазу

ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)
990

Ліквідація пахової грижі
Корекція} гідроцеле в дітей віком до 12 років (дитячий)
Відновлення
Включено:

імплантація трансплантатів
протезування

Виключено: висічення гідроцеле (див. Алфавітний індекс: висічення / гідроцеле)
відновлення (корекція) гідроцеле з:
• вивернення кісти
• залучення вагінальної оболонки сім'яного канатика } (див. Алфавітний індекс:
висічення / гідроцеле)

• Процедура по Жаболе
що для стянутих (перешкоджених) (защемлених) гриж (30615-00 [997])

30609-02 Лапароскопічна ліквідація пахової грижі, одностороння
30614-02 Ліквідація пахової грижі, одностороння
30609-03 Лапароскопічна ліквідація пахової грижі, двостороння
30614-03 Ліквідація пахової грижі, двостороння
991

Ліквідація стегнової грижі
Включено:

імплантація трансплантатів
протезування

Виключено: те саме прилікуванні невправної грижі, защемленої грижі або
непрохідності кишки у грижовому мішку (30615-00 [997])

30609-00 Лапароскопічна ліквідація стегнової грижі, одностороння
30614-00 Ліквідація стегнової грижі, одностороння
30609-01 Лапароскопічна ліквідація стегнової грижі, двостороння
30614-01 Ліквідація стегнової грижі, двостороння
992

Ліквідація пупкової грижі, епігастральної або грижі білої лінії живота
Включено:

імплантація трансплантатів
протезування

Виключено: те саме при лікуванні невправної грижі, защемленої грижі або
непрохідності кишки у грижовому мішку (30615-00 [997])

30617-00 Ліквідація пупкової грижі
Виключено: ліквідація пупкової грижі (див. блок [924])

30617-01 Ліквідація епігастральної грижі
30617-02 Ліквідація грижі білої лінії живота
993

Ліквідація післяопераційної грижі
Інцизійна герніопластика
Ліквідація невправної грижі, защемленої грижі або непрохідності кишки у грижовому
мішку, що виникають внаслідок проведеної операції
Виключено: ліквідація парастомальної грижі (30563 [994])

30403-00 Ліквідація (післяопераційної) інцизійної грижі
30405-00 Ліквідація (післяопераційної) інцизійної грижі з транспозицією м'язів
30405-01 Ліквідація (післяопераційної) інцизійної грижі з протезуванням

30405-02 Ліквідація (післяопераційної) інцизійної грижі з резекцією защемленого сегмента
кишки
Включено:

994

анастомоз

Ліквідація парастомальної грижі

30563-02 Ліквідація парастомальної грижі
30563-03 Ліквідація парастомальної грижі з переміщенням стоми
996

Ліквідація інших гриж живота
Відновлення при лікуванні:
• невправної грижі, защемленої грижі, непрохідності кишки у грижовому мішку або
інших гриж живота
• вентральної грижі
Включено:

те саме після закриття омфалоцеле або гастрошизису

30403-01 Ліквідація інших гриж живота
30405-03 Ліквідація інших гриж живота з транспозицією м'язів
30405-04 Ліквідація інших гриж живота з протезуванням
30405-05 Ліквідація інших гриж живота з резекцією защемленої кишки
Включено:

997

анастомоз

Ліквідація невправної грижі, защемленої грижі або непрохідності кишки у
грижовому мішку
Ліквідація невправної грижі, защемленої грижі або непрохідності кишки у грижовому
мішку
• діафрагмальної
• епігастральної
• стегнової
• пахової
• білої лінії живота
• запирального отвору
• пупкової

30615-00 Ліквідація невправної грижі, защемленої грижі або непрохідності кишки у
грижовому мішку
Виключено: те саме при:
• діафрагмальній (хіатальній) грижі разом з операцією(-ями), пов’язаною(ими) з лікуванням ожиріння (30511, 30512 [889])
• інцизійній грижі(див. блок [993])
• вентральній грижі (див. блок [996])

998

Ліквідація діафрагмальної грижі
Ліквідація при грижі:
• хіатальній
• стравохідного отвору діафрагми
Виключено: ліквідація діафрагмальної (хіатальній) грижі з:

• фундопластикою (30527-01, 30527-03, 30527-05, 30527-06 [886])
• операцією(-ями), пов’язаною(-ими) з лікуванням ожиріння (30511, 30512
[889])

30601-00 Ліквідація діафрагмальної грижі, абдомінальний доступ
30601-01

Ліквідація діафрагмальної грижі, торакальний доступ
Торако-абдомінальне відновленняпри лікуванні діафрагмальної грижі

30600-00 Ліквідація травматичної діафрагмальної грижі
43837-02 Ліквідація діафрагмальної грижі із застосуванням клаптя із стінки тулуба або
введенням протезної латки
Включено:

Примітка:

1000

абдомінальний
торакальний
торако-абдомінальний

доступ

Виконується при ліквідації, пов’язаній з лікуванням вродженої
діафрагмальної грижі

Інші відновлювальні процедури на черевній порожнині, очеревині або
сальнику

30399-00 Закриття лапаростоми
Включено:

дренування
видалення пов'язок або тампонів

30403-03 Повторне закриття післяопераційного дефекту абдомінальної стінки
Повторне закриття абдомінальної рани після кесаревого розтину у разі розходження шва
Виключено: накладення швів на маткову рану після кесаревого розтину у разі
розходження шва (90485-00 [1344])

30403-04 Відстрочене закриття гранулюючої абдомінальної рани
30403-05 Відновлення абдомінальної стінки після забору м'язово-шкірного клаптя
30178-00

Пластика вторинного дефекту черевної порожнини з реконструкцією пупка
Включено:

ліпектомія

45570-00 Закриття черевної порожнини з відновленням м'язово-апоневротичного шару
90329-00 Інше відновлення черевної порожнини
90329-01 Інше відновлення очеревини
90329-02 Інше відновлення сальника
90329-03 Інше відновлення брижі
РЕВІЗІЯ
1001

Ревізійні процедури на черевній порожнині, очеревині або сальнику

90330-00 Ревізія шунта цереброспінальної рідини [ЦСР] зі сторони очеревини
▼0634
Ревізія шунта, дистальна локалізація:
• цистерно-перитонеального
• люмбо-перитонеального
• вентрикулоперитонеального

ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
1002

Процедури з лікування ехінококової кісти очеревини або органів черевної
порожнини

30434-01 Видалення ехінококової кісти очеревини
30436-01 Видалення ехінококової кісти очеревини з оментопластикою або мієлопластикою
30434-02 Видалення ехінококової кісти органів черевної порожнини
Виключено: те саме для печінки (30434-00, 30436-00 [955])

30436-02 Видалення ехінококової кісти органів черевної порожнини з оментопластикою
або мієлопластикою
Виключено: те саме для печінки (30436-00 [955])

1003

Процедури з лікування гастрошизису
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• відновлення тонкої або товстої кишки (43810 [900])

43867-00 Формування мішка з протезного матеріалу при гастрошизисі
Створення:
• силастикового мішка при гастрошизисі
• силастикового резервуара при гастрошизисі

43867-01 Операція другого етапу при гастрошизисі з видаленням протезу та закриттям рани
43864-00 Первинне відновлення при гастрошизисі із залученням шкіри
43864-01 Первинне відновлення при гастрошизисі із залученням шкіри, м'язів і фасцій
Виключено: те саме із створенням мішка з протезного матеріалу (43867-00 [1003])

1004

Інші процедури на черевній порожнині, очеревині або сальнику

90331-00 Інші процедури на черевній порожнині, очеревині або сальнику

ІНШІ І МНОЖИННІ ЛОКАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ
ОБСТЕЖЕННЯ
1005

Панендоскопія

▼0024
Включено:

двобалонна ентероскопія

11820-00 Панендоскопія через капсульну камеру
Камера-пігулка
Капсула
Камера-капсула для обстеження
шлунково-кишкового тракту

при проведенні ендоскопії

30473-00 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки
Дуоденоскопія
Гастроскопія
Езофагогастродуоденоскопія [ЕГДС]

30473-02 Панендоскопія через штучну стому
Гастроскопія через штучну стому
Езофагогастродуоденоскопія [ЕГДС] через штучну стому
Виключено: дуоденоскопія через штучну стому (32095-00 [891])
ендоскопічне обстеження тонкої кишки через штучну стому (32095-00
[891])

30473-07 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з введенням барвника для
(ендоскопічного) татуювання
Хромоендоскопія до дванадцятипалої кишки

30473-05 Панендоскопія до клубової кишки
Ілеоскопія
Єюноскопія

30473-08 Панендоскопія до клубової кишки з введенням барвника для (ендоскопічного)
татуювання
Хромоендоскопіядо клубової кишки

ПРИКЛАДАННЯ, ВВЕДЕННЯ, ВИДАЛЕННЯ
1006

Панендоскопія з видаленням стороннього тіла

▼ 0024
Включено:

двобалонна ентероскопія

30478-00 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з видаленням стороннього тіла
Дуоденоскопія
Гастроскопія
Езофагогастродуоденоскопія
[ЕГДС]

з видаленням
стороннього тіла

Виключено: те саме з ригідним езофагоскопом (41825-00 [852])

30478-14 Панендоскопія до клубової кишки з видаленням стороннього тіла
Видалення стороннього тіла шляхом:
• ілеоскопії
• єюноскопії

ДЕСТРУКЦІЯ
1007

Панендоскопія з деструкцією

▼0024

Дуоденоскопія
Гастроскопія

з деструкцією

Езофагогастродуоденоскопія [ЕГДС]
Включено:

двобалонна ентероскопія

30478-01 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з діатермією
30478-02 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з зондовою термокаутеризацiєю
30478-03 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з лазерною коагуляцією
30478-20 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з коагуляцією іншого типу
Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з аргоноплазмовою коагуляцією

30478-15 Панендоскопія до клубової кишки з діатермією
30478-16 Панендоскопія до клубової кишки з зондовою термокаутеризацiєю
30478-17 Панендоскопія до клубової кишки з лазерною коагуляцією
30478-21 Панендоскопія до клубової кишки з коагуляцією іншого типу
Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з аргоноплазмовою коагуляцією

ВИСІЧЕННЯ
1008

Панендоскопія з висіченням

▼0024

Дуоденоскопія
Гастроскопія
Езофагогастродуоденоскопія [ЕГДС]
Включено:

з висіченням

двобалонна ентероскопія

30473-01 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з біопсією
30478-04 Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з висіченням ураженої ділянки
Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з висіченням поліпа

30473-06 Панендоскопія до клубової кишки з біопсією
30478-18 Панендоскопія до клубової кишки з висіченням ураженої ділянки
Панендоскопія до клубової кишки з висіченням поліпа

ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)
1009

Відновлювальні процедури іншої і множинної локалізації системи органів
травлення

43912-01 Відновлення при інтестинальній дуплікації
Висічення дуплікаційної кісти:
• ентеральної
• ентерогенної
Відновлення при дуплікації:
• ободової кишки
• дванадцятипалої кишки

ІНШІ ПРОЦЕДУРИ

1011

ІНШІ ПРОЦЕДУРИ, ПОВ’ЯЗАНІ З СИСТЕМОЮ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ

90334-00 Трансюгулярний внутрішньопечінковий портосистемний шунт
90343-00 Ендоскопічна процедура, що переходить у відкрите хірургічне втручання
▼0019
Ендоскопічна
Мініінвазивна

процедура БДВ,що переходить
у відкрите хірургічне втручання

Включено:

мінімальний доступ:
• черезшкірний
• транслюмінальний
Кодуйте спочатку:
• проведену(-і) відкриту(-і) хірургічну(-і) процедуру(-и)
Виключено: те саме шляхом:
• артроскопії (90613-00 [1579])
• лапароскопії (90343-01 [1011])

90343-01 Лапароскопічна процедура, що переходить у відкрите хірургічне втручання
▼0019
Кодуйте спочатку:
• проведену(-і) відкриту(-і) хірургічну(-і) процедуру(-и)

90335-00 Інші діагностичні втручання, пов’язані з системою органів травлення
Примітка:

Стосовно нехірургічних діагностичних втручань див. Клас 19

90335-01 Інші процедури, пов’язані з системою органів травлення

КЛАС 11

ПРОЦЕДУРИ, ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ СЕЧОВИДІЛЬНОЮ
СИСТЕМОЮ
(БЛОКИ 1040-1129)
НИРКИ
ОБСТЕЖЕННЯ
1040

Процедури з обстеження нирок

36652-00 Ретроградна пієлоскопія
Включено:
цистоскопія
уретероскопія
уретральна дилатація

ПРИКЛАДАННЯ, ВВЕДЕННЯ, ВИДАЛЕННЯ
1041

Екстракція ниркових конкрементів або маніпуляції на них.

36652-02 Черезшкірна маніпуляція ниркових конкрементів
Включено: антеградна черезшкірна пієлоскопія:
 нефроскопія
 нефростомія
Виключено: те саме за допомогою ендоскопії (36652-01 [1041])
те саме з:
 екстракцією конкрементів (30450-01 [1041])
 фрагментацією та екстракцією конкрементів (36639-02 [1041])
 фрагментацією конкрементів (36639-01 [1041])

36639-01 Черезшкірна фрагментація ниркових конкрементів
Включено: антеградна пієлоскопія
фрагментація за допомогою:
 електрогідравлічних ударних хвиль
 лазеру
 ультразвуку
введення дренажної (нефростомічної) трубки
маніпуляція
черезшкірна нефроскопія
Виключено: те саме:
 за допомогою ендоскопії (36656-02 [1041])
 з екстракцією конкрементів (36639-02 [1041])

30450-01 Черезшкірна екстракція ниркових конкрементів
Черезшкірна екстракція конкрементів сечовивідних шляхів
Включено:

антеградна пієлоскопія
маніпуляція
черезшкірна нефроскопія

те саме через уретру
використання методів візуалізації
Виключено: те саме ендоскопією (36654-02 [1041])

36639-02 Черезшкірна фрагментація та екстракція ниркових конкрементів
Включено: антеградна пієлоскопія
фрагментація за допомогою:
 електрогідравлічних ударних хвиль
 лазеру
 ультразвуку
введення дренажної (нефростомічної) трубки
маніпуляція
черезшкірна нефроскопія
Виключено: те саме:
за допомогою ендоскопії (36656-03 [1041])

36652-01 Ендоскопічна маніпуляція ниркових конкрементів
Включено:

цистоскопія
ретроградна пієлоскопія
уретероскопія
уретральна дилатація

Виключено: черезшкірна маніпуляція (36652-02 [1041])
те саме з:
• екстракцією конкрементів (36654-02 [1041])
• фрагментацією
• та екстракцією конкрементів (36656-03 [1041])
• конкрементів (36656-02 [1041])

36656-02 Ендоскопічна фрагментація ниркових конкрементів
Включено: цистоскопія
фрагментація за допомогою:
 електрогідравлічних ударних хвиль
 лазеру
 ультразвуку
маніпуляції
ретроградної пієлоскопії
уретероскопії
уретральної дилатації

Виключено: черезшкірна фрагментація (36639-01 [1041])
те саме з екстрацією (36656-03 [1041])
36654-02 Ендоскопічна екстракція ниркових конкрементів
Включено:

цистоскопія

маніпуляція
ретроградна пієлоскопія
уретероскопія
уретральна дилатація
Виключено:

черезшкірна екстракція (30450-01 [1041])

те саме з фрагментацією (36656-03 [1041])

36656-03 Ендоскопічна фрагментація та екстракція ниркових конкрементів
Включено: цистоскопія
фрагментація за допомогою:
 електрогідравлічних ударних хвиль
 лазеру
 ультразвуку
маніпуляції
ретроградної пієлоскопії
уретероскопії
уретральної дилатації
Виключено: черезшкірна фрагментація та екстракція (36639-02 [1041])
Процедури деструкції на печінці, нирках та на передміхуровій залозі
Посилання

1042

Інші процедури на нирках, пов’язані з прикладанням, введенням або
видаленням

36649-00 Заміна дренажної трубки (нефростомія)
Заміна дренажної трубки (пієлостомія)

36604-00 Встановлення (проведення) сечовідного стента шляхом черезшкірної нефростомії
з використанням інтервенційних технік
36605-00 Введення сечовідного стента з екстракцією конкременту через нефростомічну
трубку
Включено:

екстракція конкрементів з:
• нирок
• сечоводу

36607-00 Введення сечовідного стента з балонною дилатацією через нефростомічну трубку
Включено:

балонна дилатація:
• нирок
• сечоводу

36624-01 Черезшірне дренування нирки
Черезкірне:
аспірація або дренування абсцесу нирки, гематоми або кисти
нефростомія
Декапсуляція нирки
Включено: введення черезшкірної нирково-сечовідної трубки

36537-02 Черезшкірне дренування навколониркової зони
Черезшкірна аспірація або дренування абсцесу, гематоми або кисти у навколонирковій зоні

РОЗРІЗ
1043

Черезшкірна нефроскопія
Включено:

антеградна пієлоскопія

введення сечовідного стента
Виключено: те саме для екстракції ниркових конкрементів (36627-02 [1041], 36639-00,
36645-00 [1046])

36627-00 Черезшкірна нефроскопія
36633-00 Черезшкірна нефроскопія з розрізом ниркової миски
36633-01 Черезшкірна нефроскопія з розрізом ниркової чашечки
36633-02 Черезшкірна нефроскопія з розрізом сечоводу
1044

Нефролітотомія з видаленням конкрементів
Пієлолітотомія з видаленням конкрементів
Включено:

36540-00

калікорафія
нефростомія
пієлопластика
пієлостомія

Нефролітотомія з видаленням ≤ 2 конкрементів
Виключено: те саме з видаленням коралоподібних конкрементів (36543-00 [1044])

36543-00 Нефролітотомія з видаленням ≥ 3 конкрементів
Включено:

1045

видалення коралоподібних конкрементів

Інші процедури, пов’язані з розрізом нирки

36537-00 Діагностичний розріз паранефральної області
Калікотомія
Дренаж паранефрального абсцесу
Пієлотомія
Включено:

дренаж

Виключено: те самез біопсією периренальної або перивезикальної тканини (30075-32
[1128])

36537-01 Діагностичний розріз нирки
Нефротомія
Включено:

біопсія
дренаж

Виключено: видалення конкременту (36540-00, 36543-00 [1044])

ДЕСТРУКЦІЯ
1046

Процедури на нирках, пов’язані з деструкцією

Виключено: те саме щодо деструкції ниркових конкрементів (див. блок [1041])
90370-01 Процедури на нирках, пов’язані з ендоскопічною деструкцією
Ендоскопічна деструкція (ураження) (тканини) нирки

Включено: цистоскопія
ретроградна пієлоскопія
уретероскопія
уретральна дилатація

90370-02 Інші закриті процедури на нирках, пов’язані з диструкції
Процедури на нирках, пов’язані з черезшкірною деструкцією
Включено: антиградна пієлоскопія
черезшкірна нефроскопія

90370-00 Процедури на нирках, пов’язані з деструкцією
Виключено: деструкція (ураження) (тканина) нирки:
 ендоскопічна (90370-01 [1046])
 черезшкірна (90370-02 [1046])

ВИСІЧЕННЯ
1047

Біопсія нирки

36561-00 Закрита біопсія нирки
Ендоскопічна біопсія через існуючу:
• нефростомію
• нефротомію
• пієлостомію
• пієлотомію

36654-00 Ретроградна пієлоскопія з біопсією нирки
Включено:

цистоскопія
уретероскопія
уретральна дилатація

36627-01 Черезшкірна нефроскопія з біопсією
Включено:

антеградна пієлоскопія

36821-00 Ендоскопічна біопсія ниркової балії
1048

Часткова нефректомія
Включено:

будь-які пов’язані з цим відновлювальні процедури

36522-00 Лапароскопічна часткова нефректомія
Виключено: те саме, що ускладнилося після попередньої операції на тій самій
нирці (36525-00 [1048])
36522-02 Інші закриті резекції нирки
Черезшкірне висічення ураження нирки через нефростомію
Виключено: те саме, що ускладнилося після попередньої операції на тій самій нирці
(36525-02 [1048])

36522-01 Часткова нефректомія

Виключено: те саме, що ускладнилося після попередньої операції на тій самій
нирці (36525-00 [1048])
36525-00 Лапароскопічна часткова нефректомія, ускладнена попереднім хірургічнім
втручанням на тій самій нирці
36525-02

Інші закриті резекції нирки, ускладнені після попередньої операції на тій самій
нирці

36525-01 Часткова нефректомія, ускладнена попереднім хірургічнім втручанням на тій
самій нирці
1049

Повна нефректомія
Виключено: радикальна нефректомія(36528-01 [1053])
те саме, ускладнене попереднім хірургічнім втручанням на тій самій нирці
(див. блок [1052])
те саме для:
• видалення трансплантованої нирки (див. блок [1051])
• трансплантації (див. блок [1050])

36516-00 Лапароскопічна повна нефректомія, одностороння
Лапароскопічне видалення нирки, що залишалася (єдиної)

36516-01 Повна нефректомія, одностороння
Видалення нирки, що залишалася (єдиної)

36516-02 Лапароскопічна повна нефректомія, двостороння
36516-03 Повна нефректомія, двостороння
1050

Повна нефректомія задля трансплантації

▼0030
Забір супутньої артерії та/або вени (вен)
36516-04 Лапароскопічна повна нефректомія задля трансплантації, живий донор
36516-05 Повна нефректомія задля трансплантації, живий донор
36516-06 Повна нефректомія задля трансплантації, трупний донор
1051

Повна нефректомія задля видалення трансплантованої нирки, що
трансплантується

36519-00 Лапароскопічна повна нефректомія задля видалення трансплантованої нирки
36519-01 Повна нефректомія задля видалення трансплантованої нирки
1052

Повна нефректомія, ускладнена попереднім хірургічним втручанням на тій
самій нирці
Виключено: радикальнанефректомія, ускладнена попереднім хірургічним втручанням
на тій самій нирці(36529-00 [1053])

36519-02 Лапароскопічна повна нефректомія, ускладнена попереднім хірургічним
втручанням на тій самій нирці
36519-03 Повна нефректомія, ускладнена попереднім хірургічним втручанням на тій самій
нирці
1053

Радикальна нефректомія
Включено:

адренектомія
висічення заочеревинних лімфовузлів одним блоком

Примітка:

Здійснюється при нейробластомі

36528-00 Лапароскопічна радикальна нефректомія
36528-01 Радикальна нефректомія
36529-00 Радикальна нефректомія, ускладнена попереднім хірургічним втручанням на тій
самій нирці
1054

Нефроуретеректомія
Включено:

міхурова манжета
висічення заочеревинних лімфовузлів одним блоком
відновлення сечового міхура

36531-00 Лапароскопічна нефроуретеректомія
Нефректомія з повною уретеректомією шляхом лапароскопії

36531-01 Нефроуретеректомія
Нефректомія з повною уретеректомією

36533-00 Нефроуретеректомія,ускладнена попереднім хірургічним втручанням на тій самій
нирці
Нефректомія з повною уретеректомією, ускладнена попереднім хірургічним втручанням
на тій самій нирці

1055

Інші процедури на нирках, пов’язані з висіченням

36558-00 Лапароскопічне висічення кісти нирки
Марсупіалізація
Видалення покрівлі

кісти нирки шляхом лапароскопії

36558-01 Висічення кісти нирки
Марсупіалізація
Видалення покрівлі

кісти нирки

36558-02 Інші процедури, пов’язані з локальним висіченням ураженої ділянки нирки або її
тканин
Виключено: часткова нефректомія (див. блок [1048])

ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)
1056

Нефростомія або пієлостомія

36552-00 Нефростомія
Виключено: черезшкірна нефростомія (36624-01 [1042])

36552-01 Пієлостомія

1057

Пієлопластика

36564-00 Лапароскопічна пієлопластика
36564-01 Пієлопластика
36570-00 Лапароскопічна пієлопластика, ускладнена попереднім хірургічним втручанням
на нирковій мисці тієї самої нирки
36570-01 Пієлопластика, ускладнена попереднім хірургічним втручанням на нирковій
мисці тієї самої нирки
1058

Трансплантація нирки

▼0030
36503-00

Трансплантація нирки
Включено:

судинний анастомоз

36503-01 Аутотрансплантація нирки
Реімплантація нирки

1059

Інші відновлювальні процедурина нирках

90350-00 Інші процедури з відновлення (виправлення) нирок
Нефропексія
Зменшення перекручення ниркової ніжки
Cімфізіотомія підковоподібної нирки

ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
1060

Гемодіаліз

13100-00 Гемодіаліз
13100-01 Інтермітуюча гемофільтрація
13100-02 Постійна гемофільтрація
13100-03 Інтермітуюча гемодіафільтрація
13100-04 Постійна гемодіафільтрація
13100-05 Гемоперфузія
1061

Перитонеальний діаліз

13100-06 Перитонеальний діаліз, короткостроковий
13100-07 Інтермітуючий перитонеальний діаліз, довгостроковий
Інтермітуючий перитонеальний діаліз [ІПД]
Приливний діаліз

13100-08 Постійний перитонеальний діаліз, довгостроковий
Постійний амбулаторний перитонеальний діаліз [ПАПД]
Постійний циклічний перитонеальний діаліз [ПЦПД].

1062

Процедури, пов’язані зі створенням доступу/підключенням або
забезпеченням функціонування системи перитонеального діалізу

13112-00 Створення доступу/підключення системи перитонеального діалізу через прокол
черевної стінки та введення тимчасового катетера
90351-00 Видалення тимчасового катетера для перитонеального діалізу
13109-00 Введення та фіксація постійного перитонеального катетера для довгострокового
перитонеального діалізу
Включено:

катетер Тенкхоффа

13109-01 Заміна постійного перитонеального катетера для перитонеального діалізу
Видалення та повторне введення постійного перитонеального катетера для хронічного
перитонеального діалізу
Ревізія постійного перитонеального катетера для перитонеального діалізу

13110-00 Видалення постійного перитонеального катетера для перитонеального діалізу
Виключено: те саме із заміною (13109-01 [1062])

1063

Інші інтервенції з діалізу нирок

13104-00 Навчання та інструктування з проведення діалізу в домашніх умовах
Навчання та інструктування з:
гемодіалізу
перитонеального діалізу

90353-00 Тест на адекватність гемодіалізу
Кодуйте також, якщо здійснюється:
гемодіаліз (13100-00 [1060])

90353-01 Тест на адекватність перитонеального діалізу
Тест перитонеальної рівноваги [ТПР]
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• перитонеальний діаліз (13100-07, 13100-08 [1061])

1064

Інші процедури на нирках

90354-00 Інші процедури на нирках

СЕЧОВІД

ОБСТЕЖЕННЯ
1065

Процедури з обстеження сечоводу
Включено:

цистоскопія
уретральна дилатація

36860-00 Ендоскопічне обстеження кишкового кондуїту
36860-01 Ендоскопічне обстеження кишкового резервуару
36803-00 Уретероскопія
Видалення стороннього тіла із сечоводу без розрізу

ПРИКЛАДАННЯ, ВВЕДЕННЯ, ВИДАЛЕННЯ
1066

Ендоскопічна катетеризація сечовода
Включено:

цистоскопія
уретральна дилатація

36824-00 Ендоскопічна катетеризація сечовода, одностороння
36824-01 Ендоскопічна катетеризація сечовода, двостороння
36818-00 Ендоскопічна катетеризація сечовода із флюороскопічною візуалізацією верхніх
сечових шляхів, одностороння
Цистоскопія
Уретероскопія

з односторонньою
ретроградною пієлограмою

36818-01 Ендоскопічна катетеризація сечовода із флюороскопічною візуалізацією верхніх
сечових шляхів, двостороння
Цистоскопія
Уретероскопія

1067

з двосторонньою
ретроградною пієлограмою

Ендоскопічне введення, заміна або видалення сечовідного стента
Включено:

цистоскопія
уретероскопія
уретральна дилатація

36821-01 Ендоскопічне введення сечовідного стента
Ендоскопічне введення JJ-стента
Виключено: те саме із заміною (36821-03 [1067])

36821-03 Ендоскопічна заміна сечовідного стента
Ендоскопічна заміна сечовідного JJ-стента

36833-01 Ендоскопічне видалення сечовідного стента
Ендоскопічне видалення JJ-стента
Виключено: те саме із заміною (36821-03 [1067])

1068

Ендоскопічні маніпуляції або екстракція конкрементів сечоводу

36857-00 Ендоскопічні маніпуляції або екстракція конкрементів сечоводу без уретроскопії
36803-02 Ендоскопічні маніпуляції з конкрементами сечоводу через уретроскопію
Включено:

цистоскопія
уретральна дилатація

36806-02 Ендоскопічна екстракція конкрементів сечоводу під час уретероскопії
Включено:

1069

цистоскопія
уретральна дилатація

Інші процедури на сечоводі, пов’язані з прикладанням, введенням або
видаленням

90355-00 Імплантація електронного стимулятора сечовода
Заміна електронного стимулятора сечовода

90355-01 Видалення електронного стимулятора сечовода
Виключено: те саме із заміною(90355-00 [1069])

90367-00 Заміна уретростомічної трубки
36608-00 Черезшкірна заміна сечовідного стента
Включено:

черезшкірна заміна через:
• сечовий міхур
• клубовий кондуїт

РОЗРІЗ
1070

Діагностичний розріз сечоводу
Включено:

дренаж

36612-00 Лапароскопічний діагностичний розріз сечоводу
36612-01

Діагностичний розріз сечоводу

1071

Уретероліз
Виключено: те саме з репозицією сечоводу (36615 [1078])

36615-00

Лапароскопічний уретероліз

36615-01 Уретероліз
1072

Уретеролітотомія

36549-01 Лапароскопічна уретеролітотомія
36549-00 Уретеролітотомія

37444-00 Лапароскопічна уретеролітотомія, ускладнена попереднім хірургічним
втручанням на тому ж самому сечоводі
37444-01 Уретеролітотомія, ускладнена попереднім хірургічним втручанням на тому ж
самому сечоводі
1073

Інші процедури, пов’язані з розрізом сечоводу

36830-00 Ендоскопічна уретральна меатотомія
Включено:

цистоскопія
уретральна дилатація

36825-00 Ендоскопічний розріз мисково-сечовідного співустя або стриктури сечоводу
Включено:

цистоуретроскопія
видалення
сечовідного стента
заміна

ДЕСТРУКЦІЯ
1074

Процедури на сечоводі, пов’язані з деструкцією

36809-01 Ендоскопічна деструкція ураженої ділянки сечоводу
Ендоскопічна деструкція ураженої ділянки сечоводу із застосуванням:
• діатермії
• електрогідравлічного методу (ударно-хвильової терапії)
• лазера
• ультразвуку
Включено:

цистоскопія
ретроградна пієлоскопія
уретральна дилатація

Кодуйте також, якщо здійснюється:
введення сечовідного стента (36821-01 [1067])
Виключено: екстракорпоральна ударно-хвильова літотрипсія [ЕУХЛ]
сечового тракту (36546-00 [1126])

ВИСІЧЕННЯ
1075

Біопсія сечоводу

90356-00 Черезшкірна біопсія сечоводу
36806-00 Ендоскопічна біопсія сечоводу
Трансуретральна біопсія сечоводу
Включено:

цистоскопія
уретральна дилатація

30075-33

Відкрита біопсія сечоводу

1076

Уретеректомія
Включено:

відновлення сечового міхура

Кодуйте також, якщо здійснюється:
реімплантація сечоводу у сечовий міхур (див. блок [1084])
Виключено: нефроуретеректомія (36531 [1054])

36579-00 Лапароскопічна часткова уретеректомія
Включено:

анастомоз сечоводу

36579-01 Часткова уретеректомія
Висічення ураженої ділянки сечоводу
Включено:

анастомоз сечоводу

36579-02 Лапароскопічна повна уретеректомія
36579-03 Повна уретеректомія
1077

Інші процедури на сечоводі, пов’язані з висіченням

36848-00 Ендоскопічна резекція уретероцеле
Включено:

цистоскопія
уретральна дилатація

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• екстракція конкрементів сечоводу (36857-00 [1068])

ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)
1078

Уретероліз з репозицією сечоводу

36615-02 Лапароскопічний уретероліз з репозицією сечоводу
36615-03 Уретероліз з репозицією сечоводу
1079

Відновлення безперервності сечоводу

36573-00 Лапароскопічне відновлення безперервності сечоводу
36573-01 Відновлення безперервності сечоводу
1080

Пересадження (трансплантація) сечоводу у шкіру
Формування шкірної уретростомії
Включено:

введення уретростомічної трубки (стента)

36585-00 Лапароскопічне пересадження сечоводу у шкіру, одностороннє
36585-01 Пересадження сечоводу у шкіру, одностороннє
36585-02 Лапароскопічне пересадження сечоводу у шкіру, двостороннє
36585-03 Пересадження сечоводу у шкіру, двостороннє

1081

Пересадження сечоводу до іншого сечоводу
Формування:
• трансуретростомії
• уретероуретеростомії

36597-00 Лапароскопічне пересадження сечоводу до іншого сечоводу
36597-01 Пересадження сечоводу до іншого сечоводу
1082

Пересадження сечоводу до кишки
Анастомоз сечоводу до кишки
Формування:
• уретероентеростоміі
• уретеросигмостомії

36594-00 Лапароскопічне пересадження сечоводу у кишку, одностороннє
36594-01 Пересадження сечоводу у кишку, одностороннє
36594-02 Лапароскопічне пересадження сечоводу у кишку, двостороннє
36594-03 Пересадження сечоводу у кишку, двостороннє
1084

Реімплантація сечоводу у сечовий міхур

36588-00 Лапароскопічна реімплантація сечоводу у сечовий міхур, одностороння
36588-01 Реімплантація сечоводу у сечовий міхур, одностороння
36588-02 Лапароскопічна реімплантація сечоводу у сечовий міхур, двостороння
36588-03 Реімплантація сечоводу у сечовий міхур, двостороння
1085

Реімплантація сечоводу у сечовий міхур з відновленням/виправленням

36591-00 Лапароскопічна реімплантація сечоводу у сечовий міхур з клаптем сечового
міхура, одностороння
36591-01 Реімплантація сечоводу у сечовий міхур з клаптем сечового міхура, одностороння
36591-02 Лапароскопічна реімплантація сечоводу у сечовий міхур з клаптем сечового
міхура, двостороння
36591-03 Реімплантація сечоводу у сечовий міхур з клаптем сечового міхура, двостороння
36591-04 Реімплантація сечоводу у сечовий міхур з жорсткою фіксацією до поперекового
м’яза, одностороння
36591-05 Реімплантація сечоводу у сечовий міхур за методом з жорсткою фіксацією до
поперекового м’яза, двостороння
1086

Інші відновлювальні процедури на сечоводі

36803-01 Ендоскопічна дилатація сечоводу

Включено:

цистоскопія
уретральна дилатація

36621-00 Закриття шкірної уретеростомії
36618-00 Лапароскопічна редукційна уретеропластика
36618-01 Редукційна уретеропластика
90357-00 Інше виправлення сечоводу
Накладення швів на розрив сечоводу

РЕВІЗІЯ
1087

Ревізійні процедури на сечоводі

36609-00 Ревізія кишкового сечового кондуїту
36609-01 Ревізія кишкового сечового резервуару
36609-02 Лапароскопічна ревізія уретеростомії
36609-03 Ревізія уретеростомії
ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
1088

Інші процедури на сечоводі

90358-00 Інші процедури на сечоводі

СЕЧОВИЙ МІХУР
ОБСТЕЖЕННЯ
1089

Процедури з обстеження сечового міхура

36812-00 Цистоскопія
Включено:

проведення уретральних зондів
уретральна дилатація

36812-01 Цистоскопія через штучну стому
ПРИКЛАДАННЯ, ВВЕДЕННЯ, ВИДАЛЕННЯ
1090

Сечова катетеризація

36800-00 Катетеризація сечового міхура
▼0042, 1436
Введення постійного сечового катетера
Виключено: те саме для заміни (36800-01 [1090])
те саме через:
• цистостомію (37008-00 [1093])
• цистотомію (37011-00 [1093], 37008-02 [1094])

36800-01 Ендоскопічна заміна постійного сечового катетера
Виключено: заміна:
• цистостомічної трубки (36800-02 [1092])
• уретеростомічної трубки (90367-00 [1069])

36800-03 Ендоскопічне видалення постійного сечового катетера
▼1436
Виключено: те саме із заміною (36800-01 [1090])
1091

Імплантація або видалення електронного стимулятора сечового міхура

90359-00 Імплантація електронного стимулятора сечового міхура
Заміна електронного стимулятора сечового міхура

90359-01 Видалення електронного стимулятора сечового міхура
Виключено: те саме для заміни (90359-00 [1091])

1092

Інші процедури на сечовому міхурі, пов’язані з прикладанням, введенням або
видаленням

36800-02 Заміна цистостомічної трубки
37041-00 Черезшкірна [голкова] аспірація сечового міхура
36851-00 Ендоскопічне введення агента у стінку сечового міхура
Ін’єкційна процедура за методикою STІNG
Включено:

ботулінічний токсин
цистоуретроскопія
Deflux
ін’єкція в







інтравезикальний простір
періуретеральний простір
субуретральний
отвір сечоводу
сечовідний простір

тефлон
уретральна дилатація
уретроскопія
Примітка: Проводиться при нетриманні сечі (пд час напруження)

36833-00 Ендоскопічне видалення стороннього тіла із сечового міхура
Включено:

цистоуретроскопія
уретральна дилатація
уретроскопія

36842-00 Ендоскопічний лаваж кров'яних згустків із сечового міхура
Включено:

цистоуретроскопія

діатермія:
• сечового міхура
•простати
уретральна дилатація
уретроскопія

РОЗРІЗ
1093

Цистотомія
Виключено: цистостомія та цистотомія для операційного доступу - не кодується

37011-00 Черезшкірна цистотомія [цистостомія]
Черезшкірне введення надлобкового катетера (трубки)
Троакарна цистотомія

37008-00 Лапароскопічна цистотомія [цистостомія]
Лапароскопічні:
• введення надлобкового катетера (трубки)
• везікостомія
Виключено: троакарна цистотомія (37011-00 [1093])

37008-01 Цистотомія [цистостомія]
• введення надлобкового катетера (трубки)
• везікостомія
Виключено: троакарна цистотомія (37011-00 [1093])

1094

Цистолітотомія

37008-02 Лапароскопічна цистолітотомія
37008-03 Цистолітотомія
1095

Інші процедури, пов’язані з розрізом сечового міхура

36812-02 Ендоскопічне розділення спайок всередині просвіту сечового міхура
Включено:

уретральна дилатація

37008-06 Розділення спайок всередині просвіту сечового міхура
Виключено: трансуретральне розділення спайок
всередині просвіту (36812-02 [1095])

36854-00 Ендоскопічний розріз шийки сечового міхура
Включено:

цистоуретроскопія
уретральна дилатація
уретроскопія

ДЕСТРУКЦІЯ
1096

Процедури на сечовому міхурі, пов’язані з деструкцією
Включено:

цистоскопія

уретральна дилатація

36840-03 Ендоскопічна деструкція одиничного ураження сечового міхура ≤ 2 см або
тканини сечового міхура
Ендоскопічна деструкція:
• одиничних пухлин сечового міхура БДВ
• тканин шийки сечового міхура
Включено:

діатермія
лазер
вапоризація

36845-06 Ендоскопічна деструкція одиничного ураження сечового міхура > 2 см у діаметрі
Включено:

діатермія
лазер
вапоризація

36845-07 Ендоскопічна деструкція множинних уражень сечового міхура
Включено:

діатермія
лазер
вапоризація

36863-00 Літолапаксія сечового міхура
Інтракорпоральна:
• екстракція конкрементів сечового міхура із застосуванням ендоскопії
• літотрипсія сечового міхура
Виключено: екстракорпоральна літотрипсія сечового міхура (36546-00 [1126])

ВИСІЧЕННЯ
1098

Біопсія сечового міхура

36836-00 Ендоскопічна біопсія сечового міхура
Включено:

цистоуретроскопія
уретральна дилатація
уретроскопія

30075-10 Біопсія сечового міхура
1099

Видалення стороннього тіла із сечового міхура
Виключено: те саме через ендоскопію (36833-00 [1092])

37008-04 Лапароскопічне видалення стороннього тіла із сечового міхура
37008-05 Видалення стороннього тіла із сечового міхура
1100

Ендоскопічна резекція уражень або тканин сечового міхура
Включено:

цистоскопія
уретральна дилатація

Виключено: те саме через деструкцію (36840-03, 36845 [1096])

те саме із дивертикулом сечового міхура (37020-00 [1103])

36840-02 Ендоскопічна резекція одиничного ураження сечового міхура ≤ 2 см або тканин
сечового міхура
Ендоскопічна резекція одиничної пухлини сечового міхура БДВ

36845-04 Ендоскопічна резекція одиничного ураження сечового міхура >2 см у діаметрі
36845-05 Ендоскопічна резекція множинних уражень сечового міхура
1101

Ендоскопічна резекція шийки сечового міхура
Включено:

цистоуретроскопія
уретральна дилатація
уретроскопія

36854-02 Ендоскопічна резекція шийки сечового міхура
1102

Цистектомія

37000-00 Лапароскопічне часткове висічення сечового міхура
37000-01 Часткове висічення сечового міхура
37014-00 Повне висічення сечового міхура
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• формування неутримуючого кишкового сечового резервуару (клубового або
товстокишкового кондуїту) (36600-02 [1129])
• гістеректомія (див. блок [1268])
• тазова лімфодисекція, радикальна (90282-02 [811])
• радикальна простатектомія (37209-00 [1167])
• трансплантація сечоводу (див. блоки [1080] - [1082])
• реімплантація сечоводів (див. блоки [1084] та [1085])
• уретректомія (37330 [1118])

1103

Інші процедури на сечовому міхурі, пов’язані з висіченням

37020-00 Лапароскопічне висічення дивертикулу сечового міхура
37020-01 Висічення дивертикулу сечового міхура
90360-00 Інше висічення уражень сечового міхура
Висічення уражень сечового міхура БДВ
Виключено: ендоскопічне висічення ураження сечового міхура (див. блок [1100])

ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)
1104

Усунення розриву сечового міхура

37004-00 Лапароскопічне усунення розриву сечового міхура
37004-03 Усунення розриву сечового міхура
1105

Закриття фістули сечового міхура

37023-00 Лапароскопічне закриття зовнішньої міхурової нориці
Лапароскопічна ревізія зовнішньої міхурової нориці

37023-01 Закриття зовнішньої міхурової нориці
Ревізія зовнішньої міхурової нориці

37038-00 Лапароскопічне закриття сечоміхурово-кишкових свищів
37038-01 Закриття сечоміхурово-кишкових свищів
37029-00 Лапароскопічне закриття сечоміхурово-вагінальних свищів
Включено:

сальниковий клапоть

37029-01 Закриття сечоміхурово-вагінальних свищів через абдомінальний доступ
Включено:

1106

сальниковий клапоть

Корекція екстрофії сечового міхура

37050-00 Закриття екстрофії сечового міхура
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• уретральна реконструкція (37375-00 [1123])
Виключено: вторинна корекція екстрофії сечового міхура (37842 [1106])

37842-02 Вторинна корекція екстрофії сечового міхура
Включено:

підтягування шийки сечового міхура

37842-03 Вторинна корекція екстрофії сечового міхура з уретральною реімплантацією
Включено:

1107

підтягування шийки сечового міхура

Збільшення розміру сечового міхура
Виключено: формування неоциста (36606-03 [1129])

37047-00 Лапароскопічне збільшення розміру сечового міхура
37047-01 Збільшення розміру сечового міхура
1108

Інші відновлювальні процедури на сечовому міхурі

36827-00 Гідродилатація сечового міхура під ендоскопічним контролем
Включено:

цистоуретроскопія
уретроскопія

37053-00 Лапароскопічне розсічення сечового міхура у поперечному напрямку та
реанастомоз в області сечоміхурового трикутника
37053-01 Розсічення сечового міхура у поперечному напрямку та реанастомоз в області
сечоміхурового трикутника

37045-00 Формування утримуючого клапану
Шкірна аппендіковезікостомія

37004-01 Інше відновлення сечового міхура з використанням лапароскопічних методів
37004-02 Інше відновлення сечового міхура
ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
1109

Процедури, пов’язані із стресовим нетриманняму чоловіків
Виключено: те саме у разі стресового нетримання у жінок (див. блоки [1110])

37339-01 Парауретральні ін'єкції об'ємоутворюючих агентів від стресового нетримання, у
чоловіків
37044-00 Залобкова операція з усунення стресового нетримання, у чоловіків
Слінгова (петльова) операція з усунення стресового нетримання, у чоловіків
Включено:

те саме із протезом

37044-03 Ревізія залобкової операції з усунення стресового нетримання, у чоловіків
Ревізія (петльової) операції з усунення стресового нетримання, у чоловіків
Включено:

1110

те саме із протезом

Процедури, пов’язані із стресовим нетриманням у жінок

37339-00 Парауретральні ін'єкції об'ємоутвоюючих агентів від стресового нетримання, у
жінок
Аугментаційна уретропластика - Polytef
Парауретральна імплантація інертного матеріалу
Парауретральна ін'єкція:
• колаген
• Макропластік
• Політеф
Включено:

цистоскопія
уретроскопія

37043-00 Трансвагінальна голкова уретропексія задля усуненнястресового нетримання
Плікація уретровезікального з'єднання
Процедури за методикою:
• Гіттеса
• Келлі(-Кеннеді) (уретровезікальна плікація)
• Перейри
• Раца
• Стеймі
Включено:

те саме із протезом

35599-00 Слінгова (петльова) операція з усунення стресового нетримання, у жінок
Введення:
субуретральної петлі (слінга) (з використанням трансобтураторного доступу) (TOT)
вільної синтетичної петлі (з використанням трансвагінального доступу) (TVT)
Інтравагінальна слінг-пластика

Процедура з використанням методу синтетичної петлі без натягу
Процедура з використанням субуретральної петлі (слінга) шляхом трансобтураторного
доступу)
Включено:

комбінований абдоміно-вагінальний або абдомінальний або вагінальний
доступ
те саме із протезом

Виключено: ревізія слінгової (петльової) операції з усунення стресового нетримання
(35599-01 [1110])
те саме у чоловіків (37044-00 [1109])

35599-01 Ревізія слінгової (петльової) операції з усунення стресового нетримання, у жінок
Заміна:
субуретральної петлі (слінга) (з використанням трансобтураторного доступу) (TOT)
синтетичної петлі без натягу (з використанням трансвагінального доступу) (TVT)
Ревізія:
інтравагінальної слінг-пластики
процедури з використанням методу синтетичної петлі без натягу
процедури з використанням субуретральної петлі (слінга) шляхом трансобтураторного
доступу)
Включено:

те саме із протезом

Виключено: те саме у чоловіків (37044-03 [1109])

37340-00 Розщеплення уретрального слінга після попередньої операції з усунення
стресового нетримання
Видалення:
субуретральної петлі (слінга) (з використанням трансобтураторного доступу) (TOT)
синтетичної петлі без натягу (з використанням трансвагінального доступу) (TVT)
уретрального слінга після попередньої операції з усунення стресового нетримання
Виключено: ревізія слінгової (петльової) операції з усунення стресового нетримання
(35599-01 [1110])

37044-01 Залобкова операція з усунення стресового нетримання, у жінок
Кольпосуспензія за Берчем
Цистоуретропексія з надлобковим підвішуванням
Лапароскопічна хірургічна операція (залобкова) на шийці сечового міхура
Операція Маршала-Марчетті-Кранца
Кольпосуспензія (паравагінальна та вагінальна) [обтураторна «полиця»]
Залобкова уретропексія
Надлобкова операція з усунення стресового нетримання
Підшиття периуретральної тканини до лобкового симфізу
Уретровагінальна фіксація (до зв'язки Купера)
Уретровезікальна суспензія (підвішування)
Вагінальна кольпосуспензія
Включено:

те саме з протезом

Виключено: ревізія залобкової операції з усунення стресового нетримання (37044-02
[1110])
Слінгова (петльова) операція (33599-00 [1110])

37044-02 Ревізія залобкової операціїз усунення стресового нетримання, у жінок

Включено:

те саме із протезом

Виключено: слінгова (петльова) операція (35599-01 [1110])

1111

Інші процедури на сечовому міхурі

90363-00 Інші діагностичні процедури на сечовому міхурі
Примітка:

Стосовно нехірургічних діагностичних втручань див. Клас 19

90363-01 Інші процедури на сечовому міхурі

УРЕТРА
Включено:

бульбоуретральна залоза [залоза Купера];
периуретральна тканина

ОБСТЕЖЕННЯ
1112

Процедури з обстеження уретри

37315-00 Уретроскопія
Виключено: те саме з цистоскопією (36812-00 [1089])

ПРИКЛАДАННЯ, ВВЕДЕННЯ, ВИДАЛЕННЯ
1113

Введення, заміна або видалення штучного уретрального сфінктера
Виключено: ревізія штучного уретрального сфінктера (37390-00 [1124])

37387-00 Введення штучного уретрального сфінктера
Включено:

введення:
• балона
• помпи

Виключено: те саме із заміною (37390-01 [1113])

37381-00 Введення манжети штучного уретрального сфінктера, промежинний доступ
37384-00 Введення манжети штучного уретрального сфінктера, абдомінальний доступ
37390-01

Заміна штучного уретрального сфінктера

37390-02

Видалення штучного уретрального сфінктера
Виключено: те саме із заміною (37390-01 [1113])

1114

Інші процедури на уретрі, пов’язані з прикладанням, введенням або
видаленням
Включено:

цистоскопія неоцисту

36811-01 Ендоскопічне введення сечівникового стента

37318-00 Ендоскопічне видалення стороннього тіла з уретри
36811-00 Ендоскопічне введення уретрального протезу
Виключено: уретральний стент (36811-01 [1114])

РОЗРІЗ
1115

Процедури, пов’язані з розрізом уретри

37321-00 Зовнішня уретральна меатотомія
37324-00 Зовнішня уретротомія
Дренаж бульбоуретральної залози
Розріз періуретральної тканини

36854-01 Ендоскопічний розріз зовнішнього уретрального сфінктера
Включено:

цистоуретроскопія
уретральна дилатація
уретроскопія

37324-01 Внутрішня уретротомія
Виключено: оптична уретротомія (37327-00 [1115])

37327-00 Оптична уретротомія
Оптична уретротомія стриктури уретри

ДЕСТРУКЦІЯ
1116

Інші процедури на уретрі, пов’язані з деструкцією

35527-00 Каутеризація (припікання) слизової оболонки уретри у разі розростання
36815-01 Ендоскопічна деструкція уретральних бородавок
Включено:

цистоуретроскопія

37318-01 Ендоскопічна діатермія уретри
Ендоскопічна деструкція ураження уретри
Виключено: уретральні бородавки (36815-01 [1116])

37318-02 Ендоскопічна фрагментація або екстракція уретральних конкрементів
37318-03 Ендоскопічна фрагментація або екстракція уретральних конкрементів із
застосуванням лазера
37854-00 Ендоскопічна деструкція клапану уретри
Включено:

ВИСІЧЕННЯ

цистоуретроскопія

1117

Біопсія уретри

37318-04 Ендоскопічна біопсія уретри
30075-31 Біопсія уретри
Біопсія периуретральної тканини

1118

Інші процедури на уретрі з висіченням

35523-00 Висічення слизової оболонки уретри у разі її розростання
36854-03 Ендоскопічна резекція зовнішнього уретрального сфінктера
Включено:

цистоуретроскопія
уретральна дилатація
уретроскопія

37369-00 Висічення пролапса уретри
37372-00 Висічення дивертикула уретри
37800-00 Висічення відкритого сечового протоку
37330-00 Часткова уретректомія
Висічення:
периуретральної тканини
уретрального ураження (пухлини)

37330-01 Повна уретректомія
ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)
1119

Закриття фістули (нориці) уретри

37333-00 Закриття уретро-вагінальної нориці
37336-00 Закриття уретро-ректальної нориці
1120

Відновлення уретри в області розриву
Виключено: Відновлення уретри в області існуючого акушерського розриву (90480-00
[1344])

37306-00 Відновлення дистальної секції уретри в області рани або розриву
37309-00 Відновлення простатичного або мембранозного сегмента уретри в області рани
або розриву
1121

Уретропластика

37345-00 Уретропластика, кількаетапна процедура, перший етап
37348-00 Уретропластика, кількаетапна процедура, другий етап
37342-00 Уретропластика, одноетапна процедура

Уретропластика БДВ

1122

Інші відновлювальні процедури на уретрі

37300-00 Проведення уретрального зонду
Виключено: те саме із цистоскопією (36812-00 [1089])

37303-00 Дилатація уретральної стриктури
90371-00 Балонна дилатація уретральної стриктури із застосуванням інтервенційних
методів візуалізаційного контролю
37324-02 Зовнішня уретротомія
90364-00 Інше виправлення уретри
РЕКОНСТРУКЦІЯ
1123

Процедури з реконструкції уретри

37375-00 Реконструкція уретрального сфінктеру
Цистоуретропластика та пластика шийки сечового міхура
Реконструкція за методикою тубуляризації шийки сечового міхура
Виключено: те саме із радикальною простатектомією (37210-00, 37211-00 [1167])

РЕВІЗІЯ
1124

Ревізійні процедури на уретрі

37390-00 Ревізія штучного сечового сфінктеру
Прилаштування штучного сечового сфінктеру

ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
1125

Інші процедури на уретрі

90365-00 Інші процедури на уретрі

СЕЧОВА СИСТЕМА — ІНШІ ЛОКАЛІЗАЦІЇ
ДЕСТРУКЦІЯ
1126

Пов’язані з деструкцією процедури у сечовій системі з іншою локалізацією

36546-00 Екстракорпоральна ударно-хвильова літотрипсія [ЕУХЛ] сечового тракту
Включено:

сечовий міхур, нирки або сечовід

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• цистоскопія (36812-00 [1089])
• введення сечовідного стента (36821-01 [1067])

РОЗРІЗ

1127

Пов’язані з розрізом процедури у сечовій системі з іншою локалізацією

90369-00 Діагностичний розріз перивезикальних тканин
Розділення перивезикальних спайок
Висічення
Розріз
перивезикальних тканин

ВИСІЧЕННЯ
1128

Пов’язані з висіченням процедури у сечовій системі з іншою локалізацією

30075-32 Біопсія периренальних або перивезикальних тканин
ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
1129

Інші процедури у сечовій системі

36600-02 Формування неутримуючого кишкового сечового резервуару
Формування клубового або товсто кишкового кондуїту
Включено:

формування зовнішньої абдомінальної стоми
ізоляція кишкового сегменту (резекція та анастомоз)
реімплантація сечоводів

36606-00 Формування утримуючого кишкового сечового резервуару
Включено:

формування:
зовнішньої абдомінальної стоми
зворотного клапану
ізоляція кишкового сегменту (резекція та анастомоз)
реімплантація сечоводів

36606-03 Формування утримуючого кишкового сечового резервуару із приєднанням
резервуару до уретри
Формування неоцисту
Включено:

ізоляція кишкового сегменту (резекція та анастомоз)
реімплантація сечоводів

90366-00 Інші процедури на сечовій системі

КЛАС 12

ПРОЦЕДУРИ НА ЧОЛОВІЧИХ СТАТЕВИХ ОРГАНАХ
(БЛОКИ 1160-1203)
ПРОСТАТА ТА СІМ'ЯНИЙ МIХУРЕЦЬ
ПРИКЛАДАННЯ, ВВЕДЕННЯ, ВИДАЛЕННЯ
1160

Процедури на простаті або сім'яному мiхурці, пов’язані з прикладанням,
введенням або видаленням

37218-01 Введення агента у простату
Введення агента в парапростатичну клітковину
Включено: SpaceOAR

37223-00 Введення простатичного стента/спіралі
37227-00 Імплантація аплікатора для брахітерапії, простата
Введення катетерів (голок) у простату для брахітерапії
Включено:

цистоскопія
ультразвук

Примітка:

радіоактивні (золоті) зерна для брахітерапії

Кодуйте також:
• брахітерапія, простата (15338-00 [1792])
Виключено: імплантація маркерів (міток) для променевої терапії (37217-01 [1800])

90409-00 Імплантація іншого пристрою (пристроїв), простата
Процедура пластики уретри (ПУ)
Включено: Urolift

РОЗРІЗ
1161

Процедури, пов’язані з розрізом простати або сім'яного мiхурця

37221-00 Ендоскопічне дренування абсцесу простати
37212-01 Дренування абсцесу простати
Дренування перипростатичного абсцесу

37212-02 Розріз простати
Розріз перипростатичної тканини
Простатолітотомія
Виключено: дренування абсцесу простати (37212-01 [1161])

90391-00 Розріз сім'яного мiхурця
Везикулотомія

ДЕСТРУКЦІЯ

1162

Процедури на простаті, пов’язані з деструкцією
Виключено: те саме з ексцизійною простатектомією (див. блоки [1166] та [1167])

37224-00 Ендоскопічна деструкція ураженої ділянки простати
Ендоскопічна деструкція (ураженої) (тканини) перипростатичної ділянки
Трансуретральна:
 лазерна вапоризація greenlight
 голкове висічення [TУНА]
 ультразвукова контрольована лазерна простатектомія [ТУЛІП]
Включено: цистоскопія
лобкова цистотомія
уретроскопія

90408-02 Інші закриті процедури на простаті, пов’язані з деструкцією
Процедури на простаті (ураженні) (тканина), пов’язані з черезшкірною деструкцією
Трансперінеальне висічення простати

90408-00 Процедури на простаті, пов’язані з деструкцією
Виключено: деструкція (ураження) (тканини) простати:

ендоскопічно (37224-00 [1162])

черезшкірно (90408-02 [1162])

90392-00 Контроль післяопераційної кровотечі простати
Коагуляція простатичного ложа
Включено: цистоскопія

ВИСІЧЕННЯ
1163

Закрита біопсія простати або сім'яного мiхурця

37218-00 Пункційна біопсія простати або сім'яного мiхурця
Перкутанна (черезшкірна) аспірація } простати або сім'яного мiхурця
Трансперинеальна (сітчаста) біопсія } простати або сім'яного мiхурця
Трансректальна біопсія} простати або сім'яного мiхурця
37215-00 Ендоскопічна біопсія простати
Трансуретральна біопсія простати
Включено:
цистоскопія

1164

Відкрита біопсія простати або сім'яного мiхурця

37212-00 Відкрита біопсія простати або сім'яного мiхурця
Біопсія перипростатичної тканини
Перинеальна біопсія простати або сім'яного мiхурця

1166

Закрита простатектомія
Включено:

цистоскопія
надлобкова троакарна цистотомія
уретроскопія

37224-03 Ендоскопічна резекція простати
Ендоскопічна резекція (ураження) (тканини) періпростатичної зони
Гольмієва лазерна енуклеація простати (ГлЕП)
Трансуретральна:
• ендоскопічна простатектомія
• резекція простати [ТУРП]
Кодуйте також, якщо здійснюється:
Процедури на матці, пов’язані з ендоскопічною деструкцією
Ендоскопічна деструкція слизової оболонки матки

37209-01 Лапароскопічна радикальна простатектомія
Лапароскопічна повна простатектомія
Включено:

висічення:
• сім'яних мiхурцiв
• сім'явивідних проток

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• тазова лімфаденектомія (90282-02 [811])

37210-01 Лапароскопічна радикальна простатектомія з реконструкцією шийки сечового
міхура
Лапароскопічна повна простатектоміяз реконструкцією шийки сечового міхура
Включено:

висічення:
• сім'яних мiхурцiв
• сім'явивідних проток

37211-01 Лапароскопічна радикальна простатектомія з реконструкцією шийки сечового
міхура та тазовою лімфаденектомією
Лапароскопічна повна простатектомія з реконструкцією шийки сечового міхура та
тазовою лімфаденектомією
Включено:

висічення:
• сім'яних мiхурців
• сім'явивідних проток

37203-06 Інша закрита простатектомія
1167

Відкрита простатектомія
Включено:

надлобкова троакарна цистотомія

37200-03 Надлобкова простатектомія
Трансвезікальна простатектомія

37200-04 Залобкова простатектомія
37209-00 Радикальна простатектомія
Повна простатектомія БДВ
Включено:

висічення:
• сім'яних мiхурців
• сім'явивідних проток

Кодуйте також, якщо здійснюється:

• тазова лімфаденектомія (90282-02 [811])
Виключено: лапароскопічна радикальна простатектомія (37209-01 [1166])

37210-00 Радикальна простатектомія з реконструкцією шийки сечового міхура
Повна простатектомія з реконструкцією шийки сечового міхура
Включено:

висічення:
• сім'яних мiхурців
• сім'явивідних проток

Виключено: лапароскопічна радикальна простатектомія з реконструкцією шийки
сечового міхура (37210-01 [1166])

37211-00 Радикальна простатектомія з реконструкцією шийки сечового міхура та тазовою
лімфаденектомією
Повна простатектомія з реконструкцією шийки сечового міхура та тазовою
лімфаденектомією
Включено:

висічення:
• сім'яних мiхурців
• сім'явивідних проток

Виключено: лапароскопічна радикальна простатектомія з реконструкцією шийки
сечового міхура та тазовою лімфаденектомією (37211-01 [1166])

37200-05 Інша відкрита простатектомія
Перінеальна (промежинна) простатектомія

1168

Інші процедури, пов’язані з висіченням простати або сім'яного мiхурця

90407-00 Висічення іншої ураженої ділянки простати
90393-00 Висічення сім'яного мiхурця
ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)
1169

Відновлювальні процедуринапростаті або сім'яному мiхурці

90394-00 Трансуретральна балонна дилатація передміхурової частини уретри
Виключено: дилатація уретральної стриктури (37303-00 [1122])

ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
1170

Інші процедури напростаті або сім'яному мiхурці

90395-00 Інші процедури на простаті
90395-01 Інші процедури на сім'яному мiхурці

КАЛИТКА ТА ВАГІНАЛЬНА ОБОЛОНКА
ПРИКЛАДАННЯ, ВВЕДЕННЯ, ВИДАЛЕННЯ

1171

Процедури на калитці або вагінальній оболонці, пов’язані з прикладанням,
введенням або видаленням

37604-17 Черезшкірне висічення дренажу або калитки або вагінальної оболонки сім'яного
канатика
Черезшкірне висічення:
- гідроцеле
- сперматоцеле
Проколювання гідроцеле
Виключено: при біопсії (37604-18 [1173])

96227-00 Встановлення протеза яєчка, одностороннє
Включено: дослідження вмісту калитки
через:
96227-00 Встановлення протеза яєчка, одностороння,
Включено: дослідження вмісту калитки через

96227-01 Встановлення протеза яєчка, двохстороннє
Включено: дослідження вмісту калитки
через:
96227-00 Встановлення протеза яєчка, одностороння,
Включено: дослідження вмісту калитки через

96227-02 Видалення стороннього тіла або пристроя з калитки з розрізом
Видалення протеза яєчка

РОЗРІЗ
1172

Діагностичний розріз калитки
Розріз та дренування:
• калитки
• вагінальної оболонки
Виключено: черезшкірне висічення або дренування (37604-17 [1171])
те саме з:
біопсією:
• калитки (37604 [1173])
• сім'яного мiхурця (37218-00 [1163], 37212-00 [1164])
• сім'яного канатика, епідидиміса (придатка яєчка), сім'явивідних проток
(30644-06 [1180])
• яєчка (30644-04, 30644-05 [1180])
• вагінальної оболонки (37604 [1173])
фіксацією яєчка (орхідопексія) (37604 [1175], 37604 [1188])
вставленого протеза яєчка (96227-00, 96227-01 [1171])

видаленого протеза яєчка (96227-02 [1171])
37604-00 Дослідження вмісту калитки, одностороннє
37604-01 Дослідження вмісту калитки, двостороннє
ВИСІЧЕННЯ

1173

Біопсія калитки або вагінальної оболонки сім'яного канатика

37604-18 Черезшкірна біопсія калитки або вагінальної оболонки сім'яного канатика
37604-02 Діагностичне дослідження вмісту калитки з біопсією, одностороннє
Біопсія вагінальної оболонки сім'яного канатика, одностороння
Розтин або дренування:
- калитки/з біопсією, односторонньо
- вагінальної оболонки сім'яного канатика
Виключено: черезшкірна біопсія (37604-18 [1173])
те саме з:
- біопсією:
- вагінальної оболонки сім'яного канатика (37218-00 [1163], 37212-00
[1164])
- сім'яного канатика, придатка яєчка, сім'явивідних протоків (30644-06
[1180])
- яєчка (30644-04, 30644-05 [1180])
- фіксацією яєчка (37604 [1175])
- орхідопексія яєчка, яке не опустилося (37803 [1186], 37809 [1188])

37604-03 Діагностичне дослідження вмісту калитки з біопсією, двостороннє
Біопсія вагінальної оболонки сім'яного канатика, двостороння
Розтин або дренування:
- калитки/з біопсією, двосторонньо
- вагінальної оболонки сім'яного канатика
Виключено: черезшкірна біопсія (37604-18 [1173])
те саме з:
- біопсією:
- вагінальної оболонки сім'яного канатика (37218-00 [1163], 37212-00
[1164])
- сім'яного канатика, придатка яєчка, сім'явивідних протоків (30644-06
[1180])
- яєчка (30644-04, 30644-05 [1180])
- фіксацією яєчка (37604 [1175])
- орхідопексія яєчка, яке не опустилося (37803 [1186], 37809 [1188])

1174

Інші процедури на калитці або вагінальній оболонці, пов’язані з висіченням

90396-00 Висічення ураженої ділянки вагінальної оболонки
Виключено: висічення гідроцеле(30631-00 [1182])

37438-00 Часткове висічення калитки
Висічення або деструкція ураженої ділянки калитки

ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)
1175

Відновлювальні процедури на калитці або вагінальній оболонці

37604-09 Лапароскопічна фіксація яєчка, одностороння
Лапароскопічна:
деторсія яєчка з фіксацією } односторонньо

орхідопексія }
Включено: дослідження вмісту калитки
те саме для яєчка, яке не опустилося
Виключено: ревізія (37604-13 [1188])

37604-10 Фіксація яєчка, одностороння
Деторсія яєчка з фіксацією } односторонньо
Орхідопексія }
Включено: дослідження вмісту калитки
те саме для яєчка, яке не опустилося
Виключено: ревізія (37604-13 [1188])

37604-11 Лапароскопічна фіксація яєчка, двостороння
Лапароскопічна:
деторсія яєчка з фіксацією } двостороння
орхідопексія }
Включено: дослідження вмісту калитки
те саме для яєчка, яке не опустилося
Виключено: ревізія (37604-15 [1188])

37604-12 Фіксація яєчок, двостороння
Деторсія яєчка з фіксацією } двостороння
Орхідопексія }
Включено: дослідження вмісту калитки
те саме для яєчка, яке не опустилося
Виключено: ревізія (37604-15 [1188])

90397-00 Накладення швів на розрив калитки або вагінальної оболонки
90397-01 Інше відновлення калитки або вагінальної оболонки
Закриття норицi калитки

ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
1176

Інші процедури на калитці або вагінальній оболонці

90398-00 Інші діагностичні процедури на калитці або вагінальній оболонці
Примітка:

Стосовно нехірургічних діагностичних втручань див. Клас 19

90398-01 Інші процедури на калитці або вагінальній оболонці

ЯЄЧКО, СІМ'ЯВИВІДНА ПРОТОКА, ЕПІДИДИМІС (ПРИДАТОК
ЯЄЧКА) ТА СІМ'ЯНИЙ КАНАТИК
ПРИКЛАДАННЯ, ВВЕДЕННЯ, ВИДАЛЕННЯ
1177

Процедури на яєчку, сім'явивідній протоці, епідидимісі (придатку яєчка) або
сім'яному канатику, пов’язані з прикладанням, введенням або видаленням

13221-00 Підготування сiм’яної рідини для штучного запліднення
Виключено: те саме з допоміжними репродуктивними технологіями
(13200-00, 13206-00 [1297])

13251-00 Інтрацитоплазматична ін'єкція сперматозоїдів
37605-00 Черезшкiрна аспірація епідидиміса (придатка яєчка)
Черезшкiрна аспірація епідидимальних сперматозоїдів (PESA)
Включено:

взяття сiм’яної рідини для проведення процедур репродуктивної медицини

Виключено: мікроскопічна аспірація епідидимальних сперматозоїдів (37606-00 [1178])

37605-01 Черезшкiрна аспірація яєчка
Черезшкiрна аспірація тестикулярних сперматозоїдів (TESA)
Включено:

взяття сiм’яної рідини для проведення процедур репродуктивної медицини

Виключено: екстракція сперми з яєчка (37606-01 [1178])

РОЗРІЗ
1178

Процедури на яєчку, сім'явивідній протоці, епідидимісі (придатку яєчка) або
сім'яному канатику, пов’язані з розрізом

37623-00 Вазотомія, одностороння
37623-01 Вазотомія, двостороння
37604-06 Розріз яєчка
Аспірація яєчка

30644-00 Епідидимотомія
Виключено: те саме з фіксацією яєчка (орхідопексією) (37803 [1186], 37809 [1188])

37606-00 Аспірація сперми з епідидиміса (придатка яєчка)
Мікроскопічна аспірація епідидимальних сперматозоїдів (MESA)
Виключено: Черезшкiрна аспірація сперми з епідидиміса (придатка яєчка) (37605-00
[1177])

37606-01 Аспірація сперми з яєчок
Екстракція тестикулярних сперматозоїдів (TESE)
Виключено: Черезшкiрна аспірація сперми з яєчок (37605-01 [1177])

30644-01 Діагностичний розріз сім'яного канатика
Високе лігування яєчкової вени
Розріз сім'яного канатика
Включено:

висічення гідроцеле
корекція варикоцеле

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• тестикулярна біопсія (30644-04, 30644-05 [1180])

37812-00 Діагностичний розріз паху при наявності яєчка, що не пальпується
Виключено: те саме з фіксацією яєчок (орхідопексією) (37803 [1186], 37809 [1188])

ДЕСТРУКЦІЯ
1179

Пов’язані з деструкцією процедури на яєчку, сім'явивідній протоці,
епідидимісі (придатку яєчка) або сім'яному канатику

30644-02 Лігування (перев'язка) сім'явивідних проток
Перетискання
Розділення

сім'явивідних проток

30644-03 Перев'язка сім'яного канатика
ВИСІЧЕННЯ
1180

Біопсія яєчка, сім'явивідної протоки, епідидиміса (придатка яєчка) або
сім'яного канатика

30094-07 Черезшкiрна [голкова] біопсія яєчка
30644-04 Тестикулярна біопсія, одностороння
Виключено: черезшкiрна [голкова] біопсія яєчка (30094-07 [1180])

30644-05 Тестикулярна біопсія, двостороння
Виключено: черезшкiрна [голкова] біопсія яєчка (30094-07 [1180])

30644-06 Біопсія сім'яного канатика, епідидиміса (придатку яєчка) або сім'явивідної
протоки
1181

Висічення ураженої ділянки яєчка, епідидиміса (придатка яєчка) або
сім'яного канатика

37601-02 Висічення епідидимальної кісти, одностороннє
Виключено: висічення сперматоцеле (37601-00 [1182])

37601-03 Висічення епідидимальної кісти, двостороннє
Виключено: висічення сперматоцеле (37601-01 [1182])

30644-07 Висічення ураженої ділянки яєчка
Деструкція ураженої ділянки яєчка

30644-08 Висічення ураженої ділянки сім'яного канатика або епідидиміса (придатка яєчка)
Висічення привiски епідидиміса (придатка яєчка) [appendix epididymis]
Виключено: висічення епідидимальної кісти (37601 [1181])

1182

Висічення сім'яного канатика

30631-00 Висічення гідроцеле
Висічення гідроцеле:
• сім'яного канатика
• вагінальної оболонки

Виключено: те саме з:
• діагностичним обстеженням сім'яного канатика (30644-01 [1178])
• орхідектомією (30641 [1184])

37601-00 Висічення сперматоцеле, одностороннє
37601-01 Висічення сперматоцеле, двостороннє
30644-09 Висічення сім'яного канатика
1183

Вазектомія та епідидимектомія

37623-02 Вазектомія, одностороння
37623-03 Вазектомія, двостороння
37613-00 Епідидимектомія, одностороння
37613-01 Епідидимектомія, двостороння
1184

Орхідектомія:
Включено:

висічення гідроцеле
корекція варикоцеле

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• вставленого протеза яєчка (96227-00, 96227-01 [1171])
30641-00 Орхідектомія, одностороння
Висічення яєчка
Видалення єдиного яєчка

30641-01 Орхідектомія, двостороння
Висічення яєчок

ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)
1185

Вазовазостомія та вазоепідидимостомія

37619-00 Вазовазостомія, одностороння
37619-01 Вазовазостомія, двостороння
37619-02 Вазоепідидимостомія, одностороння
37619-03 Вазоепідидимостомія, двостороння
37616-00 Мікрохірургічна вазовазостомія, одностороння
37616-01 Мікрохірургічна вазовазостомія, двостороння
37616-02 Мікрохірургічна вазоепідидимостомія, одностороння

37616-03 Мікрохірургічна вазоепідидимостомія, двостороння

1187

Інші відновлювальні процедури на яєчку, сім'явивідній протоці, епідидимісі
(придатку яєчка) або сім'яному канатику

90399-00 Усунення перекрута яєчка або сім'яного канатика
Виключено: те саме з фіксацією яєчка (орхідопексія) (37604 [1175], 37604 [1188])

30635-00 Корекція варикоцеле
Висічення варикоцеле
Виключено: те саме з:
• діагностичним обстеженням сім'яного канатика (30644-01 [1178])
• орхідектомією (30641 [1184])

90400-00 Інше відновлення яєчка
Накладення швів на розрив яєчка

30644-10 Інше відновлення сім'явивідної протоки та епідидиміса (придатка яєчка)
Видалення:
• лігатури
із сім'явивідної протоки
• клапану
Накладення швів на розрив сім'явивідної протоки та епідидиміса (придатка яєчка)
Виключено: відновлення сім'яного канатика та епідидиміса (придатка яєчка) (30644-11
[1187])

30644-11 Інше відновлення сім'яного канатика та епідидиміса (придатка яєчка)
Накладення швів на розрив сім'явивідної протоки та епідидиміса (придатка яєчка)
Виключено: відновлення епідидиміса (придатка яєчка) та сім'явивідної протоки БДВ
(30644-10 [1187])
те саме з фіксацією яєчка (орхідопексія) (37604 [1175], 37604 [1188])

РЕВІЗІЯ
1188

Ревізійні процедури наяєчку, сім'явивідній протоці, епідидимісі (придатку
яєчка) або сім'яному канатику
Включено: дослідження вмісту калитки
те саме при:
- закручуванні
- яєчко, що не опустилося

37604-13 Лапароскопічна повторна фіксація яєчок, одностороння
Лапароскопічна ревізія орхідопексії, односторонньо

37604-14 Повторна фіксація яєчок, одностороння
Ревізія орхідопексії, односторонньо

37604-15 Лапароскопічна повторна фіксація яєчок, двостороння
Лапароскопічна ревізія орхідопексії, двостороння

37604-16 Повторна фіксація яєчок, двостороння

Ревізія орхідопексії, двостороння

ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
1189

Інші процедури на яєчку, сім'явивідній протоці, епідидимісі (придатку яєчка)
або сім'яному канатику

90401-00 Інші діагностичні процедури на яєчку
Примітка:

Стосовно нехірургічних діагностичних втручань див. Клас 19

90401-01 Інші процедури на яєчку
Ін'єкційне введення терапевтичних речовин в яєчко

30644-12 Інші процедури на сім'яному канатику, епідидимісі (придатку яєчка) або
сім'явивідній протоці

ПЕНІС
ОБСТЕЖЕННЯ
1190

Процедури з обстеження пеніса

37815-00 Гіпоспадія, обстеження з тестом на ерекцію
ПРИКЛАДАННЯ, ВВЕДЕННЯ, ВИДАЛЕННЯ
1191

Введення або видалення пристрою штучної ерекції
Виключено: заміна компонентів пристрою штучної ерекції:
• повна (37432-01 [1201])
• часткова (37432-00 [1201])

37429-00 Введення помпи та резервуара регулювання тиску пристрою штучної ерекції
37426-00 Введення пристрою штучної ерекції, ненадувного типу
37426-01 Введення пристрою штучної ерекції, надувного типу
37432-02 Видалення компонентів пристрою штучної ерекції без заміни
1192

Інші процедури на пенісі, пов’язані з прикладанням, введенням або
видаленням

37415-00 Введення агента у пеніс
Примітка:

Здійснюється при лікуванні імпотенції

13290-00 Взяття сiм’яної рідини із застосуванням пристроїв
Взяття сiм’яної рідини із застосуванням:
• електро-еякуляційного апарату
• вібратора
Включено:

катетеризація сечового міхура
дренування сечового міхура

РОЗРІЗ
1193

Декомпресія при пріапізмі

37393-00 Декомпресія при пріапізмі шляхом кавернозно-спонгіозного шунтування через
пункцію/прокол кавернозних тіл
Включено:

лаваж (промивання)

Виключено: те саме занастомозом (37396-00 [1202])

37393-01 Декомпресія при пріапізмі шляхом аспірації з кавернозного тіла
Включено:

1194

лаваж (промивання)

Інші процедури, пов’язані з розрізом пеніса

90402-00 Розріз пеніса
90402-01 Розділення спайок пеніса
90402-02 Дорсальне або латеральне розсічення крайньої плоті
ДЕСТРУКЦІЯ
1195

Процедури напенісі, пов’язані з деструкцією

36815-00 Ендоскопічна деструкція бородавок на пенісі
Включено:

цистоуретроскопія

30663-00 Контроль кровотечі після циркумцизії (обрізання крайньої плоті) у чоловіків
37420-00 Лігування вени для запобігання швидкого відтоку крові з пеніса
Лігування глибокої дорсальної вени до фасції Бака, включаючи глибокі кавернозні вени
Включено:

фармакологічний тест на ерекцію

Примітка:

здійснюється при лікуванні імпотенції

ВИСІЧЕННЯ
1196

Процедури на пенісі, пов’язані з висіченням

30075-27 Біопсія пеніса
30653-00 Циркумцизія (обрізання крайньої плоті) у чоловіків
90403-00 Локальне висічення ураженої ділянки пеніса
Виключено: ендоскопічна деструкція бородавок на пенісі (36815-00 [1195])

37402-00 Часткова ампутація пеніса
37405-00 Повна ампутація пеніса
Радикальна ампутація пеніса

ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)
1197

Корекція викривлення пеніса
Включено:

висічення фіброзних бляшок

37417-00 Корекція викривлення пеніса
37417-01 Корекція викривлення пеніса з трансплантатом
37418-00 Корекція викривлення пеніса з мобілізацією уретри
37418-01 Корекція викривлення пеніса з трансплантатом та мобілізацією уретри
1198

Корекція гіпоспадії

37833-00 Гіпоспадія, закриття післяопераційного уретрального свища
37818-00 Гланулопластика при гіпоспадії
Включено:

будь-яке розширення зовнішнього отвору

37354-00 Меатотомія та гемiциркумцизія при гіпоспадії
37827-00 Гіпоспадія, процедура поетапної корекції, перший етап
37830-00 Гіпоспадія, процедура поетапної корекції, другий етап
37821-00 Дистальна гіпоспадія, одноетапна процедура корекції
37824-00 Проксимальна гіпоспадія, одноетапна процедура корекції
1199

Корекція епіспадії

37836-00 Епіспадія, процедура поетапної корекції, перший етап
37839-00 Епіспадія, процедура поетапної корекції, другий етап
37842-00 Епіспадія, вторинна корекція
Включено:

підтягування шийки сечового міхура

37842-01 Епіспадія, вторинна корекція з уретральною реімплантацією
Включено:

1200

підтягування шийки сечового міхура

Інші відновлювальні процедури на пенісі

30666-00 Висічення крайньої плоті для лікування парафімозу
Включено:

дорсальний розріз

37408-00 Відновлення кавернозної тканини пеніса в областірозриву

37408-01 Відновлення перелому, включно з кавернозною тканиною пеніса
37411-00 Відновлення (виправлення) пеніса у разі авульсії (відриву)
37435-00 Френулопластика пеніса
37423-00 Подовження пеніса шляхом переміщення кавернозних тіл
90404-00 Інше відновлення (виправлення) пеніса
Реплантація ампутованого пеніса

РЕВІЗІЯ
1201

Ревізія пристрою штучної ерекції

37432-00 Часткова ревізія пристрою штучної ерекції
Включено:

часткова заміна компонентів

37432-01 Повна ревізія пристрою штучної ерекції
Включено:

заміна компонентів

ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
1202

Інші процедури на пенісі

37396-00 Процедура шунтування при пріапізмі
Анастомоз між печеристими тілами та губчастим тілом (шунтування)
Сафенокавернозний анастомоз (шунтування)
Включено:

анастомоз

Виключено: те саме з пункцією/проколом кавернозних тіл для декомпресії при
пріапізмі (37393-00 [1193])
те саме без анастомозу(37393-00 [1193])

90405-00 Інші процедури на пенісі у зв'язку зі зміною статі
90405-01 Інші процедури на пенісі
Іригація (промивання) печеристого тіла

ІНШІ ЛОКАЛІЗАЦІЇ — ЧОЛОВІЧІ СТАТЕВІ ОРГАНИ
ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
1203

Інші процедури на чоловічих статевих органах

90406-00 Інші процедури на чоловічих статевих органах

КЛАС 13

ГІНЕКОЛОГІЧНІ ПРОЦЕДУРИ (БЛОКИ 1240-1299)
ЯЄЧНИК
ПРИКЛАДАННЯ, ВВЕДЕННЯ, ВИДАЛЕННЯ
1240

Процедури на яєчнику, пов’язані з прикладанням, введенням або
видаленням

35518-00 Аспірація кісти яєчника
РОЗРІЗ
1241

Процедури, пов’язані з розрізом яєчника

35637-07 Лапароскопічна операція з приводу розриву/перфорації кісти або абсцесу яєчника
розріз
марсупіалізація

кісти яєчника з використанням лапароскопії

35713-02 Операція з приводу розриву/перфорації кісти або абсцесу
розріз
марсупіалізація

кісти яєчника шляхом лапаротомії

35637-08 Лапароскопічний дрилінг яєчників
Видалення кісти яєчника за методикою "Golf Balling" (у вигляді м’ячика для гольфа)
шляхом лапароскопії

35713-03 Дрилінг яєчників
Видалення кісти яєчника за методикою "Golf Balling" (у вигляді м’ячика для гольфа)
шляхом лапаротомії

ВИСІЧЕННЯ
1242

Біопсія яєчника

35637-06 Біопсія яєчника
Аспіраційна [пункційна] біопсія яєчника

1243

Оофоректомія
Виключено: те саме з гістеректомією (див. блоки [1268] та [1269])

35638-00 Лапароскопічна клиноподібна резекція яєчника
35713-05 Клиноподібна резекція яєчника
35638-01 Лапароскопічна часткова оофоректомія
Висічення ураженої ділянки яєчника з використанням лапароскопії
Виключено: клиноподібна резекція яєчника (35638-00 [1243])

35713-06 Часткова оофоректомія
Висічення ураженої ділянки яєчника шляхом лапаротомії

Виключено: клиноподібна резекція яєчника (35713-05 [1243])

35638-02 Лапароскопічна оофоректомія, одностороння
Оофоректомія з використанням лапароскопії БДВ

35713-07 Оофоректомія, одностороння
Оофоректомія шляхом лапаротомії БДВ

35638-03 Лапароскопічна оофоректомія, двостороння
35717-01 Оофоректомія, двостороння
1244

Інші процедури на яєчнику, пов’язані з висіченням
Включено:

висічення параоваріальної кісти

Виключено: те саме з гістеректомією (див. блоки [1268] та [1269])

35638-04 Лапароскопічна оваріальна кістектомія, одностороння
35713-04 Оваріальна кістектомія, одностороння
35638-05 Лапароскопічна оваріальна кістектомія, двостороння
35717-00 Оваріальна кістектомія, двостороння
ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)
1245

Транспозиція яєчників
Оофоропексія
Пересадка яєчника

35729-00 Лапароскопічна транспозиція яєчників
35729-01 Транспозиція яєчників
1246

Інші відновлювальні процедури наяєчнику

90430-00 Інше лапароскопічне відновлення яєчника
90430-01 Інше відновлення яєчника
ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
1247

Інші процедури на яєчнику

90431-00 Інші процедури на яєчнику
ФАЛЛОПІЄВА ТРУБА
ПРИКЛАДАННЯ, ВВЕДЕННЯ, ВИДАЛЕННЯ
1248

Процедури на фаллопієвій трубі, пов’язані з прикладанням, введенням або
видаленням

35710-00 Фаллопоскопія
Включено:

гістероскопія
катетеризація труб

35703-01 Лікувальна гідротубація
Продування фаллопієвих труб задля відновлення прохідності

РОЗРІЗ
1249

Процедури, пов’язані з розрізом фаллопієвої труби
Включено:

розріз кісти або абсцесу фаллопієвої труби

35638-06 Лапароскопічна сальпінготомія
Виключено: те саме для видалення позаматкової вагітності (35677-04, 35678-00

[1256])
35713-12 Сальпінготомія
Виключено: те саме для видалення трубної позаматкової вагітності (35677-04, 35678-

00 [1256])
35694-02 Лапароскопічний сальпінголізіс
Лапароскопічний лізис спайок фаллопієвих труб

35694-06 Сальпінголізіс
Лізис спайок фаллопієвих труб

ВИСІЧЕННЯ
1250

Біопсія фаллопієвих труб

90432-00 Біопсія фаллопієвих труб
1251

Сальпінгектомія
Сальпінгектомія для стерилізації
Виключено: те саме:
• для:
• видалення трубної позаматкової вагітності (35677-05, 35678-01 [1256])
• реверсії стерилізації (відновлення фертильності після стерилізації)
(35697-00 [1253], 35694 [1254])
• з гістеректомією (див. блоки [1268] та [1269])

35638-07 Лапароскопічна часткова сальпінгектомія, одностороння
Лапароскопічне висічення ураженої ділянки фаллопієвих труб, одностороннє

35713-08 Часткова сальпінгектомія, одностороння
Висічення ураженої ділянки фаллопієвих труб, одностороннє

35638-08 Лапароскопічна часткова сальпінгектомія, двостороння
Лапароскопічне висічення ураженої ділянки фаллопієвих труб, двостороннє

35717-02 Часткова сальпінгектомія, двостороння
Висічення ураженої ділянки фаллопієвих труб, двостороннє

35638-09 Лапароскопічна сальпінгектомія, одностороння
35713-09 Сальпінгектомія, одностороння
35638-10 Лапароскопічна сальпінгектомія, двостороння
35717-03 Сальпінгектомія, двостороння
1252

Сальпінгоофоректомія
Виключено: те саме з гістеректомією (див. блоки [1268] та [1269])

35638-11 Лапароскопічна сальпінгоофоректомія, одностороння
35713-11

Сальпінгоофоректомія, одностороння

35638-12 Лапароскопічна сальпінгоофоректомія, двостороння
35717-04 Сальпінгоофоректомія, двостороння
ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)
1253

Сальпінгопластика

35697-00 Мікрохірургічна cальпінгопластика
Мікрохірургічний реанастомоз фаллопієвої труби

35694-00 Лапароскопічна cальпінгопластика
Дилатація фаллопієвої труби шляхом лапароскопії
Імплантація протезу фаллопієвої труби шляхом лапароскопії
Пластика маткових труб шляхом лапароскопії
Виключено: мікрохірургічна cальпінгопластика (35697-00 [1253])

35694-04 Сальпінгопластика
Дилатація фаллопієвої труби шляхом лапаротомії
Імплантація протеза фаллопієвої труби шляхом лапаротомії
Пластика маткових труб шляхом лапаротомії

1254

Анастомоз фаллопієвої труби
Часткова сальпінгектомія з трубним анастомозом
Процедура зняття стерилізації (відновлення фертильності після стерилізації)
Сальпінго-сальпінгостомія
Виключено: мікрохірургічний анастомоз (35697-00 [1253])

35694-01 Лапароскопічний анастомоз фаллопієвої труби
35694-05 Анастомоз фаллопієвої труби
1255

Інші відновлювальні процедури на фаллопієвій трубі

35694-03 Лапароскопічна сальпінгостомія

Усунення непрохідності маткових труб лапароскопічним методом

35694-07 Сальпінгостомія
Усунення непрохідності маткових труб шляхом лапаротомії

90433-00 Інше лапароскопічне відновлення фаллопієвої труби
90433-01 Інше відновлення фаллопієвої труби
ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
1256

Процедури, пов’язані з позаматковою вагітністю

35677-01 Мануальне відновлення прохідності/гідротубація фаллопієвих труб
35674-00 Ін'єкція фетотоксичних препаратів при ектопічній (позаматковій) вагітності з
ультразвуковим наведенням
35674-01 Ін'єкція фетотоксичних препаратів при ектопічній (позаматковій) вагітності
шляхом лапароскопії
Пряма ін'єкція в плід шляхом лапароскопії

35677-02 Ін'єкція фетотоксичних препаратів при ектопічній (позаматковій) вагітності
Пряма ін'єкція в плід шляхом лапаротомії

35677-03 Процедури, пов’язані із застосуванням фетотоксичних препаратів для видалення
позаматкової вагітності
Внутрішньом'язова ін'єкція Метотрексату

35677-00 Видалення перитонеальної позаматкової вагітності
35678-00 Лапароскопічна сальпінготомія з видаленням трубної позаматкової вагітності
Сальпінгостомія з видаленням позаматкової вагітності, шляхом лапароскопії

35677-04 Сальпінготомія з видаленням трубної позаматкової вагітності
Сальпінгостомія з видаленням позаматкової вагітності, шляхом лапаротомії

35678-01 Лапароскопічна сальпінготомія звидаленням трубної позаматкової вагітності
Включено:

сальпінгектомія (двостороння) (одностороння):
• часткова
• тотальна

35677-05 Сальпінгектомія з видаленням трубної позаматкової вагітності
Включено:

1257

сальпінгектомія (двостороння) (одностороння)
• часткова
• тотальна

Процедури, пов'язані з жіночою стерилізацією

35688-00 Лапароскопічна стерилізація
Лапароскопія з:
• накладанням зажимів Фільші
• перев'язкою
фаллопієвих труб
• оклюзією

Стерилізація БДВ
Виключено: те саме із застосуванням електродеструкції (35688-03 [1257])

35688-01 Стерилізаціяз використанням вагінального доступу
Процедура за методом Еssure
Включено:

те саме з:
• введенням пристрою
• введенням мікроспіралі
• оклюзією фаллопієвих труб шляхом гістероскопії

Виключено: те саме із застосуванням електродеструкції (35688-04 [1257])

35688-02 Стерилізаціяз використанням відкритого абдомінального доступу
Лапаротомія з:
• накладанням зажимів Фільші
• перев'язкою
фаллопієвих труб
• оклюзією
Виключено: те саме із застосуванням електродеструкції (35688-04 [1257])

35688-03 Лапароскопічна електродеструкція фаллопієвих труб
35688-04 Електродеструкція фаллопієвих труб
1258

Інші процедури на фаллопієвій трубі

35703-00 Перевірка прохідності маткових труб
Інсуфляція вуглекислого газу в фаллопієві труби для перевірки їхньої прохідності [тест
Рубіна]
Перевірка прохідності маткових труб з використанням:
• діагностичної гідротубації
• радіологічних процедур
• ультразвукових методів

90434-00 Інші процедурина фаллопієвій трубі

МАТКА
ОБСТЕЖЕННЯ
1259

Процедури з обстеження матки

35630-00 Діагностична гістероскопія
Включено:

біопсія

Виключено: те саме із:
• розділенням:
• внутрішньоматкових спайок (35633-00 [1262])
• внутрішньоматкової перегородки (35634-00 [1262])
• фаллопоскопією (35710-00 [1248])
• міомектомією (35623-00 [1266])
• катетеризацією труб (35633-02 [1261])
• поліпектомією матки (35633-01 [1266])

ПРИКЛАДАННЯ, ВВЕДЕННЯ, ВИДАЛЕННЯ
1260

Введення або видалення внутрішньоматкового пристрою
Включено:

ВМП (прогестерон)

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• гістероскопія (35630-00 [1259])

35503-00 Введення внутрішньоматкового пристрою [ВМП]
Введення внутрішньоматкового контрацептивного пристрою (ВМКП)
Виключено: те саме із заміною (35506-00 [1260])

35506-00 Заміна внутрішньоматкового пристрою [ВМП]
Заміна внутрішньоматкового пристрою
Повторне введення внутрішньоматкового контрацептивного пристрою (ВМКП)

35506-02 Видалення внутрішньоматкового пристрою [ВМП]
Видалення внутрішньоматкового контрацептивного пристрою (ВМКП)
Виключено: те саме із заміною (35506-00 [1260])

1261

Інші процедури на матці, пов’язані з прикладанням, введенням або
видаленням

35633-02 Гістероскопія з катетеризацією труб
Виключено: те саме з:
• біопсією (35630-00 [1259])
• розділенням:
• внутрішньоматкових спайок (35633-00 [1262])
• внутрішньоматкової перегородки (35634-00 [1262])
• фаллопоскопією (35710-00 [1248])
• міомектомією (35623-00 [1266])
• поліпектомією матки (35633-01 [1266])

РОЗРІЗ
1262

Процедури, пов’язані з розрізом матки

35649-00 Гістеротомія
35633-00 Розділення внутрішньоматкових спайок
35634-00 Розділення внутрішньоматкової перегородки шляхом гістероскопії
35649-02 Розділення внутрішньоматкової перегородки шляхом гістеротомії
ДЕСТРУКЦІЯ
1263

Процедури на матці, пов’язані з деструкцією

35622-00 Ендоскопічні процедури на матці
Ендоскопічна деструкція слизової оболнки матки
Включено:

• діатермії
• лазера
• мікрохвильової терапії
• фототерапії
• радіочастотної електрохірургії
• кулястого електрода
• термального внутрішньоматкового балону

90451-00

Інші процедури на матці, пов’язані з деструкцією
Інші процедури на матці (ураження) (тканини), пов’язані з деструкцією

ВИСІЧЕННЯ
1264

Біопсія ендометрія

35620-00 Біопсія ендометрія
Виключено: те саме шляхом ендоскопії (35630-00 [1259])

1265

Кюретаж (вишкрібання) та евакуація матки

▼1511
35640-00 Дилатація і кюретаж матки [Д і К]
Виключено: дилатація та евакуація (35643-03 [1265])
вакуумний аборт (35640-03 [1265])
те саме після пологів (16564-00 [1345])

35640-01 Кюретаж матки без дилатації
35640-03 Аспіраційний кюретаж матки
Включено:

дилатація

Виключено: те саме після пологів (16564-01 [1345])

35643-03 Дилатація і евакуація матки [Д і Е]

1266

Включено:

кюретаж (аспіраційний)
морцеляція плода (секційне видалення по частинах)

Примітка:

здійснюється при перериванні вагітності у другому триместрі

Висічення ураженої ділянки матки

35633-01 Поліпектомія матки шляхом гістероскопії
35623-00 Міомектомія матки шляхом гістероскопії
Видалення фіброми шляхом гістероскопії

35649-01 Міомектомія матки шляхом лапароскопії
Видалення фіброми шляхом лапароскопії

35649-03 Міомектомія матки
Видалення фіброми шляхом лапаротомії

90452-00 Висічення іншої ураженої ділянки матки
Виключено: висічення поліпа (35633-01 [1266])

1268

Абдомінальна гістеректомія
Примітка:

Субтотальна (лапароскопічна) абдомінальна гістеректомія — включає
видалення матки, при цьому шийка матки залишається приєднаною до
піхви
Тотальна (лапароскопічна) абдомінальна гістеректомія — включає
видалення матки разом з шийкою матки
Радикальна абдомінальна гістеректомія - включає видалення матки разом з
шийкою матки, верхні 1-2 сантиметра піхви та параметріальні клітковинні
простори

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• Циторедукція пухлини матки (35658-00 [1270])

90448-00 Субтотальна лапароскопічна aбдомінальна гістеректомія
Лапароскопічна супрацервікальна (часткова) гістеректомія
Включено:

морцеляція
видалення матки через:
• лапароскопічний порт
• піхву

Виключено: те саме з видаленням придатків (двостороннім) (одностороннім) (90448-02
[1268])

35653-00 Субтотальна абдомінальна гістеректомія
Виключено: те саме з:
• широкою дисекцією тканин заочеревинного простору (35661-00 [1268])
• радикальне висічення тазових лімфовузлів (35670-00 [1268])
• видалення придатків (двостороннє) (одностороннє) (35653-04 [1268])

90448-01 Тотальна лапароскопічна абдомінальна гістеректомія
Включено:

морцеляція
видалення матки через:
• лапароскопічний порт
• піхву

Виключено: те саме з видаленням придатків (двостороннім) (одностороннім) (90448-02
[1268])

35653-01 Тотальна абдомінальна гістеректомія
Виключено: те саме з:
• широкою дисекцією тканин заочеревинного простору (35661-00 [1268])
• радикальним висіченням тазових лімфовузлів (35670-00 [1268])
• видаленням придатків (двостороннім) (одностороннім) (35653-04 [1268])

90448-02 Тотальна лапароскопічна абдомінальна гістеректомія з видаленням придатків
Субтотальна лапароскопічна гістеректомія з видаленням придатків
Включено:

висічення (двостороннє) (одностороннє):
• фаллопієвої труби

• кісти яєчника
• яєчника
морцеляція

35653-04 Тотальна абдомінальна гістеректомія з видаленням придатків
Субтотальна абдомінальна гістеректомія з видаленням придатків
Включено:

висічення (двостороннє) (одностороннє):
• фаллопієвої труби
• кісти яєчника
• яєчника

35661-00 Абдомінальна гістеректомія з широкою дисекцією тканин заочеревинного
простору
Абдомінальна гістеректомія (субтотальна) (тотальна) з широкою дисекцією тканин
заочеревинного простору
Включено:

сальпінгоофоректомія (двостороння) (одностороння)

Примітка:

виконується у випадку:
• доброякісних тазових пухлин
• важкого ендометріозу
• запалення органів малого тазу

35670-00 Абдомінальна гістеректомія з радикальним висіченням тазових лімфовузлів
Абдомінальна гістеректомія (субтотальна) (тотальна) з радикальним висіченням тазових
лімфовузлів
Включено:

сальпінгоофоректомія (двостороння) (одностороння)

35667-00 Радикальна абдомінальна гістеректомія
Включено:

мобілізація сечоводів
сальпінгоофоректомія (двостороння) (одностороння)

35664-00 Радикальна абдомінальна гістеректомія з радикальним висіченням тазових
лімфовузлів
Включено:

1269

мобілізація сечоводів
сальпінгоофоректомія (двостороння) (одностороння)

Вагінальна гістеректомія
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• Циторедукція пухлини матки (35658-00 [1270])

35750-00 Лапароскопічно асистована вагінальна гістеректомія
Вагінальна гістеректомія під лапароскопічним контролем (наведенням)
Виключено: те саме з видаленням придатків (двостороннім) (одностороннім) (35753-02
[1269])

35753-02 Лапароскопічно асистована вагінальна гістеректомія з видаленням придатків
Включено:

висічення (двостороннє) (одностороннє):
• фаллопієвої труби
• кісти яєчника
• яєчника

35657-00 Вагінальна гістеректомія
Виключено: радикальна вагінальна гістеректомія (35667-01, 35664-01 [1269])

35673-02 Вагінальна гістеректомія з видаленням придатків
Включено:

висічення (двостороннє) (одностороннє):
• фаллопієвої труби
• кісти яєчника
• яєчника

35667-01 Радикальна вагінальна гістеректомія
Операція Шаута
Включено:

сальпінгоофоректомія (двостороння) (одностороння)

35664-01 Радикальна вагінальна гістеректомія з радикальним висіченням тазових
лімфовузлів
Включено:

1270

сальпінгоофоректомія (двостороння) (одностороння)

Інші процедури на матці, пов’язані з висіченням

35658-00 Циторедукція пухлини матки, що передує гістеректомії
Циторедукція пухлини матки, що передує її видаленню вагінальним доступом
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• гістеректомія (див. блоки [1268] та [1269])

90443-00 Інше висічення матки
ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)
1271

Процедури, пов’язані з підвішуванням матки

35637-04 Лапароскопічна вентрофіксація
35684-00 Інші лапароскопічні процедури, пов’язані з підвішуванням матки
35684-01 Підвішування матки
90435-00 Інше лапароскопічне відновлення матки
Закриття міхурово-маткової нориці з використанням лапароскопії
Накладення швів на неакушерський розрив матки з використанням лапароскопії

90435-01 Інше відновлення матки
Закриття міхурово-маткової нориці шляхом лапаротомії
Накладення швів на неакушерський розрив матки шляхом лапаротомії

РЕКОНСТРУКЦІЯ
1272

Процедури з реконструкції матки та підтримуючих структур
Лікування (виправлення) дворогої матки
Операція Штрассмана

35680-00 Лапароскопічна реконструкція матки та підтримуючих структур
35680-01 Реконструкція матки та підтримуючих структур
ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
1273

Інші процедури на матці

90436-00 Інші процедури на матці

ШИЙКА МАТКИ
ПРИКЛАДАННЯ, ВВЕДЕННЯ, ВИДАЛЕННЯ
1274

Процедури на шийці матки, пов’язані з прикладанням, введенням або
видаленням

16511-00 Накладення швів на шийку матки
Накладення швів на шийку маткиу випадку її неспроможності
Накладання кисетного шва на шийку матки
Накладення швів за методом Широдкара

16512-00 Зняття швів з шийки матки
Видалення лігатури з шийці матки

96226-00 Контроль кровотеч з шийки матки
Зупинення кровотечі з шийки матки після позаматкової вагітності
Включено: встановлення, заміна та видалення:
• балонного катетера
• тампона
Виключено:
• діатермокоагуляція (35608-00, 35646-00 [1275])
• післяродовий шов (16571-00 [1344])
• загоєння (35618-02 [1277])

ДЕСТРУКЦІЯ
1275

Процедури на шийці матки, пов’язані з деструкцією
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• кольпоскопія (35614-00 [1279])

35608-00 Каутеризація шийки матки
Діатермія шийки матки

35646-00 Радикальна діатермія шийки матки
Включено:

біопсія

35647-00 Широка петльова ексцизія зони трансформації [LLETZ]
Ексцизійна конусна біопсія у рамках LLETZ
Петльова електроконізація шийки матки [LEEP]

35539-02 Лазерна деструкція ураженої ділянки шийки матки

35608-01 Інша деструкція ураженої ділянки шийки матки
Кріотерапія в області ураження шийки матки

ВИСІЧЕННЯ
1276

Процедури на шийці матки, пов’язані з висіченням

35608-02 Біопсія шийки матки
Вишкрібання цервікального каналу
Пункційна біопсія шийки матки

35618-00 Конічна біопсія шийки матки
Виключено: те саме з використанням лазера (35618-01 [1276])

35618-01 Конічна біопсія шийки матки з використанням лазера
35611-01 Часткове висічення шийки матки
Цервікальна поліпектомія
Включено: ендоскопія

96235-00 Повне висічення шийки матки, лапароскопія
Кодуйте також, якщо здійснюється:
тазова лімфаденектомія (35551 [810])

96235-01 Повне висічення шийки матки, лапароскопічно асистуючий вагінальний доступ
Включено: ендоскопія
Кодуйте також, якщо здійснюється:
тазова лімфаденектомія (35551 [810])

96235-02 Повне висічення шийки матки, вагінального доступу
Включено: ендоскопія
Кодуйте також, якщо здійснюється:
тазова лімфаденектомія (35551 [810])

96235-03 Повне висічення шийки матки, абдомінального доступу
Кодуйте також, якщо здійснюється:
тазова лімфаденектомія (35551 [810])

96235-04 Радикальне висічення шийки матки, лапароскопічно асистуючий вагінальний
доступ
Включено: висічення:
паравагініт
параметрії
вище 1-2 сантиметрів вагіни
Кодуйте також, якщо здійснюється:
тазова лімфаденектомія (35551 [810])

96235-05 Радикальне висічення шийки матки, лапароскопічно асистуючий вагінальний
доступ
Включено: ендоскопія
висічення:
паравагініт
параметрії

вище 1-2 сантиметрів вагіни
Кодуйте також, якщо здійснюється:
тазова лімфаденектомія (35551 [810])

96235-06 Радикальне висічення шийки матки, вагінальний підхід
Включено: ендоскопія
висічення:
паравагініт
параметрії
вище 1-2 сантиметрів вагіни
Кодуйте також, якщо здійснюється:
тазова лімфаденектомія (35551 [810])

96235-07 Радикальне висічення шийки матки, абдомінальний підхід
Включено: висічення:
паравагініт
параметрії
вище 1-2 сантиметрів вагіни
Кодуйте також, якщо здійснюється:
тазова лімфаденектомія (35551 [810])

ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)
1277

Відновлювальні процедури на шийці матки

35640-02 Дилатація шийки матки
Виключено: те саме з кюретажем матки (35640-00, 35640-03 [1265])

35618-02 Відновлення шийки матки
Виключено: те саме з корекцією пролапсу тазового дна (35577-00 [1283])

ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
1278

Інші процедури на шийці матки

35618-03 Інші процедури на шийці матки
Розріз шийки матки задля дилатації
Видалення стороннього тіла з шийки матки

ПІХВА
ОБСТЕЖЕННЯ
1279

Процедури з обстеження піхви

35614-00 Кольпоскопія
35539-04 Вагіноскопія
РОЗРІЗ

1280

Інші процедури, пов’язані з розрізом піхви

35572-00 Кольпотомія
розріз через піхву для:
• доступу до локалізацій у тазовій порожнині
• дренування (абсцесу, гематоми або кісти) Дугласового простору

35572-01 Вагінотомія
Дренування вагінальної гематоми

ДЕСТРУКЦІЯ
1281

Процедури на піхві, пов’язані з деструкцією

35539-01 Лазерна деструкція ураженої ділянки піхви
Виключено: деструкція вагінальних бородавок (35507-00 [1281])

35507-00 Деструкція вагінальних бородавок
Діатермія вагінальних бородавок
Включено:

те самез використанням лазера

90437-00 Інша деструкція ураженої ділянки піхви
Деструкція ураженої ділянки піхви шляхом каутеризації (припікання)
Виключено: деструкція вагінальних бородавок (35507-00 [1281])

ВИСІЧЕННЯ
1282

Процедури на піхві, пов’язані з висіченням

35539-03 Біопсія піхви
35557-00 Висічення ураженої ділянки піхви
Висічення кісти:
• Гартнерового ходу
• парауретральної

35509-00 Гіменектомія
Розсічення дівочої пліви

35566-00 Висічення перегородки піхви
Розділення спайок піхви

35560-00 Часткова вагінектомія
35560-01 Повна вагінектомія
35561-00 Радикальна вагінектомія
ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)
1283

Корекція пролапсу матки, тазового дна або ентероцеле

Включено:

те самез протезом

35570-00 Відновлення переднього відділу піхви, вагінальний доступ
Корекція:
• цистоцеле
• уретроцеле

35571-00 Відновлення заднього відділу піхви, вагінальний доступ
Корекція:
• ентероцеле
• промежини
• ректоцеле

35573-00 Відновлення переднього та заднього відділу піхви, вагінальний доступ
Корекція цистоцеле та ректоцеле

35577-00 Корекція пролапсу тазового дна
Дональда-Фозергіла
Ле Форта
Манчестерська

операція

Включено: висічення шийки матки

1284

Лікування вагінальної нориці

35596-00 Закриття ректо-вагінальної нориці
35596-01 Закриття везиковагінальної нориці, вагінальний доступ
35596-02 Закриття уретеро-вагінальної нориці
90444-00 Закриття вагіноперінеальної нориці
35596-03 Закриття інших нориць піхви
Виключено: закриття везиковагінальної нориці, абдомінальний доступ (37029 [1105])

90447-00 Закриття нориць піхви з використанням біологічних герметиків
Введення фібринових герметиків у випадку вагінальних нориць

1285

Процедури, пов'язані з підвішуванням піхви
Виключено: те саме задля усунення стресового нетримання (37044 [1110])

35568-00 Сакроспінальна кольпопексія
Підвішування склепіння піхви, вагінальний доступ

35595-00 Лапароскопічне відновлення тазового дна
Підвішування шляхом лапароскопії:
• склепіння піхви
• склепіння піхви з корекцією ентероцеле
Включено:

фіксація зв'язок:
• кардинальних
• крижово-маткових

35595-01 Відновлення тазового дна абдомінальним доступом

Підвішування абдомінальним доступом:
• склепіння піхви
• склепіння піхви з корекцією ентероцеле
Включено:

фіксація зв'язок:
• кардинальних
• крижово-маткових

35597-00 Лапароскопічна сакральна кольпопексія
Включено:

те саме із протезом

35597-01 Сакральна кольпопексія
Включено:

1286

те саме із протезом

Інші відновлювальні процедури на піхві

35554-00 Дилатація піхви
90449-00 Інше відновлення піхви
Вагінопластика БДВ
Виключено: те саме у випадку нориці (див. блок [1284])

РЕКОНСТРУКЦІЯ
1287

Процедури з реконструкції піхви

35569-00 Збільшення вагінального отвору
Операція Фентона

35565-00 Вагінальна реконструкція
Примітка:

здійснюється у випадку:
• вродженої відсутності
• гінатрезії
• сечостатевого синусу

ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
1288

Інші процедури на піхві

90438-00 Інші процедури на піхві

ЗОВНІШНІ ЖІНОЧІ СТАТЕВІ ОРГАНИ (ВУЛЬВА) ТА ПРОМЕЖИНА
ДЕСТРУКЦІЯ
1289

Пов’язані з деструкцією процедури на зовнішніх жіночих статевих органах
(вульві) або промежині

35539-00 Лазернадеструкція ураженої ділянки вульви
Включено:

біопсія

Виключено: деструкція бородавок на вульві (35507-01 [1289])

35507-01 Деструкція бородавок на вульві
Діатермія бородавок на вульві
Включено:

те самез використанням лазера

90439-00 Інша деструкція ураженої ділянки вульви
Деструкція ураженої ділянки вульви шляхом припікання
Діатермія ураженої ділянки вульви
Виключено: деструкція бородавок на вульві (35507-01 [1289])

РОЗРІЗ
1290

Процедури, пов’язані з розрізом вульви або промежини

35520-00 Лікування абсцесу бартолінової залози
Включено:

лікування із застосуванням:
• розрізу
• марсупіалізації

Виключено: лікування кісти бартолінової залози (35513-00 [1293])

90446-00 Іншийрозріз вульви або промежини
Розділення спайок вульви
Розріз абсцесу вульви БДВ

ВИСІЧЕННЯ
1291

Біопсія вульви або промежини

35615-00 Біопсія вульви
Біопсія клітора
Виключено: те саме із лазерною деструкцією ураженої ділянки вульви (35539-00
[1289])

30075-38 Біопсія промежини
Включено:

1292

біопсія промежини у чоловіків

Вульвектомія

35536-00 Гемівульвектомія
Широке місцеве висічення вульви

35536-01 Вульвектомія, одностороння
35536-02 Вульвектомія, двостороння
35548-00 Радикальна вульвектомія
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• лімфодисекція (див. Алфавітний покажчик: Висічення/лімфатичні вузли)

1293

Інші процедури на вульві, промежині або кліторі, пов’язані з висіченням

90440-00 Висічення ураженої ділянки вульви
35513-00 Лікування кісти бартолінової залози
Включено:

лікування із застосуванням:
• висічення
• розрізу
• марсупіалізації

Виключено: лікування абсцесу бартолінової залози (35520-00 [1290])

35530-00 Субтотальна ампутація клітору
35530-01 Тотальна ампутація клітору
ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)
1294

Відновлювальні процедурина вульві або промежині

35533-00 Вульвопластика
Лабіопластика

ІНШІ ПРОЦЕДУРИ НА ВУЛЬВІ ТА ПРОМЕЖИНІ
1295

Інші процедурина вульві та промежині

90441-00 Інші процедурина вульві
90441-01 Інші процедури на кліторі

ІНШІ ГІНЕКОЛОГІЧНІ ПРОЦЕДУРИ
ОБСТЕЖЕННЯ
1296

Гінекологічне обстеження - інші локалізації

35500-00 Гінекологічне обстеження
▼1431
Пальпація:
• фаллопієвих труб
• яєчників
• матки
Обстеження органів малого тазу
Візуальний та мануальний огляд:
• шийки матки
• піхви
• вульви
Виключено: те саме з будь-якою іншою гінекологічною процедурою — не кодується

ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
1297

Процедури у рамках заходів репродуктивної медицини
Кодуйте також, якщо здійснюється:

• Фаллопоскопія (35710-00 [1248])

13209-00 Планування процедур та ведення пацієнтів, пов’язані з допоміжними
репродуктивними технологіями
13206-00 Допоміжні репродуктивні технології задля стимуляції росту та розвитку
яйцеклітин
Включено:

послуги лабораторії ембріології
кількісне визначення гормонів
підготування сім’яної рідини
консультування з питань лікування
ультразвукові дослідження

13200-00 Допоміжні репродуктивні технології задля стимуляції суперовуляції
Включено:

послуги лабораторії ембріології
кількісне визначення гормонів
підготування сім’яної рідини
консультування з питань лікування
ультразвукові дослідження

13203-00 Послуги, пов'язані з моніторингом овуляції для штучного запліднення
13212-00 Трансвагінальний забір яйцеклітин (ооцитів)
Включено:

ультразвукова асистенція

13212-01 Трансабдомінальний забір яйцеклітин (ооцитів)
Лапароскопічний забір яйцеклітин (ооцитів)

13215-00 Перенесення гамети до фаллопієвої труби [GIFT]
Імплантація незаплідненої яйцеклітини та сперматозоїдів
Включено:

лапароскопічне перенесення
ультразвукова асистенція

13215-01 Перенесення ембріонів в матку
Перенесення ембріонів БДВ
Включено:

ультразвукова асистенція

13215-02 Перенесення ембріонів до фаллопієвої труби
Перенесення ембріонів в маткову трубу [TEST]
Перенесення зиготи до фаллопієвої труби[ZIFT]
Включено:

лапароскопічне перенесення
допоміжне використання ультразвуку

13215-03 Інші процедури репродуктивної медицини
Екстракорпоральне (in vitro) запліднення БДВ
Виключено: фаллопоскопія (35710-00 [1248])

1298

Процедури, пов'язані з аномаліями розвитку статевих органів
Включено:

ендоскопія

37845-00 Редукційна кліторопластика у випадку зовнішніх статевих органів проміжного
типу з сечостатевим синусом
37848-00 Редукційна кліторопластика та вагінопластика у випадку зовнішніх статевих
органів проміжного типу з сечостатевим синусом
90445-00 Редукційна кліторопластика з перенесенням отвору сечоводу
37851-00 Вагінопластика у випадку вродженої гіперплазії наднирників, змішана дисгенезія
гонад або аналогічне порушення
1299

Інші процедури на жіночих статевих органах

35638-14 Лапароскопічна абляція матково-крижового нерва [LUNA]
Лапароскопічна:
• резекція зв'язки (матково-крижової)
• перерізання нерва (матково-крижового)

35637-02 Лапароскопічна діатермія ураженої ділянки у тазовій порожнині
Лапароскопічна діатермія при ендометріозі,включно з:
• фаллопієвою трубою
• сальником
• яєчником
• придатками матки
• маткою
Виключено: ендоскопічна абляція ендометрію (35622-00 [1263])

35713-01 Діатермія ураженої ділянки у тазовій порожнині
Діатермія при ендометріозі,включно з:
• фаллопієвою трубою
• сальником
• яєчником
• придатками матки
• маткою
Виключено: ендоскопічна абляція ендометрію (35622-00 [1263])

35637-10 Лапароскопічне висічення ураженої ділянки тазової порожнини
Лапароскопічна висічення ураженої ділянки, включно з локалізацією:
• тазовою:
• зв’язки (широкої) (власної зв'язкою яєчників) (круглої) (матково-крижової)
• очеревини
• в Дугласовому просторі
Виключено: біопсія (30075-37 [988])
циторедукція ураження:
• інтраабдомінального (30392-00 [989])
• тазової порожнини (35720-00 [1299])
висічення ураження:
• фаллопієвої труби (35638-07, 35638-08 [1251])
• яєчнику (35638-01 [1243])
• матки (35649-01 [1266])
ексцизійна діатермія (35637-02 [1299])
при етапній лапаротомії (35726-01 [985])
лапароскопічна оментектомія (96189-01 [989])

35713-14 Висічення ураженої ділянки тазової порожнини
Висічення ураженої ділянки, включно з локалізацією:
• тазовою:
• зв’язки (широкої) (власної зв'язкою яєчників) (круглої) (матково-крижової)
• очеревини
• в Дугласовому просторі
Виключено: біопсія (30075-37 [988])
циторедукція ураження:
• інтраабдомінального (30392-00 [989])
• тазової порожнини (35720-00 [1299])
висічення ураження:
• фаллопієвої труби (35713-08, 35717-02 [1251])
• яєчника (35713-06 [1243])
• матки (35649-03, 90452-00 [1266])
ексцизійна діатермія (35637-02 [1299])
при етапній лапаротомії (35726-01 [985])
оментектомія (96189-00 [989])

35720-00 Циторедукція ураження порожнини тазу
Видалення гінекологічних злоякісних новоутворень у тазовій порожнині
Включено:

оментектомія

Виключено: циторедукція пухлини матки з вагінальною гістеректомією (35658-00
[1270])

35759-00 Контроль кровотечі після гінекологічної операції, НКІР
▼0039
90442-00 Інші процедури нажіночих статевих органах

КЛАС 14

АКУШЕРСЬКІ ПРОЦЕДУРИ (БЛОКИ 1330-1347)
ПЕРЕДПОЛОГОВІ ПРОЦЕДУРИ
ПРИКЛАДАННЯ, ВВЕДЕННЯ, ВИДАЛЕННЯ
1330

Передпологові процедури, пов’язані з прикладанням, введенням або
видаленням

90460-00 Амніоскопія
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• доступ через гістеротомію (35649-00 [1262])

90461-00 Інтраамніальне введення (ін'єкція)
▼1511
Ін'єкція для переривання вагітності:
• простагландину
• сольового розчину
інтраамніальне введення речовини, що викликає аборт

90462-00 Введення простагландинів у формі супозиторіїв (свічок) для викликання
▼1511
аборту
Виключено: те саме з пологовою діяльністю (90465-01 [1334])

16600-00 Діагностичний амніоцентез
16618-00 Терапевтичний амніоцентез
16621-00 Амніоінфузія
Амніоінфузія у разі олігогідрамніону (маловоддя) тяжкого ступеня
Виключено: інтраамніальна ін'єкція (90461-00 [1330])

16603-00

Проба ворсинчатого хоріону

16606-00 Аналіз крові плода
16627-00 Введення фето-амніотичного шунта
90463-00 Редукція плоду
Введення (ін'єкція) у плід:
• газу
• хлориду калію
Пупковий канатик (пуповина):
• абляція
• перев'язка
• оклюзія
Включено:

діатермія

90463-01 Ендоскопічна редукція плоду
Фетоскопічна (пупковий канатик):
• абляція
• перев'язка
• оклюзія
Включено:

лазер

16609-00 Внутрішньоматкове внутрішньо судинне переливання крові плоду
16612-00 Внутрішньоматкове інтраперітонеальне (внутрішньочеревинне) переливання
крові плоду
16615-00 Внутрішньоматкове інтраперітонеальне та внутрішньосудинне переливання крові
плоду
Внутрішньоматкове переливання крові плоду БДВ

90488-00 Ендоскопічна абляція судин плаценти
Фетоскопічна фотокоагуляція плацентарних судин
Примітка:

Внутрішньоматкова процедура, що здійснюється у випадку фетофетального трансфузійного синдрома

90487-00 Інша внутрішньоматкова діагностична процедура на плоді
Внутрішньоматкова біопсія шкіри плода БДВ

РОЗРІЗ
1331

Передпологові процедури, пов’язані з розрізом

16624-00 Дренування амніотичної порожнини
ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)
1332

Відновлювальні передпологові процедури

90464-00 Корекція вродженої вади розвитку плоду
Виключено: дренування амніотичної порожнини (16624-00 [1331])

ПРОЦЕДУРИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ПОЛОГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
АНАЛГЕЗІЯ ТА АНЕСТЕЗІЯ
1333

Аналгезія та анестезія під час пологів та розродження

▼0031
Примітка: Коди, наведені у цьому блоці, потребують ще два додаткових знаки для
позначення балу за шкалою ASA. Нижче наведені коди та визначення.
Ці два додаткових знаки присвоюються лише відповідно до документації з
наркозної картки.
Класифікація фізичного стану пацієнта Американської Спілки
Анестезіологів (ASA)
Наведена нижче таблиця, що містить шкалу ASA, використовується з
відповідними кодами у блоках [1333] Аналгезія та анестезія під час пологів

та розродження, [1909] Провідникова анестезія та [1910] Церебральна
анестезія. Перший знак з двох додаткових знаків у коді процедури означає
бал за шкалою ASA, наведений у першій колонці.
Другий знак додаткового знаку позначає, чи є модифікатор «Е» у
наркозній картці на додачу до балу за шкалою ASA. «Е» означає
процедуру, яка є екстреною та може бути пов’язана з можливою зміною
ризику. Модифікатор «Е» має бути представлений цифрою «0».
Ця інформація має бути занесена до наркозної картки під час проведення
процедури до присвоєння коду. Якщо відсутня документація щодо балу за
шкалою ASA або модифікатор екстреності не зазначений,
використовуються цифри «9» для позначення коду.
Перший знак
Клас ASA Опис
1
Нормальний здоровий пацієнт
2
Пацієнт з легкими системними розладами
3
Пацієнт зі значними системними розладами, що обмежують активність
4
Пацієнт з вираженим інвалідизуючим захворюванням, яке становить загрозу
життю
5

Вмираючий хворий, який може загинути протягом найближчої доби навіть без
хірургічного втручання

6

Пацієнт, мозок якого офіційно визнаний мертвим, та органи якого будуть
використані для донорства
Відсутнє документальне підтвердження присвоєння балу за шкалою ASA

9

Другий знак
Модифікатор екстреності
Е

Знак
0
9

Опис
процедура проводиться як
екстрена допомога
не екстрена допомога або
невідомо

Модифікатор екстреності «0» не використовується з балом «6» за шкалою ASA.

92506-XX Нейроаксіальна блокада під час пологів
Каудальна
Епідуральна
Спінальна

ін’єкція/інфузія під час пологів

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• постійна (післяпроцедурна) інфузія місцевого анестетика при нейроаксіальній блокаді
(92516-00 [1912])
Виключено:

Те саме продовжено для анестезії під час розродження (92507 [1333])

92507-XX Нейроаксіальна блокада під час пологів та розродження
Каудальна
Епідуральна
Спінальна
Включено:

ін’єкція/інфузія під час пологів та розродження
те саме задля:
• здійснення кесаревого розтину
• видалення залишків плаценти
• відновлення акушерського розриву

Примітка:

Цей код присвоюється пацієнтам при застосуванні нейроаксіальної
блокади з метою знеболювання під час пологів та продовження
нейроаксіальної блокади для анестезії під час розродження.

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• постійна (післяпроцедурна) інфузія місцевого анестетика при нейроаксіальній блокаді
(92516-00 [1912])
Виключено: нейроаксіальна блокада для анестезії під час розродження (92508 [1909])

ІНДУКЦІЯ ПОЛОГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1334

Медикаментозна або хірургічна індукція пологів

▼1511
90465-00 Медикаментозна індукція пологів, окситоцин
Індукування пологів з використанням Синтоцинону
Виключено: те саме зхірургічною індукцією пологів (90465-05 [1334])

90465-01 Медикаментозна індукція пологів, простагландин
Індукування пологів з використанням Простину або Цервагему
Виключено: те саме з хірургічною індукцією пологів (90465-05 [1334])

90465-02 Інша медикаментозна індукція пологів
Виключено: те саме з хірургічною індукцією пологів (90465-05 [1334])

90465-03 Хірургічна індукція пологів шляхом штучного розтину плодового міхура [ARM]
Штучний розтин плодового міхура [ARM] перед початком пологів
Хірургічна індукція БДВ
Виключено: те саме з медикаментозною індукцією пологів (90465-05 [1334])

90465-04 Інша хірургічна індукція пологів
Індукування пологів з використанням:
• бужів
• розширення (дилатації) шийки матки
Індукування пологів через використання катетера Фолея
Виключено: те саме з медикаментозною індукцією пологів (90465-05 [1334])

90465-05 Медикаментозна і хірургічна індукція пологів
Примітка: Після проведення першої індукції, подальші процедури класифікуються як
індукційні, незалежно від:
- часового проміжку між процедурами індукції
- чи були перейми

СТИМУЛЯЦІЯ ПОЛОГІВ
1335
▼1511

Медикаментозна або хірургічна стимуляція пологів

90466-00 Медикаментозна стимуляція після початку пологів
Виключено: те саме з хірургічною стимуляцією пологів (90466-02 [1335])

90466-01 Хірургічна стимуляція пологів
Штучний розтин плодового міхура [ARM] після початку пологів
Виключено: те саме з медикаментозною стимуляцією пологів (90466-02 [1335])

90466-02 Медикаментозна і хірургічна стимуляція пологів
Примітка: Виконується лише після початку спонтанних пологів

ПРОЦЕДУРИ, ПОВ’ЯЗАНІ З РОЗРОДЖЕННЯМ
▼1505
САМОВІЛЬНЕ РОЗРОДЖЕННЯ ПРИ ТІМ'ЯНОМУ ПЕРЕДЛЕЖАННІ ПЛОДА
1336

Самовільне розродження при тім'яному передлежанні плода
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• епізіотомія (90472-00 [1343])

90467-00 Самовільне розродження при тім'яному передлежанні плода

РОЗРОДЖЕННЯ З НАКЛАДАННЯМ АКУШЕРСЬКИХ ЩИПЦІВ
1337

Поворот голівки плоду за допомогою щипців та розродження
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• епізіотомія (90472-00 [1343])
Виключено: те саме при пологах при тазовому передлежанні плоду (90470-02, 90470-04
[1339])

90468-00 Розродження з накладанням низьких щипців
Розродження з накладанням вихідних щипців
Розродження з накладанням щипців Ріглі

90468-01 Накладання порожнинних, середніх щипців
Розродження з накладанням щипців:
• Кілланда
• Невілла-Барнса

90468-02 Розродження з накладанням високих щипців
90468-03 Поворот головки плоду з накладанням акушерських щипців
Виключено: з розродженням за допомогою щипців (90468-04 [1337])
90468-06 Розродженням за допомогою щипців, неуточнено
Розродженням за допомогою щипців, БДВ

90468-04 Поворот голівки плоду при розродженні за допомогою щипців
90468-05 Невдале розродження з накладанням акушерських щипців
▼0019

РОЗРОДЖЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ВАКУУМ-ЕКСТРАКЦІЇ
1338

Вакуум-екстакція плоду
Включено: поворот голівки плоду

90469-00 Вакуум-екстакція плоду
Вакуум-екстракція

90469-01

Невдала вакуум-екстракція плоду
Прикладання вакуумної присоски до голівки плоду, що не призвело до успішної вакуумекстракції плоду (через відходження присоски від голівки плоду (раптова смерть))
Невдала вакуум-екстракція
Примітка: Цей код присвоюється під час спроби вакуумної екстракції, але коли пологи
не були успішними при використанні вакуумного приладу та через це необхідно шукати
альтернативні рішення для завершення процесу народження

РОЗРОДЖЕННЯ ПРИ СІДНИЧНОМУ ПЕРЕДЛЕЖАННІ ПЛОДУ
1339

Розродження та витягання плоду при сідничному передлежанні

90470-00 Самовільне розродження присідничному передлежанні плоду
90470-01 Акушерська допомога при розродженні при сідничному передлежанні плоду
Акушерська допомога при розродженні при сідничному передлежанні плоду
визначається як спонтанні пологи при розташуванні плоду на рівні пупка, після чого
слідує звичайна допомога при народженні дитини. Для звільнення ручок або плечей
дитини, можуть використовуватися Løvset або інші прийоми. Для того, щоб дістати
голівку дитинки можуть вводитися ручні маніпуляції, такі як прийом Морісо – Смеллі –
Вейта.
Виключено: те саме з використанням щипців, щоб дістати голівку плоду (90470-02[1339])

90470-02 Акушерська допомога при розродженні при сідничному передлежанні плоду з
накладанням акушерських щипців до голівки
Акушерська допомога, як визначено вище, при використанні щипців, щоб дістати голівку
плоду

90470-03 Витягання плоду при сідничному передлежанні
Витягання плоду при сідничному передлежанні визначається як ручне втручання при
асистуванні під час пологів. Ніжки дитини опущені, комірцева зона та ручки вже вийшли
зовні, а голівка виходить завдяки застосуванню прийому Морісо – Смеллі – Вейта.
Виключено: те саме з використанням щипців для того, щоб дістати голівку плоду
(90470-04 [1339])

90470-04 Витягання плоду при сідничному передлежанні з накладанням акушерських
щипців до голівки
Витягання плоду при сідничному передлежанні визначається як ручне втручання при
асистуванні під час пологів.

РОЗРОДЖЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ КЕСАРЕВОГО РОЗТИНУ
1340

Кесарів розтин

Включено:

накладання акушерських щипців до голівки
ручне видалення плаценти
накладення швів на розриви матки при виконанні кесаревого розтину

Примітка: Призначення коду для «планового» або «екстреного» кесаревого розтину грунтується
на документації цих термінів, які містяться в картці хворого.
Якщо жоден із цих термінів не задокументований, призначте відповідний
код для «планового» кесаревого розтину.
У випадку суперечливості у документації (наприклад, якщо обидва терміни задокументовано),
призначайне відповідний код для «екстреного» кесаревого розтину.

ПОЛОГОДОПОМІЖНІ ПРОЦЕДУРИ
ОБСТЕЖЕННЯ
1341

Моніторинг плоду
Примітка:

Електронний моніторинг серцевої діяльності плоду вживається з метою
контролю за частотою його серцевих скорочень та реєстрації маткових
скорочень

16514-00 Внутрішній моніторинг плоду
Внутрішня кардіотокографія плоду [КТГ] (із застосуванням скальпового електроду)

16514-01 Зовнішній моніторинг плоду
▼0042
Зовнішня кардіотокографія плоду [КТГ]
Контрактильний стресовий тест
Нестресовий тест

1342

Маніпуляції щодо положення та передлежання плоду

16501-00 Зовнішній поворот плода
Виключено: те саме з внутрішнім поворотом плода (90471-04 [1342])

16501-01 Невдалий зовнішній поворот плода
90471-02 Внутрішній поворот плода
Виключено: те саме із зовнішнім поворотом плода (90471-04 [1342])

90471-03 Невдалий внутрішній поворот плода
90471-04 Комбінований внутрішній та зовнішній поворот плода
90471-05 Невдалий внутрішній та зовнішній поворот плода
90471-06 Ручний поворот голiвки плода
ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
1343
▼1551

Інші процедури, пов’язані з розродженням

90472-00 Епізіотомія
Відновлення рани після епізіотомії
Включено:

первинне відновлення

Виключено: вторинне відновлення (90481-00 [1344])

90473-00 Вправлення пуповини після випадання (пролапсу)
90474-00 Розріз шийки матки у рамках акушерської допомоги при розродженні
90475-00 Сімфізіотомія у рамках акушерської допомоги при розродженні
90476-00 Процедури на плоді для полегшення пологової діяльності при розродженні
Клейдотомія
Декапітація
плоду
Деструкція
Голкова пункція черепа при гідроцефалії

90477-00 Інші процедури акушерської допомоги при розродженні

ПІСЛЯПОЛОГОВІ ПРОЦЕДУРИ
ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)
1344

Післяпологове накладання швів

▼1551
16571-00 Накладення швів на існуючий акушерський розрив шийки матки
90479-00 Накладення швів на існуючий акушерський розрив піхви
Виключено: те саме з накладанням швів на промежину (16573-00, 90481-00 [1344])

90480-00 Накладення швів на існуючий акушерський розрив сечового міхура та/або уретри
без травми/розриву промежини
Виключено: накладення швів на розрив промежини третього або четвертого ступеня
(16573-00 [1344])

90480-01 Накладення швів на існуючий акушерський розрив прямої кишки та/або
сфінктеру анусабез травми/розриву промежини
Виключено: накладення швів на розрив промежини третього або четвертого ступеня
(16573-00 [1344])

90485-00 Інше накладення швів на існуючу акушерську рану або розрив без травми/розриву
промежини
Накладення швів на:
• маткову рану після кесаревого розтину у разі розходження шва
• існуючий акушерський:
• розрив:
• БДВ
• матки

• розрив матки
Виключено: повторне закриття абдомінальної рани після кесаревого розтину у разі
розходження шва (30403-03 [1000])

90481-00 Накладення швів на розрив промежини першого або другого ступеня
Вторинне відновлення епізіотомії
Накладення швів на існуючий акушерський розрив або травми промежини (включно) (з):
• вуздечкою статевих губ (фуршетом)
• статевими губами
• тазовим дном
• шкірою
• розривом/травмою піхви БДВ
• вульвою
Виключено: накладення швів тільки на розрив піхви (90479-00 [1344])

16573-00 Накладення швів на розрив промежини третього або четвертого ступеня
Накладення швів на розрив промежини з розривом/травмою піхви та:
• прямої кишки
• сфінктеру ануса
• підшкірних м'язів

ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
1345

Післяпологова евакуація порожнини матки

90482-00 Ручне видалення плаценти
Включено:

те саме під час надання акушерської допомоги при розродженні при
одноплідних пологах

16564-00 Післяпологова евакуація порожнини матки шляхом дилатації і кюретажу
Д і К для видалення залишків продуктів концепції після пологів
Виключено: те саме з аспіраційним кюретажем(16564-01 [1345])

16564-01 Післяпологова евакуація порожнини матки шляхом аспіраційного кюретажу
Аспіраційний кюретаж для видалення залишків продуктів концепції після пологів

1346

Корекція вивороту матки

16570-00 Мануальна корекція вивороту матки
Гідростатична корекція вивороту матки

16570-01 Хірургічна корекція вивороту матки
Включено:

1347

те саме абдомінальним доступом

Інші післяпологові процедури

90483-00 Ручне обстеження порожнини післяпологової матки
90484-00 Видалення післяопераційної гематоми промежини
Видалення гематоми після проведення:
• епізіотомії
• перінеорафії

90484-01 Видалення неопераційної гематоми промежини або піхви
90484-02 Видалення гематоми абдомінальної рани після кесаревого розтину
96228-00 Компресійний шов на матці при післяпологовій кровотечі
Шов по Б-Лінчу
Стягування шва на матці

16567-00 Інші заходи щодо зупинки післяпологової кровотечі

КЛАС 15

ПРОЦЕДУРИ НА СКЕЛЕТНО-М'ЯЗОВІЙ СИСТЕМІ
(БЛОКИ 1360-1580)
Примітка:
РЕПОЗИЦІЯ ПЕРЕЛОМУ/ВИВИХУ
Закрита репозиція-

включає корекцію вивиху/перелому без оперативного втручання
та додаткову зовнішню фіксацію

Закрит арепозиція з внутрішньою
фіксацією

включає корекцію вивиху/перелому без оперативного втручання
та внутрішню фіксацію. Включено те саме з додатковою
зовнішньою фіксацією

Відкрита репозиція -

включає корекцію вивиху/перелом ушляхом оперативного
втручання та застосування зовнішньої фіксації і обробку місця
відкритого перелому

Відкрита репозиція з
- внутрішньою
фіксацією

включає корекцію вивиху/перелому шляхом оперативного
виявлення та застосування внутрішньої фіксації. Включено те
саме з додатковою зовнішньою фіксацією та обробкою місця
відкритого перелому

Внутрішня фіксація -

Включено:

біоімплант
серкляж
інтрамедулярний цвях
несегментарна фіксація
(стрижень Харрінгтона)
спиця
пластина
кільцевий фіксатор
стрижень
фіксуючі гвинти (для фасеткових суглобів)
cегментарна фіксація (КД)(Двайер)
(Люк) (Цільке)
ковзаючий цвях
дріт

Зовнішня фіксація -

Включено:

бюгельні дуги
бандаж
скоба (ортез)
пов’язка
шарнірний пристрій
фіксація навколо кістки
гало-апарат
гіпсовий корсет («Мінерва»)
підтримуюча пов'язка, колосоподібна
шина (акрилова) (ковпачкова зубна) (з литого

металу) (срібло)
бинтування еластичним бинтом
шинування зубів дротом
Іммобілізація -

включає корекцію вивиху/перелому без репозиції шляхом
зовнішньої фіксації

ГОЛОВА
Включено:
кістки лицьового відділу
череп
скронево-нижньощелепний суглоб

ПРИКЛАДАННЯ, ВВЕДЕННЯ, ВИДАЛЕННЯ
1360

Процедури на голові, пов’язані з прикладанням, введенням або
видаленням

45865-00 Артроцентез скронево-нижньощелепного суглоба
Включено:

промивання

53400-00 Іммобілізація перелому верхньої щелепи без накладання шини
Закрита репозиція перелому верхньої щелепи

53403-00 Іммобілізація перелому нижньої щелепи без накладання шини
Закрита репозиція перелому нижньої щелепи

53410-00 Іммобілізація перелому виличної дуги
Закрита репозиція перелому виличної дуги

52096-00 Установка спиці або дроту у верхню щелепу, нижню щелепу або виличну дугу
Виключено: те саме з переломом (див.Алфавітний покажчик: Репозиція/перелом/за
локалізацією/з фіксацією)

52102-00 Видалення спиці, гвинта або дроту з верхньої щелепи, нижньої щелепи або
виличної дуги
45823-00 Видалення бюгельних дуг з верхньої або нижньої щелепи
РОЗРІЗ
1361

Зовнішня фіксація нижньої щелепи
Примітка:

Міжщелепна дротова фіксація — застосовується задля стабілізації
щелепи у новому положенні після реконструкції та включає фіксацію
окремих дротових елементів до верхніх та нижніх зубів, а потім
приєднання верхніх зубів до нижніх за допомогою дроту

52420-00 Зовнішня фіксація нижньої щелепи шляхом міжщелепної дротової фіксації
після реконструкції

Виключено: те саме у разі перелому (47756-00 [1366])

1362

Діагностичний розріз скронево-нижньощелепного суглоба
Включено:

мікрохірургічні методи

45861-00 Діагностичний розріз скронево-нижньощелепного суглоба
45863-00 Діагностичний розріз скронево-нижньощелепного суглоба з кондилектомією
або кондилотомією
45869-00 Діагностичний розріз скронево-нижньощелепного суглоба з хірургічним
втручанням на суглобовому меніску або капсулі
45871-00 Діагностичний розріз скронево-нижньощелепного суглоба з хірургічним
втручанням на суглобовому меніску, капсулі або виростку
45873-00 Діагностичний розріз скронево-нижньощелепного суглоба з хірургічним
втручанням на суглобовому дискуменіску, капсулі та виростку з
використанням клаптів тканини, трансплантата хряща або алотрансплантатів
(імплантів)
1363

Інші процедури, пов’язані з розрізом верхньої або нижньоїщелепи

45857-02 Артроскопічне розділення спайок скронево-нижньощелепного суглоба
ВИСІЧЕННЯ
1364

Пов’язані з висіченням процедури на верхній щелепі, нижній щелепі або
скронево-нижньощелепному суглобі

45855-00 Артроскопія скронево-нижньощелепного суглоба
Включено:

біопсія

45857-00 Артроскопія скронево-нижньощелепного суглоба з видаленням «суглобової
миші» (артремфіта)
45857-01 Хірургічна обробка скронево-нижньощелепного суглоба під артроскопічним
контролем
45829-00 Висічення горбистості верхньої щелепи
Редукція (зменшення) фіброзної або кісткової горбистості альвеолярного відростка
верхньої щелепи

45827-00 Висічення щелепно-під'язикового гребеня нижньої щелепи
Редукція (зменшення) щелепно-під'язикового гребеня нижньої щелепи

90603-00 Cеквестректомія верхньої щелепи
Включено:

тампонування антибіотиком
свердління кістки

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• кісткова трансплантація(48239-00, 48242-00 [1569])
• внутрішня фіксація (52096-00 [1360])

90603-01 Cеквестректомія нижньої щелепи
Включено:

тампонування антибіотиком
свердління кістки

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• кісткова трансплантація(48239-00, 48242-00 [1569])
• внутрішня фіксація (52096-00 [1360])

45867-00 Синовектомія скронево-нижньощелепного суглоба
45825-01 Висічення екзостозів верхньої або нижньої щелепи
РЕПОЗИЦІЯ
Примітка:

1365

Визначення закритих та відкритих репозицій у разі переломів та
вивихів надані на початку цього розділу

Репозиція перелому носової кістки
Включено:

лобова пазуха
назоетмоїдальний комплекс

47738-00 Закрита репозиція перелому носової кістки
Включено:

внутрішня фіксація

47741-00 Відкрита репозиція перелому носової кістки
Включено:

1366

остеотомія

Репозиція перелому нижньої або верхньої щелепи
Виключено: репозиція перелому альвеолярного відростка нижньої або верхньої
щелепи (90530 [1367])

47756-00 Закрита репозиція перелому нижньої щелепи з фіксацією
47777-00 Відкрита репозиція перелому нижньої щелепи
53425-00 Відкрита репозиція ускладненого перелому нижньої щелепи
Репозиція перелому нижньої щелепи із залученням тканин та органів (щелепнолицьової області), кровоносних судин або нервів

47789-00 Відкрита репозиція перелому нижньої щелепи з внутрішньою фіксацією
53429-00 Відкрита репозиція ускладненого перелому нижньої щелепи з внутрішньою
фіксацією
Репозиція перелому нижньої щелепи з використанням пластин(и) та залученням
тканин та органів (щелепно-лицьової області), кровоносних судин або нервів

47753-00 Закрита репозиція перелому верхньої щелепи з фіксацією
47774-00 Відкрита репозиція перелому верхньої щелепи
53424-00 Відкрита репозиція ускладненого перелому верхньої щелепи
Репозиція перелому верхньої щелепи із залученням тканин та органів (щелепнолицьової області), кровоносних судин або нервів

47786-00 Відкрита репозиція перелому верхньої щелепи з внутрішньою фіксацією
53427-00 Відкрита репозиція ускладненого перелому верхньої щелепи з внутрішньою
фіксацією
Репозиція перелому верхньої щелепиз використанням пластин(и) та залученням
тканин та органів (щелепно-лицьової області), кровоносних судин або нервів

1367

Репозиція перелому альвеолярного відростка нижньої або верхньої
щелепи

90530-00 Закрита репозиція перелому альвеолярного відростка нижньої або верхньої
щелепи
90530-01 Відкрита репозиція перелому альвеолярного відростка нижньої або верхньої
щелепи
1368

Репозиція перелому виличної кістки

47762-01 Закрита репозиція перелому виличної кістки з фіксацією
47762-00 Відкрита репозиція перелому виличної кістки
Включено:

вилична кістка
вилична дуга

47765-00 Відкрита репозиція перелому виличної кістки з зовнішньою фіксацією, 1
локалізація
47768-00 Відкрита репозиція перелому виличної кістки з зовнішньою фіксацією, 2
локалізації
47771-00 Відкрита репозиція перелому виличної кістки з зовнішньою фіксацією, 3
локалізації
47765-01 Відкрита репозиція перелому виличної кістки з внутрішньою фіксацією, 1
локалізація
47768-01 Відкрита репозиція перелому виличної кістки з внутрішньою фіксацією, 2
локалізації
47771-01 Відкрита репозиція перелому виличної кісткиз внутрішньою фіксацією, 3
локалізації
1369

Репозиція скронево-нижньощелепного суглоба

47000-00

Закрита репозиція вивиху скронево-нижньощелепного суглоба

53203-00 Відкрита репозиція вивиху скронево-нижньощелепного суглоба
1370

Репозиція перелому або вивиху іншої кістки лицьового відділу черепа
Виключено: репозиція перелому орбіти (45590, 45593 [1716])

90530-02 Закрита репозиція перелому кістки лицьового відділу черепа, не класифікована
в інших рубриках
90530-03 Відкрита репозиція перелому кістки лицьового відділу черепа,не
класифікована в інших рубриках
ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)
1371

Відновлювальні процедури на верхній щелепі, нижній щелепі або
скронево-нижньощелепному суглобі

45843-00 Збільшення альвеолярного відростка шляхом введення тканинного еспандера
45841-00 Збільшення альвеолярного відростка з використанням кісткового
трансплантата або алотрансплантата
45875-00 Стабілізація скронево-нижньощелепного суглоба
45877-00 Артродез скронево-нижньощелепного суглоба

ШИЯ І ГРУДНА КЛІТКА
Включено:

ребра
грудина

Виключено: шийний відділ хребта

ПРИКЛАДАННЯ, ВВЕДЕННЯ, ВИДАЛЕННЯ
1373

Процедури на шиї або грудній клітці, пов’язані з прикладанням,
введенням або видаленням

47471-00 Іммобілізація перелому ребра
Неоперативне лікування перелому ребра
Виключено: те саме з репозицією перелому/вивиху (90610 [1377])

38460-00 Видалення дроту для фіксації грудини
РОЗРІЗ
1374

Інші процедури, пов’язані з розрізом шиї або грудної клітки

48406-10 Остеотомія ребра

48409-10 Остеотомія ребра з внутрішньою фіксацією
34133-00 Cкаленотомія
50402-00 Розсічення грудинно-ключично-соскоподібного м'яза
Розділення грудинно-соскоподібного м'яза
Включено:

розсічення м'яких тканин

Примітка:

Проводиться для виправлення викривлення шиї

ВИСІЧЕННЯ
1375

Остектомія ребра

48406-11 Часткова остектомія ребра
48409-11 Часткова остектомія ребра з внутрішньою фіксацією
34136-00 Часткова остектомія першого ребра для декомпресії верхньої апертури грудної
клітки
48406-12 Тотальна остектомія ребра
48409-12 Тотальна остектомія ребра з внутрішньою фіксацією
34139-00 Тотальна остектомія шийного ребра для декомпресії верхньої апертури грудної
клітки
1376

Інші процедури на шиї або грудній клітці, пов’язані з висіченням

38464-00 Обробка рани після стернотомії
Включено:

кюретаж (вишкрібання) інфікованої кістки
видалення дроту для фіксації грудини

90603-02 Секвестректомія грудини
Включено:

тампонування антибіотиком
свердління кістки

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• кісткова трансплантація(48239-00, 48242-00 [1569])
• внутрішня фіксація (47921-00 [1554])

90603-03 Секвестректомія ребра
Включено:

тампонування антибіотиком
свердління кістки

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• кісткова трансплантація (48239-00, 48242-00 [1569])
• внутрішня фіксація (47921-00 [1554])

РЕПОЗИЦІЯ
Примітка:

1377

Визначення закритих та відкритих репозицій у разі переломів та
вивихів надані на початку цього розділу.

Репозиція перелому/вивиху шиї або грудної клітки
Включено:

внутрішня фіксація

47466-00 Закрита репозиція перелому грудини
47467-00 Відкрита репозиція перелому грудини
90610-00 Закрита репозиція ребра
90610-01 Відкрита репозиція ребра
ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)
1378

Відновлювальні процедури на шиї або грудній клітці

90596-00 Повторна фіксація грудини дротом
Виключено: те саме з повторним розкриттям середостіння (38466-00 [1379])

ПОВТОРНА ОПЕРАЦІЯ
1379

Пов’язані з повторною операцією процедури на шиї або грудній клітці

38466-00 Повторна операція на грудині з повторним розкриттям середостіння
Включено:

клапоть великого сальника
м'язовий повзучий клапоть
повторна дротова фіксація

ХРЕБЕТ (ХРЕБЕТНИЙ СТОВП)
Включено:

шийний відділ хребта
куприк
поперековий відділ хребта
крижі
грудний відділ хребта

ПРИКЛАДАННЯ, ВВЕДЕННЯ, ВИДАЛЕННЯ
1381

Іммобілізація перелому або вивиху хребта
Примітка:

Залучення спинного мозку може описуватися як патологія спинного
мозку

Виключено: те саме із закритою репозицією перелому/вивиху (47690-00, 47693-00
[1387])

47684-00 Іммобілізація перелому/вивиху хребта
47687-00 Іммобілізація перелому/вивиху хребта із залученнямспинного мозку
ВИСІЧЕННЯ
1382

Біопсія міжхребцевого диску та хребця

90602-00 Біопсія міжхребцевого диску
30093-00 Голкова біопсія хребця
Трепанобіопсія хребця

1383

Висічення хребця
Включено:

кісткова трансплантація

Примітка:

Залучення спинного мозку може описуватися як патологія спинного
мозку

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• внутрішня фіксація (48678-00, 48681-00, 48684-00, 48687-00, 48690-00 [1390])
• отримання матеріалу для трансплантації з окремого розрізу (47726-00 [1563])
• спондилодез (див. блок [1389])

48639-00 Висічення хребця
Вертебректомія БДВ

48639-01 Висічення хребця із залученням спинного мозку
Вертебректомія із залученням спинного мозку

1384

Резекція одним блоком ураженої ділянки м'яких тканин із залученням
крижів або хребта
Примітка:

Проводиться у разі деструктивного або злоякісного ураження м'яких
тканин, що з'явилося у або руйнує прилеглу ділянку коркового шару
кістки крижів або хребта

50221-01 Резекція одним блоком ураженої ділянки м'яких тканин із залученням крижів
50221-02 Резекція одним блоком ураженої ділянки м'яких тканин із залученням хребта
Виключено: те саме для крижів (50221-01 [1384])

50224-00 Резекція одним блоком ураженої ділянки м'яких тканин із залученням крижів з
реконструкцією та застосуванням протеза
50224-01 Резекція одним блоком ураженої ділянки м'яких тканин із залученням крижів з
реконструкцією та застосуванням алотрансплантата
50224-02 Резекція одним блоком ураженої ділянки м'яких тканин із залученням крижів з
реконструкцією та застосуванням аутотрансплантата

50224-03 Резекція одним блоком ураженої ділянки м'яких тканин із залученням хребта з
реконструкцією та застосуванням протеза
Виключено: те саме для крижів (50224-00 [1384])

50224-04 Резекція одним блоком ураженої ділянки м’яких тканин із залученням хребта з
реконструкцією та застосуванням алотрансплантата
Виключено: те саме для крижів (50224-01 [1384])

50224-05 Резекція одним блоком ураженої ділянки м’яких тканин із залученням хребта з
реконструкцією та застосуванням аутотрансплантата
Виключено: те саме для крижів (50224-02 [1384])

1385

Інші пов’язані з висіченням процедури на хребті (хребетному стовпі)

90603-04 Секвестректомія хребця
Включено:

тампонування антибіотиком
свердління кістки

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• кісткова трансплантація(48239-00, 48242-00 [1569])
• внутрішня фіксація (48684-00, 48687-00, 48690-00 [1390])

90603-05 Секвестректомія хребця із залученням спинного мозку
Включено:

тампонування антибіотиком
свердління кістки

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• кісткова трансплантація (48239-00, 48242-00 [1569])
• внутрішня фіксація (48684-00, 48687-00, 48690-00 [1390])

30672-00 Висічення куприка
Кокцігектомія

32036-00 Висічення ураження пресакрального відділу
Висічення ураження крижово-куприкового відділу
Виключено: крижово-куприкова тератома (43876-00, 43879-00 [1385])

43876-00 Висічення крижово-куприкової тератоми, задній доступ
43879-00 Висічення крижово-куприкової тератоми, задній та абдомінальний доступ
РЕПОЗИЦІЯ
Примітка:

1386

закритих та відкритих репозицій у разі переломів та вивихів надані на
початку цього розділу

Маніпуляції на хребті

48600-00 Маніпуляції на хребті

1387

Закрита репозиція перелому/вивиху хребта
Примітка:

Залучення спинного мозку може описуватися як патологія спинного
мозку

47696-00 Закрита репозиція перелому/вивиху хребта
47690-00 Закрита репозиція перелому/вивиху хребта з іммобілізацією
47693-00 Закрита репозиція перелому/вивиху хребта із залученням спинного мозку, з
іммобілізацією
1388

Відкрита репозиція перелому/вивиху хребта
Примітка:

Залучення спинного мозку може описуватися як патологія спинного
мозку

47699-00 Відкрита репозиція перелому/вивиху хребта
47699-01 Відкрита репозиція перелому/вивиху хребта з простою внутрішньою фіксацією
Включено:

несегментарна внутрішня фіксація

47699-02 Відкрита репозиція перелому/вивиху хребта з сегментарною внутрішньою
фіксацією
47702-00 Відкрита репозиція перелому/вивиху хребта із залученням спинного мозку
47702-01 Відкрита репозиція перелому/вивиху хребта із залученням спинного мозку, з
простою внутрішньою фіксацією
Включено:

несегментарна внутрішня фіксація

47702-02 Відкрита репозиція перелому/вивиху хребта із залученням спинного мозку, з
сегментарною внутрішньою фіксацією
ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)
1389

Спондилодез

▼1348
Включено:

кісткова трансплантація
жировий трансплантат
отримання матеріалу для трансплантації з того самого розрізу

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• декомпресія корінців спинномозкових нервів (ризоліз) (40330-00 [49])
• висічення хребця (48639 [1383])
• внутрішня фіксація (48678-00, 48681-00, 48684-00, 48687-00, 48690-00 [1390])
• отримання:
• кісткового трансплантата з окремого розрізу (47726-00 [1563])

• жиру для трансплантата з окремого розрізу (45018-04 [1666])

48660-00 Передній спондилодез, 1 рівень
Виключено: те саме з декомпресією шийного відділу спинного мозку(40332-00 [46])

48669-00 Передній cпондилодез ≥ 2 рівнів
Виключено: те саме з декомпресією шийного відділу спинного мозку(40335-00 [46])
блоків [1627] + [1600]

48642-00

Задній спондилодез, 1 або 2 рівня

48645-00 Задній спондилодез, ≥ 3рівнів
48648-00

Задньобоковий спондилодез, 1 або 2 рівня

48651-00 Задньобоковий спондилодез, ≥ 3рівнів
48654-00 Задній спондилодез з ламінектомією, 1 рівень
48657-00

Задній спондилодез з ламінектомією, ≥ 2рівнів

48654-01

Задньобоковий спондилодез з ламінектомією, 1 рівень

48657-01

Задньобоковий спондилодез з ламінектомією, ≥ 2рівнів

1390

Внутрішня фіксація хребта

▼1348
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• отримання:
• кісткового трансплантата з окремого розрізу (47726-00 [1563])
• жиру для трансплантатаз окремого розрізу (45018-04 [1666])
• спондилодез (див. блок [1389])

40316-00 Гвинтова фіксація зубовидного відростка хребця
Стабілізація другого шийного хребця

48678-00 Проста внутрішня фіксація хребта
Включено:
введення:
• фіксуючих гвинтів для фасеткових суглобів
• дротової петлі
Виключено: те саме з відкритою репозицією перелому/вивиху (47699-01, 47699-02,
47702-01, 47702-02 [1388])

48681-00

Несегментарна внутрішня фіксація хребта

48684-00 Сегментарна внутрішня фіксація хребта, 1 або 2 рівня
48687-00 Сегментарна внутрішня фіксація хребта, 3 або 4 рівнів

48690-00 Сегментарна внутрішня фіксація хребта, ≥ 5 рівнів
ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
1393

Інші спінальні процедури

▼ 1348
Включено:

жировий трансплантат

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• отримання жиру для трансплантата з окремого розрізу (45018-04 [1666])

35400-00 Вертебропластика, 1 тіло хребця
Введення (ін'єкція) поліметилметакрілату [ПММА] в 1 тіло хребця
Включено:

двостороння (біпедікулярна) ін'єкція

35400-01 Вертебропластика, ≥ 2 тіл хребця
Введення (ін'єкція) поліметилметакрілату [ПММА] у 2 або більше тіл хребця
Включено:

двостороння (біпедікулярна) ін'єкція

50616-00 Ревізія після спінальної процедури з налаштуванням спінальної фіксації
50616-01 Ревізія після спінальної процедури з видаленням спінальної фіксації
50616-02 Ревізія після спінальної процедури з використанням кісткового трансплантата
50620-00 Інша ревізія після спінальної процедури
Включено:

фузія
остеотомія

Включено:

акроміально-ключичний суглоб
ключиця
лопатка
грудинно-ключичний суглоб

ПЛЕЧЕ

ПРИКЛАДАННЯ, ВВЕДЕННЯ, ВИДАЛЕННЯ
1394

Процедури на плечі, пов’язані з прикладанням, введенням або видаленням

48927-00 Видалення плечового протеза
РОЗРІЗ
1395

Процедури, пов’язані з розрізом плеча

48945-00 Артроскопія плеча
Виключено: те саме з:

• біопсією (48945-01 [1396])
• хірургічною обробкою (48948-00 [1397])

48948-01

Артроскопічне видалення «суглобових мишей» з плеча
Артроскопічне видалення стороннього тіла з плеча

48912-00 Артротомія плеча
Включено:

видалення сторонніх тіл або «суглобових мишей»

90600-00 Артроскопічне усунення спайок або контрактури плеча
Виключено: те саме разом з будь-якою іншою процедурою на плечі, пов’язаною з
м'язово-скелетною системою - не кодується

90600-01 Усунення спайок або контрактури плечового суглоба
Виключено: те саме разом з будь-якою іншою процедурою на плечі, пов’язаною з
м'язово-скелетною системою - не кодується

48406-06 Остеотомія ключиці
Клавікотомія

48409-06 Остеотомія ключиці з внутрішньою фіксацією
Клавікотомія з внутрішньою фіксацією

48406-07 Остеотомія лопатки
48409-07 Остеотомія лопатки з внутрішньою фіксацією
ВИСІЧЕННЯ
1396

Біопсія плеча

48945-01 Артроскопічна біопсія плеча
1397

Синовектомія або хірургічна обробка рани на плечі

48948-00 Артроскопічнахірургічна обробка рани на плечі
48954-00 Артроскопічна синовектомія плеча
Включено:

усунення контрактури

48936-00 Синовектомія плеча
1398

Остеоектомія ключиці або лопатки

48406-08 Остеоектомія ключиці
Видалення ключиці (клавікулектомія)

48409-08 Остеоектомія ключиці з внутрішньою фіксацією
Видалення ключиці (клавікулектомія) з внутрішньою фіксацією

48406-09 Остеоектомія лопатки
Скапулектомія (видалення лопатки)

48409-09 Остеоектомія лопатки з внутрішньою фіксацією
Скапулектомія з внутрішньою фіксацією

1399

Ампутація плеча

44334-00 Міжлопатково-грудна (Interscapulothoracic) ампутація
Міжгрудино-лопаткова (Interthoracoscapular) ампутація

44331-00 Екзартикуляція плеча
1400

Інше висічення на плечі

48900-00 Висічення дзьобоподібно-акроміальної зв'язки
Виключено: те саме з:
• декомпресією субакроміального простору (48903-00 [1400])
• відновленням обертальної манжети плеча (48906-00, 48909-00 [1404])

48900-01 Висічення відкладення кальцію з обертальної манжети плеча
Виключено: те саме з відновленням обертальної манжети плеча (48906-00 [1404])

48951-00 Артроскопічна декомпресія субакроміального простору
Артроскопічна акроміопластика
Включено:

розсічення дзьобоподібно-акроміальної зв'язки

48903-00 Декомпресія субакроміального простору
Включено:

акроміонектомія
акроміопластика
висічення:
• акроміально-ключичного суглоба
• дзьобоподібно-акроміальної зв'язки
• дистальної ключиці

Виключено: те саме артроскопічним доступом (48951-00 [1400])
те саме з відновленням обертальної манжети плеча (48909-00 [1404])

50221-03 Резекція одним блоком ураженої ділянки м’яких тканин із залученням лопатки
Включено:

те саме із залученням плечового суглоба

Примітка:

Проводиться у разі деструктивного або злоякісного ураження м'яких
тканин, що з'явилося у або руйнує прилеглу ділянку коркового шару
кістки лопатки або плечового суглоба

Виключено: саме з реконструкцією та застосуванням протеза, алотрансплантата або
аутотрансплантата (50224 [1405])

90603-06 Секвестректомія ключиці

Включено:

тампонування антибіотиком
свердління кістки

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• кісткова трансплантація(48239-00, 48242-00 [1569])
• внутрішня фіксація (47921-00 [1554])

90603-07 Секвестректомія лопатки
Включено:

тампонування антибіотиком
свердління кістки

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• кісткова трансплантація (48239-00, 48242-00 [1569])
• внутрішня фіксація (47921-00 [1554])

РЕПОЗИЦІЯ
Примітка:

1401

Визначення закритих та відкритих репозицій у разі переломів та
вивихів надані на початку цього розділу

Репозиція перелому ключиці або плеча

47462-00 Закрита репозиція перелому ключиці
47462-01 Закрита репозиція перелому ключиці з внутрішньою фіксацією
47465-00 Відкрита репозиція перелому ключиці
47465-01 Відкрита репозиція перелому ключиці з внутрішньою фіксацією
47468-00

Відкрита репозиція перелому лопатки

47468-01 Відкрита репозиція перелому лопатки з внутрішньою фіксацією
1402

Репозиція вивиху ключиці, лопатки або плеча

47003-00 Закрита репозиція вивиху ключиці
Закрита репозиція вивиху:
• акроміально-ключичного
• грудинно-ключичного

суглоба

47006-00 Відкрита репозиція вивиху ключиці
Відкрита репозиція вивиху:
• акроміально-ключичного
• грудинно-ключичного

суглоба

47009-00 Закрита репозиція вивиху плеча
Закрита репозиція вивиху плечового суглоба

47009-01 Закрита репозиція вивиху плеча з внутрішньою фіксацією
Закрита репозиція вивиху плечового суглоба з внутрішньою фіксацією

47012-00 Відкрита репозиція вивиху плеча
Відкрита репозиція вивиху плечового суглоба

47012-01 Відкрита репозиція вивиху плеча з внутрішньою фіксацією
Відкрита репозиція вивиху плечового суглобаз внутрішньою фіксацією

ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)
1403

Артродез плеча

48939-00 Артродез плеча
48942-00 Артродез плеча з видаленням протеза
Включено:

1404

кісткова трансплантація
внутрішня фіксація

Інші відновлювальні процедури на плечі

48957-00 Артроскопічна стабілізація плеча
Включено:

відновлення або приєднання (знову) суглобової губи

Примітка:

Проводиться у разі рецидивуючих вивихів або багатоплощинної
нестабільності

48930-00 Стабілізація плеча
Включено:

відновлення або приєднання (знову) суглобової губи

Примітка:

Проводиться у разі рецидивуючих вивихів або багатоплощинної
нестабільності

48906-00 Відновлення обертальної манжети плеча
Включено:

висічення:
• відкладень кальцію з манжети
• дзьобоподібно-акроміальної зв'язки

Виключено: те саме артроскопічним або мінімально відкритим доступом (48960-00
[1405])
те саме з артропластикою плеча (48918-00 [1404])

48909-00 Відновлення обертальної манжети плеча з декомпресією субакроміального
простору
Включено:

акроміонектомія
акроміопластика
висічення:
• акроміально-ключичного суглоба
• дзьобоподібно-акроміальної зв'язки
• дистальної ключиці

Виключено: те саме артроскопічним або мінімально відкритим доступом (48960-00
[1405])

те саме з артропластикою плеча (48918-00 [1404])

48948-02 Артроскопічна хондропластика плеча
Артроскопічне мікрофракування плеча
48915-00 Геміартропластика плеча
48918-00 Тотальна артропластика плеча
Повна заміна плечового суглоба
Включено:

відновлення обертальної манжети плеча

Виключено: ревізія повної заміни плечового суглоба (48921-00, 48924-00 [1406])

90533-00 Інше відновлення плеча
Хондропластика плеча

РЕКОНСТРУКЦІЯ
1405

Процедури з реконструкції плеча

48960-00 Артроскопічне відновлення плеча
Включено:

акроміопластика
резекція акроміально-ключичного суглоба
відновлення обертальної манжети плеча

50224-06 Резекція одним блоком ураженої ділянки м’яких тканин із залученням лопатки
та реконструкцією із застосуванням протеза
Включено:

те саме із залученням плечового суглоба

Примітка:

Проводиться у разі деструктивного або злоякісного ураження м'яких
тканин, що з'явилося у або руйнує прилеглу ділянку коркового шару
кістки лопатки або плечового суглоба

50224-07 Резекція одним блоком ураженої ділянки м’яких тканин із залученням лопатки
та реконструкцією із застосуванням алотрансплантата
Включено:

те саме із залученням плечового суглоба

Примітка:

Проводиться у разі деструктивного або злоякісного ураження м'яких
тканин, що з'явилося у або руйнує прилеглу ділянку коркового шару
кістки лопатки або плечового суглоба

50224-08 Резекція одним блоком ураженої ділянки м’яких тканин із залученням лопатки
та реконструкцією із застосуванням аутотрансплантата

РЕВІЗІЯ

Включено:

те саме із залученням плечового суглоба

Примітка:

Проводиться у разі деструктивного або злоякісного ураження м'яких
тканин, що з'явилося у або руйнує прилеглу ділянку коркового шару
кістки лопатки або плечового суглоба

1406

Ревізійні процедури на плечі

48921-00 Ревізія тотальної артропластики плеча
Ревізія повної заміни плечового суглоба

48924-00 Ревізія тотальної артропластики плеча з пластикою лопатки або плечовоїкістки
кістковим трансплантатом
Ревізія повної заміни плечового суглоба з пластикою лопатки або плечової кістки
кістковим трансплантатом

ПЛЕЧОВА КІСТКА І ЛІКОТЬ
Включено:

рука (верхня кінцівка) БДВ
рука (плече)

ПРИКЛАДАННЯ, ВВЕДЕННЯ, ВИДАЛЕННЯ
1408

Іммобілізація перелому плечової кістки
Неоперативне лікування перелому плечової кістки

47423-00 Іммобілізація перелому проксимального відділу плечової кістки
47444-00 Іммобілізація перелому діафіза плечової кістки
47453-00 Іммобілізація перелому дистального відділу плечової кістки
1409

Інші процедури на плечовій кістці або лікті, пов’язані з прикладанням,
введенням або видаленням

90539-00 Імплантація протезу руки (верхньої кінцівки)
РОЗРІЗ
1410

Процедури, пов’язані з розрізом плечової кістки або ліктя

49118-00 Артроскопія ліктя
Виключено: те саме з:
• біопсією (49118-01 [1411])
• синовектомією (49109-00 [1412])

49100-00 Артротомія ліктя
49121-00 Свердління для виправлення дефекту ліктя під артроскопічним контролем
49121-01 Артроскопічне видалення «суглобових мишей» з ліктя
Артроскопічне видалення стороннього тіла з ліктя

49100-01 Видалення «суглобових мишей» з ліктя
Видалення стороннього тіла з ліктя

49121-04 Усунення контрактури ліктя під артроскопічним контролем
Розсічення контрактури ліктя під артроскопічним контролем
Усунення спайок на лікті під артроскопічним контролем

49100-02 Усунення контрактури ліктя
Розсічення контрактури ліктя
Усунення спайок на лікті

48412-00 Остеотомія плечової кістки
48415-00 Остеотомія плечової кістки з внутрішньою фіксацією
ВИСІЧЕННЯ
1411

Біопсія ліктя

49118-01 Артроскопічна біопсія ліктя
1412

Інші процедури на плечовій кістці або лікті, пов’язані з висіченням

49109-00 Артроскопічна синовектомія ліктя
49109-01 Синовектомія ліктя
48412-01 Остеоектомія плечової кістки
48415-01 Остеоектомія плечової кістки з внутрішньою фіксацією
44328-01 Ампутація на рівні верхньої частини руки
Включено:

плечова кістка

90535-00 Екзартикуляція ліктя
90603-08 Секвестректомія на плечовій кістці
Включено:

тампонування антибіотиком
свердління кістки

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• кісткова трансплантація(див. блок [1417])
• внутрішня фіксація (47921-00 [1554])

РЕПОЗИЦІЯ
Примітка:

1413

Визначення закритих та відкритих репозицій у разі переломів та
вивихів надані на початку цього розділу

Закрита репозиція перелому плечової кістки або ліктя

47426-00 Закрита репозиція перелому проксимального відділу плечової кістки

47426-01 Закрита репозиція перелому проксимального відділу плечової кістки з
внутрішньою фіксацією
47447-00 Закрита репозиція перелому діафіза плечової кістки
47451-00 Закрита репозиція перелому діафіза плечової кістки з внутрішньою фіксацією
Включено:

інтрамедулярна фіксація

47456-00 Закрита репозиція перелому дистального відділу плечової кістки
Включено:

виростковий перелом
надвиростковий перелом

плечової кістки

47456-01 Закрита репозиція перелому дистального відділу плечової кістки з
внутрішньою фіксацією
Включено:

1414

виростковий перелом
надвиростковий перелом

плечової кістки

Відкрита репозиція перелому плечової кістки або ліктя

47429-00 Відкрита репозиція перелому проксимального відділу плечової кістки
47429-01 Відкрита репозиція перелому проксимального відділу плечової кістки з
внутрішньою фіксацією
47432-00 Відкрита репозиція внутрішньо-суглобового перелому проксимального відділу
плечової кістки
47432-01

Відкрита репозиція внутрішньо-суглобового перелому проксимального відділу
плечової кісткиз внутрішньою фіксацією

47450-00 Відкрита репозиція перелому діафіза плечової кістки
47450-01 Відкрита репозиція перелому діафіза плечової кістки з внутрішньою фіксацією
Включено:

інтрамедулярна фіксація

47459-00 Відкрита репозиція перелому дистального відділу плечової кістки
47459-01 Відкрита репозиція перелому дистального відділу плечової кістки з
внутрішньою фіксацією
1415

Закрита репозиція вивиху плечової кістки або ліктя

47018-00 Закрита репозиція вивиху ліктя
Виключено: те саме з переломом діафіза променевої або ліктьової кістки (47385-00
[1427], 47386-00, 47386-02 [1432])

47018-01 Закрита репозиція вивиху ліктя з внутрішньою фіксацією

Виключено: те саме з переломом діафіза променевої або ліктьової кістки (47385-02
[1427], 47386-01, 47386-03 [1432])

47024-00 Закрита репозиція вивиху проксимального променево-ліктьового суглоба
47024-01 Закрита репозиція вивиху проксимального променево-ліктьового суглоба з
внутрішньою фіксацією
1416

Відкрита репозиція вивиху плечової кістки або ліктя

47021-00 Відкрита репозиція вивиху ліктя
47021-01 Відкрита репозиція вивиху ліктя з внутрішньою фіксацією
47027-00 Відкрита репозиція вивиху проксимального променево-ліктьового суглоба
47027-01 Відкрита репозиція вивихупроксимального променево-ліктьового суглоба з
внутрішньою фіксацією
ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)
1417

Пластика плечової кістки кістковим трансплантатом
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• отримання кісткового трансплантата з окремого розрізу (47726-00 [1563])

48212-00 Пластика плечової кістки кістковим трансплантатом
48215-00 Пластика плечової кістки кістковим трансплантатом з внутрішньою фіксацією
1418

Інші відновлювальні процедури на плечовій кістці або лікті

49121-02 Артроскопічна хондропластика ліктя
49121-03 Артроскопічна остеопластика ліктя
50405-00 Флексопластика ліктя
Транспозиція сухожилля до ліктя

49103-00 Стабілізація ліктя
49112-00

Заміна головки променевої кістки ліктьового суглоба із використанням частин,
виготовлених зі силастика

49106-00 Артродез ліктя
49115-00

Тотальна артропластика ліктя
Тотальна заміна ліктьового суглоба

90536-00 Інше відновлення ліктя
Хондропластика ліктя

РЕВІЗІЯ

1419

Ревізійні процедури на плечовій кістці або лікті

49116-00 Ревізія після артропластики ліктя
Включено:

видалення протеза

49117-00 Ревізія після артропластики ліктя з кістковим трансплантатом
Включено:

отримання кісткового трансплантата або протеза

ПЕРЕДПЛІЧЧЯ
Включено:

ліктьовий відросток
променева кістка
променева та ліктьова кістка із залученням зап'ястя
ліктьова кістка

Виключено: рука (плече) БДВ

ПРИКЛАДАННЯ, ВВЕДЕННЯ, ВИДАЛЕННЯ
1421

Іммобілізація перелому діафіза та дистального відділу променевої або
ліктьової кістки
Неоперативне лікування перелому діафіза та дистального відділу променевої кістки

47360-00 Іммобілізація перелому дистального відділу променевої кістки
47378-00 Іммобілізація перелому діафіза променевої кістки
47360-01 Іммобілізація перелому дистального відділу ліктьової кістки
47378-01 Іммобілізація перелому діафіза ліктьової кістки
47387-00 Іммобілізація перелому діафіза променевої та ліктьової кістки
РОЗРІЗ
1423

Розріз фасції передпліччя

47981-00 Декомпресійна фасціотомія передпліччя
47975-00 Декомпресійна фасціотомія передпліччя для лікування гострого синдрому
тривалого здавлення (crush-синдрому)
Декомпресійна фасціотомія передпліччя для лікування травматичного синдрому
тривалого здавлення (crush-синдрому)

47978-00 Декомпресійна фасціотомія передпліччя для лікування хронічного синдрому
тривалого здавлення (crush-синдрому)
1424

Розріз променевої або ліктьової кістки

Включено:

клиноподібна остеотомія

48406-02 Остеотомія променевої кістки
48409-02 Остеотомія променевої кістки з внутрішньою фіксацією
48406-04 Остеотомія ліктьової кістки
48409-04 Остеотомія ліктьової кістки з внутрішньою фіксацією
1425

Інші процедури, пов’язані з розрізом передпліччя

90540-00 Теноліз сухожилля згиначів або розгиначів передпліччя або зап'ястя
ВИСІЧЕННЯ
1426

Процедури на передпліччі, пов’язані з висіченням

46342-00

Синовектомія дистального променево-ліктьового суглоба

48406-03 Остеоектомія променевої кістки
48409-03 Остеоектомія променевої кістки з внутрішньою фіксацією
48406-05 Остеоектомія ліктьової кістки
48409-05

Остеоектомія ліктьової кістки з внутрішньою фіксацією

44328-00 Ампутація на рівні передпліччя
90603-09 Секвестректомія променевої кістки
Включено:

тампонування антибіотиком
свердління кістки

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• кісткова трансплантація(див. блок [1435])
• внутрішня фіксація (47921-00 [1554])

90603-10 Секвестректомія ліктьової кістки
Включено:

тампонування антибіотиком
свердління кістки

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• кісткова трансплантація(див. блок [1435])
• внутрішня фіксація (47921-00 [1554])

РЕПОЗИЦІЯ
Примітка:

Визначення закритих та відкритих репозицій у разі переломів та
вивихів надані на початку цього розділу

1427

Закрита репозиція перелому променевої кістки

47405-00 Закрита репозиція перелому головки або шийки променевої кістки
47405-01 Закрита репозиція перелому головки або шийки променевої кістки з
внутрішньою фіксацією
47381-00 Закрита репозиція перелому діафіза променевої кістки
Виключено: те саме з:
• вивихом (47385-00 [1427])
• ліктьовою кісткою (47390-00 [1431])

47381-02 Закрита репозиція перелому діафіза променевої кістки з внутрішньою
фіксацією
Виключено: те саме з:
• вивихом (47385-02 [1427])
• ліктьовою кісткою (47390-01 [1431])

47385-00 Закрита репозиція перелому діафіза променевої кістки з вивихом
Включено:

вивих:
• дистального променево-ліктьового суглоба
• проксимального плече-променевого суглоба

47385-02 Закрита репозиція перелому діафіза променевої кістки з вивихом та з
внутрішньою фіксацією
Включено:

вивих:
• дистального променево-ліктьового суглоба
• проксимального плече-променевого суглоба

47363-00 Закрита репозиція перелому дистального відділу променевої кістки
Включено:

перелом:
• Бартона
• Коллеса
• Сміта

47363-02 Закрита репозиція перелому дистального відділу променевої кістки з
внутрішньою фіксацією
Включено:

1428

перелом:
• Бартона
• Коллеса
• Сміта

Закрита репозиція перелому ліктьової кістки або ліктьового відростка

47396-00 Закрита репозиція перелому ліктьового відростка
47396-01 Закрита репозиція перелому ліктьового відростка з внутрішньою фіксацією

47381-01 Закрита репозиція перелому діафіза ліктьової кістки
Виключено: те саме з:
• вивихом (47385-01 [1428])
• променевою кісткою (47390-00 [1431])

47381-03 Закрита репозиція перелому діафіза ліктьової кістки з внутрішньою фіксацією
Виключено: те саме з:
• вивихом (47385-03 [1428])
• променевою кісткою (47390-01 [1431])

47385-01 Закрита репозиція перелому діафіза ліктьової кістки з вивихом
Включено:

вивих:
• дистального променево-ліктьового суглоба
• проксимального плече-променевого суглоба

47385-03 Закрита репозиція перелому діафіза ліктьової кістки з вивихом та з
внутрішньою фіксацією
Включено:

вивих:
• дистального променево-ліктьового суглоба
• проксимального плече-променевого суглоба

47363-01 Закрита репозиція перелому дистального відділу ліктьової кістки
47363-03 Закрита репозиція перелому дистального відділу ліктьової кістки з
внутрішньою фіксацією
1429

Відкрита репозиція перелому променевої кістки

47408-00 Відкрита репозиція перелому головки або шийки променевої кістки
47408-01 Відкрита репозиція перелому головки або шийці променевої кістки з
внутрішньою фіксацією
47384-00 Відкрита репозиція перелому діафіза променевої кістки
Виключено: те саме з:
• вивихом (47386-00 [1432])
• ліктьовою кісткою (47393-00 [1431])

47384-02 Відкрита репозиція перелому діафіза променевої кістки з внутрішньою
фіксацією
Виключено: те саме з:
• вивихом (47386-01 [1432])
• ліктьовою кісткою (47393-01 [1431])

47366-00 Відкрита репозиція перелому дистального відділу променевої кістки
47366-02 Відкрита репозиція перелому дистального відділу променевої кістки з
внутрішньою фіксацією

1430

Відкрита репозиція перелому ліктьової кістки або ліктьового відростка

47399-00 Відкрита репозиція перелому ліктьового відростка
47399-01 Відкрита репозиція перелому ліктьового відростка з внутрішньою фіксацією
47402-00 Відкрита репозиція перелому ліктьового відростка з частковою остеоектомією
фрагмента ліктьового відростка
Включено:

реплантація сухожилля

47402-01 Відкрита репозиція перелому ліктьового відростка з частковою остеоектомією
фрагмента ліктьового відростка та внутрішньою фіксацією
Включено:

реплантація сухожилля

47384-01 Відкрита репозиція перелому діафіза ліктьової кістки
Виключено: те саме з:
• вивихом (47386-02 [1432])
• променевою кісткою (47393-00 [1431])

47384-03 Відкрита репозиція перелому діафіза ліктьової кістки з внутрішньою фіксацією
Виключено: те саме з:
• вивихом (47386-03 [1432])
• променевою кісткою (47393-01 [1431])

47366-01 Відкрита репозиція перелому дистального відділу ліктьової кістки
47366-03 Відкрита репозиція перелому дистального відділу ліктьової кістки з
внутрішньою фіксацією
1431

Репозиція перелому діафіза променевої кістки та ліктьової кістки

47390-00 Закрита репозиція перелому діафіза променевої кістки та ліктьової кістки
47390-01 Закрита репозиція перелому діафіза променевої кістки та ліктьової кістки з
внутрішньою фіксацією
47393-00 Відкрита репозиція перелому діафіза променевої кістки та ліктьової кістки
47393-01 Відкрита репозиція перелому діафіза променевої кістки та ліктьової кістки з
внутрішньою фіксацією
1432

Відкрита репозиція перелому діафіза променевої кістки або ліктьової
кістки з вивихом
Включено:

вивих:
• дистального променево-ліктьового суглоба
• проксимального плече-променевого суглоба

47386-00 Відкрита репозиція перелому діафіза променевої кістки з вивихом

47386-01 Відкрита репозиція перелому діафіза променевої кістки з вивихом та з
внутрішньою фіксацією
47386-02 Відкрита репозиція перелому діафіза ліктьової кістки з вивихом
47386-03 Відкрита репозиція перелому діафіза ліктьової кістки з вивихом та з
внутрішньою фіксацією
1433

Репозиція вивиху променевої або ліктьової кістки

47024-02 Закрита репозиція вивиху дистального променево-ліктьового суглоба
Виключено: те саме з переломом:
• променевої кістки(47385 [1427])
• ліктьової кістки (47385 [1428])

47024-03 Закрита репозиція вивиху дистального променево-ліктьового суглоба з
внутрішньою фіксацією
Виключено: те саме з переломом:
• променевої кістки (47385 [1427])
• ліктьової кістки (47385 [1428])

47027-02 Відкрита репозиція вивиху дистального променево-ліктьового суглоба
Виключено: те саме з переломом:
• променевої кістки (47386-00, 47386-01 [1432])
• ліктьової кістки (47386-02, 47386-03 [1432])

47027-03 Відкрита репозиція вивиху дистального відділу променево-ліктьового суглоба з
внутрішньою фіксацією
Виключено: те саме з переломом:
• променевої кістки (47386-00, 47386-01 [1432])
• ліктьової кістки (47386-02, 47386-03 [1432])

1434

Репозиція при відриві епіфізу променевої кістки або ліктьової кістки
Включено:

внутрішня фіксація

90541-00 Закрита репозиція при відриві епіфізу променевої або ліктьової кістки
90541-01 Відкрита репозиція при відриві епіфізу променевої або ліктьової кістки
ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)
1435

Пластика передпліччя кістковим трансплантатом
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• отримання кісткового трансплантата з окремого розрізу (47726-00 [1563])

48224-00 Пластика променевої або ліктьової кістки кістковим трансплантатом

48227-00 Пластика променевої або ліктьово їкістки кістковим трансплантатом з
внутрішньою фіксацією
48218-00 Пластика променевої та ліктьової кістки кістковим трансплантатом
48221-00 Пластика променевої та ліктьової кістки кістковим трансплантатом з
внутрішньою фіксацією
1436

Інші відновлювальні процедури на передпліччі

90597-00 Заміна дистального відділу ліктьової кістки із використанням частин,
виготовлених з силастика
ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
1438
50399-00

Інші процедури на передпліччі
Централізація передпліччя при аплазії або дисплазії променевої кістки
Процедура для лікування косорукості
Радіалізація передпліччя при аплазії або дисплазії променевої кістки

КИСТЬ РУКИ, ЗАП'ЯСТЯ
Включено:

п'ястно-зап'ястний суглоб
зап'ястя (carpus) БДВ
палець
зап'ястя руки БДВ

ПРИКЛАДАННЯ, ВВЕДЕННЯ, ВИДАЛЕННЯ
1439

Процедури на кисті руки або зап'ясті, пов’язані з прикладанням,
введенням або видаленням

46414-00

Введення штучного протеза сухожилля (кисті)
Включено:

те саме перед пересадкою сухожилля

РОЗРІЗ
1440

Процедури, пов’язані з розрізом м'язів, сухожиль або фасцій кисті руки

46519-00 Розріз та дренування серединного долонного простору, тенара або гіпотенара
кисті
46525-00 Розріз та дренування у разі пароніхії
Розріз та дренування у разі інфекцій м’яких тканин кисті

46522-00 Розріз та дренування піхви сухожилля згинача пальців
90545-00 Розріз м'яких тканин кисті
Розсічення м'язів кисті
Міотомія кисті
Тенотомія кисті БДВ

46456-00 Черезшкірна тенотомія пальця
46363-00 Розсічення піхви сухожилля кисті
Розріз піхви сухожилля:
• кисті
• зап'ястя
Розсічення:
• піхви сухожилляза п'ястя
• «клацаючого пальця»
Примітка:

Проводиться при стенозуючому тендовагініті

47981-02 Декомпресійна фасціотомія кисті
Декомпресійна фасціотомія міжкісткового м'язового простору кисті

46366-00 Підшкірна фасціотомія при контрактурі Дюпюітрена
46381-00 Розсічення капсули міжфалангового суглобапри контрактурі Дюпюітрена
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• фасціотомія або фасціектомія долонного апоневрозу (46366-00 [1440], 46369-00,
46372-00, 46375-00, 46378-00 [1447], 46387-00, 46390-00, 46393-00 [1471])

90544-00 Розділення спайок на кисті
Вивільнення від спайок кисті:
• фасцій
• м'язів
• сухожиль БДВ
Виключено: теноліз сухожилля кисті:
• розгиначів (46450-00 [1440])
• згиначів (46453-00 [1440])

46453-00 Теноліз сухожиль згиначів кисті
46450-00 Теноліз сухожиль розгиначів кисті
1441

Процедури, пов’язані з розрізом кістки кисті

46396-00 Остеотомія пальця
46399-00 Остеотомія пальця з внутрішньою фіксацією
46396-01 Остеотомія п’ясткової кістки
46399-01 Остеотомія п’ясткової кістки з внутрішньою фіксацією
1442

Процедури, пов’язані з розрізом суглоба кисті

46327-00 Артротомія міжфалангового суглоба кисті
46327-01 Артротомія п’ястно-фалангового суглоба

1443

Процедури, пов’язані з розрізом зап'ястя
Виключено: розріз піхви сухожилля зап'ястя (46363-00 [1440])

49218-00 Артроскопія зап'ястя
Виключено: те саме з:
• біопсією (49218-01 [1444])
• хірургічною обробкою (49224-00 [1451])
• синовектомією (49224-01 [1451])

49221-00 Свердління для виправлення дефекту зап'ястя під артроскопічним контролем
49221-01 Артроскопічне видалення «суглобових мишей» із зап'ястя
Артроскопічне видалення стороннього тіла із зап'ястя

49212-00 Артротомія зап'ястя
Видалення «суглобових мишей» або стороннього тіла із зап'ястя

49221-02 Артроскопічне усунення спайок зап'ястя
48406-13 Остеотомія кістки зап'ястя
48409-13 Остеотомія кістки зап'ястя з внутрішньою фіксацією
ВИСІЧЕННЯ
1444

Біопсія зап'ястя

49218-01 Артроскопічна біопсія зап'ястя
1445

Синовектомія суглоба кисті

46336-00 Синовектомія міжфалангового суглоба кисті
46336-01 Синовектомія метакарпального суглоба
46342-01 Синовектомія п'ястно-зап'ястного суглоба
1446

Синовектомія сухожилля кисті або зап'ястя

46348-00 Синовектомія сухожилля згинача, 1 палець
46351-00 Синовектомія сухожиль згиначів, 2 пальця
46354-00 Синовектомія сухожиль згиначів, 3 пальця
46357-00 Синовектомія сухожиль згиначів, 4 пальця
46360-00 Синовектомія сухожиль згиначів, ≥ 5 пальців
Включено:

розсічення нервів

46339-00 Синовектомія сухожилля згиначів або розгиначів кисті
Синовектомія сухожилля згиначів або розгиначів зап'ястя

1447

Фасціектомія при контрактурі Дюпюітрена
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• фасціотомія (46366-00 [1440])
• відновлення місцевого шкірного клаптя (46384-00 [1467])
• розсічення капсули міжфалангового суглоба (46381-00 [1440])
• пластика за методом зустрічних трикутників (46384-00 [1467])
Виключено: те саме у випадку ревізії (46387-00, 46390-00, 46393-00 [1471])

46369-00 Висічення долонного апоневрозу (фасціектомія) при лікуванні контрактури
Дюпюітрена
Висічення долонного апоневрозу (фасціектомія) БДВ

46372-00 Висічення долонного апоневрозу (фасціектомія) при лікуванні контрактури
Дюпюітрена із залученням 1 пальця (променя)
46375-00 Висічення долоневого апоневрозу (фасціектомія) при лікуванні контрактури
Дюпюітрена із залученням 2 пальців (променів)
46378-00 Висічення долоневого апоневрозу (фасціектомія) при лікуванні контрактури
Дюпюітрена із залученням ≥ 3 пальців (променів)
1448

Ампутація зап'ястя, кисті або пальця

46464-00 Повна ампутація зайвого пальця на кисті
46465-00 Ампутація пальця
Виключено: ампутація кінчика пальця (стосовно конкретної процедури див.
Алфавітний покажчик, тобто Остектомія; Висічення/м'які тканини)

46480-00 Ампутація пальця включаючи п'ясткову кістку
44328-02 Екзартикуляція на рівні кисті
44325-00 Ампутація на рівні середньо-зап'ясткового суглоба
44325-01 Трансметакарпальна ампутація
1449

Інші пов’язані з висіченням процедури на кістках кисті руки

46396-02 Остеоектомія пальця
46399-02 Остеоектомія пальця з внутрішньою фіксацією
46396-03 Остеоектомія п’ястної кістки
47933-00 Висічення екзостозів на кістках кисті руки

46510-00 Оперативне лікування у разі макродактилії
50396-00 Розсічення фаланги
Включено:

1450

реконструкція:
• суглоба
• зв’язки

Інші процедури на кисті, пов’язані з висіченням

46336-02 Капсулектомія міжфалангового суглоба кисті
46336-03 Капсулектомія п'ястно-фалангового суглоба
46336-04 Хірургічна обробка міжфалангового суглоба кисті
46336-05 Хірургічна обробка п'ястно-фалангового суглоба
90603-12 Секвестректомія п'ястка (metacarpus)
Включено:

тампонування антибіотиком
свердління кістки

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• кісткова трансплантація(48239-00, 48242-00 [1569])
• внутрішня фіксація (47921-00 [1554])

90603-13 Секвестректомія фаланги кисті
Включено:

тампонування антибіотиком
свердління кістки

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• кісткова трансплантація(46402-01, 46405-01 [1461])
• внутрішня фіксація (47921-00 [1554])

1451

Інші процедури на кисті, пов’язані з висіченням

49224-00 Хірургічна обробка зап'ястя під артроскопічним контролем
49224-01 Артроскопічна синовектомія зап'ястя
Виключено: синовектомія сухожилля зап'ястя (46339-00 [1446])

48406-14 Остеоектомія кістки зап'ястя
48409-14 Остеоектоміякістки зап'ястя з внутрішньою фіксацією
90603-11 Секвестректомія зап'ястя (carpus)
Включено:

тампонування антибіотиком
свердління кістки

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• кісткова трансплантація(48239-00, 48242-00 [1569])
• внутрішня фіксація (47921-00 [1554])

РЕПОЗИЦІЯ
Примітка:

1452

Визначення закритих та відкритих репозицій у разі переломів та
вивихів надані на початку цього розділу

Закрита репозиція перелому зап'ястя (carpus)

47348-00 Закрита репозиція перелому зап'ястя
47348-01 Закрита репозиція перелому зап'ястя з внутрішньою фіксацією
473 54-00 Закрита репозиція перелому човноподібної кістки зап'ястя
47354-01 Закрита репозиція перелому човноподібної кістки зап'ястя з внутрішньою
фіксацією
1453

Закрита репозиція перелому п'ястка кисті

47336-00 Закрита репозиція перелому п'ястка кисті
47336-01 Закрита репозиція перелому п'ястка кисті з внутрішньою фіксацією
47339-00 Закрита репозиція внутрішньосуглобового перелому п'ястка кисті
47339-01 Закрита репозиція внутрішньосуглобового перелому п'ястка кисті з
внутрішньою фіксацією
1454

Закрита репозиція фаланги кисті

47324-00 Закрита репозиція перелому проксимальної фаланги кисті
47324-01 Закрита репозиція перелому проксимальної фаланги кисті з внутрішньою
фіксацією
47327-00 Закрита репозиція внутрішньосуглобового перелому проксимальної фаланги
кисті
47327-01 Закрита репозиція внутрішньосуглобового перелому проксимальної фаланги
кисті з внутрішньою фіксацією
47312-00 Закрита репозиція перелому середньої фаланги кисті
47312-01 Закрита репозиція перелому середньої фаланги кисті з внутрішньою фіксацією
47315-00 Закрита репозиція внутрішньосуглобового перелому середньої фаланги кисті
47315-01 Закрита репозиція внутрішньосуглобового перелому середньої фаланги кисті з
внутрішньою фіксацією

47300-00 Закрита репозиція перелому дистальної фаланги кисті
47300-01 Закрита репозиція перелому дистальної фаланги кисті з внутрішньою
фіксацією
47303-00 Закрита репозиція внутрішньосуглобового перелому дистальної фаланги кисті
47303-01 Закрита репозиція внутрішньосуглобового перелому дистальної фаланги кисті
з внутрішньою фіксацією
1455

Відкрита репозиція перелому зап'ястя (carpus)

47351-00 Відкрита репозиція перелому зап'ястя
47351-01 Відкрита репозиція перелому зап'ястя з внутрішньою фіксацією
47357-00 Відкрита репозиція перелому човноподібної кістки зап'ястя
47357-01 Відкрита репозиція перелому човноподібної кістки зап'ястя з внутрішньою
фіксацією
1456

Відкрита репозиція перелому п'ястка кисті

47342-00 Відкрита репозиція перелому п'ястка кисті
47342-01 Відкрита репозиція перелому п'ястка кисті з внутрішньою фіксацією
47345-00 Відкрита репозиція внутрішньосуглобового перелому п'ястка кисті
47345-01 Відкрита репозиція внутрішньосуглобового перелому п'ястка кисті з
внутрішньою фіксацією
1457

Відкрита репозиція перелому фаланги кисті

47330-00 Відкрита репозиція перелому проксимальної фаланги кисті
47330-01 Відкрита репозиція перелому проксимальної фаланги кисті з внутрішньою
фіксацією
47333-00 Відкрита репозиція внутрішньосуглобового перелому проксимальної фаланги
кисті
47333-01 Відкрита репозиція внутрішньосуглобового перелому проксимальної фаланги
кисті з внутрішньою фіксацією
47318-00 Відкрита репозиція перелому середньої фаланги кисті
47318-01 Відкрита репозиція перелому середньої фаланги кисті з внутрішньою
фіксацією
47321-00 Відкрита репозиція внутрішньосуглобового перелому середньої фаланги кисті

47321-01 Відкрита репозиція внутрішньосуглобового перелому середньої фаланги кисті
з внутрішньою фіксацією
47306-00 Відкрита репозиція перелому дистальної фаланги кисті
47306-01 Відкрита репозиція перелому дистальної фаланги кисті з внутрішньою
фіксацією
47309-00 Відкрита репозиція внутрішньосуглобового перелому дистальної фаланги кисті
47309-01 Відкрита репозиція внутрішньосуглобового перелому дистальної фаланги кисті
з внутрішньою фіксацією
1458

Закрита репозиція вивиху суглоба кисті

47030-00 Закрита репозиція вивиху зап'ястя (carpus)
47030-02 Закрита репозиція вивиху п'ястно-зап'ястного суглоба
47042-00 Закрита репозиція вивиху п'ястно-фалангового суглоба
47036-00 Закрита репозиція вивиху міжфалангового суглоба кисті
1459

Відкрита репозиція вивиху суглобакисті

47033-00 Відкрита репозиція вивиху зап'ястя (carpus)
47033-01 Відкрита репозиція вивиху п'ястно-зап'ястного суглоба
47045-00 Відкрита репозиція вивиху п'ястно-фалангового суглоба
47039-00 Відкрита репозиція вивиху міжфалангового суглоба кисті
ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)
1460

Артродез кисті

49203-00 Артродез міжзап'ястного суглоба
Включено:
кісткова трансплантація
Отримання матеріалу для трансплантації з того самого розрізу
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• отримання кісткового трансплантата з окремого розрізу (47726-00 [1563])

46303-00 Артродез п'ястно-зап'ястного суглоба
46300-00 Артродез міжфалангового суглоба кисті
46300-01 Артродез п'ястно-фалангового суглоба
1461

Кісткова трансплантація в області зап'ястя, п'ястка або фаланги кисті

Включено:

отримання кісткового трансплантата з того самого розрізу

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• отримання кісткового трансплантата з окремого
• розрізу (47726-00 [1563])

48230-00 Пластика човноподібної кістки кістковим трансплантатом
48233-00 Пластика човноподібної кістки кістковим трансплантатом з внутрішньою
фіксацією
48236-00 Пластика човноподібної кістки кістковим трансплантатом з внутрішньою
фіксацією та остеотомією
46402-00 Пластика п’ясткової кістки кістковим трансплантатом
46405-00 Пластика п’ясткової кістки кістковим трансплантатом з внутрішньою
фіксацією
46402-01 Пластика фаланги кисті кістковим трансплантатом
46405-01 Пластика фаланги кисті кістковим трансплантатом з внутрішньою фіксацією
1462

Артропластика міжфалангового суглоба кисті
Геміартропластика
Тотальна артропластика
Тотальна заміна суглоба
Включено:

фалангового суглоба кисті

синовектомія
транспозиція або виправлення положення сухожилля

46309-00 Артропластика міжфалангового суглоба кисті, 1 суглоб
46312-00 Артропластика міжфалангового суглоба кисті, 2 суглоба
46315-00 Артропластика міжфалангового суглоба кисті, 3 суглоба
46318-00 Артропластика міжфалангового суглоба кисті, 4 суглоба
46321-00 Артропластика міжфалангового суглоба кисті, ≥ 5 суглобів
1463

Артропластика п’ястно-фалангового суглоба

46309-01 Артропластика п’ястно-фалангового суглоба, 1 суглоб
46312-01 Артропластика п’ястно-фалангового суглоба, 2 суглоба
46315-01 Артропластика п’ястно-фалангового суглоба, 3 суглоба
46318-01 Артропластика п’ястно-фалангового суглоба, 4 суглоба
46321-01 Артропластика п’ястно-фалангового суглоба, ≥ 5 суглобів

1464

Інша артропластика суглобів фаланг кисті
Включено:

виправлення положення при транспозиції сухожилля 1 промені

46306-00 Інтерпозиційна артропластика міжфалангового суглоба кисті
46306-01 Інтерпозиційна артропластика п’ястно-фалангового суглоба
46307-00 Артропластика міжфалангового суглоба кисті через долонний доступ
46307-01 Артропластика п’ястно-фалангового суглоба кисті через долонний доступ
1465

Відновлення зв'язки або капсули суглобів фаланг кисті

46330-00 Відновлення зв'язки або капсули міжфалангового суглоба кисті
46333-00 Відновлення зв'язки або капсули міжфалангового суглоба кисті із
застосуванням вільного клаптика тканини трансплантата або імплантата
46330-01 Відновлення зв'язки або капсули п’ястно-фалангового суглоба
46333-01 Відновлення зв'язки або капсули п’ястно-фалангового суглоба із застосуванням
вільного клаптика тканини трансплантата або імплантата
1466

Відновлення сухожилля кисті
Відновлення сухожилля зап'ястя

46417-00 Транспозиція сухожилля кисті
Трансплантація сухожилля кисті

46426-00 Первинне відновлення сухожиль згиначів кисті, проксимальних по
відношенню до анулярної зв’язки 1-го пальця [A1]
46429-00 Вторинне відновлення сухожиль згиначів кисті, проксимальних по відношенню
до анулярної зв’язки 1-го пальця [A1]
46432-00 Первинне відновлення сухожиль згиначів кисті, дистальних по відношенню до
анулярної зв’язки 1-го пальця [A1]
46435-00 Вторинне відновлення сухожиль згиначів кисті, дистальних по відношенню до
анулярної зв’язки 1-го пальця [A1]
46420-00 Первинне відновлення сухожиль розгиначів кисті
46423-00 Вторинне відновлення сухожиль розгиначів кисті
1467

Інші відновлювальні процедури на кисті

46504-00 Транспозиція острівцевого нейроваскулярного клаптя на кисть руки для
забезпечення іннервації подушок пальців
46507-00 Транспозиція пальців (променів) кисті на судинній ніжці
Транспозиція пальців (променів) кисті на судинній ніжці

46384-00 Відновлення місцевого шкірного клаптя при контрактурі Дюпюітрена
Пластика за методом зустрічних трикутників
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• фасціектомія (46369-00, 46372-00, 46375-00, 46378-00 [1447], 46387-00, 46390-00,
46393-00 [1471])
• фасціотомія (46366-00 [1440])

46492-00 Корекція контрактури пальців кисті
Включено:

м’які тканини БДВ

Виключено: корекція контрактури Дюпюітрена:
• фасціектомія (46369-00, 46372-00, 46375-00,46378-00 [1447])
• фасціотомія(46366-00 [1440])
• виділення/вивільнення суглобової капсули(46381-00 [1440])

47963-02 Відновлення сухожилля кисті, не класифіковане в інших рубриках
Тенопластика кисті БДВ

90547-00 Відновлення м'язів або фасцій кисті, не класифіковане в інших рубриках
90548-00 Інші пластичні процедури на кисті
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Інші відновлювальні процедури на зап’ясті

49224-02 Артроскопічна остеопластика зап’ястя
Включено:

висічення дистального відділу ліктьової кістки

49224-03 Андроскопічна хондропластика зап’ястя
49227-00 Штифтування остеохондральних фрагментів зап’ястя під артроскопічним
контролем
Стабілізація після розриву зв'язок зап’ястя

49200-00 Артродез променезап’ясткового суглоба
Артродез зап’ястя
Включено:

кісткова трансплантація
внутрішня фіксація
отримання трансплантатаз того самого розрізу

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• отримання трансплантата з окремого розрізу (47726-00 [1563])

46324-00 Артропластика кістки зап'ястя
Заміна кістки зап'ястя із застосуванням прилеглих сухожиль або інших м'яких тканин
Резекційна артропластика кістки зап'ястя
Включено:

синовектомія
транспозиція або виправлення положення сухожилля

49206-00 Ексцизійна артропластика зап’ястя

Включено:

проксимальна карпектомія
стілоідектомія

49209-00 Тотальна артропластика зап’ястя
Тотальна заміна суглоба зап’ястя

90542-00 Інше відновлення зап’ястя
Хондропластика зап’ястя

РЕКОНСТРУКЦІЯ
1469

Процедури з реконструкції кисті руки

46408-00 Реконструкція сухожилля кисті із застосуванням сухожильного трансплантату
46411-00 Реконструкція сухожиль згиначів кисті із застосуванням сухожильного
трансплантату
46444-00 Реконструкція у разі деформацій за типом «бутоньєрки» (контрактури
Вайнштейна)
46447-00 Реконструкція у разі деформацій за типом «бутоньєрки» (контрактури
Вайнштейна) з усуненням суглобової контрактури
46345-00 Реконструкція дистального променево-ліктьового суглоба
Стабілізація дистального променево-ліктьового суглоба
Включено:

висічення дистального відділу ліктьової кістки
артродез (фузія)
артропластика зв'язок

50396-01 Ампутація фаланги кисті із реконструкцією зв'язок або суглобів
Примітка:

1470

Виконується у випадку:
• вроджених вад розвитку
• полідактилії

Процедури з реконструкції зап’ястя

49215-00 Реконструкція зап’ястя
Включено:

відновлення:
• капсули
• зв'язки

РЕВІЗІЯ
1471
46483-00

Ревізійні процедури на кисті або пальцях руки
Ревізія ампутаційної культі кисті або пальця
Повторна ампутація ампутаційної культі кисті або пальця

46387-00 Ревізія після висічення долоневого апоневрозу (фасціектомії) при лікуванні
контрактури Дюпюітрена із залученням 1 пальця (променя)
46390-00 Ревізія після висічення долоневого апоневрозу (фасціектомії) при лікуванні
контрактури Дюпюітрена із залученням 2 пальців (променів)
46393-00 Ревізія після висічення долоневого апоневрозу (фасціектомії) при лікуванні
контрактури Дюпюітрена із залученням ≥ 3 пальців (променів)
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Ревізійні процедури на зап’ясті

49210-00 Ревізійна артропластика зап’ястя
Включено:

видалення протеза

49211-00 Ревізійна артропластика зап’ястя із застосуванням кісткового трансплантата
Включено:

отримання трансплантата
видалення протеза

ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
1473

Процедури з лікування молоткоподібного пальця

46438-00 Закрита фіксація молоткоподібного пальця
46441-00 Відкрите оперативне лікування у разі молоткоподібного пальця
Включено:

фіксація спицями

46442-00 Відкрита репозиція внутрішньо-суглобового перелому молоткоподібного
пальця
Включено:

1474

те саме із залученням >1/3 основи термінальної фаланги пальця

Процедури з лікування гігром кисті або зап’ястя

46495-00 Висічення мукозної кісти пальця кисті
46494-00 Висічення гігроми кисті
Гігромектомія кисті БДВ

46495-01 Висічення гігроми дистального відділу пальця кисті
46498-00 Висічення гігроми піхви сухожилля згинача кисті
46500-00 Висічення гігроми дорсальної поверхні зап'ястя
46502-00 Висічення рецидивуючої гігроми дорсальної поверхні зап'ястя
46501-00 Висічення гігроми долонної поверхні зап'ястя
46503-00 Висічення рецидивуючої гігроми долонної поверхні зап'ястя

ТАЗ, КУЛЬШОВИЙ СУГЛОБ
Включено:

стегнова кістка,проксимальний відділ та діафіз
крижово-клубовий суглоб
стегно

ПРИКЛАДАННЯ, ВВЕДЕННЯ, ВИДАЛЕННЯ
1476

Іммобілізація або тракція (витягування) у разі перелому або вивиху таза
або кульшового суглоба
Неоперативне лікування перелому або вивиху таза та кульшового суглоба

47480-00 Тракція у разі перелому таза
47492-00 Іммобілізація перелому вертлюжної западини
47495-00 Тракція (витягування) у разі перелому вертлюжної западини
50352-00 Іммобілізація у разі вивиху кульшового суглоба
47516-00 Тракція (витягування) у разі перелому стегнової кістки
РОЗРІЗ
1478

Остеотомія таза, кульшового суглоба або стегнової кістки
Включено:

клиноподібна остеотомія

48424-00 Остеотомія таза
48427-00 Остеотомія таза з внутрішньою фіксацією
48424-01 Остеотомія проксимального відділу стегнової кістки
48427-01 Остеотомія проксимального відділу стегнової кістки з внутрішньою фіксацією
48424-02 Остеотомія середнього відділу стегнової кістки
50394-00 Множинні периацетабулярні остеотомії
Включено:

внутрішня фіксація

Примітка:

Проводиться у разі ацетабулярної дисплазії

48427-02 Остеотомія середнього відділу стегнової кістки з внутрішньою фіксацією
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Фіксація перелому таза або стегнової кістки

47483-00 Зовнішня фіксація перелому таза
Іммобілізація перелому таза

47498-00 Внутрішня фіксація перелому вертлюжної западини

Включено:

закрита репозиція
тракція (витягування)

Виключено: те саме з відкритою репозицією (47501-00 [1486])

47519-00 Внутрішня фіксація вертельного або субкапітального перелому стегнової
кістки
Включено:

перелом:
• шийки
• чрезвертельний
• проксимальний
• підвертельний
репозиція перелому

стегнової кістки

47513-00 Внутрішня фіксація при розриві крижово-клубового суглоба
Виключено: те саме з репозицією при переломі (47486-00, 47489, 47501-00, 47528-01,
47531-00 [1486])
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Мобілізація кульшового суглоба у разі контрактури
Подовження:
• короткого привідного м'язу
• довгого привідного м'язу
Поперекового м'язу:
• на малому вертелі стегнової кістки
• через край поперекового м'язу (POTB)
Включено:

розділення замикаючого нерву
блокада замикаючого нерва фенолом (фенолізація)
те саме шляхом переднього або медіального доступу

50375-01 Усунення контрактури кульшового суглоба, одностороннє
50378-01 Усунення контрактури кульшового суглоба, двостороннє
1481

Інший розріз кульшового суглоба

49360-00 Артроскопія кульшового суглоба
Виключено: те саме з біопсією (49363-00 [1482])

49366-00 Артроскопічне видалення «суглобових мишей» з кульшового суглоба
Виключено: те саме шляхом артротомії (49303-00 [1481])

49303-00 Артротомія кульшового суглоба
Включено:

біопсія
видалення «суглобових мишей»

Виключено: артроскопічна біопсія (49363-00 [1482])

47982-00 Тунелізація шийки та/або головки стегнової кістки
Декомпресія шийки та/або головки стегнової кістки через свердління
Включено:

перевірка під тиском

ВИСІЧЕННЯ
1482

Біопсія кульшового суглоба

49363-00 Артроскопічна біопсія кульшового суглоба
Виключено: відкрита біопсія кульшового суглоба (49303-00 [1481])

1483

Остеоектомія стегнової кістки або таза

48424-03 Остеоектомія таза
48427-03 Остеоектомія таза з внутрішньою фіксацією
48424-04 Остеоектомія проксимального відділу стегна
48427-04

Остеоектомія проксимального відділу стегна з внутрішньою фіксацією

48424-05 Остеоектомія середнього відділу стегнової кістки
48427-05 Остеоектомія середнього відділу стегнової кістки з внутрішньою фіксацією
1484

Ампутація таза або кульшового суглоба

44370-00 Ампутація на рівні кульшового суглоба
Екзартикуляція стегна

44373-00 Видалення нижньої кінцівки з половиною таза
Геміпельвектомія

44367-00 Ампутація вище коліна
Ампутація на рівні стегна

1485

Інші процедури в області таза або кульшового суглоба, пов’язані з
висіченням

50221-00 Резекція одним блоком ураженої ділянки м’яких тканин із залученням таза
Примітка:

Проводиться у разі деструктивного або злоякісного ураження м'яких
тканин, що з'явилося у або руйнує прилеглу ділянку коркового шару
таза

Виключено: те саме з реконструкцією та застосуванням протеза, алотрансплантата
або аутотрансплантата (50224 [1491])

90603-14 Секвестректомія кісток таза
Включено:

тампонування антибіотиком
свердління кістки

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• кісткова трансплантація (50393-00 [1488], 48242-00 [1569])
• внутрішня фіксація (47921-00 [1554])

90603-15 Секвестректомія стегнової кістки
Включено:

тампонування антибіотиком
свердління кістки

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• кісткова трансплантація (48200-00, 48203-00 [1488])
• внутрішня фіксація (47921-00 [1554])

РЕПОЗИЦІЯ
Примітка: Визначення закритих та відкритих репозицій у разі переломів та
вивихів надані на початку цього розділу

1486

Репозиція перелому кісток таза або стегнової кістки

47486-00 Відкрита репозиція перелому кісток таза з внутрішньою фіксацією переднього
сегменту
Включено:

діастаз лобкового симфізу

47489-00 Відкрита репозиція перелому кісток таза з внутрішньою фіксацією заднього
сегменту
Включено:

крижово-клубовий суглоб

47489-01 Відкрита репозиція перелому кісток таза з внутрішньою фіксацією переднього
та заднього сегментів
47501-00 Відкрита репозиція перелому вертлюжної западини з внутрішньою фіксацією
Включено:

капсулотомія
остеоектомія
остеотомія

47516-01 Закрита репозиція перелому стегнової кістки
47531-00 Закрита репозиція перелому стегнової кістки з внутрішньою фіксацією
Включено:

перехресна фіксація (перехрещеними спицями або гвинтами)
інтрамедулярна фіксація

Виключено: те саме щодо перелома:
• шийки
• проксимального відділу
• субкапітального
• вертела
(черезвертельного)
(підвертельного)

стегнової кістки
(47519-00 [1479])

47528-00 Відкрита репозиція перелому стегнової кістки
47528-01 Відкрита репозиція перелому стегнової кістки з внутрішньою фіксацією
Включено:

перехресна фіксація (фіксацією перехрещеними спицями/гвинтами)
інтрамедулярна фіксація

Виключено: те саме щодо перелома:
• шийки
• проксимального відділу
• субкапітального
• вертела
(черезвертельного)
(підвертельного)

1487

стегнової кістки
(47519-00 [1479])

Репозиція вивиху кульшового суглоба

47048-00 Закрита репозиція вивиху кульшового суглоба
Закрита репозиція вивиху протеза кульшового суглоба

47051-00 Відкрита репозиція вивиху кульшового суглоба
ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)
1488

Пластика таза або кульшового суглоба кістковим трансплантатом
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• отримання кісткового трансплантата з окремого розрізу (47726-00 [1563])

50393-00 Пластика таза кістковим трансплантатом
48200-00 Пластика стегнової кістки кістковим трансплантатом
48203-00 Пластика стегнової кістки кістковим трансплантатом з внутрішньою фіксацією
1489

Артропластика кульшового суглоба

47522-00 Геміартропластика кульшового суглоба
Артропластика із застосуванням ендопротеза Остін-Мура
Виключено: поверхневе ендопротезування кульшового суглоба (Бірмінгем-техніка)
(90607 [1489])

49312-00 Ексцизійна артропластика кульшового суглоба
Артректомія кульшового суглоба
Видалення протеза кульшового суглоба без заміни
Включено:

встановлення (введення) цементного спейсера

49315-00 Часткова артропластика кульшового суглоба
Виключено: артропластика із застосуванням ендопротеза Остін-Мура (47522-00
[1489])
геміартропластика(47522-00 [1489])
поверхневе ендопротезування кульшового суглоба

(Бірмінгем-техніка) (90607 [1489])

90607-00 Поверхневе ендопротезування кульшового суглоба, одностороннє
Бірмінгем-техніка
Метал
Включено:

поверхневе ендопротезування кульшового суглоба,
одностороннє

кісткова трансплантація
отримання трансплантата з того самого розрізу

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• отримання трансплантата з окремого розрізу (47726-00 [1563])
Виключено: артропластика:
• часткова (49315-00 [1489])
• тотальна (49318-00 [1489])

90607-01 Поверхневе ендопротезування кульшового суглоба, двостороннє
Бірмінгем-техніка
Метал
Включено:

поверхневе ендопротезування кульшового суглоба,
двостороннє

кісткова трансплантація
отримання трансплантата з того самого розрізу

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• отримання трансплантата з окремого розрізу (47726-00 [1563])
Виключено: артропластика:
• часткова (49315-00 [1489])
• тотальна (49319-00 [1489])

49318-00 Тотальна артропластика кульшового суглоба, одностороння
Тотальна заміна кульшового суглоба
Включено:

кісткова трансплантація
отримання трансплантата з того самого розрізу

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• отримання трансплантата з окремого розрізу (47726-00 [1563])
Виключено: поверхневе ендопротезування кульшового суглоба (Бірмінгем-техніка)
(90607-00 [1489])

49319-00 Тотальна артропластика кульшового суглоба, двостороння
Тотальна заміна кульшового суглоба
Включено:

кісткова трансплантація
отримання трансплантатаз того самого розрізу

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• отримання трансплантата з окремого розрізу (47726-00 [1563])
Виключено: поверхневе ендопротезування кульшового суглоба (Бірмінгем-техніка)
(90607-01 [1489])

1490

Трансплантація або транспозиція сухожиль або м'язів таза або
кульшового суглоба

50121-00 Трансплантація клубово-поперекового сухожилля до великого вертелу
50387-00 Транспозиція клубово-поперекового сухожилля до великого вертелу
50387-01 Транспозиція абдомінальної мускулатури до великого вертелу
50387-02 Транспозиція аддукторів (привідних м'язів) до сідничної кістки
1491

Інші відновлювальні процедури в області таза або кульшового суглоба

49300-00 Артродез крижово-клубового суглоба
49306-00 Артродез кульшового суглоба
48500-00 Епіфізеоліз стегнової кістки
48506-00 Епіфізеоліз стегнової кістки, великогомілкової кістки та малогомілкової кістки
50224-09 Резекція одним блоком ураженої ділянки м’яких тканин із залученням таза з
реконструкцією та застосуванням протеза
Примітка:

Проводиться у разі деструктивного або злоякісного ураження м'яких
тканин, що з'явилося у прилеглій ділянці коркового шару кістки таза
або руйнує її

50224-10 Резекція одним блоком ураженої ділянки м’яких тканин із залученням таза з
реконструкцією та застосуванням алотрансплантата
Примітка:

Проводиться у разі деструктивного або злоякісного ураження м'яких
тканин, що з'явилося у прилеглій ділянці коркового шару кістки таза
або руйнує її

50224-11 Резекція одним блоком ураженої ділянки м’яких тканин із залученням таза з
реконструкцією та застосуванням аутотрансплантата
Примітка:

Проводиться у разі деструктивного або злоякісного ураження м'яких
тканин, що з'явилося у прилеглій ділянці коркового шару кістки таза
або руйнує її

96225-00 Артроскопічне відновлення стегна
Артроскопічне мікрофрактування стегна
Артроскопічне відновлення розриву вертлюжної губи тазостегнового суглоба

90552-00 Інше відновлення кульшового суглоба
РЕВІЗІЯ
1492

Ревізія після артропластики кульшового суглоба

49346-00 Ревізія часткової артропластики кульшового суглоба
Ревізія геміартропластики кульшового суглоба
Включено:

заміна:

• ацетабулярного компоненту (вистилання)
• керамічної головки

49324-00 Ревізія тотальної артропластики кульшового суглоба
Часткова ревізія тотальної заміни кульшового суглоба
Ревізія тотальної заміни кульшового суглоба
Включено:

видалення протеза

Виключено: те саме з:
• анатомічним алотрансплантатом (49345-00, 49339-00, 49342-00 [1492])
• кістковою трансплантацією (49327-00, 49330-00, 49333-00 [1492])

49327-00 Ревізія тотальної артропластики кульшового суглоба з пластикою вертлюжної
западини кістковим трансплантатом
Ревізія тотальної заміни кульшового суглоба з пластикою вертлюжної западини
кістковим трансплантатом
Включено:

отримання кісткового трансплантата

49330-00 Ревізія тотальної артропластики кульшового суглоба з пластикою стегнової
кістки кістковим трансплантатом
Ревізія тотальної заміни кульшового суглоба з пластикою стегнової кістки кістковим
трансплантатом
Включено:

отримання кісткового трансплантата

49333-00 Ревізія тотальної артропластики кульшового суглоба з пластикою вертлюжної
западини та стегнової кістки кістковим трансплантатом
Ревізія тотальної заміни кульшового суглоба з пластикою вертлюжної западини та
стегнової кістки кістковим трансплантатом
Включено:

отримання кісткового трансплантата

49339-00 Ревізія тотальної артропластики кульшового суглоба з пересадкою
анатомічного алотрансплантата до вертлюжної западини
Ревізія тотальної заміни кульшового суглоба з пересадкою анатомічного
алотрансплантата до вертлюжної западини

49342-00 Ревізія тотальної артропластики кульшового суглоба з пересадкою
анатомічного алотрансплантата до стегнової кістки
Ревізія тотальноїзаміни кульшового суглоба з пересадкою анатомічного
алотрансплантата до стегнової кістки

49345-00 Ревізія тотальної артропластики кульшового суглоба з пересадкою
анатомічного алотрансплантата до вертлюжної западини та стегнової кістки
Ревізія тотальної заміни кульшового суглоба з пересадкою анатомічного
алотрансплантата до вертлюжної западини та стегнової кістки

ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
1493

Процедури, пов’язані з епіфізеолізом головки стегнової кістки
Включено:

внутрішня фіксація

47525-00 Закрита репозиція у разі епіфізеолізу головки стегнової кістки
47525-01 Відкрита репозиція у разі епіфізеолізу головки стегнової кістки

КОЛІННИЙ СУГЛОБ, ГОМІЛКА
Включено:

стегно, дистальний відділ
малогомілкова кістка, діафіз та проксимальний сегмент
гомілка БДВ
надколінок
великогомілкова кістка, діафіз та проксимальний сегмент

Виключено: верхня частина нижньої кінцівки

ПРИКЛАДАННЯ, ВВЕДЕННЯ, ВИДАЛЕННЯ
1495

Іммобілізація перелому малогомілкової кістки, надколінка або
великогомілкової кістки
Неоперативне лікування перелому

47576-00 Іммобілізація перелому малогомілкової кістки
47579-00 Іммобілізація перелому надколінка
47543-00 Іммобілізація перелому медіального або латерального виростка
великогомілкової кістки
47552-00 Іммобілізація перелому медіального та латерального виростка
великогомілкової кістки
47561-00 Іммобілізація шляхом накладання пов'язки при переломі діафіза
великогомілкової кістки
1496

Інші процедури на коліні або гомілці, пов’язані з прикладанням,
введенням або видаленням

90551-00 Імплантація протезу гомілки
РОЗРІЗ
1497

Декомпресійна фасціотомія литки

47981-01 Декомпресійна фасціотомія литки
47975-01 Декомпресійна фасціотомія литки для лікування гострого синдрому тривалого
здавлення (crush-синдрому)
Декомпресійна фасціотомія задньої частини гомілки для лікування травматичного
синдрому тривалого здавлення (crush-синдрому)

47978-01 Декомпресійна фасціотомія задньої частини гомілки для лікування хронічного
синдрому тривалого здавлення (crush-синдрому)
1498

Мобілізація колінного суглоба у разі контрактури

Включено:

множинні подовження сухожиль
тенотомія

50363-00 Задня мобілізація колінного суглоба у разі контрактури, одностороння
Усунення контрактури колінного суглоба

50366-00 Задня мобілізація колінного суглоба у разі контрактури, двостороння
50369-00 Задня мобілізація колінного суглоба у разі контрактури з розсіченням
суглобової капсули, одностороння
Усунення контрактури колінного суглоба з розсіченням суглобової капсули БДВ
Включено:

вивільнення хрестоподібних зв'язок

50372-00 Задня мобілізація колінного суглоба у разі контрактури з розсіченням
суглобової капсули, двостороння
Включено:

1499

вивільнення хрестоподібних зв'язок

Остеотомія дистального відділу стегнової кістки, надколінка,
великогомілкової кістки або малогомілкової кістки
Включено:

клиноподібна остеотомія

Виключено: те саме з одномоментними багаторівневими оперативними втручаннями
(SEMLS) (50450, 50455-00, 50470-00, 50475-00 [1580])

48424-06 Остеотомія дистального відділу стегнової кістки
48427-06 Остеотомія дистального відділу стегнової кістки з внутрішньою фіксацією
90555-00 Остеотомія надколінка
48418-00 Остеотомія великогомілкової кістки
48421-00 Остеотомія великогомілкової кістки з внутрішньою фіксацією
48406-00 Остеотомія малогомілкової кістки
48409-00 Остеотомія малогомілкової кістки з внутрішньою фіксацією
1500

Внутрішня фіксація перелому виростка стегнової кістки

47585-00 Внутрішня фіксація перелому надколінка
47537-00 Внутрішня фіксація перелому виростка стегнової кістки
Включено:

фіксація остеохондральних фрагментів

Виключено: те саме з реконструкцією (47588-00, 47591-00 [1521])

47534-00 Внутрішня фіксація внутрішньо-суглобового перелому виростка стегнової
кістки

Включено:

фіксація остеохондральних фрагментів

Виключено: те саме з реконструкцією (47588-00, 47591-00 [1521])

1501

Інші процедури, пов’язані з розрізом колінного суглоба

49557-00 Артроскопія колінного суглоба
Виключено: те саме з:
• біопсією (49557-01 [1502])
• хірургічною обробкою (49558-00 [1503])
• висіченням краю меніска або складки синовіальної оболонки (4955702 [1503])
• меніскектомією (49560-03 [1503])
• синовектомією (49566-00 [1503])
• підрівнюванням зв'язки(49560-01 [1503])

49500-01 Артротомія колінного суглоба
49560-00 Артроскопічне видалення «суглобових мишей» з коліна
Артроскопічне видалення стороннього тіла з коліна
Виключено: те саме з:
• хондропластикою (49561-02 [1511])
• хірургічною обробкою та:
• хондропластикою (49561-02 [1511])
• імплантом (49562-02 [1511])
• множинними перфораціями (49562-02 [1511])
• остеопластикою (49561-02 [1511])

49500-02 Видалення «суглобових мишей» з коліна
Видалення стороннього тіла з коліна
Виключено: те саме з артроскопією (49560-00 [1501])

49560-02 Латеральна мобілізація колінного суглоба під артроскопічним контролем
Усунення спайок коліна під артроскопічним контролем

49500-04 Мобілізація капсули колінного суглоба
Усунення спайок колінного суглоба

49515-00 Видалення протеза колінного суглоба
Включено:

встановлення (введення):
• цементного спейсера
• гентаміцинового спейсера

ВИСІЧЕННЯ
1502

Біопсія коліна

49557-01 Артроскопічна біопсія коліна
49500-00 Відкрита біопсія коліна

1503

Артроскопічне висічення колінного суглоба

49558-00 Хірургічна обробка коліна під артроскопічним контролем
49560-01 Артроскопічне підрівнювання зв'язки колінного суглоба
49566-00 Артроскопічна синовектомія колінного суглоба
49557-02 Артроскопічне висічення краю меніска або складки синовіальної оболонки
колінного суглоба
49560-03 Артроскопічна меніскектомія колінного суглоба
1504

Висічення кісток ділянок колінного суглоба або гомілки

48424-07 Остеоектомія дистального відділу стегнової кістки
48427-07 Остеоектомія дистального відділу стегнової кістки з внутрішньою фіксацією
48418-01 Остеоектомія великогомілкової кістки
48421-01 Остеоектомія великогомілкової кістки з внутрішньою фіксацією
48406-01 Остеоектомія малогомілкової кістки
48409-01 Остеоектомія малогомілкової кістки з внутрішньою фіксацією
50354-00 Резекція та внутрішня фіксація великогомілкової кістки у разі вродженого
псевдоартрозу
49503-04 Пателлектомія
Виключено: те саме з рефіксацією сухожиль (47582-00 [1520])

90603-16 Секвестректомія великогомілкової кістки
Включено:

тампонування антибіотиком
свердління кістки

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• кісткова трансплантація (див. блок [1513])
• внутрішня фіксація (47921-00 [1554])

90603-17 Секвестректомія малогомілкової кістки
Включено:

тампонування антибіотиком
свердління кістки

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• кісткова трансплантація (48239-00, 48242-00 [1569])
• внутрішня фіксація (47921-00 [1554])

1505

Інші процедури на колінному суглобі або гомілці, пов’язані з висіченням

30114-00 Висічення кісти Бейкера
49509-00 Синовектомія колінного суглоба
49503-00 Меніскектомія колінного суглоба
44367-01 Екзартикуляція колінного суглоба
44367-02 Ампутація нижче коліна
РЕПОЗИЦІЯ
Примітка: Визначення закритих та відкритих репозицій у разі переломів та
вивихів надані на початку цього розділу
1506

Репозиція вивиху колінного суглоба або надколінка

47054-00 Закрита репозиція вивиху колінного суглоба
47057-00 Закрита репозиція вивиху надколінка
47060-00 Відкрита репозиція вивиху надколінка
1507

Закрита репозиція перелому виростка великогомілкової кістки

47546-00 Закрита репозиція перелому медіального або латерального виростка
великогомілкової кістки
47546-01 Закрита репозиція перелому медіального або латерального виростка
великогомілкової кістки з внутрішньою фіксацією
47555-00 Закрита репозиція перелому медіального та латерального виростка
великогомілкової кістки
47555-01 Закрита репозиція перелому медіального та латерального виростка
великогомілкової кістки з внутрішньою фіксацією
1508

Відкрита репозиція перелому виростка великогомілкової кістки

47549-00 Відкрита репозиція перелому медіального або латерального виростка
великогомілкової кістки
47549-01 Відкрита репозиція перелому медіального або латерального виростка
великогомілкової кістки з внутрішньою фіксацією
47558-00 Відкрита репозиція перелому медіального та латерального виростка
великогомілкової кістки
47558-01 Відкрита репозиція перелому медіального та латерального виростка
великогомілкової кістки з внутрішньою фіксацією

1509

Закрита репозиція перелому діафіза великогомілкової або малогомілкової
кістки

47564-00 Закрита репозиція перелому діафіза великогомілкової кістки
47566-00 Закрита репозиція перелому діафіза великогомілкової кістки з внутрішньою
фіксацією
Включено:

перехресна фіксація (перехрещеними спицями або гвинтами)
інтрамедулярна фіксація

47567-00 Закрита репозиція внутрішньо-суглобового перелому діафіза великогомілкової
кістки
47566-02 Закрита репозиція внутрішньо-суглобового перелому діафіза великогомілкової
кістки з внутрішньою фіксацією
Включено:

перехресна фіксація (перехрещеними спицями або гвинтами)
інтрамедулярна фіксація

47564-01 Закрита репозиція перелому малогомілкової кістки
Закрита репозиція перелому малогомілкової кістки:
• головки
• БДВ
• проксимального відділу
• діафіза
Виключено: дистальний відділ малогомілкової кістки (47597-00 [1537])

47566-04 Закрита репозиція перелому малогомілкової кістки з внутрішньою фіксацією
Закрита репозиція перелому малогомілкової кістки:
• головки
• БДВ
• проксимального відділу
з внутрішньою фіксацією
• діафіза
Виключено: дистальний відділ малогомілкової кістки (47600-00, 47603-00 [1537])

1510

Відкрита репозиція перелому діафіза великогомілкової або малогомілкової
кістки

47570-00 Відкрита репозиція перелому діафіза великогомілкової кістки
47566-01 Відкрита репозиція перелому діафіза великогомілкової кістки з внутрішньою
фіксацією
Включено:

перехресна фіксація (перехрещеними спицями або гвинтами)
інтрамедулярна фіксація

47573-00 Відкрита репозиція внутрішньо-суглобового перелому діафіза
великогомілкової кістки

47566-03 Відкрита репозиція внутрішньо-суглобового перелому діафіза
великогомілкової кістки з внутрішньою фіксацією
Включено:

перехресна фіксація (перехрещеними спицями або гвинтами)
інтрамедулярна фіксація

47570-01 Відкрита репозиція перелому малогомілкової кістки
Відкрита репозиція перелому малогомілкової кістки:
• головки
• БДВ
• проксимального відділу
• діафіза
Виключено: дистальний відділ малогомілкової кістки (90558-00 [1539])

47566-05 Відкрита репозиція перелому малогомілкової кістки з внутрішньою фіксацією
Відкрита репозиція перелому малогомілкової кістки:
• головки
• БДВ
• проксимального відділу
з внутрішньою фіксацією
• діафіза
Виключено: дистальний відділ малогомілкової кістки (47600-01, 47603-01 [1539])

ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)
1511

Видалення «суглобової миші» з коліна з відновленням

49561-02 Артроскопічне видалення «суглобових мишей» з коліна з хірургічною
обробкою, остеопластикою або хондропластикою
Артроскопічне видалення стороннього тіла з коліна з:
• хондропластикою
• хірургічною обробкою
• остеопластикою

49562-02 Артроскопічне видалення «суглобових мишей» з коліна з хондропластикою та
множинними перфораціями або застосуванням імплантів
Артроскопічне видалення стороннього тіла з коліна з хондропластикою та
множинними перфораціями або застосуванням імплантів
Включено:

1512

імпланти, виготовлені з вуглецевих волокон
хірургічна обробка
остеопластика

Артродез колінного суглоба
Виключено: ревізійний артродез колінного суглоба (49545-00 [1524])

49509-01 Артродез колінного суглоба
49512-00 Артродез колінного суглоба з видаленням протеза
1513

Пластика великогомілкової кістки кістковим трансплантатом
Кодуйте також, якщо здійснюється:

• отримання трансплантата з окремого розрізу (47726-00 [1563])
48206-00

Пластика великогомілкової кістки кістковим трансплантатом

48209-00 Пластика великогомілкової кістки кістковим трансплантатом з внутрішньою
фіксацією
1514

Латеральна мобілізація колінного суглоба з відновленням

49561-00 Артроскопічна латеральна мобілізація колінного суглоба з хірургічною
обробкою, остеопластикою або хондропластикою
49562-00 Артроскопічна латеральна мобілізація колінного суглоба з хондропластикою та
множинними перфораціями або застосуванням імплантів
Включено:

1515

імпланти, виготовлені з вуглецевих волокон
хірургічна обробка
остеопластика

Резекція стегнової та великогомілкової кістки з відновленням

50411-00 Резекція дистального відділу стегнової кістки та проксимального відділу
великогомілкової кістки з артродезом колінного суглоба
50414-00 Резекція дистального відділу стегнової кістки та проксимального відділу
великогомілкової кістки з артродезом колінного суглоба та ротаційною
пластикою
1516

Транспозиція сухожиль, зв'язок або кісток колінного суглоба або гомілки

50357-00 Транспозиція підколінного сухожилля прямого м'яза стегна
50357-01 Транспозиція медіального підколінного сухожилля
50357-02 Транспозиція латерального підколінного сухожилля
50360-00 Комбінована транспозиція медіального та латерального підколінних сухожиль
49503-03 Транспозиція сухожиль або зв'язок колінного суглоба, не класифікована в
інших рубриках
Виключено: транспозиція:
• латерального підколінного сухожилля (50357-02, 50360-00 [1516])
• медіального підколінного сухожилля (50357-01, 50360-00 [1516])
• підколінного сухожилля прямого м'яза стегна (50357-00 [1516])

50423-00 Транспозиція малогомілкової кістки до великогомілкової кістки з внутрішньою
фіксацією
1517

Артроскопічна меніскектомія колінного суглоба з відновленням

49561-01 Артроскопічна меніскектомія колінного суглоба з хірургічною обробкою,
остеопластикою або хондропластикою

49562-01 Артроскопічна меніскектомія колінного суглоба з хондропластикою та
множинними перфораціями або застосуванням імплантів
Включено:

1518

імпланти, виготовлені з вуглецевих волокон
хірургічна обробка
остеопластика

Артропластика колінного суглоба

49517-00 Геміартропластика колінного суглоба
Часткова заміна колінного суглоба
Однополюсне ендопротезування (заміна) колінногосуглоба

49518-00 Тотальна артропластика колінного суглоба, одностороння
Тотальна заміна колінного суглоба, одностороння
Включено:

заміна суглобової поверхні надколінка

Виключено: ревізія тотальної артропластикиколінного суглоба (49527-00 [1524])

49519-00 Тотальна артропластика колінного суглоба, двостороння
Тотальна заміна колінного суглоба, двостороння
Включено:

заміна суглобової поверхні надколінка

Виключено: ревізія тотальної артропластики колінного суглоба (49527-00 [1524])

49534-01 Тотальне ендопротезування суглоба (артропластика) надколінно-стегнового
суглоба
Заміна суглобової поверхні надколінно-стегнового (пателлофеморального) суглоба

1519

Артропластика колінного суглоба з пластикою стегнової або
великогомілкової кісток кістковим трансплантатом
Тотальна заміна колінного суглоба із використанням кісткового трансплантата
Включено:

заміна суглобової поверхні надколінка
отримання трансплантата

Виключено: ревізія артропластики колінного суглоба із використанням кісткового
трансплантата (49530, 49533-00, 49554-00 [1523])

49521-00 Тотальна артропластика колінного суглоба з пластикою стегнової кістки
кістковим трансплантатом, одностороння
49521-01 Тотальна артропластика колінного суглоба з пластикою стегнової кістки
кістковим трансплантатом, двостороння
49521-02 Тотальна артропластика колінного суглоба з пластикою великогомілкової
кістки кістковим трансплантатом, одностороння
49521-03 Тотальна артропластика колінного суглоба з пластикою великогомілкової
кістки кістковим трансплантатом, двостороння

49524-00 Тотальна артропластика колінного суглоба з пластикою стегнової та
великогомілкової кісток кістковим трансплантатом, одностороння
49524-01 Тотальна артропластика колінного суглоба з пластикою стегнової та
великогомілкової кісток кістковим трансплантатом, двостороння
1520

Інші відновлювальні процедури на колінному суглобі або гомілці

49563-00 Артроскопічне відновлення менісків колінного суглоба
Включено:

трансплантація:
• хрящової тканини
• кістково-хрящової тканини

48503-00 Епіфізіодез великогомілкової та малогомілкової кісток
Виключено: епіфізіодез великогомілкової, малогомілкової та стегнової кістки
(48506-00 [1491])

47582-00 Пателлектомія з рефіксацією сухожиль
49503-01 Стабілізація пателлофеморального зчленування
Операція Елмслі-Трілла
Остеотомія Фалкерсона
Операція Маке
Стабілізація надколінка
горбистості великогомілкової кістки:
• переміщення вперед від точки анатомічного знаходження
• остеотомія
• транспозиція
пластика кісткових горбків (туберкулопластика)
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• артроскопія колінного суглоба (49557-00 [1501])
Виключено: ревізія після стабілізації пателлофеморального зчленування (49548-00
[1524])

49558-01 Артроскопічна хондропластика колінного суглоба
Артроскопічне мікрофрактування колінного суглоба
Артроскопічна кістково-хрящова хондропластика
Включено: санація,
імплантат (з вуглецевого волокна),
багаторазове свердління,
остеопластика
Виключено: те саме з видаленням «суглобових мишей» (49561-02, 49562-02 [1511])

49503-02 Хондропластика колінного суглоба
Мозаїчна хондропластика

49558-02 Артроскопічна остеопластика колінного суглоба

49503-05 Остеопластика колінного суглоба
49569-00 Пластика коліна сухожиллям чотириголового м'яза стегна
(квадріцепспластика)
Включено:

мобілізація м’яза або сухожилля

90598-00 Інше відновлення колінного суглоба
РЕКОНСТРУКЦІЯ
1521

Внутрішня фіксація перелому стегнової або великогомілкової кістки з
реконструкцією

47588-00 Внутрішня фіксація внутрішньо-суглобового перелому виростка стегнової
кістки з відновленням або реконструкцією зв'язок
47588-01 Внутрішня фіксація внутрішньо-суглобового перелому суглобової поверхні
колінного суглоба великогомілкової кістки з відновленням або реконструкцією
зв'язок
47591-00 Внутрішня фіксація внутрішньо-суглобового перелому виростка стегнової
кістки та суглобової поверхні колінного суглоба великогомілкової кістки з
відновленням або реконструкцією зв'язок
1522

Процедури з реконструкції колінного суглоба
Включено:

резекція міжвиросткової вирізки стегна

Виключено: ревізія після реконструкції (49551-00 [1524])

49539-00 Артроскопічна реконструкція колінного суглоба
Включено:

відновлення або реконструкція зв'язок:
• колатеральних
• хрестоподібних

49539-01 Реконструкція колінного суглоба
Включено:

відновлення або реконструкція зв'язок:
• колатеральних
• хрестоподібних

49542-00 Артроскопічна реконструкція хрестоподібних зв'язок колінного суглоба з
відновленням меніска
Артроскопічне відновлення хрестоподібних зв'язок колінного суглоба з відновленням
меніска
Включено:

хірургічна обробка
відновлення хрестоподібних зв'язок

49542-01 Реконструкція хрестоподібних зв'язокколінного суглоба з відновленням
меніска
Відновлення хрестоподібних зв'язок колінного суглоба з відновленням меніска

Включено:

хірургічна обробка
відновлення колатеральних зв'язок

90611-00 Вкорочення надколінного сухожилля
90611-01 Переміщення сухожилля надколінка вперед від точки анатомічного
прикріплення
50417-00 Реконструкція колінного суглоба включно з переміщенням малогомілкової або
великогомілкової кістки та відновленням механізму чотириголового м'яза
РЕВІЗІЯ
1523

Ревізія тотальної артропластики колінного суглоба з пластикою стегнової
або великогомілкової кістки кістковим трансплантатом
Ревізія тотальної заміни колінного суглоба із застосуванням кісткового трансплантата
Включено:

отримання матеріалу для трансплантації

49530-00 Ревізія тотальної артропластики колінного суглоба з пластикою стегнової
кістки кістковим трансплантатом
49530-01 Ревізія тотальної артропластики колінного суглоба з пластикою
великогомілкової кістки кістковим трансплантатом
49533-00 Ревізія тотальної артропластики колінного суглоба з пластикою стегнової та
великогомілкової кісток кістковим трансплантатом
49554-00 Ревізія тотальної артропластики колінного суглоба із застосуванням
відповідного анатомічного алотрансплантата
Включено:

1524

те саме з великогомілковою або стегновою кістками

Інші ревізійні процедури на коліні

49545-00 Ревізійний артродез колінного суглоба
49548-00 Ревізія після стабілізації пателлофеморального зчленування колінного суглоба
49551-00 Ревізія реконструктивно-пластичної операції на колінному суглобі
49527-00 Ревізія тотальної артропластики колінного суглоба
Ревізія тотальної заміни колінного суглоба
Включено:

видалення протеза

Виключено: те саме з:
• відповідним анатомічним алотрансплантатом (49554-00 [1523])
• кістковим трансплантатом (49530, 49533-00 [1523])
• тільки заміна суглобової поверхні надколінка (90562-00 [1524])

90562-00 Заміна суглобової поверхні надколінка
Встановлення (введення) надколінка:

• штучного елемента задньої поверхні
• куполоподібного компонента
• імпланта
Виключено: те саме з тотальною:
• артропластикою колінного суглоба (49518-00 [1518], 49519-00 [1518])
• пластикою стегнової або великогомілкової кісток кістковим
трансплантатом (див. блок [1519])
• ендопротезування (артропластика) надколінно-стегнового суглоба
(49534-01 [1518])

ГОМІЛКОВОСТОПНИЙ СУГЛОБ, СТОПА
Включено:

суглобоутворююча частина малогомілкової кістки
кісточка
плесно
передплесно
палець стопи

ПРИКЛАДАННЯ, ВВЕДЕННЯ, ВИДАЛЕННЯ
1526

Процедури на гомілковостопному суглобі або стопі, пов’язані з
іммобілізацією
Неоперативне лікування перелому або вивиху гомілковостопного суглоба або стопи

49721-00 Іммобілізація Ахіллового сухожилля
47606-00 Іммобілізація перелому п'яткової кістки
47606-01 Іммобілізація вивиху п'яткової кістки
47606-02 Іммобілізація перелому таранної кістки
47627-00 Іммобілізація перелому передплесна
47606-03 Іммобілізація вивиху таранної кістки
47633-00 Іммобілізація перелому плесна
47594-00 Іммобілізація перелому гомілковостопного суглоба, не класифікована в інших
рубриках
РОЗРІЗ
1528

Остеотомія гомілковостопного суглоба або стопи
Включено:

клиноподібна остеотомія

48406-15 Остеотомія передплюсневої кістки
48409-15 Остеотомія передплюсневої кістки з внутрішньою фіксацією
48400-02 Остеотомія плюсневої кістки

Виключено: остеотомія першої плюсневої кістки:
• двостороння (49836-00 [1547])
• одностороння (49833-00 [1547])

48403-00 Остеотомія плюсневої кістки з внутрішньою фіксацією
48400-03 Остеотомія пальця ступні
48403-01 Остеотомія пальця ступні з внутрішньою фіксацією
1529

Інші процедури, пов’язані з розрізом гомілковостопного суглоба

49700-00 Артроскопія гомілковостопного суглоба
Виключено: те саме з:
• біопсією гомілковостопного суглоба (49700-01 [1531])
• резекцією остеофітів (49703-01 [1531])

49706-00 Артротомія гомілковостопного суглоба
49703-02 Артроскопічне «суглобових мишей» з гомілковостопного суглоба
Артроскопічне видалення стороннього тіла з гомілковостопного суглоба

49706-02 Видалення «суглобових мишей» з гомілковостопного суглоба
49706-03 Розсічення контрактури гомілковостопного суглоба
1530

Інші процедури, пов’язані з розрізом стопи

47912-00 Розріз стопи у разі пароніхії
Розріз при інфекції м’яких тканин стопи

49806-00 Підшкірна тенотомія стопи
49809-00 Відкрита тенотомія стопи
Виключено: те саме з тенопластикою (49809-01 [1544])

49854-00 Плантарна (підошовна) фасціотомія
Операція Штайндлера

90556-00 Теноліз Ахіллового сухожилля, сухожиль згиначів або розгиначів стопи
ВИСІЧЕННЯ
1531

Артроскопічні процедури на гомілковостопному суглобі, пов’язані з
висіченням

49700-01 Артроскопічна біопсія гомілковостопного суглоба
49703-01 Артроскопічне вирювнювання остеофітів гомілковостопного суглоба
49703-04 Артроскопічна синовектомія гомілковостопного суглоба

1532

Висічення кісток стопи

47933-01 Висічення екзостозів кісток стопи
Включено:

палець стопи

Виключено: те саме з корекцією вальгусної деформації першого пальця стопи
(49833-00, 49836-00, 49837-00, 49838-00 [1547])

50333-00 Висічення тарзальної коаліції
Клиноподібна остеотомія п'яткової кістки для лікування при тарзальній коаліції

48406-16 Остеоектомія передплюсневої кістки
48409-16 Остеоектомія передплюсневої кістки з внутрішньою фіксацією
48400-04 Остеоектомія плюсневої кістки
48403-02 Остеоектомія плюсневої кістки з внутрішньою фіксацією
48400-05 Остеоектомія пальця стопи
48403-03 Остеоектомія пальця стопи з внутрішньою фіксацією
1533

Ампутація гомілковостопного суглоба або ступні

44338-00 Ампутація пальця стопи
44358-00 Ампутація пальця стопи із залученням плюсневої кістки
90557-00 Екзартикуляція на рівні пальця стопи
44361-00 Екзартикуляція на рівні гомілковостопного суглоба
44364-00 Ампутація з розрізом по лінії поперечного передплюсневого суглоба
44364-01 Трансметатарзальна ампутація
44361-01 Ампутація в гомілковостопному суглобі на рівні кісточкової частини великої та
малої гомілкових кісток
1534

Інші процедури в області гомілковостопного суглоба або ступні, пов’язані
з висіченням

49818-00 Висічення п'яткової шпори
49866-00 Невректомія стопи
Примітка:

Проводиться для лікування невриту:
• (підошовного) пальцевого нерва
• підошовного нерва

49854-01 Плантарна фасціотомія
49860-00 Синовектомія плюснефалангового суглоба
50312-00 Синовектомія гомілковостопного суглоба
Виключено: те саме шляхом артроскопії (49703-04 [1531])

90603-18 Секвестректомія передплюсневої кістки
Включено:

тампонування антибіотиком
свердління кістки

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• кісткова трансплантація (48239-00, 48242-00 [1569])
• внутрішня фіксація (47921-00 [1554])

90603-19 Секвестректомія плюсневої кістки
Включено:

тампонування антибіотиком
свердління кістки

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• кісткова трансплантація (48239-00, 48242-00 [1569])
• внутрішня фіксація (47921-00 [1554])

90603-20 Секвестректомія фаланги стопи
Включено:

тампонування антибіотиком
свердління кістки

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• кісткова трансплантація (48239-00, 48242-00 [1569])
• внутрішня фіксація (47921-00 [1554])

РЕПОЗИЦІЯ
Примітка:

1536

Визначення закритих та відкритих репозицій у разі переломів та
вивихів надані на початку цього розділу

Закрита репозиція перелому п'яткової кістки, таранної кістки або
плюсневої кістки

47609-00 Закрита репозиція перелому п'яткової кістки
Виключено: те саме з вивихом (47612-02, 47612-03 [1540])

47609-01 Закрита репозиція перелому п'яткової кісткиз внутрішньою фіксацією
Виключено: те саме з вивихом (47612-02, 47612-03 [1540])

47612-00 Закрита репозиція внутрішньо-суглобового перелому п'яткової кістки
Виключено: те саме з вивихом (47612-02, 47612-03 [1540])

47612-01 Закрита репозиція внутрішньо-суглобового перелому п'яткової кістки з
внутрішньою фіксацією
Виключено: те саме з вивихом (47612-02, 47612-03 [1540])

47609-02 Закрита репозиція перелому таранної кістки
Виключено: те саме з вивихом (47612-04, 47612-05 [1540])

47609-03 Закрита репозиція перелому таранної кістки з внутрішньою фіксацією
Виключено: те саме з вивихом (47612-04, 47612-05 [1540])

47612-06 Закрита репозиція внутрішньо-суглобового перелому таранної кістки
Виключено: саме з вивихом (47612-04, 47612-05 [1540])

47612-07 Закрита репозиція внутрішньо-суглобового перелому таранної кістки з
внутрішньою фіксацією
Виключено: те саме з вивихом (47612-04, 47612-05 [1540])

47621-00 Закрита репозиція перелому передплюсне-плюсневого суглоба
47621-01 Закрита репозиція перелому передплюсне-плюсневого суглоба з внутрішньою
фіксацією
47636-00 Закрита репозиція перелому плесна
47636-01 Закрита репозиція перелому плесна з внутрішньою фіксацією
1537

Закрита репозиція перелому кісточки або пальця стопи

47600-00 Закрита репозиція перелому кісточки з внутрішньою фіксацією діастазу,
малогомілкової кістки або кісточки
47603-00 Закрита репозиція перелому щиколотки з внутрішньою фіксацією, ≥ 2 діастазів,
малогомілкової кістки абокісточки
47663-00 Закрита репозиція перелому фаланги великого пальця ступні
47663-01 Закрита репозиція перелому фаланги великого пальця ступні з внутрішньою
фіксацією
47672-00 Закрита репозиція перелому фаланги пальця ступні, окрім великого пальця
ступні
47672-01 Закрита репозиція перелому фаланги пальця ступні, окрім великого пальця
ступні, з внутрішньою фіксацією
47597-00 Закрита репозиція перелому кісточки

1538

Відкрита репозиція перелому п'яткової кістки, таранної кістки або плесна

47630-00 Відкрита репозиція перелому передплесна
47630-01 Відкрита репозиція перелому передплесна з внутрішньою фіксацією
47615-00 Відкрита репозиція перелому п'яткової кістки
Виключено: те саме з вивихом (47618-04, 47618-05 [1541])

47615-01 Відкрита репозиція перелому п'яткової кістки з внутрішньою фіксацією
Виключено: те саме з вивихом (47618-04, 47618-05 [1541])

47615-02 Відкрита репозиція перелому таранної кістки
Виключено: те саме з вивихом (47618-06, 47618-07 [1541])

47615-03 Відкрита репозиція перелому таранної кістки з внутрішньою фіксацією
Виключено: те саме з вивихом (47618-06, 47618-07 [1541])

47618-00 Відкрита репозиція внутрішньо-суглобового перелому п'яткової кістки
Виключено: те саме з вивихом (47618-04, 47618-05 [1541])

47618-01 Відкрита репозиція внутрішньо-суглобового перелому п'яткової кістки з
внутрішньою фіксацією
Виключено: те саме з вивихом (47618-04, 47618-05 [1541])

47618-02 Відкрита репозиція внутрішньо-суглобового перелому таранної кістки
Виключено: те саме з вивихом (47618-06, 47618-07 [1541])

47618-03 Відкрита репозиція внутрішньо-суглобового перелому таранної кістки з
внутрішньою фіксацією
Виключено: те саме з вивихом (47618-06, 47618-07 [1541])

47624-00 Відкрита репозиція перелому передплесно-плесневого суглоба
47624-01 Відкрита репозиція перелому передплесно-плесневого суглоба з внутрішньою
фіксацією
47639-00 Відкрита репозиція перелому плесна
47639-01 Відкрита репозиція перелому плесна з внутрішньою фіксацією
1539

Відкрита репозиція перелому кісточки або пальця стопи

90558-00 Відкрита репозиція перелому кісточки

47600-01 Відкрита репозиція перелому щиколотки з внутрішньою фіксацією діастазів,
малогомілкової кістки або кісточки
47603-01 Відкрита репозиція перелому щиколотки з внутрішньою фіксацією, ≥ 2
діастазів, малогомілкової кістки або кісточки
47666-00 Відкрита репозиція перелому фаланги великого пальця ступні
47666-01 Відкрита репозиція перелому фаланги великого пальця ступні з внутрішньою
фіксацією
47672-02 Відкрита репозиція перелому фаланги пальця ступні, окрім великого пальця
ступні
47672-03 Відкрита репозиція перелому фаланги пальця ступні, окрім великого пальця
ступні, з внутрішньою фіксацією
1540

Закрита репозиція вивиху гомілково-ступневого суглоба або ступні

47063-00 Закрита репозиція вивиху гомілково-ступневого суглоба
Включено:

вивих передплесна

47063-01 Закрита репозиція вивиху гомілково-ступневого суглоба з внутрішньою
фіксацією
Включено:

вивих передплесна

47609-06 Закрита репозиція вивиху п'яткової кістки
47609-07 Закрита репозиція вивиху п'яткової кістки з внутрішньою фіксацією
47612-02 Закрита репозиція перелому п'яткової кістки з вивихом
Закрита репозиція внутрішньо-суглобового перелому п'яткової кістки з вивихом

47612-03 Закрита репозиція перелому п'яткової кістки з вивихом та внутрішньою
фіксацією
Закрита репозиція внутрішньо-суглобового перелому п'яткової кісткиз вивихом та
внутрішньою фіксацією

47609-04 Закрита репозиція вивиху таранної кістки
47609-05 Закрита репозиція вивиху таранної кістки з внутрішньою фіксацією
47612-04 Закрита репозиція перелому таранної кістки з вивихом
Закрита репозиція внутрішньо-суглобового перелому таранної кістки з вивихом

47612-05 Закрита репозиція перелому таранної кістки з вивихом та внутрішньою
фіксацією
Закрита репозиція внутрішньо-суглобового перелому таранної кістки з вивихом та
внутрішньою фіксацією

47069-00 Закрита репозиція вивиху пальця стопи

47069-01 Закрита репозиція вивиху великого пальця стопи з внутрішньою фіксацією
1541

Відкрита репозиція вивиху гомілково-ступневого суглоба або ступні

47066-00 Відкрита репозиція вивиху гомілково-ступневого суглоба
Включено:

вивих передплесна

47066-01 Відкрита репозиція вивиху гомілково-ступневого суглоба з внутрішньою
фіксацією
Включено:

вивих передплесна

47615-04 Відкрита репозиція вивиху п'яткової кістки
47615-05 Відкрита репозиція вивиху п'яткової кістки з внутрішньою фіксацією
47618-04 Відкрита репозиція перелому п'яткової кістки з вивихом
Відкрита репозиція внутрішньо-суглобового перелому п'яткової кістки з вивихом

47618-05 Відкрита репозиція перелому п'яткової кістки з вивихом та внутрішньою
фіксацією
Відкрита репозиція внутрішньо-суглобового перелому п'яткової кістки з вивихом та
внутрішньою фіксацією

47615-06 Відкрита репозиція вивиху таранної кістки
47615-07 Відкрита репозиція вивиху таранної кістки з внутрішньою фіксацією
47618-06 Відкрита репозиція перелому таранної кістки з вивихом
Відкрита репозиція внутрішньо-суглобового перелому таранної кістки з вивихом

47618-07 Відкрита репозиція перелому таранної кістки з вивихом та внутрішньою
фіксацією
Відкрита репозиція внутрішньо-суглобового перелому таранної кістки з вивихом та
внутрішньою фіксацією

47072-00 Відкрита репозиція вивиху пальця стопи
47072-01 Відкрита репозиція вивиху пальця стопи з внутрішньою фіксацією
ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)
1542

Відновлення сухожилля або зв'язки гомілково-ступневого суглоба або
стопи

49812-00 Транспозиція сухожилля або зв'язки стопи
Виключено: транспозиція сухожилля великогомілкового м'яза:
• переднього (50339-00 [1542])
• заднього (50342-00 [1542])

50339-00 Транспозиція сухожилля переднього великогомілкового м'яза до латерального
краю стопи
Включено:

часткова або повна транспозиція

50342-00 Транспозиція сухожилля заднього великогомілкового м'яза через міжкісткову
мембрану до передньої або задньої частини стопи
49709-00 Стабілізація гомілково-ступневого суглоба
49718-01 Відновлення Ахіллового сухожилля
Ахіллотомія
Розсічення
Розріз

Ахіллового сухожилля

49724-00 Вторинне (відстрочене) відновлення Ахіллового сухожилля
49727-00 Подовження Ахіллового сухожилля
49728-00 Подовження сухожилля камбалоподібного та/або литкового м'яза
Переміщення (назад від точки анатомічного прикріплення) сухожилля
камбалоподібного та/або литкового м'яза

49718-00 Інше відновлення сухожилля щиколотки
1543

Артродез гомілковостопного суглоба, ступні або пальців стопи

49712-00 Артродез гомілковостопного суглоба
49815-00 Потрійний артродез стопи
49845-00 Артродез першого плюснефалангового суглоба
50118-00 Артродез підтаранного суглоба
90559-00 Артродез пальців стопи
Включено:

артродез міжфалангового суглоба

Виключено: те саме у разі:
• кігтеподібної деформації пальців стопи (49848-01, 49851-01 [1548])
• молоткоподібної деформації пальців стопи (49848-00, 49851-00 [1548])

1544

Інші відновлювальні процедури на гомілковостопному суглобі або стопі

49809-01 Відкрита тенотомія стопи з тенопластикою
49703-05 Артроскопічна хондропластика гомілковостопного суглоба
Артроскопічне мікрофрактування гомілковостопного суглоба
49703-03 Артроскопічне відновлення остеохондрального перелому гомілковостопного
суглоба

49800-00 Первинне відновлення сухожиль згиначів або розгиначів стопи
49803-00 Вторинне відновлення сухожиль згиначів або розгиначів стопи
49857-00 Заміна плюснефалангового суглоба
Артропластика плюснефалангового суглоба

49715-00 Тотальна артропластика гомілковостопного суглоба
Тотальна заміна гомілковостопного суглоба

49716-00 Ревізійна артропластика гомілковостопного суглоба
Ревізія тотальної заміни гомілковостопного суглоба
Включено:

видалення протеза

49717-00 Ревізійна артропластика гомілковостопного суглоба із застосуванням
кісткового трансплантата
Ревізія тотальної заміни гомілковостопного суглоба із застосуванням кісткового
трансплантата
Включено:

отримання матеріалу для трансплантації
видалення протеза

90612-00 Подовження п'яткової кістки [Os Calcis]
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• кісткова трансплантація (48239-00, 48242-00 [1569])

90599-00 Інше відновлення гомілковостопного суглоба
Хондропластика гомілковостопного суглоба

РЕКОНСТРУКЦІЯ
1545

Процедури з реконструкції гомілковостопного суглоба або стопи
Виключено: подовження Ахіллового сухожилля (49727-00 [1542])
відновлення Ахіллового сухожилля
• первинне (49718-01 [1542])
• вторинне (відстрочене) (49724-00 [1542])

49724-01 Реконструкція Ахіллового сухожилля
50336-00 Реконструкція, пов’язана з корекцією вродженого вертикального положення
таранної кістки
Реконструкція, пов’язана з корекцією вродженої «стопи-качалки»

ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
1546

Процедури, пов’язані з виправленням еквіноварусної деформації стопи
Процедури, пов’язані з виправленням деформованої стопи (клишоногості)

50321-00 Виправлення еквіноварусної деформації стопи, одностороннє

50327-00 Виправлення еквіноварусної деформації стопи, двостороннє
50324-00 Ревізія після виправлення еквіноварусної деформації стопи, одностороння
50324-01 Ревізія після виправлення еквіноварусної деформації стопи, двостороння
1547

Процедури, пов’язані з корекцією вальгусної деформації або ригідності
великого пальця стопи
Включено:

бурсектомія

49821-00 Корекція вальгусної деформації або ригідності великого пальця стопи шляхом
артропластики, одностороння
49824-00 Корекція вальгусної деформації або ригідності великого пальця стопи шляхом
артропластики, двостороння
49839-00 Корекція вальгусної деформації або ригідності великого пальця стопи шляхом
артропластики із встановленням протеза, одностороння
49842-00 Корекція вальгусної деформації або ригідності великого пальця стопи шляхом
артропластики із встановленням протеза, двостороння
49827-00 Корекція вальгусної деформації великого пальця стопи шляхом переміщення
сухожилля привідного м'яза великого пальця стопи, одностороння
49830-00 Корекція вальгусної деформації великого пальця стопи шляхом переміщення
сухожилля привідного м'яза великого пальця стопи, двостороння
49833-00 Корекція вальгусної деформації великого пальця стопи шляхом остеотомії
першої плюсневої кістки, одностороння
Бурсектомія, одностороння БДВ
Включено:

висічення екзостозів
внутрішня фіксація
протезування

49836-00 Корекція вальгусної деформації великого пальця стопи шляхом остеотомії
першої плюсневої кістки, двостороння
Бурсектомія, двостороння БДВ
Включено:

висічення екзостозів
внутрішня фіксація
протезування

49837-00 Корекція вальгусної деформації великого пальця стопи шляхом остеотомії
першої плюсневої кістки та переміщення сухожилля привідного м'яза великого
пальця стопи, одностороння
Включено:

висічення екзостозів
внутрішня фіксація
протезування

49838-00 Корекція вальгусної деформації великого пальця стопи шляхом остеотомії
першої плюсневої кістки та переміщення сухожилля привідного м'яза великого
пальця стопи, двостороння
Включено:

1548

висічення екзостозів
внутрішня фіксація
протезування

Процедури, пов’язані з корекцією інших деформацій пальців стопи

49848-00 Корекція молоткоподібної деформації пальців стопи
49851-00 Корекція молоткоподібної деформації пальців стопи з внутрішньою фіксацією
49848-01 Корекція кігтеподібної деформації пальців стопи
49851-01 Корекція кігтеподібної деформації пальців стопи з внутрішньою фіксацією
50345-00 Виправлення гіперекстензійних деформацій пальців стопи
Включено:

подовження сухожиль розгиначів
усунення капсульної контрактури
V-Y пластика

М'ЯЗОВО-СКЕЛЕТНА СИСТЕМА — ІНШІ ЛОКАЛІЗАЦІЇ
Включено:

кістка
сумка
фасція
суглоб
суглобова капсула
зв’язка
м'яз
м'які тканини
синовіальна порожнина
сухожилля

ПРИКЛАДАННЯ, ВВЕДЕННЯ, ВИДАЛЕННЯ
1550

Застосування пристроїв зовнішньої фіксації в інших локалізаціях
скелетно-м'язової системи
Виключено: застосування опори для потилиці (96092-00 [1870])

50130-00 Застосування пристроїв зовнішньої фіксації, не класифіковане в інших
рубриках
Пристрій зовнішньої фіксації, що фіксується до кістки або суглоба БДВ
Примітка:

За цим кодом класифікуються пристрої зовнішньої фіксації, не
класифіковані в інших рубриках, які за своєю природою є інвазивними
(тобто ті, що фіксуються до кістки). Неінвазивні пристрої зовнішньої
фіксації класифіковані в інших рубриках. Для пошуку звертайтеся до
Алфавітного покажчика.

Виключено: міжщелепна дротова фіксація нижньої щелепи (52420-00 [1361])

те саме у разі перелому таза (47483-00 [1479])
те саме з репозицією при переломі
(див. Алфавітний покажчик: Репозиція/перелом/за локалізацією)

1552

Введення агента в інших локалізаціях скелетно-м’язової системи

47900-01 Введення агента у кісткову кісту
18360-01 Введення агента в м'які тканини, не класифікованого в інших рубриках
Включено: ботулінічний токсин
ін'єкційне введення агента досягнення локального ефекту у:
 зв'язках
 м’язах
 м’яких тканинах (неуточнено)
 сухожиллях
 стероідах
Примітка: Проводиться для:
 шийної дистонії (спаситична кривошия)
 хронічних мігреней
 динамічній рівномірній деформації стопи (еквіновальгус) через
спастичність м’язів
 геміфаціального спазму
 сіалорея
 спастичності м’язів (вогнищевий)
Виключено: введення агента при системній дії (див. блок [1920])
50124-01 Введення агента у суглоб або іншу синовіальну порожнину, не класифіковане в
інших рубриках
Введення у суглоб або іншу синовіальну порожнину агента місцевої дії БДВ
Ін'єкція:
• у сумку:
• кортикостероїду
• місцевого анестетика

1553

Аспірація в інших локалізаціях скелетно-м’язової системи

47900-00 Аспірація кісткової кісти
Виключено: аспіраційна біопсія кісти щелепи (45799-00 [402])

50124-00 Аспірація суглоба або іншої синовіальної порожнини, не класифікована в
інших рубриках
Аспірація суглобової сумки

90563-00 Аспірація м’яких тканин, не класифікована в інших рубриках

1554

Інші процедури в інших локалізаціях скелетно-м’язової системи, пов’язані
з прикладанням, введенням або видаленням

90561-00 Встановлення або заміна стимулятора скелетної мускулатури
47921-00 Введення пристрою внутрішньої фіксації, не класифіковане в інших рубриках
Повторне встановлення пристрою внутрішньої фіксації
Ревізія пристрою внутрішньої фіксації
Включено:

встановлення:
• спиці
• пластини
• дроту

Виключено: те саме з репозицією при переломі або вивиху — не кодується

47920-00 Встановлення стимулятора росту кістки
Виключено: неінвазивне встановлення стимулятора росту кістки (92139-00 [1870])

50309-00 Налаштування кільцевого фіксатора або аналогічного пристрою
Включено:

встановлення
видалення

фіксуючої спиці

30225-00 Повторне введення дренажної трубки в абсцес м'яких тканин
47927-01 Видалення спиці, гвинта або дроту зі стегнової кістки
Виключено: те саме з видаленням пластини, стрижня або цвяха (47930-01 [1554])

47927-00 Видалення спиці, гвинта або дроту, не класифіковане в інших рубриках
Виключено: те саме зверхньої щелепи, нижньої щелепи або виличної дуги (52102-00
[1360])
те саме з видаленням пластини, стрижня або цвяха (47930 [1554])

47930-01 Видалення пластини, стрижня або цвяха зі стегнової кістки
47930-00 Видалення пластини, стрижня або цвяха, не класифіковане в інших рубриках
47948-00 Видалення пристроїв зовнішньої фіксації
Примітка:

Визначення пристроїв зовнішньої фіксації надані на початку розділу,
що стосується скелетно-м’язової системи

90566-00 Видалення стимулятора скелетної мускулатури
Виключено: те саме із заміною (90561-00 [1554])

РОЗРІЗ
1555

Процедури, пов’язані з розрізом суглобів інших локалізацій скелетном’язової системи

50100-00 Артроскопія суглоба, не класифікована в інших рубриках
Виключено: те саме з:
• біопсією (50100-01 [1560])

50103-00 Артротомія суглоба, не класифікована в інших рубриках
50112-00 Розсічення суглобової контрактури, не класифіковане в інших рубриках
Корекція згинальної або розгинальної контрактури суглоба БДВ

90570-00 Розсічення суглобової капсули, зв’язки або хряща, не класифіковане в інших
рубриках
Розсічення:
• прирослої або констриктивної капсули суглоба БДВ
• суглоба БДВ
• зв’язки БДВ

1556

Процедури, пов’язані з розрізом кісток інших локалізацій скелетном’язової системи

48400-00 Остеотомія додаткової кістки
90569-00 Остеотомія, не класифікована в інших рубриках
Розріз кісток БДВ

48512-00 Епіфізеоліз
1557

Процедури, пов’язані з розрізом сухожилля або піхви сухожилля інших
локалізацій скелетно-м’язової системи

47960-00 Підшкірна тенотомія, не класифікована в інших рубриках
47963-00 Відкрита тенотомія, не класифікована в інших рубриках
1558

Розріз фасцій інших локалізацій скелетно-м’язової системи

90567-00 Фасціотомія при лікуванні ішемії верхніх кінцівок
90567-01 Фасціотомія при лікуванні ішемії нижніх кінцівок
30226-00 Фасціотомія, не класифікована в інших рубриках
Декомпресійна фасціотомія БДВ

1559

Процедури, пов’язані з розрізом в інших локалізаціях скелетно-м’язової
системи

90568-00 Розріз м'язів, не класифікований в інших рубриках
Міотомія БДВ

90568-01 Розріз суглобової сумки, не класифікований в інших рубриках
Бурсотомія БДВ

90568-02 Розріз м’яких тканин, не класифікований в інших рубриках
Розсічення м’яких тканин БДВ

30224-00 Підшкірне дренування абсцесу м’яких тканин
Включено:

абсцес м’яких тканин в області сідниці

Виключено: те саме стосовно:
• шкіри та підшкірних тканин (30223-01 [1606])
• уточнених локалізацій, класифікованих в інших рубриках
(див. Алфавітний покажчик: Дренування/абсцес/за локалізацією)

30223-03 Розріз та дренування абсцесу м’яких тканин
30068-00 Видалення сторонніх тіл з м’яких тканин, не класифіковане в інших рубриках
90571-00 Розділення спайок м’яких тканин, не класифіковане в інших рубриках
ВИСІЧЕННЯ
1560

Біопсіяв інших локалізаціях скелетно-м’язової системи

50100-01 Артроскопічна біопсія суглоба, не класифікована в інших рубриках
Виключено: те саме у разі скронево-нижньощелепного суглоба (45855-00 [1364])

50200-00 Біопсія кісток, не класифікована в інших рубриках
30094-00 Черезшкірна [голкова] біопсія м’яких тканин
Включено:

сумка
фасція
м'яз
сухожилля

30075-01 Біопсія м’яких тканин
Включено:

1561

сумка
фасція
м'яз
сухожилля

Процедури висічення суглоба іншої локалізації скелетно-м’язової системи

▼0030
90608-01 Отримання хряща шляхом артроскопії
90608-00 Отримання хряща
90574-00 Висічення ураженої ділянки суглоба, не класифіковане в інших рубриках
Висічення ураженої ділянки:
• хряща
• зв’язки

50104-00 Синовектомія суглоба, не класифікована в інших рубриках
90574-01 Висічення суглоба, не класифіковане в інших рубриках
Хірургічна обробка суглоба БДВ
Висічення:
• хряща
• зв’язки
Виключено: висічення:
• хряща, пов'язаного з ураженою ділянкою шкіри (31340-00 [1566])
• ураження суглоба НКІР (90574-00 [1561])

1562

Резекція одним блоком ураженої ділянким’яких тканин з ураженням
довгих кісток
Резекція одним блоком:
• десмоїдної пухлини
• фіброматозу
• нейрофіброматозу
• нейрофіброзу
Включено:

сегментарне висічення м'яких тканин, широке висічення м'яких тканин

Примітка:

Проводиться у разі злоякісного або деструктивного ураження м'яких
тканин з ураженням довгих кісток

Виключено:

те саме з інтеркалярною реконструкцією (див. блок [1575])

50212-00 Резекція одним блоком ураженої ділянки м’яких тканин з ураженням довгих
кісток верхніх кінцівок
Включено:

плечова кістка
променева кістка
ліктьова кістка

50212-01 Резекція одним блоком ураженої ділянки м’яких тканин з ураженням довгих
кісток нижніх кінцівок
Включено:

1563

стегнова кістка
малогомілкова кістка
великогомілкова кістка

Інші процедури висічення кістки іншої локалізації скелетно-м’язової
системи

▼0030
48400-01 Остеоектомія додаткової кістки
90572-00 Остектомія, не класифікована в інших рубриках
Висічення кістки БДВ
Виключено: те саме з кісткою, пов’язаною з ураженням шкіри (31340-00 [1566])

47933-02 Висічення екзостозів маленьких кісток, не класифіковане в інших рубриках

Виключено: те саме з кістками:
• стопи (47933-01 [1532])
• кисті руки (47933-00 [1449])

47936-00 Висічення екзостозів великих кісток
Включено:

стегнова кістка
малогомілкова кістка
плечова кістка
таз
променева кістка
великогомілкова кістка
ліктьова кістка

90573-00 Секвестректомія інших та неуточненихлокалізацій скелетно-м’язової системи
Включено:

тампонування антибіотиком
свердління кістки

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• кісткова трансплантація(48239-00, 48242-00 [1569])
• внутрішня фіксація (47921-00 [1554])

30241-00 Висічення ураження кістки, не класифіковане в інших рубриках
Висічення доброякісної пухлини кістки БДВ
Виключено: те саме з анатомічним алотрансплантатом (50230-00 [1563])

50230-00 Резекція ураження кістки із застосуванням анатомічного алотрансплантата
50203-00 Крайова резекція ураження кістки
50206-00 Крайова резекція ураження кістки із застосуванням кріотерапії в області
дефекту
47726-00 Отримання кістки для трансплантата з окремого розрізу
▼1216
Виключено: те саме з того самого розрізу — не кодується
те саме з ринопластикою (45644-01, 45644-02 [1679])

47732-00 Отримання васкуляризованого кісткового трансплантата для пересадки
Виключено: те саме з того самого розрізу — не кодується
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Процедури висічення сухожилля іншої локалізації скелетно-м’язової
системи

47969-00 Теносиновектомія (висічення синовіальної піхви сухожилля), не класифікована
в інших рубриках
Тенонектомія БДВ

90578-00 Отримання сухожилля для трансплантації
30107-00 Висічення гігроми, не класифіковане в інших рубриках

Висічення ураженої ділянки піхви сухожилля БДВ
Видалення гігроми БДВ

1565

Пов'язані з висіченням процедури на м’язах іншої локалізації скелетном’язової системи

30103-00 Висічення синуса із залученням м'яких тканин, не класифіковане в інших
рубриках
30229-00 Висічення м'яза, не класифіковане в інших рубриках
Виключено: висічення ураженої ділянки м'яза НКІР (31350-00 [1566])
те саме із м'язом, на який поширюється ураження шкіри (31340-00
[1566])

90577-00 Отримання м'яза або фасції для трансплантації
1566

Процедури висічення іншої локалізації скелетно-м’язової системи

31340-00 Висічення м'яза, кістки або хряща, на які поширюється ураження шкіри
Кодуйте спочатку:
• висічення ураження шкіри (31205, 31230, 31235 [1620])

90579-00 Фасціектомія, не класифікована в інших рубриках
30107-01 Висічення малої сумки
Бурсектомія БДВ
Включено:

те саме з кистю руки

30111-00 Висічення великої сумки
Висічення сумки із:
• п'яткової кістки
• ліктьового відростка
• надколінника

31350-00 Висічення ураженої ділянки м'яких тканин, не класифіковане в інших рубриках
Висічення ураженої ділянки м'яких тканин БДВ
Включено:

десмоїдна пухлина
фіброматоз
нейрофіброматоз
нейрофіброз

Виключено: кіста Бейкера (30114-00 [1505])
висічення м'яза, кістки або хряща, на які поширюється ураження шкіри
(31340-00 [1566])
резекція ураження м'яких тканин з ураженням або залученням:
• довгих кісток:
• нижніх кінцівок (50212-01 [1562], 50215-03, 50215-04, 50215-05
[1575])
• верхніх кінцівок (50212-00 [1562], 50215-00, 50215-01, 50215-02
[1575])
• таза (50221-00 [1485])

• крижів (50221-01 [1384])
• лопатки (50221-03 [1400])
• плечового суглоба (50221-03 [1400])
• хребта БДВ (50221-02 [1384])

90575-00 Висічення м'яких тканин, не класифіковане в інших рубриках
30023-00 Ексцизійна обробка рани м’яких тканин
▼1203
Ексцизійна обробка рани м’яких тканин у разі:
інфекції
наявності ішемічної, некротичної або гангренозної тканини
виразки
рани
Виключено: ексцизійна обробка:
• місця опіку (30017-01, 30020-00 [1627])
• місця відкритого перелому (90580-00 [1566])
• рани шкіри та підшкірної тканини (90665-00 [1628])
• м’яких тканин із залученням кістки або хряща (30023-01 [1566])

30023-01 Ексцизійна обробка рани м’яких тканин із залученням кістки або хряща
Ексцизійна обробка рани м’яких тканин із залученням кістки або хряща у разі:
інфекції
наявності ішемічної, некротичної або гангренозної тканини
виразки
рани
Виключено: ексцизійна обробка місця відкритого перелому (90580-00 [1566])

90580-00 Хірургічна обробка місця відкритого перелому
Виключено: те саме з відкритою репозицію перелому — не кодується

44376-00 Реампутація ампутаційної культі
Ревізія ампутаційної культі
Виключено: хірургічна обробка ампутаційної культі (30023 [1566])
ревізія ампутаційної культі кисті руки (46483-00 [1471])

РЕПОЗИЦІЯ
Примітка:

1567

Визначення закритих та відкритих репозицій у разі переломів та
вивихів надані на початку цього розділу

Репозиційні процедури іншої локалізації скелетно-м’язової системи

90581-00 Репозиція при відриві епіфізу, не класифікована в інших рубриках
Виключено:

те саме з:
• стегновою кісткою (47525 [1493])
• променевою кісткою (90541 [1434])
• ліктьовою кісткою (90541 [1434])

ВІДНОВЛЕННЯ (ВИПРАВЛЕННЯ)
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Накладення швів в інших локалізаціях скелетно-м’язової системи

90582-00 Накладення швів на зв’язки, не класифіковане в інших рубриках
90582-01 Накладення швів на сухожилля, не класифіковане в інших рубриках
Відстрочене накладення швів на сухожилля

90582-02 Накладення швів на м’язи або фасції, не класифіковане в інших рубриках
1569

Застосування трансплантатів в інших локалізаціях скелетно-м’язової
системи

48239-00 Кісткова трансплантація, не класифікована в інших рубриках
▼1216
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• отримання кісткового трансплантата для пересадки з окремого розрізу (47726-00
[1563])

48242-00 Застосування кісткового трансплантатаз внутрішньою фіксацією, не
класифіковане в інших рубриках
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• отримання кісткового трансплантата для пересадки з окремого розрізу (47726-00
[1563])

90583-00 Пересадка сухожилля, не класифікована в інших рубриках
90583-01 Пересадка м’яза, не класифікована в інших рубриках
50206-01 Крайова резекція ураженої ділянки кістки із застосуванням аутотрансплантата
в області дефекту
50206-02 Крайова резекція ураженої ділянки кістки із застосуванням алотрансплантата в
області дефекту
50206-03 Крайова резекція ураженої ділянки кістки із застосуванням цементування в
області дефекту
1570

Резекція одним блоком ураженої ділянки кістки з відновленням в інших
локалізаціях скелетно-м’язової системи

50227-00 Резекція одним блоком ураженої ділянки кістки із застосуванням анатомічного
алотрансплантата
50227-01 Резекція одним блоком ураженої ділянки кістки із застосуванням анатомічного
аутотрансплантата
Реплантація висіченого сегмента після опромінення за межами організму
Кодуйте також, якщо здійснюється:
• опромінення за межами організму (15269-00 [1788])

50218-00 Резекція одним блоком ураженої ділянки довгої кістки верхньої кінцівки з
артродезом прилеглого суглоба
Включено:

те саме у разі ураження:
• плечової кістки
• променевої кістки
• ліктьової кістки

50218-01 Резекція одним блоком ураженої ділянки довгої кістки верхньої кінцівки із
заміною прилеглого суглоба
Включено:

те саме у разі ураження:
• плечової кістки
• променевої кістки
• ліктьової кістки

50218-02 Резекція одним блоком ураженої ділянки довгої кістки нижньої кінцівки з
артродезом прилеглого суглоба
Включено:

те саме у разі ураження:
• стегнової кістки
• малогомілкової кістки
• великогомілкової кістки

50218-03 Резекція одним блоком ураженої ділянки довгої кістки нижньої кінцівки із
заміною прилеглого суглоба
Включено:
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те саме у разі ураження:
• стегнової кістки
• малогомілкової кістки
• великогомілкової кістки

Інші відновлювальні процедури на кістках іншої локалізації скелетном’язової системи

50106-00 Стабілізація суглоба, не класифікована в інших рубриках
Включено:

відновлення зв’язки

50109-00 Артродез суглоба, не класифікований в інших рубриках
48509-00 Епіфізіодез, не класифікований в інших рубриках
Скріплення епіфіза та метафіза для гальмування росту БДВ
Виключено: те саме у разі:
• стегнової кістки (48500-00, 48506-00 [1491])
• малогомілкової кістки (48506-00 [1491], 48503-00 [1520])
• великогомілкової кістки (48506-00 [1491], 48503-00 [1520])

90588-00 Остеоклазія
Виключено: те саме у разі носових раковин (41686 [381])

50127-00 Артропластика суглоба, не класифікована в інших рубриках

90589-00 Відновлення кісток, не класифіковане в інших рубриках
1572

Інші відновлювальні процедури на сухожиллях іншої локалізації скелетном’язової системи
Виключено: відновлення:
• Ахіллового сухожилля (основного сухожилля гомілковостопного
суглоба) (49718-01 [1542])
• сухожилля стопи (49809-01 [1544])

47966-00 Переміщення сухожилля або зв’язки, не класифіковане в інших рубриках
Трансплантація сухожилля або зв’язки БДВ

90584-00 Транспозиція сухожилля, не класифікована в інших рубриках
47963-01 Тенопластика, не класифікована в інших рубриках
Тенодез БДВ

90584-01 Рефіксація сухожилля, не класифікована в інших рубриках
47954-00 Відновлення сухожилля, не класифіковане в інших рубриках
Переміщення сухожилля вперед від точки анатомічного прикріплення БДВ
Переміщення сухожилля назад від точки анатомічного прикріплення БДВ
Виключено: те саме у разі кисті руки (47963-02 [1467])

47972-00 Відкрита операція на піхві сухожилля, не класифікована в інших рубриках
Діагностичне дослідження
Розріз
Вивільнення/розсічення
Накладення швів

піхви сухожилля БДВ

Виключено: розріз або вивільнення/розсічення піхви сухожилля кисті руки (4636300 [1440])

47957-00 Подовження сухожилля, не класифіковане в інших рубриках
Подовження м’яза БДВ
Виключено: подовження Ахіллового сухожилля(49727-00 [1542])
те саме з мобілізацією/усуненням:
• контрактури кульшового суглоба (див. блок [1480])
• гіперекстензійних деформацій пальців стопи (50345-00 [1548])
• контрактури колінного суглоба (див. блок [1498])

1573

Інші відновлювальні процедури на м’язах іншої локалізації скелетном’язової системи

30235-00 Відновлення (усунення розриву) м’яза, не класифіковане в інших рубриках
47966-01 Переміщення м’яза, не класифіковане в інших рубриках
Транспозиція м’яза БДВ

90585-00 Рефіксація м’яза, не класифікована в інших рубриках

90586-00 Інші пластичні процедури на м’язі, не класифіковані в інших рубриках
1574

Інші відновлювальні процедури іншої локалізації скелетно-м’язової
системи

90589-01 Відновлення зв’язки, не класифіковане в інших рубриках
Виключено: транспозиція зв’язки (47966-00 [1572])

30238-00 Відновлення фасції, не класифіковане в інших рубриках
Подовження фасції
Фасціопластика
Утворення складок фасції

РЕКОНСТРУКЦІЯ
1575

Резекція одним блоком ураження м'яких тканин з поширенням на довгі
кістки з реконструкцією

50215-00 Резекція одним блоком ураження м'яких тканин з поширенням на довгі кістки
верхніх кінцівок, з інтеркалярною реконструкцією та застосуванням протеза
50215-01 Резекція одним блоком ураження м'яких тканин з поширенням на довгі кістки
верхніх кінцівок, з інтеркалярною реконструкцією та застосуванням
алотрансплантата
50215-02 Резекція одним блоком ураження м'яких тканин з поширенням на довгі кістки
верхніх кінцівок, з інтеркалярною реконструкцією та застосуванням
аутотрансплантата
50215-03 Резекція одним блоком ураження м'яких тканин з поширенням на довгі кістки
нижніх кінцівок, з інтеркалярною реконструкцією та застосуванням протеза
50215-04 Резекція одним блоком ураження м'яких тканин з поширенням на довгі кістки
нижніх кінцівок з інтеркалярною реконструкцією та застосуванням
алотрансплантата
50215-05 Резекція одним блоком ураження м'яких тканин з поширенням на довгі кістки
нижніх кінцівок, з інтеркалярною реконструкцією та застосуванням
аутотрансплантата
1576

Інші процедури з реконструкції іншої локалізації скелетно-м’язової
системи

90590-00 Реконструкція анулярних зв'язок, не класифікована в інших рубриках
ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
1578

Реконструкція кінцівки

50303-00 Подовження кінцівки

Включено:

застосування кільцевого фіксатора (наприклад, апарату Ілізарова,
Orthofix) або аналогічного пристрою
монофокальна остеотомія/кортикотомія

Примітка:

Проводиться для подовження кінцівок, вкорочених з будь-яких причин.
Під час хірургічного втручання здійснюється розрізання кісток та
встановлення фіксатора. Після операції проводиться регулярне
підтягування фіксаторів, що призводить до поступового витягнення
(подовження) кістки.

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• корекція кісткової деформації (90604-00 [1578])
• транспозиція нерва (39321-00 [83])
• невроліз (39330-00 [77], 39321-00 [83])
• трансартикулярна фіксація (50300-00 [1578])
Виключено: двостороннє подовження кінцівки (50306-00 [1578])

50306-00 Подовження кінцівки, двостороннє
Включено:

застосування кільцевого фіксатора або аналогічного пристрою
остеотомія/остектомія

Примітка:

Двостороннє подовження кінцівки передбачає розрізання кістки у двох
місцях. Ця операція проводиться для подовження кінцівок, вкорочених
з будь-яких причин. Під час хірургічного втручання здійснюється
розрізання кісток та встановлення фіксатора. Після операції
проводиться регулярне підтягування фіксаторів, що призводить до
поступового витягнення (подовження) кістки.

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• корекція кісткової деформації (90604-00 [1578])
• транспозиція нерва (39321-00 [83])
• невроліз (39330-00 [77], 39321-00 [83])
• трансартикулярна фіксація (50300-00 [1578])

90604-00 Корекція кісткової деформації
Гостра або поступова корекція кісткової деформації шляхом зовнішньої фіксації
Включено:

застосування кільцевого фіксатора (наприклад, апарату Ілізарова)
біпланарна, мультипланарна та уніпланарна корекція (корекця в одній,
двох чи трьох площинах)
остеотомія/остектомія

Примітка:

Гостра корекція передбачає проведення остеотомії/остектомії та
негайну корекцію кісткової деформації. Пристрої фіксації фіксують
кістку у новому положенні. Поступова або повільна корекція
передбачає проведення остеотомії/остектомії та поступову корекцію
кісткової деформації за допомогою пристроїв фіксації.

Кодуйте також, якщо здійснюється:
• подовження кінцівок (50303-00, 50306-00 [1578])
Виключено: корекція кісткової деформації (50300-00 [1578])

90605-00 Компресія з дистракційним остеосинтезом

Примітка:

Проводиться для заміни відсутнього сегмента кістки. Сегмент кістки
переміщується в область дефекту, кінці стискаються, а кістка в області,
віддаленої від місця дефекту, витягується (подовжується) поки не
відновлюється необхідна довжина кінцівки. Також може
застосовуватися для досягнення кісткового зрощення (у разі
незрощення кісток).

Виключено: тільки компресійний остеосинтез (90605-01 [1578])
тільки дистракційний остеосинтез (90605-01 [1578], 45608-04 [1713])
подовження кінцівки (50303-00, 50306-00 [1578])

90605-01 Остеосинтез, не класифікований в інших рубриках
Компресійний остеосинтез
Дистракційний остеосинтез
Примітка:

Проводиться у разі судинної недостатності або для усунення дефектів,
пов’язаних з кістковими порожнинами

Виключено: компресія з витягуванням
остеосинтез (90605-00 [1578])
дистракційний остеосинтез нижньої щелепи (45608-04 [1713])

50300-00 Трансартикулярна фіксація
Шарнірна дистракція
Поступова (повільна) корекція суглобової деформації із застосуванням кільцевого
фіксатора або аналогічного пристрою
Включено:

1579

(апарат) Гофмана
Ілізарова
Orthofix
трубчаста пластина

Інші процедури іншої локалізації скелетно-м’язової системи

50102-00 Артроскопічна процедура на суглобах, не класифікована в інших рубриках
90613-00 Артроскопічна процедура, що переходить у відкрите хірургічне втручання
▼0019
Включено:

черезшкірний мінімальний доступ

Кодуйте спочатку:
• проведена (проведені) відкрита хірургічна операція (операції)

90592-00 Розділення симетричних зрощених близнюків
90592-01 Розділення асиметричних зрощених близнюків
Розділення зрощених близнюків БДВ

32200-00 Деваскуляризація дистального м'яза
90609-00 Деструкція кістки
Лазерна деструкція
Радіочастотна абляція

ураженої ділянки кістки

90593-00 Інші діагностичні процедури на м’язі, сухожиллі, фасції або сумці, не
класифіковані в інших рубриках
Примітка:

Стосовно нехірургічних діагностичних втручань див. Клас 19

90594-00 Інші діагностичні процедури на кістці або суглобі, не класифіковані в інших
рубриках
Примітка:

Стосовно нехірургічних діагностичних втручань див. Клас 19

Виключено: біопсія кістки (50200-00 [1560])

90593-01 Інші процедури на м’язі, сухожиллі, фасції або сумці, не класифіковані в інших
рубриках
90595-00 Інші процедурина м’язово-скелетній системі, не класифіковані в інших
рубриках
1580

Одномоментне багаторівневе оперативне втручання (SEMLS)
Примітка: Одномоментне багаторівневе оперативне втручання (SEMLS)
проводитиметься у випадку амбулаторних дітей, які страждають на церебральний
параліч та низку інших нервово-м'язових захворювань, аналогічних за своїм
фенотипом до церебрального паралічу, таких як спадкова спастична параплегія.
SEMLS передбачає проведення різних комбінацій ортопедичних процедур у межах
одного оперативного втручання.

50450-00 Одномоментне багаторівневе оперативне втручання з множинними
хірургічними процедурами на м'яких тканинах нижньої кінцівки, одностороннє
Зазначене втручання може включати наступні процедури на м'яких тканинах у будьякій комбінації:
• подовження (Ахіллового сухожилля) (привідних м'язів) (триголового м'яза гомілки)
(м'язів задньої поверхні стегна) (короткого малогомілкового м’яза) (довгого
малогомілкового м’яза) (підошовних згиначів) (поперекового м'яза) (подовження
поперекового м'яза через край) (заднього великогомілкового м'яза)
• невректомія запирального нерва (передньої гілки)
• блокада замикаючого нерва фенолом
• вивільнення/розсічення (привідних м'язів) (прямого м'яза стегна)
• транспозиція (прямого м'яза стегна) (напівсухожильного м'яза) (переднього
великогомілкового м'яза) (заднього великогомілкового м'яза)

50455-00 Одномоментне багаторівневе оперативне втручання з множинними
хірургічними процедурами на м'яких тканинах нижньої кінцівки, двостороннє
Зазначене втручання може включати наступні процедури на м'яких тканинах у будьякій комбінації:
• подовження (Ахіллового сухожилля) (привідних м'язів) (триголового м'яза гомілки)
(м'язів задньої поверхні стегна) (короткого малогомілкового м’яза) (довгого
малогомілкового м’яза) (підошовних згиначів) (поперекового м'яза) (подовження
поперекового м'яза через край) (заднього великогомілкового м'яза)
• невректомія запирального нерва (передньої гілки)
• блокада замикаючого нерва фенолом
• вивільнення/розсічення (привідних м'язів) (прямого м'яза стегна)
• транспозиція (прямого м'яза стегна) (напівсухожильного м'яза) (переднього
великогомілкового м'яза) (заднього великогомілкового м'яза)

50450-01 Одномоментне багаторівневе оперативне втручання з множинними
хірургічними процедурами на м'яких тканинах та остеотомією нижньої
кінцівки, одностороннє
Зазначене втручання може включати наступні процедури у будь-якій комбінації:
• остеотомія нижньої кінцівки:
• епіфізіодез (фіксована згинальна контрактура) (FFD (деформація в будь-яку форму))
(різна довжина кінцівок) (LLD) (великогомілкової кістки)
• деротаційна остеотомія стегнової кістки (дистальна) (проксимальна)
• остеотомія таза (DEGA) (періацетабулярна остеотомія) (потрійна ПАО)
• надкісточкова остеотомія
• деротаційна остеотомія варусної деформації (VDRO) (з екстензією)
• процедури на м'яких тканинах, зазначені у 50450-00 [1580]

50470-00 Одномоментне багаторівневе оперативне втручання з множинними
хірургічними процедурами на м'яких тканинах та остеотомією нижньої
кінцівки, двостороннє
Зазначене втручання може включати наступні процедури у будь-якій комбінації:
• остеотомія нижньої кінцівки:
• епіфізіодез (фіксована згинальна контрактура) (FFD) (різна довжина кінцівок) (LLD)
(великогомілкової кістки)
• деротаційна остеотомія стегнової кістки (дистальна) (проксимальна)
• остеотомія таза (DEGA) (періацетабулярна остеотомія) (потрійна ПАО)
• надкісточкова остеотомія
• деротаційна остеотомія варусної деформації (VDRO) (з екстензією)
• процедури на м'яких тканинах, зазначені у 50455-00 [1580]

50450-02 Одномоментне багаторівневе оперативне втручання з множинними
хірургічними процедурами на м'яких тканинах, остеотомією нижньої кінцівки
та стабілізацією стопи, одностороннє
Зазначене втручання може включати наступні процедури у будь-якій комбінації:
• стабілізація стопи:
• кісткова трансплантація
• подовження п'яткової кістки
• підтаранний артродез
• остеотомії нижніх кінцівок, зазначені у 50450-01 [1580]
• процедури на м'яких тканинах, зазначені у 50450-00 [1580]

50475-00 Одномоментне багаторівневе оперативне втручанняз множинними
хірургічними процедурами на м'яких тканинах, остеотомією нижньої кінцівки
та стабілізацією стопи, двостороннє
Зазначене втручання може включати наступні процедури у будь-якій комбінації:
• стабілізація стопи:
• кісткова трансплантація
• подовження п'яткової кістки
• підтаранний артродез
• остеотомії нижніх кінцівок, зазначені у 50470-00 [1580]
• процедури на м'яких тканинах, зазначені у 50455-00 [1580]

КЛАС 16

ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ТА ПЛАСТИЧНІ ПРОЦЕДУРИ
(БЛОКИ 1600-1718)
ШКІРА ТА ПІДШКІРНА ТКАНИНА
Включено:

волосяні фолікули
слизова оболонка
нігті
потові залози

ПРИКЛАДАННЯ, ВВЕДЕННЯ, ВИДАЛЕННЯ
1600

Накладання пов’язок при опіку

▼1911

Заміна пов’язки при опіку
Накладання пов’язки при трансплантації тканин на місце опіку
Виключено:
Обробка опіку тієї самої локалізації (див. блок [1627])
Трансплантація тканин на ту саму локалізацію (90670-01, 90671-01, 90672-01 [1640],
45485, 45486, 45488, 45494-00 [1643], 45406-00, 45409-00, 45412-00, 45415-00, 4541800 [1644])

30010-00 Накладання пов’язок при опіку, пов’язкою вкрито <10% площі поверхні тіла
30014-00 Накладання пов’язок при опіку, пов’язкою вкрито ≥10% площі поверхні тіла
1601

Накладання пов’язок на іншу рану

30055-00 Накладання пов’язки на рану
▼0042
Зміна пов’язки
Зміна пов’язки на рані або дренажної системи
Включено: зняття швів
Виключено:
Повторне встановлення дренажної трубки в абсцес м’яких тканин (30225-00 [1554])
Накладання пов’язок при опіку (30010-00, 30014-00 [1600])

1602

Введення агента в шкіру та підшкірну тканину

90660-00 Введення агента в шкіру та підшкірну тканину
Включено: аутогенний жир
ботулінічний токсин
колаген
полі-L-молочна кислота
силікон
Примітка:
Проводиться для:
 дефектів контуру







атрофічного рубця
ямочок на щоках
гіпергідрозу
ліпоатрофії
мімічних зморшок

Виключено:
Введення агента в уражену ділянку шкіри (30207-00 [1602])

30207-00 Введення агента в уражену ділянку шкіри
Ін’єкція в келоїдний рубець
Ін’єкція:
 Гідрокортизону
 Інтерферону

1603

Видалення стороннього тіла зі шкіри та підшкірної тканини
Виключено: те саме з розрізом (30064-00 [1605])

30061-00 Видалення стороннього тіла зі шкіри та підшкірної тканини без розрізу
1604

Інші процедури, пов’язані з прикладанням до, введенням в та видаленням
з шкіри та підшкірної тканини

96210-00 Зовнішнє прикладання живих організмів до шкіри
Гірудотерапія
Лікування п’явками
Личинкотерапія

30216-00 Аспірація гематоми шкіри та підшкірної тканини
Включено: нігтя (нігтьового ложа)

30216-01 Аспірація абсцесу шкіри та підшкірної тканини
Включено: нігтя (нігтьового ложа)

30216-02 Інша аспірація шкіри та підшкірної тканини
Аспірація сероми шкіри та підшкірної тканини
Включено: нігтя (нігтьового ложа)

45019-00 Хімічний пілінг усього обличчя
Примітка: Застосовується для шкіри, що була сильно пошкоджена сонцем

38285-00 Введення імплантованого підшкірно контролюючого приладу
Введення:
 кардіомонітору
 вживлюваного петльового реєстратора, що активується пацієнтом
Кодуйте також, якщо здійснюється:
 моніторинг кардіальної події (11722-00 [1854])

39134-01 Введення імплантованого підшкірно нейростимулятора
Кодуйте також, якщо здійснюється:
 введення електродів:
 епідуральних (39130-00, 39139-00 [43])






внутрішньочерепних (40709-00, 40712-00 [6])
інших периферійних нервів (39138-00 [67])
крижових (36663-00 [67])
блукаючого нерва (внутрішньочеревного) (39138-00 [67])

38285-01 Ревізія імплантованого підшкірно контролюючого приладу
Заміна:
 кардіомонітору
 вживлюваного петльового реєстратора, що активується пацієнтом
Кодуйте також, якщо здійснюється:
 моніторинг кардіальної події (11722-00 [1854])

38286-00 Видалення імплантованого підшкірно контролюючого приладу
Видалення:
 кардіомонітору
 вживлюваного петльового реєстратора, що активується пацієнтом
Виключено: те саме з ревізією (38285-01 [1604])

39135-00 Видалення імплантованого підшкірно нейростимулятора
Кодуйте також, якщо здійснюється:
 видалення електродів:
 епідуральних (39130-00, 39139-00 [43])
 внутрішньочерепних (40709-00, 40712-00 [6])
 інших периферійних нервів (39138-00 [67])
 крижового (36663-00 [67])
 блукаючого нерва (внутрішньочеревного) (39138-00 [67])
РОЗРІЗ
1605

Видалення стороннього тіла зі шкіри та підшкірної тканини з розрізом

30064-00 Видалення стороннього тіла зі шкіри та підшкірної тканини з розрізом
Включено: діагностичний розріз

1606

Розріз та дренування шкіри та підшкірної тканини

30223-00 Розріз та дренування гематоми шкіри та підшкірної тканини
30223-01 Розріз та дренування абсцесу шкіри та підшкірної тканини
Розріз та дренування целюліту

30223-02 Інший розріз та дренування шкіри та підшкірної тканини
Розріз та дренування:
 карбункулу
 фурункула

1607

Розсічення шкіри та підшкірної тканини
Виключено: розсічення опікового рубця або опікової контрактури (45519-00 [1656])

45515-01 Розсічення контрактури шкіри та підшкірної тканини
Розділення контрактури міжпальцевого проміжку
Пластика контрактури методом зустрічних трикутників

45054-00 Розсічення опікового струпа
Розріз:
 опіку
 опікового струпу

1608

Інші процедури, пов’язані з розрізом шкіри та підшкірної тканини

90661-00 Інший розріз шкіри та підшкірної тканини
Діагностичний розріз:
 синуса шкіри та підшкірної тканини БДВ
 шкіри та підшкірної тканини, якщо не було виявлено стороннього тіла
 шкіри та підшкірної тканини БДВ
Виключено: те саме з дренуванням (30223 [1606])

ДЕСТРУКЦІЯ
Включено: Каутеризація
Кріотерапія
Діатермія
Лазерні процедури
Поетапний кюретаж (вишкрібання)
Виключено: висічення будь-яким іншим способом

1609

Лікування шкіри за допомогою псоралену та ультрафіолетових променів
спектру А [ПУВА-терапія]
Фотохіміотерапія шкіри

14053-00 Лікування шкіри на кистях за допомогою ПУВА-терапії
14053-01 Лікування шкіри на стопах за допомогою ПУВА-терапії
14053-02 Лікування шкіри на кистях та стопах за допомогою ПУВА-терапії
14050-00 Лікування інших ділянок шкіри за допомогою ПУВА-терапії
ПУВА-терапія:
 усього тіла
 для новонародженого

1610

Лікування шкіри за допомогою ультрафіолетових променів спектру В
Фототерапія шкіри ультрафіолетом спектру В з вузьким діапазоном довжини хвиль
Фототерапія шкіри ультрафіолетом спектру В

14053-03 Лікування шкіри на кистях за допомогою ультрафіолетових променів спектру
В
Виключено: ультрафіолетом спектру В з вузьким діапазоном довжини хвиль (14053-06
[1610])

14053-04 Лікування шкіри на стопах за допомогою ультрафіолетових променів спектру
В
Виключено: ультрафіолетом спектру В з вузьким діапазоном довжини хвиль (14053-06
[1610])

14053-05 Лікування шкіри на кистях та стопах за допомогою ультрафіолетових променів
спектру В
Виключено: ультрафіолетом спектру В з вузьким діапазоном довжини хвиль (14053-06
[1610])

14050-01 Лікування інших ділянок шкіри за допомогою ультрафіолетових променів
спектру В
Терапія ультрафіолетом спектру В:
 усього тіла
 для новонародженого
Виключено: ультрафіолетом спектру В з вузьким діапазоном довжини хвиль (14053-06
[1610])

14053-06 Лікування шкіри на кистях ультрафіолетом спектру В з вузьким діапазоном
довжини хвиль
14053-07 Лікування шкіри на стопах ультрафіолетом спектру В з вузьким діапазоном
довжини хвиль
14053-08 Лікування шкіри на кистях та стопах ультрафіолетом спектру В з вузьким
діапазоном довжини хвиль
14050-02 Лікування інших ділянок шкіри ультрафіолетом спектру В з вузьким
діапазоном довжини хвиль
Терапія ультрафіолетом спектру В з вузьким діапазоном довжини хвиль:
 усього тіла
 для новонародженого

1611

Інша фототерапія шкіри

90677-00 Інша фототерапія, шкіри
▼1615
Фототерапія для новонародженого БДВ
1612

Деструкція ураженої ділянки шкіри або хряща
Виключено: те саме з висіченням (31205-00, 31230, 31235 [1620])
Бородавок:
 анальних (32177-00, 90315 [933])
 долонних (30186-00 [1619])
 чоловічого статевого члена (36815-00 [1195], 30189-01 [1619])
 підошовних (30186-00 [1619])
 уточненої локалізації НКІР (30189 [1619])
 уретральних (36815-01 [1116], 30189-01 [1619])
 вагінальних (35507-00 [1281])
 зовнішніх жіночих статевих органів (35507-01 [1289])

30195-00 Кюретаж (вишкрібання) ураженої ділянки шкіри, одиничне ураження
Включено:
Кріотерапія
Діатермія

30195-01 Кюретаж (вишкрібання) ураженої ділянки шкіри, множинні ураження

Включено:
Кріотерапія
Діатермія

30190-00 Лікування лазером ураження шкіри обличчя або шиї
Лікування лазером:
 ангіофіброми
 капілярної (старечої) гемангіоми
 трихоепітеліоми
 пухлини БДВ

обличчя або шиї

30195-02 Лікування лазером ураженої ділянки шкіри, одиничне ураження
Лазерна фотокоагуляція ураженої ділянки шкіри, одиничне ураження
Включено:
Кріотерапія
Діатермія
Виключено:
Обличчя (30190-00 [1612])
Шиї (30190-00 [1612])
Рубця (45025, 45026-00 [1615])
Татуювання (90662-00 [1617])

30195-03 Лікування лазером ураженої ділянки шкіри, множинні ураження
Лазерна фотокоагуляція ураженої ділянки шкіри, множинні ураження
Включено:
Кріотерапія
Діатермія
Виключено:
Обличчя (30190-00 [1612])
Шиї (30190-00 [1612])
Рубця (45025, 45026-00 [1615])
Татуювання (90662-00 [1617])

30195-04 Кріотерапія ураженої ділянки шкіри, одиничне ураження
Виключено:
Те саме:
 з залученням хряща (30205-00 [1612])
 з залученням слизової оболонки порожнини рота (52034-00 [1612])
 з кюретажем (вишкрібанням) (30195-00 [1612])
 з деструкцією лазером (30195-02 [1612])

30195-05 Кріотерапія ураженої ділянки шкіри, множинні ураження
Виключено:
Те саме:
 з залученням хряща (30205-01 [1612])
 з залученням слизової оболонки порожнини рота (52034-00 [1612])
 з кюретажем (вишкрібанням) (30195-01 [1612])
 з деструкцією лазером (30195-03 [1612])

30205-00 Кріотерапія ураження з залученням шкіри та хряща, одиничне ураження
30205-01 Кріотерапія ураження з залученням шкіри та хряща, множинні ураження
52034-00 Кріотерапія ураження слизової оболонки порожнини рота
30195-06 Електротерапія ураженої ділянки шкіри, одиничне ураження
Діатермія
Електрокоагуляція
Фульгурація
Гальванокаустика

ураженої ділянки шкіри,
одиничне ураження

Кодуйте також, якщо здійснюється:
 введення антибластомного засобу для електрохіміотерапії (див. блок [1920])
Виключено:
Каутеризація (припікання) судинних порушень (45027-00 [743])
Діатермія телеангіектазій голови або шиї (30213-00 [743])

30195-07 Електротерапія ураженої ділянки шкіри, множинні ураження
Діатермія
Електрокоагуляція
Фульгурація
Гальванокаустика

ураженої ділянки шкіри,
множинні ураження

Кодуйте також, якщо здійснюється:
 введення антибластомного засобу для електрохіміотерапії (див. блок [1920])
Виключено:
Каутеризація (припікання) судинних порушень (45027-00 [743])
Діатермія телеангіектазій голови або шиї (30213-00 [743])

30192-00 Інша деструкція ураженої ділянки шкіри
1615

Лазерне шліфування шкіри
Обробка рубця лазером
Включено: те саме щодо рубця від опіку
Виключено: те саме щодо:
 ринофіми (45652-00 [1617])
 червоної кайми губи (45669-00 [1617])

45025-00 Шліфування шиї СО2 лазером
45025-01 Шліфування 1 естетичної ділянки обличчя СО2 лазером
Шліфування СО2 лазером 1 ділянки лише на:
 щоці, з одного боку
 підборідді
 лобі
 губі – верхній
 носі

45026-00 Шліфування ≥2 естетичних ділянок обличчя СО2 лазером

45025-02 Шліфування СО2 лазером іншої ділянки шкіри
1616

Абразивна терапія шкіри

45021-00 Абразивна терапія 1 естетичної ділянки обличчя
Абразивна терапія 1 ділянки лише на:
 щоці, з одного боку
 підборідді
 лобі
 губі – верхній
 носі

45024-00 Абразивна терапія ≥2 естетичних ділянок обличчя
45021-01 Абразивна терапія іншої ділянки шкіри
1617

Інші процедури, пов’язані з деструкцією шкіри або підшкірної тканини

90663-00 Накладення лігатури на шкірний наріст
90662-00 Обробка татуювання лазером
45652-00 Абляція ринофіми за допомогою лазера
Висічення ринофіми за допомогою лазера
Включено:
Лазер на діоксиді вуглецю (СО2)
Ербієвий лазер

45669-00 Абляція червоної кайми губи за допомогою лазера
Висічення червоної кайми губи за допомогою лазера
Включено:
Лазер на діоксиді вуглецю (СО2)
Ербієвий лазер

ВИСІЧЕННЯ
Виключено: те саме щодо судинних аномалій (45030-00, 45033-00 [748])

1618

Біопсія шкіри та підшкірної тканини

30071-00 Біопсія шкіри та підшкірної тканини
1619

Видалення бородавки або контагіозного молюска
Включено:
Каутеризація (припікання)
Кріотерапія
Кюретаж (вишкрібання)
Діатермія
Висічення
Лазерні процедури
Виключено:

Видалення бородавок:
 анальних (32177-00, 90315 [933])
 чоловічих зовнішніх статевих органів, ендоскопічно (36815-00 [1195])
 уретральних, ендоскопічно (36815-01 [1116])
 вагінальних (35507-00 [1281])
 жіночих зовнішніх статевих органів (35507-01 [1289])

30189-00 Видалення контагіозного молюска
30186-00 Видалення підошовної бородавки
30186-01 Видалення долонної бородавки
30189-01 Видалення іншої бородавки
1620

Висічення ураженої(-их) ділянки(-ок) шкіри та підшкірної тканини

▼0020
Включено: доброякісна/злоякісна:
 кіста
 пухлина
Виключено:
Висічення:
 лазером (14100-00, 14106-00 [744], 30190-00, 30195-02, 30195-03 [1612], 90662-00
[1617])
 рубця (45519-00 [1656], 45506, 45512, 45515-00, 45518-00 [1657])
 синуса (30099-00 [1630])
 виразки (31205-01 [1630])
мікроскопічно [мікрографічно] контрольоване видалення (31000-00 [1626])
Хіміохірургія Мооса (31000-00 [1626])

31230-00 Висічення ураженої ділянки шкіри та підшкірної тканини повіки
Виключено: повношарове клиновидне висічення (45665-01 [1662])

31230-01 Висічення ураженої ділянки шкіри та підшкірної тканини носа
31230-02 Висічення ураженої ділянки шкіри та підшкірної тканини вуха
Виключено: повношарове клиновидне висічення (45665-02 [1663])

31230-03 Висічення ураженої ділянки шкіри та підшкірної тканини губи
Виключено:
Висічення ураженої(-их) ділянки(-ок) червоної кайми губ (краю) (45668-00 [1664])
Повношарове клиновидне висічення (45665-00 [1664])

31235-00 Висічення ураженої ділянки шкіри та підшкірної тканини іншої ділянки голови
Висічення ураженої ділянки шкіри та підшкірної тканини:
 щоки
 обличчя БДВ
 лоба
 пре- та постаурикулярної ділянок
 волосистої частини голови

31235-01 Висічення ураженої ділянки шкіри та підшкірної тканини шиї
31235-02 Висічення ураженої ділянки шкіри та підшкірної тканини кисті
Висічення ураженої ділянки шкіри та підшкірної тканини зап’ястка

31230-04 Висічення ураженої ділянки шкіри та підшкірної тканини пальця кисті
Висічення ураженої ділянки шкіри та підшкірної тканини великого пальця кисті

31230-05 Висічення ураженої ділянки шкіри та підшкірної тканини статевих органів
Висічення ураженої ділянки шкіри та підшкірної тканини:
 статевого члена
 калитки
 вульви

31235-03 Висічення ураженої ділянки шкіри та підшкірної тканини ноги
Висічення ураженої ділянки шкіри та підшкірної тканини:
 литки
 ділянки кульшового суглоба
 коліна
 нижньої частини стегна

31235-04 Висічення ураженої ділянки шкіри та підшкірної тканини стопи
Висічення ураженої ділянки шкіри та підшкірної тканини:
 ділянки гомілковостопного суглоба
 пальця стопи

31205-00 Висічення ураженої ділянки шкіри та підшкірної тканини іншої локалізації
1626

Мікроскопічно контрольоване висічення ураженої ділянки шкіри

▼0020
31000-00 Мікроскопічно контрольоване поетапне висічення ураженої ділянки шкіри
Мікроскопічно контрольоване поетапне висічення ураженої ділянки шкіри
Хіміохірургія Mооса
Включено:
Заморожений зріз
Патогістологія
Мапінг

кілька етапів протягом одного операційного епізоду (включаючи відновлення /
операційну зону )
1627

Обробка опіку

▼1203, 1911
Обробка опікового струпу
Видалення струпу
Висічення:
 опіку
 опікового струпу
Видалення опікового струпу
Включено: накладання пов’язки на опік тієї самої локалізації

Виключено: те саме з трансплантацією тканин на ту саму локалізацію (див. блоки
[1640], [1641], [1643], [1644] та [1648])

90686-00 Неексцизійна обробка опіку
Герметична вакуумна пов’язка на опік

30017-01 Ексцизійна обробка опіку, < 10% площі поверхні тіла висічено або оброблено
30020-00 Ексцизійна обробка опіку, ≥ 10% площі поверхні тіла висічено або оброблено
1628

Інша обробка шкіри та підшкірної тканини

▼1203
Виключено:
Те саме:
 за допомогою личинкотерапії (96210-00 [1604])
 щодо опіку (30017-01, 30020-00, 90686-00 [1627])

90686-01 Неексцизійна обробка рани шкіри та підшкірної тканини
Неексцизійна обробка:
 інфекції
 виразки
 рани
Видалення нежиттєздатних тканин, некрозу та струпу наступними методами:
 зішкрібання
 промивання (під тиском)
 злущення
 миття
Накладання вакуумної пов’язки

90665-00 Ексцизійна обробка рани шкіри та підшкірної тканини
Ексцизійна обробка рани шкіри та підшкірної тканини у разі:
 інфекції
 наявності ішемічної, некротичної або гангренозної тканини
 виразки
 рани
Включено: випадкова ексцизійна обробка м’яких тканин
Виключено:
Ексцизійна обробка:
 місця відкритого перелому (90580-00 [1566])
 м’яких тканин (30023 [1566])

1629

Видалення шкірного трансплантата

90666-00 Видалення алотрансплантата
90666-01 Видалення алотрансплантата з місця опіку
90667-00 Видалення ксенотрансплантата
90667-01 Видалення ксенотрансплантата з місця опіку

90668-00 Видалення синтетичного шкірного трансплантата
90668-01 Видалення синтетичного шкірного трансплантата з місця опіку
1630

Висічення виразки чи синуса шкіри та підшкірної тканини

31205-01 Висічення виразки шкіри та підшкірної тканини
30099-00 Висічення синуса шкіри та підшкірної тканини
Виключено:
Те саме з залученням м’яких тканин (30103-00 [1565])
Те саме щодо:
 епітеліального куприкового ходу або пілонідального синуса (30676 [1659])
 преаурикулярного синуса (30104-00 [303])

1631

Висічення нігтя на пальці кисті

46516-00 Обробка нігтя на пальці кисті
Обробка:
 нігтьового ложа
 нігтьового валика

46516-01 Видалення нігтя на пальці кисті
46531-00 Часткове висічення врослого нігтя на пальці кисті
Включено: те саме шляхом обробки карболовою кислотою

46528-00 Клиновидне висічення врослого нігтя на пальці кисті
Включено:
Видалення:
 сегмента нігтя
 нігтьового валика та частини нігтьового ложа

46534-00 Повне висічення нігтьового ложа на пальці кисті
Повне висічення матриці нігтя

1632

Висічення нігтя на пальці стопи

47906-00 Обробка нігтя на пальці стопи
Обробка:
 нігтьового ложа
 нігтьового валика

47906-01 Видалення нігтя на пальці стопи
47916-00 Часткове висічення врослого нігтя на пальці стопи
Включено:
Деструкція матриці нігтя за допомогою:
 електрокаутеризації
 лазера
 обробки карболовою кислотою
 гідроксиду натрію або кислоти

Виключено: клиновидне висічення врослого нігтя на пальці стопи
(47915-00 [1632])

47915-00 Клиновидне висічення врослого нігтя на пальці стопи
Включено:
Видалення:
 сегмента нігтя
 нігтьового валика та частини нігтьового ложа

47918-00 Повне висічення нігтьового ложа врослого нігтя на пальці стопи
1633

Висічення потових залоз
Примітка: Здійснюється у випадку надмірного потовиділення (гіпергідрозу) та
гідраденіту (гнійного)

30180-00 Часткове висічення пахвових потових залоз
Клиноподібне висічення пахвових потових залоз

30183-00 Повне висічення пахвових потових залоз
31245-00 Широке висічення пахвових потових залоз
31245-01 Широке висічення потових залоз з сідничної борозни
31245-02 Широке висічення пахвинних потових залоз
1634

Інші процедури з висіченням шкіри та підшкірної тканини

31245-03 Широке висічення шкіри та підшкірної тканини у випадку сикозу, на обличчі
та шиї
Примітка:
Здійснюється у випадку сикозу:
 звичайного (бороди)
 на потилиці

90669-00 Висічення шкіри для отримання трансплантату
▼0030
Включено: закриття вторинного дефекту шляхом накладення швів
Також кодуйте, якщо здійснюється:
 закриття вторинного дефекту за допомогою трансплантата (див. блоки [1645] та
[1646])
Виключено: те саме з трансплантатом в рамках однієї операції (див. блоки [1641] та
[1650])

45653-00 Зрізання ринофіми гострою бритвою
ЗАГОЄННЯ

1635

Загоєння рани шкіри та підшкірної тканини

▼1217

Загоєння розриву шкіри та підшкірної тканини
Включено:
Використання:
 кліпс
 швів
 смоли для склеювання тканин (тканинного клею)
Виключено:
Те саме стосовно:
 молочної залози (90720-00 [1759])
 вуха (30052-00 [304])
 повіки (30052-01 [236])
 губи (30052-02 [406])
 носа (30052-03 [380])

30032-00 Загоєння рани шкіри та підшкірної тканини обличчя та шиї, поверхневої
30035-00 Загоєння рани шкіри та підшкірної тканини обличчя та шиї, включно з м’якими
тканинами
30026-00 Загоєння рани шкіри та підшкірної тканини іншої локалізації, поверхневої
30029-00 Загоєння рани шкіри та підшкірної тканини іншої локалізації, включно з
м’якими тканинами
1636

Загоєння нігтя
Оніхопластика

46486-00 Первинне загоєння нігтя або нігтьового ложа
46489-00 Вторинне загоєння нігтя або нігтьового ложа
1640

Алотрансплантат,
трансплантат

ксенотрансплантат

або

▼0030
90670-00 Алотрансплантат
Алогенна тимчасова біологічна пов’язка
Гомогенна тимчасова біологічна пов’язка
Розщеплений шкірний:
 алотрансплантат
 гомотрансплантат

90670-01 Алотрансплантат при опіку
Алогенна тимчасова біологічна пов’язка при опіку
Гомогенна тимчасова біологічна пов’язка при опіку
Розщеплений шкірний:
 алотрансплантат при опіку
 гомотрансплантат при опіку

90671-00 Ксенотрансплантат

синтетичний

шкірний

Гетерогенна тимчасова біологічна пов’язка
Розщеплений шкірний:
 гетеротрансплантат
 ксенотрансплантат
Ксеногенна тимчасова біологічна пов’язка

90671-01 Ксенотрансплантат при опіку
Гетерогенна тимчасова біологічна пов’язка при опіку
Розщеплений шкірний:
 гетеротрансплантат при опіку
 ксенотрансплантат при опіку
Ксеногенна тимчасова біологічна пов’язка при опіку

90672-00 Синтетичний шкірний трансплантат
Трансплантати з замінників шкіри, наприклад, Biobrane, штучна шкіра Integra
Тимчасова пов’язка з синтетичної шкіри

90672-01 Синтетичний шкірний трансплантат при опіку
Трансплантати з замінників шкіри при опіку, наприклад, штучна шкіра Biobrane,
Integra
Тимчасова пов’язка з синтетичної шкіри при опіку

1641

Розщеплений шкірний трансплантат на гранулюючу опікову рану

▼0030
Включено:
Обробка рани
Накладання пов’язки на
те саме місце гранулюючої опікової рани
Висічення
Висічення шкіри для отримання трансплантата
Закриття вторинного дефекту шляхом накладення швів
Також кодуйте, якщо здійснюється:
 Закриття вторинного дефекту за допомогою трансплантата (див. блоки [1645] та
[1646])

45400-01 Розщеплений шкірний трансплантат маленької по площі гранулюючої опікової
рани, трансплантовано <3% поверхні тіла
45403-01 Розщеплений шкірний трансплантат великої по площі гранулюючої опікової
рани, трансплантовано ≥3% поверхні тіла
1642

Інший розщеплений шкірний трансплантат на гранулюючу рану

▼0030
Включено:
Висічення шкіри для отримання трансплантата
Закриття вторинного дефекту шляхом накладення швів
Також кодуйте, якщо здійснюється:
 закриття вторинного дефекту за допомогою трансплантата (див. блоки [1645] та
[1646])
Виключено: те саме на гранулюючу опікову рану (45400-01, 45403-01 [1641])

45400-00 Розщеплений шкірний трансплантат гранулюючої рани маленької площі
45403-00 Розщеплений шкірний трансплантат гранулюючої рани великої площі
1643

Розщеплений шкірний трансплантат при опіку уточненої локалізації
Розщеплений шкірний алотрансплантат при опіку уточненої локалізації

▼0030
Включено:
Обробка рани
Накладання пов’язки на
те саме місце опіку
Висічення
Висічення шкіри для отримання трансплантата
Закриття вторинного дефекту шляхом накладення швів
Також кодуйте, якщо здійснюється:
 видалення трансплантата:
 алотрансплантата (90666-01 [1629])
 синтетичного шкірного трансплантата (90668-01 [1629])
 ксенотрансплантата (90667-01 [1629])
 закриття вторинного дефекту за допомогою трансплантата (див. блоки [1645] та
[1646])
Виключено:
Алотрансплантат при опіку (90670-01 [1640])
Синтетичний шкірний трансплантат при опіку (90672-01 [1640])
Те саме на гранулюючу опікову рану (45400-01, 45403-01 [1641])
Ксенотрансплантат при опіку (90671-01 [1640])

45485-00 Розщеплений шкірний трансплантат при опіку повіки
45485-01 Розщеплений шкірний трансплантат при опіку носа
45485-02 Розщеплений шкірний трансплантат при опіку губи
45485-03 Розщеплений шкірний трансплантат при опіку вуха
45486-02 Розщеплений шкірний трансплантат при опіку інших ділянок обличчя
Включено:
Щоки
Підборіддя
Лоба
Виключено: всього обличчя (45494-00 [1643])

45494-00 Розщеплений шкірний трансплантат при опіку всього обличчя
Виключено: вуха (45485-03 [1643])

45486-00 Розщеплений шкірний трансплантат при опіку шиї
45485-04 Розщеплений шкірний трансплантат при опіку кисті
Включено:

Те саме з трансплантатом для пальця або великого пальця кисті
Зап’ястка
Виключено:
Розщеплений шкірний трансплантат:
 лише для пальця кисті (45488-00 [1643])
 лише для великого пальця кисті (45488-01 [1643])

45488-01 Розщеплений шкірний трансплантат при опіку великого пальця кисті
Виключено: те саме з трансплантатом при опіку кисті (45485-04 [1643])

45488-00 Розщеплений шкірний трансплантат при опіку пальця кисті
Виключено: те саме з трансплантатом при опіку кисті (45485-04 [1643])

45486-01 Розщеплений шкірний трансплантат при опіку зовнішніх статевих органів
45486-03 Розщеплений шкірний трансплантат при опіку стопи
Включено:
П’ятки
Те саме з трансплантатом для пальця стопи
Виключено: лише для пальця стопи (45487-00 [1643])

45487-00 Розщеплений шкірний трансплантат при опіку пальця стопи
Виключено: те саме з трансплантатом при опіку стопи (45486-03 [1643])

1644

Розщеплений шкірний трансплантат при опіку інших локалізацій
Розщеплений шкірний алотрансплантат при опіку інших локалізацій

▼0030
Включено:
Обробка рани
Накладання пов’язки на
те саме місце опіку
Висічення
Висічення шкіри для отримання трансплантата
Закриття вторинного дефекту шляхом накладення швів
Також кодуйте, якщо здійснюється:
 видалення трансплантата:
 алотрансплантата (90666-01 [1629])
 синтетичного шкірного трансплантата (90668-01 [1629])
 ксенотрансплантата (90667-01 [1629])
 закриття вторинного дефекту за допомогою трансплантата (див. блоки [1645] та
[1646])
Виключено:
Алотрансплантат при опіку (90670-01 [1640])
Синтетичний шкірний трансплантат при опіку (90672-01 [1640])
Те саме при опіку, гранулюючому (45400-01, 45403-01 [1641])
Ксенотрансплантат при опіку (90671-01 [1640])

45406-00 Розщеплений шкірний трансплантат при опіку інших локалізацій, якщо
трансплантовано <3% поверхні тіла
45409-00 Розщеплений шкірний трансплантат при опіку інших локалізацій, якщо
трансплантовано ≥3% та <6% поверхні тіла
45412-00 Розщеплений шкірний трансплантат при
трансплантовано ≥6% та <9% поверхні тіла

опіку інших локалізацій, якщо

45415-00 Розщеплений шкірний трансплантат при опіку інших локалізацій, якщо
трансплантовано ≥9% та <12% поверхні тіла
45418-00 Розщеплений шкірний трансплантат при опіку інших локалізацій, якщо
трансплантовано ≥12% та <15% поверхні тіла
45460-00 Розщеплений шкірний трансплантат при опіку інших локалізацій, якщо
трансплантовано ≥15% та <20% поверхні тіла
45464-00 Розщеплений шкірний трансплантат при опіку інших локалізацій, якщо
трансплантовано ≥20% та <30% поверхні тіла
45468-00 Розщеплений шкірний трансплантат при опіку інших локалізацій, якщо
трансплантовано ≥30% та <40% поверхні тіла
45471-00 Розщеплений шкірний трансплантат при опіку інших локалізацій, якщо
трансплантовано ≥40% та <50% поверхні тіла
45474-00 Розщеплений шкірний трансплантат при опіку інших локалізацій, якщо
трансплантовано ≥50% та <60% поверхні тіла
45477-00 Розщеплений шкірний трансплантат при опіку інших локалізацій, якщо
трансплантовано ≥60% та <70% поверхні тіла
45480-00 Розщеплений шкірний трансплантат при опіку інших локалізацій, якщо
трансплантовано ≥70% та <80% поверхні тіла
45483-00 Розщеплений шкірний трансплантат при опіку інших локалізацій, якщо
трансплантовано ≥80% поверхні тіла
1645

Інший розщеплений шкірний трансплантат, маленький

▼0030
Включено:
Висічення шкіри для отримання трансплантата
Закриття вторинного дефекту шляхом накладення швів
Також кодуйте, якщо здійснюється:
 закриття вторинного дефекту за допомогою трансплантата (див. блоки [1645] та
[1646])
Виключено:
Алотрансплантат (90670 [1640])
Вставний трансплантат (45445-00 [1647])
Синтетичний шкірний трансплантат (90672 [1640])

Те саме при:
 опіках (45485, 45486, 45488, 45494-00 [1643], 45406-00 [1644])
 гранулюючих ранах (45400, 45403 [1641] та [1642])
Ксенотрансплантат (90671 [1640])

45488-00 Маленький розщеплений шкірний трансплантат на повіку
Виключено: те саме при симблефароні (45629-00 [1676])

45448-01 Маленький розщеплений шкірний трансплантат на ніс
45448-02 Маленький розщеплений шкірний трансплантат на губу
45448-03 Маленький розщеплений шкірний трансплантат на вухо
45448-09 Маленький розщеплений шкірний трансплантат на іншу ділянку обличчя
Включено:
Щоку
Підборіддя
Лоб

45448-04 Маленький розщеплений шкірний трансплантат на шию
45448-05 Маленький розщеплений шкірний трансплантат на кисть
Включено:
Те саме з трансплантатом на палець або великий палець кисті
Зап’ясток
Виключено:
Маленький розщеплений шкірний трансплантат:
 лише на палець кисті (45448-07 [1645])
 лише на великий палець кисті (45448-06 [1645])

45448-06 Маленький розщеплений шкірний трансплантат на великий палець кисті
Виключено: те саме з трансплантатом на кисть (45448-05 [1645])

45448-07 Маленький розщеплений шкірний трансплантат на палець кисті
Виключено:
Те саме з трансплантатом на кисть (45448-05 [1645])
На великий палець кисті (45448-06 [1645])

45448-08 Маленький розщеплений шкірний трансплантат на зовнішні статеві органи
45448-10 Маленький розщеплений шкірний трансплантат на стопу
Включено:
П’ятки
Те саме з трансплантатом на палець стопи
Виключено: лише на палець стопи (45448-11 [1645])

45448-11 Маленький розщеплений шкірний трансплантат на палець стопи
Виключено: те саме з трансплантатом на стопу (45448-10 [1645])
45439-00 Маленький розщеплений шкірний трансплантат на ділянку іншої локалізації
Маленький розщеплений шкірний трансплантат на ділянки численних локалізацій, не
класифікованих у цьому блоці

1646

Інший розщеплений шкірний трансплантат, великий

▼0030
45442-00

Обширний розщеплений шкірний трансплантат на будь-яку ділянку локалізації
Включено:
Висічення шкіри для отримання трансплантата
Закриття вторинного дефекту шляхом накладення швів
Також кодуйте, якщо здійснюється:
 закриття вторинного дефекту за допомогою трансплантата (див. блоки [1645] та
[1646])
Виключено:
Алотрансплантат (90670 [1640])
Вставний трансплантат (45445-00 [1647])
Синтетичний шкірний трансплантат (90672 [1640])
Те саме при:
 опіках (45409-00, 45412-00, 45415-00, 45418-00 [1644])
 гранулюючих ранах (45403 [1641] та [1642])
Ксенотрансплантат (90671 [1640])

1647

Розщеплений шкірний трансплантат, вставний

▼0030
45445-00 Розщеплений шкірний трансплантат як вставний трансплантат
Включено:
Висічення шкіри для отримання трансплантата
Встановлення та видалення матриці
Закриття вторинного дефекту шляхом накладення швів
Також кодуйте, якщо здійснюється:
 закриття вторинного дефекту за допомогою трансплантата (див. блоки [1645] та
[1646])
Виключено: повношаровий вставний трансплантат (див. блок [1649])

1648

Повношаровий шкірний трансплантат при опіку
Клапоть Вульфа при опіку

▼0030
Включено:
Обробка рани
Накладання пов’язки на
те саме місце опіку
Висічення
Висічення шкіри для отримання трансплантата
Закриття вторинного дефекту шляхом накладення швів

Також кодуйте, якщо здійснюється:
 видалення трансплантата:
 алотрансплантата (90666-01 [1629])
 синтетичного шкірного трансплантата (90668-01 [1629])
 ксенотрансплантата (90667-01 [1629])
 закриття вторинного дефекту за допомогою трансплантата (див. блоки [1645] та
[1646])

45451-10 Повношаровий шкірний трансплантат при опіку повіки
45451-11 Повношаровий шкірний трансплантат при опіку носа
45451-12 Повношаровий шкірний трансплантат при опіку губи
45451-13 Повношаровий шкірний трансплантат при опіку вуха
45451-20 Повношаровий шкірний трансплантат при опіку іншої ділянки обличчя
Включено:
Щоки
Підборіддя
Лоба
Виключено: всього обличчя (45451-21 [1648])

45451-21 Повношаровий шкірний трансплантат при опіку всього обличчя
Виключено: вуха (45451-13 [1648])

45451-14 Повношаровий шкірний трансплантат при опіку шиї
45451-15 Повношаровий шкірний трансплантат при опіку кисті
Включено:
Те саме з трансплантатом пальця або великого пальця кисті
Зап’ястка
Виключено:
Повношаровий шкірний трансплантат:
 лише на палець кисті (45451-17 [1648])
 лише на великий палець кисті (45451-16 [1648])

45451-16 Повношаровий шкірний трансплантат при опіку великого пальця кисті
Виключено: те саме з трансплантатом на кисть (45451-15 [1648])

45451-17 Повношаровий шкірний трансплантат при опіку пальця кисті
Виключено: те саме з трансплантатом на кисть (45451-15 [1648])

45451-18 Повношаровий шкірний трансплантат при опіку зовнішніх статевих органів
45451-22 Повношаровий шкірний трансплантат при опіку стопи

Включено:
П’ятки
Те саме з трансплантатом на палець стопи
Виключено: лише на палець стопи (45451-23 [1648])

45451-23 Повношаровий шкірний трансплантат при опіку пальця стопи
Виключено: те саме з трансплантатом на стопу (45451-22 [1648])

45451-19 Повношаровий шкірний трансплантат при опіку іншої локалізації
1649

Інший повношаровий шкірний трансплантат
Повношаровий вставний трансплантат

▼0030
Клапоть Вульфа
Включено:
Висічення шкіри для отримання трансплантата
Закриття вторинного дефекту шляхом накладення швів
Також кодуйте, якщо здійснюється:
 закриття вторинного дефекту за допомогою трансплантата (див. блоки [1645] та
[1646])
Виключено: те саме при опіках (див. блок [1648])

45451-00 Повношаровий шкірний трансплантат повіки
Виключено: те саме з видаленням м’язів, що піднімають повіки (42860 [234])

45451-01 Повношаровий шкірний трансплантат на ніс
45451-02 Повношаровий шкірний трансплантат на губу
45451-03 Повношаровий шкірний трансплантат на вухо
45451-24 Повношаровий шкірний трансплантат на інші ділянки обличчя
Включено:
Щоку
Підборіддя
Лоб
Виключено: всього обличчя (45451-25 [1649])

45451-25 Повношаровий шкірний трансплантат на все обличчя
Виключено: вухо (45451-03 [1649])

45451-04 Повношаровий шкірний трансплантат на шию
45451-05 Повношаровий шкірний трансплантат на кисть

Включено:
Те саме з трансплантатом на палець або великий палець кисті
На зап’ясток
Виключено:
Повношаровий шкірний трансплантат:
 лише на палець кисті (45451-07 [1649])
 лише на великий палець кисті (45451-06 [1649])

45451-06 Повношаровий шкірний трансплантат на великий палець кисті
Виключено: те саме з трансплантатом на кисть (45451-05 [1649])

45451-07 Повношаровий шкірний трансплантат на палець кисті
Виключено:
Те саме з трансплантатом на кисть (45451-05 [1649])
На великий палець кисті (45451-06 [1649])

45451-08 Повношаровий шкірний трансплантат на зовнішні статеві органи
45451-26 Повношаровий шкірний трансплантат на стопу
Включено:
П’ятки
Те саме з трансплантатом на палець стопи
Виключено: лише на палець стопи (45451-27 [1649])

45451-27 Повношаровий шкірний трансплантат на палець стопи
Виключено: те саме з трансплантатом на стопу (45451-26 [1649])

45451-09 Повношаровий шкірний трансплантат на ділянку іншої локалізації
Повношаровий шкірний трансплантат на ділянки численних локалізацій, не
класифікованих у цьому блоці

1650

Дермальний клапоть

▼0030
45018-00 Дермальний клапоть
Дермальний трансплантат
Включено: те саме при опіку

1651

Місцевий шкірний клапоть, один етап
Клапоть шкіри з власним кровопостачанням, взятий з донорської ділянки, яка
знаходиться біля ураженої, та пересаджений на реципієнтну ділянку в один етап
Включено:
Шкірно-фасціальний клапоть
Закриття вторинного дефекту шкіри шляхом накладення швів
Те саме при опіках

Кодуйте також, якщо здійснюється:
 закриття вторинного дефекту:
 за допомогою трансплантата (див. Алфавітний покажчик Трансплантат/за
локалізацією або типом)
 не шкірним (наприклад, на м’яз), швом (див. Алфавітний покажчик: Шов/за
локалізацією)
Виключено:
Закриття назальної нориці за допомогою шкірного клаптя (45714 [1680])
Ревізія місцевого шкірного клаптя (45239-00 [1658])

45206-00 Місцевий шкірний клапоть на повіку
Виключено: реконструкція повіки з використанням клаптя (45671-01, 45674-01 [1684])

45206-01 Місцевий шкірний клапоть на ніс
45206-02 Місцевий шкірний клапоть на губу
Включено: на рот
Виключено: реконструкція губи з використанням клаптя (45671-00, 45674-00 [1685],
45701-00, 45704-00 [1689])

45206-03 Місцевий шкірний клапоть на вухо
45206-09 Місцевий шкірний клапоть на інші ділянки обличчя
Включено:
Щоку
Підборіддя
Лоб

45206-04 Місцевий шкірний трансплантат на шию
45206-05 Місцевий шкірний клапоть на кисть
Включено: зап’ясток
Виключено:
Те саме при контрактурі Дюпюітрена (46384-00 [1467])
Те саме:
 лише на палець кисті (45206-07 [1651])
 лише на великий палець кисті (45206-06 [1651])

45206-06 Місцевий шкірний клапоть на великий палець кисті
Виключено:
Те саме при контрактурі Дюпюітрена (46384-00 [1467])

45206-07 Місцевий шкірний клапоть на палець кисті
Виключено:
Те саме при контрактурі Дюпюітрена (46384-00 [1467])
Те саме на великий палець кисті (45206-06 [1651])

45206-08 Місцевий шкірний клапоть на зовнішні статеві органи
45206-10 Місцевий шкірний клапоть на стопу
Включено:
П’ятки
Те саме з трансплантатом на палець стопи
Виключено: лише на пальці стопи (45206-11 [1651])

45206-11 Місцевий шкірний клапоть на палець стопи
Виключено: те саме на стопу (45206-10 [1651])

45200-00 Місцевий шкірний клапоть на ділянку іншої локалізації
Місцевий шкірний трансплантат БДВ

1653

Пряма пересадка клаптів шкіри з віддалених ділянок тіла
Клапоть шкіри з власним кровопостачанням, взятий з ділянки тіла, віддаленої від
ураженої, та пересаджений безпосередньо на реципієнтну ділянку
Включено:
Шкірно-фасціальний клапоть
Закриття вторинного дефекту шкіри шляхом накладення швів
Те саме при опіках
Кодуйте також, якщо здійснюється:
 закриття вторинного дефекту:
 за допомогою трансплантата (див. Алфавітний покажчик Трансплантат/за
локалізацією або типом)
 не шкірним (наприклад, на м’яз), швом (див. Алфавітний покажчик: Шов/за
локалізацією)
Виключено:
Реконструкція:
 повіки з використанням клаптя (45671-01, 45674-01 [1684])
 губи з використанням клаптя (45671-00, 45674-00 [1685])
Ревізія клаптів шкіри з віддалених ділянок тіла після прямої пересадки (45239-01
[1658])

45230-00 Пряма відстрочена пересадка клаптів шкіри з віддалених ділянок тіла
Шкірний клапоть, частково виділений з донорської ділянки, з затримкою пересадки до
більш пізньої операції для покращення кровопостачання у клапті. Може бути
попереднім кроком перед пересадкою.

45221-01 Пряма пересадка клаптів шкіри з віддалених ділянок тіла, перший етап
Пряма пересадка клаптів шкіри з віддалених ділянок тіла, перший етап (формування
(виділення) клаптя з донорської ділянки, пересадка та закріплення на місці дефекту):
 з живота
 навхрест:
 з руки
 з пальця
 з ноги

45224-01 Пряма пересадка клаптів шкіри з віддалених ділянок тіла, другий етап
Пряма пересадка клаптів шкіри з віддалених ділянок тіла, другий етап (відокремлення
клаптя з донорської ділянки):
 з живота
 навхрест:
 з руки
 з пальця
 з ноги

1654

Непряма пересадка клаптів шкіри з віддалених ділянок тіла
Клапоть шкіри з власним кровопостачанням, переміщений з донорської ділянки,
віддаленої від дефекту, на реципієнтну ділянку через проміжну ділянку
Включено:
Шкірно-фасціальний клапоть
Закриття вторинного дефекту шкіри шляхом накладення швів
Те саме при опіках
Мігруючий клапоть (на живлячій ніжці)
Кодуйте також, якщо здійснюється:
 закриття вторинного дефекту:
 за допомогою трансплантата (див. Алфавітний покажчик Трансплантат/за
локалізацією або типом)
 не шкірним (наприклад, на м’яз), швом (див. Алфавітний покажчик: Шов/за
локалізацією)
Виключено:
Ревізія клаптів шкіри з віддалених ділянок тіла після непрямої пересадки (45239-02
[1658])

45230-01 Непряма відстрочена пересадка клаптів шкіри з віддалених ділянок тіла
Шкірний клапоть, частково виділений з донорської ділянки пересаджується з
затримкою до більш пізньої операції для покращення кровопостачання у клапті. Може
бути попереднім кроком перед пересадкою.

45227-00 Непряма пересадка клаптів шкіри з віддалених ділянок тіла, формування
мігруючого клаптя
Вільна пересадка клаптів шкіри з віддалених ділянок тіла зі згортанням шкірного
клаптя в трубку шкірною поверхнею назовні так, щоб зменшити або повністю сховати
не вкриті шкірою краї

45236-00 Непряма пересадка клаптів шкіри з віддалених ділянок тіла, переміщення
мігруючого клаптя
Непряма пересадка клаптів шкіри з віддалених ділянок тіла з визначенням шляху
переміщення мігруючого клаптя

45233-00 Непряма пересадка клаптів шкіри з віддалених ділянок тіла, підготовка,
переміщення та закріплення на проміжній ділянці
45233-01 Непряма пересадка клаптів шкіри з віддалених ділянок тіла, підготовка,
переміщення та закріплення на кінцевій ділянці
1655

Інші відновні процедури на шкірі та підшкірній тканині

90673-00 Корекція синдактилії

Кодуйте також, якщо використовується:
 клапоть (45206-06, 45206-07, 45206-11 [1651])
 трансплантат (45451-06, 45451-09 [1649], 45439-00, 45448-06, 45448-07 [1645])

45560

Пересадка волосся

90674-00 Реплантація волосистої частини голови
Кодуйте також, якщо здійснюється:
 мікрохірургічна пластика кровоносних судин (45500 [1694], 45502 [1695], 45503
[1696])

90675-00 Інше відновлення шкіри та підшкірної тканини
РЕВІЗІЯ
1656

Ревізія опікового рубця або опікової контрактури

45519-00 Ревізія опікового рубця або опікової контрактури
Розділення
Висічення
Повне видалення
Розсічення
Пластика методом зустрічних трикутників

опікового рубця
або контрактури

Виключено:
Розсічення опікового струпа (45054-00 [1607])
Обробка рубця лазером (45025, 45026-00 [1615])

1657

Ревізія інших рубців шкіри
Висічення
Повне видалення
Розсічення
Пластика методом зустрічних трикутників

рубця

Виключено:
Введення агента в рубець (90660-00, 30207-00 [1602])
Обробка рубця лазером (45025, 45026-00 [1615])
Розсічення контрактури (45515-01 [1607], 45519-00 [1656])
Випадкове видалення рубця під час іншої процедури – не кодується
Те саме щодо опікових рубців (45519-00 [1656])

45506-00 Ревізія рубця на обличчі довжиною ≤ 3 см
45512-00 Ревізія рубця на обличчі довжиною >3 см
45506-01 Ревізія рубця на шиї довжиною ≤3 см
45512-01 Ревізія рубця на шиї довжиною >3 см
45515-00 Ревізія рубця іншої локалізації довжиною ≤ 7 см
45518-00 Ревізія рубця іншої локалізації довжиною >7 см

1658

Ревізія шкірного клаптя
Включено: те саме через ліпосакцію

45239-00 Ревізія місцевого шкірного клаптя
Виключено: ревізія закритої за допомогою шкірного клаптя назальної нориці (45714
[1680])

45239-01 Ревізія клаптів шкіри з віддалених ділянок тіла після прямої пересадки
45239-02 Ревізія клаптів шкіри з віддалених ділянок тіла після непрямої пересадки
ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
1659

Процедури
при
наявності
епітеліального
пілонідального синуса або абсцесу

куприкового

ходу,

30679-00 Введення агента в епітеліальний куприковий хід, пілонідальний синус
Ін’єкція склерозуючого агента (склеротерапія) в епітеліальний куприковий хід або
пілонідальний синус

30676-00 Розріз епітеліального куприкового ходу або пілонідального синуса або абсцесу
30676-01 Висічення епітеліального куприкового ходу або пілонідального синуса або
абсцесу
Марсупіалізація епітеліального куприкового ходу

30676-02 Закриті процедури наявності епітеліального куприкового ходу, пілонідального
синуса або абсцесу, не класифіковані в інших рубриках
Ендоскопічна терапія епітеліального куприкового ходу (ЕТЕСХ)
Включено:фістулоскопія
96230-00 Інші процедури наявності епітеліального куприкового ходу, пілонідального
синуса або абсцесу
1660

Інші процедури на шкірі та підшкірній тканині

90676-00 Інші процедури на шкірі та підшкірній тканині

ПЛАСТИЧНІ ПРОЦЕДУРИ НА М’ЯКИХ ТКАНИНАХ
ПРИКЛАДАННЯ, ВВЕДЕННЯ, ВИДАЛЕННЯ
1661

Введення, видалення або прилаштування тканинного еспандера або
імплантату

45566-00 Введення тканинного еспандера
Виключено:
Тканинний еспандер, що використовується під час операції (45572-00 [1661])
Те саме для молочної залози (45539-00 [1756])

45572-00 Введення тканинного еспандера під час операції

Введення тканинного еспандера одночасно з іншою хірургічною процедурою
Кодуйте спочатку:
 проведену хірургічну(-і) процедуру(-и)
Виключено: те саме для молочної залози (45539-00 [1756])

45566-01 Ін’єкція в тканинний еспандер
Наповнення тканинного еспандера

45566-03 Прилаштування тканинного еспандера
Зміщення клапана тканинного еспандера.
Виключено: те саме для молочної залози (45548-02 [1758])

45568-00 Видалення тканинного еспандера.
Виключено: те саме для молочної залози (45542-00, 45548-01 [1758])

90606-00 Видалення лицьового імплантату
Видалення імплантату з:
 щоки (виличний) (підвиличний)
 підборіддя (нижньої щелепи)
 лоба
 носа
Виключено:
Те саме з:
 ока (42518-04 [164], 42644-01 [167], 42704-00 [194], 42812-00 [209], 90606-02 [221])
 зуба (97663-00 [473])

90606-01 Видалення іншого імплантату з м’яких тканин
Видалення імплантату з:
 сідниць
 грудної клітки (грудних м’язів)
 кінцівки:
 нижньої (литки)
 верхньої (біцепсу) (трицепсу)
Виключено:
Те саме з:
 черевної стінки (протезна сітка) (90952-00 [987])
 молочної залози (45548 [1758])
 ока (42518-04 [164], 42644-04 [167], 42704-00 [194], 42812-00 [209], 90606-02 [221]
 обличчя (90606-00 [1661])

ВИСІЧЕННЯ
1662

Висічення, повіка

45617-00 Зменшення верхньої повіки
Висічення надлишкової шкіри
Відновлення симетрії
Ритидектомія верхньої повіки

верхньої
повіки

Кодуйте також, якщо здійснюється:
 операція з підтягування брів (45587-01, 45588-01 [1675])
 підтягування шкіри обличчя (45587-00, 45588-00 [1675])

 підтягування шкіри шиї (45588-02 [1675])

45620-00 Зменшення нижньої повіки
Ритидектомія нижньої повіки
Відновлення симетрії нижньої повіки
Кодуйте також, якщо здійснюється:
 операція з підтягування брів (45587-01, 45588-01 [1675])
 підтягування шкіри обличчя (45587-00, 45588-00 [1675])
 підтягування шкіри шиї (45588-02 [1675])

45665-01 Повношарове клиновидне висічення повіки
Висічення ураженої ділянки повіки, повношарове
Включено: відновлення безпосереднім накладенням швів
Виключено: те саме у випадку ектропіону та ентропіону (45626-01 [239])

1663

Висічення, вухо

45665-02 Повношарове клиновидне висічення вуха
Висічення ураженої ділянки вуха, повношарове
Включено: відновлення безпосереднім накладенням швів

1664

Висічення, губа

45668-00 Висічення червоної кайми губ
Виключено: те саме за допомогою CO2 лазера (45669-00 [1617])

45665-00 Повношарове клиновидне висічення губи
Висічення ураженої ділянки губи, повношарове
Включено: відновлення безпосереднім накладенням швів

45675-00 Зменшення розміру губ
Часткове висічення губи у випадку макрохейлії

1665

Висічення, язик

45675-01 Зменшення розміру язика
Часткове висічення язика у випадку макроглосії
Глосектомія у випадку макроглосії

1666

Ліпосакція та ліпектомія
Зменшення жирової клітковини
Зменшення розмірів

45584-00 Ліпосакція
Ліполіз з аспірацією
Аспіраційна ліпектомія
Виключено:

Те саме у випадку ревізії шкірного клаптя (45239 [1658] та 45496-00, 45497-00, 4549800, 45499-00 [1686])

30168-00 Ліпектомія, 1 висічення
Ліпектомія, одна локалізація
Виключено: те саме щодо шкірно-жирового фартуха (30165-00, 30174-00, 30177-00
[1666]

30171-00 Ліпектомія, 2 або більше висічення
Ліпектомія:
 двобічна
 множинних ділянок

30165-00 Ліпектомія шкірно-жирового фартуха
Ліпектомія черевної стінки БДВ

30174-00 Ліпектомія шкірно-жирового фартуха, нижче пупка
Включено:
Посилення м’язово-апоневротичної стінки
Відсепарування країв шкіри

30177-00 Ліпектомія шкірно-жирового фартуха, повна
Абдомінопластика:
 за методом Пітангі
 повна
Включено:
Висічення шкіри та підшкірної тканини
Пластика (відновлення) м’язово-апоневротичного шару
Перенесення пупка

45018-04 Отримання жиру для трансплантата з окремого надрізу
Виключено: те саме з того самого надрізу – не кодується

1667

Висічення тканин з лімфатичним набряком
Висічення лімфангіектазії

45048-00 Висічення тканин плеча з лімфатичним набряком
45048-01 Висічення тканин передпліччя та руки з лімфатичним набряком
45048-02 Висічення тканин стегна з лімфатичним набряком
45048-03 Висічення тканин гомілки та стопи з лімфатичним набряком
45048-04 Висічення тканин іншої локалізації з лімфатичним набряком
ЗАГОЄННЯ
1668

Шкірно-жировий або жировий трансплантат

45018-01 Шкірно-жировий трансплантат

45018-02 Жировий трансплантат
1669

Складний трансплантат
Шкірно-хрящовий трансплантат
Слизово-хрящовий трансплантат

45656-00 Складний трансплантат на ніс
45656-01 Складний трансплантат на вухо
45656-02 Складний трансплантат на повіку
Слизовохондросептальний трансплантат повіки
Виключено: трансплантат при симблефароні (45629-00 [1676])

45656-03 Складний трансплантат на іншу локалізацію
1670

Фасціальний трансплантат

45018-03 Фасціальний трансплантат
Виключено: те саме у випадку паралічу лицьового нерва (45575-00 [1692])

1671

Шкірно-м’язовий клапоть
Клапоть шкіри, який складається з декількох шарів (шкіра та підшкірна
тканина/м’язи/фасція) та має власне кровопостачання, взятий з донорської ділянки, яка
знаходиться біля дефекту, та пересаджений на реципієнтну ділянку
Включено: шкірно-м’язово-фасціальний клапоть
Виключено:
Шкірно-м’язовий клапоть:
 вільний (див. блок [1674])
 острівцевий (див. блок [1673])
Те саме для відновлення молочної залози (45530-02 [1756])

45015-01 Шкірно-м’язовий відстрочений клапоть
Клапоть, частково виділений з донорської ділянки з затримкою пересадки до більш
пізньої операції для покращення кровопостачання у клапті

45003-01 Шкірно-м’язовий клапоть
1672

М’язовий клапоть
Клапоть м’язів взятий з донорської ділянки, яка знаходиться біля дефекту, та
пересаджений на реципієнтну ділянку з власним кровопостачанням
Кодуйте також, якщо здійснюється:
 пересадка шкіри з реципієнтної ділянки
Трансплантат/шкіра/за локалізацією або типом)
Виключено:
М’язовий клапоть:
 вільний (див. блок [1674])
 острівцевий (див. блок [1673])

(див.

Алфавітний

покажчик:

Шкірно-м’язовий клапоть:
 вільний (див. блок [1674])
 багатошаровий на судинній ніжці (див. блок [1673])
 БДВ (див. блок [1671])

45015-00 М’язовий відстрочений клапоть
Клапоть, частково виділений з донорської ділянки з затримкою пересадки до більш
пізньої операції для покращення кровопостачання у клапті

45009-01 М’язовий клапоть
1673

Острівцевий клапоть
Клапоть, в якому використовується пересаджувана тканина, повністю відокремлена
від оточуючої тканини та нижнього шару, крім живлячої ніжки, яка містить артерії та
вени. Тканина переноситься під шкірою та виводиться назовні у реципієнтній ділянці
(живляча ніжка залишається під шкірою та приєднана до донорської ділянки)
Включено:
Шкірно-фасціальний
Шкірно-м’язово-фасціальний
М’язовий
Шкірно-м’язовий

острівцевий
клапоть

Виключено:
Вільний клапоть (див. блок [1674])
Те саме для відновлення молочної залози (45530-02 [1756])

45563-00 Острівцевий клапоть з судинною ніжкою
Не інервований острівцевий клапоть
Виключено: те саме для переміщення пальця кисті (46507-00 [1467])

45563-01 Острівцевий клапоть з нейроваскулярною ніжкою
Інервований острівцевий клапоть
Виключено: те саме на кисті для іннервації пучки пальця (46507-00 [1467])

1674

Вільний клапоть
Висічений клапоть тканини, переміщений на іншу ділянку, коли судини клаптя
з’єднуються з судинами реципієнтної ділянки.
Вільна пересадка тканини
Включено:
Кістка
Складна тканина:
 шкірно-фасціальна
 шкірно-м’язово-фасціальна
 шкірно-м’язова
Кишечник
Мікрохірургічний анастомоз кровоносних судин
М’язи
Виділення та підсаджування при вільній трансплантації тканини
Закриття вторинного дефекту шкіри шляхом накладення швів
Кодуйте також, якщо здійснюється:
 закриття вторинного дефекту:

 трансплантатом (див. Алфавітний покажчик: Трансплантат/за локалізацією або
типом)
 не шкірним (наприклад, на м’яз), швом (див. Алфавітний покажчик: Шов/за
локалізацією)
Виключено: ревізія (див. блок [1686])

45562-00 Неінервований вільний клапоть
45562-01 Інервований вільний клапоть
Включено: відновлення нервів

1675

Підтягування шкіри обличчя, підтягування шкіри шиї та операція з
підтягування брів

45587-00 Підтягування шкіри обличчя, однобічне
Підтягування щоки (мелопластика)
Корекція асиметрії м’яких тканин обличчя
Ритидектомія обличчя

однобічна(-е)

Включено: підтягування шкіри шиї
Кодуйте також, якщо здійснюється:
 операція з підтягування брів (45587-01, 45588-01 [1675])
 зменшення верхньої повіки (45617-00, 45620-00 [1662])

45588-00 Підтягування шкіри обличчя, двобічне
Підтягування щоки (мелопластика), двобічне
Ритидектомія обличчя, двобічна
Включено: підтягування шкіри шиї
Кодуйте також, якщо здійснюється:
 операція з підтягування брів (45587-01, 45588-01 [1675])
 зменшення верхньої повіки (45617-00, 45620-00 [1662])

45587-01 Операція з підтягування брів, однобічна
Пластика брів (ендоскопічна)
Підтягування брів
Підтягування лоба
Виправлення птозу брів

однобічні

Кодуйте також, якщо здійснюється:
 зменшення верхньої повіки (45617-00, 45620-00 [1662])
 підтягування шкіри обличчя (45587-00, 45588-00 [1675])
 підтягування шкіри шиї (45588-02 [1675])

45588-01 Операція з підтягування брів, двобічна
Пластика брів (ендоскопічна)
Підтягування брів
Підтягування лоба
Виправлення птозу брів

двобічні

Кодуйте також, якщо здійснюється:
 зменшення верхньої повіки (45617-00, 45620-00 [1662])
 підтягування шкіри обличчя (45587-00, 45588-00 [1675])

 підтягування шкіри шиї (45588-02 [1675])

45588-02 Підтягування шкіри шиї
Ритидектомія шиї
Кодуйте також, якщо здійснюється:
 операція з підтягування брів (45587-01, 45588-01 [1675])
 зменшення верхньої повіки (45617-00, 45620-00 [1662])
Виключено: те саме з підтягуванням шкіри обличчя (45587-00, 45588-00 [1675])

1676

Трансплантат при симблефароні

45629-00 Трансплантат при симблефароні
1677

Виправлення блефароптозу
Виключено:
Повторна операція для корекції попередньо виправленого блефароптозу (див. блок
[1688])
Ревізія швів леватора (м’яза-підіймача верхньої повіки) після попередньої корекції
блефароптозу (45625-00 [1687])

45623-00 Корекція птозу повіки технікою лобового м’яза зі швом
45623-01 Корекція птозу повіки технікою лобового м’яза з фасціальним підвішування
45623-02 Корекція птозу повіки за допомогою резекції або переміщення леватора (м’язапідіймача верхньої повіки)
45623-03 Корекція птозу повіки за допомогою іншої техніки, що застосовується до
леватора (м’яза-підіймача верхньої повіки)
45623-04 Корекція птозу повіки за допомогою пластики хряща повіки
45623-05 Корекція птозу повіки за допомогою інших методів
Корекція птозу повіки БДВ

1678

Відновлення вушної раковини
Виключено: реконструкція вушної раковини (45660-00, 45661-00 [1684])

45659-00 Корекція широких вух, які нагадують крила кажана
Корекція відстовбурчених вушних раковин або клаповухості
Підшивання вушних раковин

45659-01 Інша корекція деформації зовнішнього вуха
Корекція:
 згорнутої вушної раковини
 зігнутої вушної раковини
Виправлення деформації зовнішнього вуха БДВ
Виключено: реконструкція зовнішнього слухового ходу (41521 [304], 45662-00 [305])

1679

Ринопластика

Включено: конхектомія
Кодуйте також, якщо здійснюється:
 септопластика (41671-02, 41671-03 [379])
Виключено:
Ринопластика для збільшення носа лише з використанням імплантату (45051-01
[1682])
Складний трансплантат на ніс (45656-00 [1669])
Ревізія ринопластики (45650-00 [1687])
Шкірний:
 клапоть на ніс (45206-01 [1651], 45221-01, 45224-01 [1653], 45230 [1653] та [1654],
45227-00, 45233, 45236-00 [1654])
 трансплантат на ніс (45400-01 [1641], 45400-00 [1642], 45448-01 [1645], 45445-00
[1647], 45451-01 [1649])

45632-00 Ринопластика з корекцією хряща
Ринопластика кінчика носа

45635-00 Ринопластика з корекцією носової кістки
45638-00 Повна ринопластика
Корекція хряща та носової кістки
Ринопластика БДВ

45641-00 Ринопластика з використанням трансплантата носового хряща або хряща
носової перегородки
Ринопластика для збільшення носа з використанням трансплантата носового хряща
або хряща носової перегородки

45641-01 Ринопластика з використанням трансплантата носової кістки
Ринопластика для збільшення носа з використанням трансплантата носової кістки

45641-02 Ринопластика з використанням трансплантата носової кістки та носового
хряща або хряща носової перегородки
Ринопластика для збільшення носа з використанням трансплантата носової кістки та
носового хряща або хряща носової перегородки

45644-00 Ринопластика з використанням трансплантата хряща з віддаленої донорської
ділянки
Ринопластика для збільшення носа з використанням трансплантата хряща з віддаленої
донорської ділянки
Включено: отримання хряща для трансплантації

45644-01 Ринопластика з використанням кісткового трансплантата
донорської ділянки

з віддаленої

Ринопластика для збільшення носа з використанням кісткового трансплантата
віддаленої донорської ділянки
Включено:
Отримання кістки для трансплантації
Трансплантат лемеша

з

45644-02 Ринопластика з використанням трансплантата кістки та хряща з віддаленої
донорської ділянки
Ринопластика для збільшення носа з використанням трансплантата кістки та хряща з
віддаленої донорської ділянки
Включено:
Отримання кістки та хряща для трансплантації

1680

Інше виправлення дефектів носа

45714-00 Закриття ороназальної нориці
Ороназальна фістулектомія
Включено:
Виправлення дефекту за допомогою клаптя
Ревізія клаптя
Виключено: те саме для вторинної корекції щілини піднебіння (45710-00 [1690])

45714-01 Закриття іншої назальної нориці
Носо-губна
фістулектомія
Носоглоткова
Закриття назальної нориці
Включено:
Закриття дефекту за допомогою клаптя
Ревізія клаптя

1681

Виправлення дефектів глотки

45645-00 Закрите усунення атрезії хоан
Закрита корекція носоглоткової атрезії
Включено:
Введення стенту у носоглотку
Промивання та аспірація через стент у носоглотці
Проколювання та розширення (дилатація)

45646-00 Відкрите усунення атрезії хоан
Відкрита корекція носоглоткової атрезії
Включено:
Введення стенту у носоглотку
Промивання та аспірація через стент у носоглотці
Видалення кістки

45716-00 Фарингопластика
Примітка: Виконується у випадку піднебінно-глоткової недостатності
Виключено: глотковий клапоть (45716-01 [1681])

45716-01 Глотковий клапоть
Примітка: Виконується у випадку піднебінно-глоткової недостатності

ВІДНОВЛЕННЯ

1682

Відновлення контурів

45051-00 Відновлення контурів обличчя за допомогою імплантатів
Ринопластика для збільшення носа з використанням імплантату
Збільшення підборіддя із застосуванням м’яких тканини, з використанням імплантату
Виключено:
Ринопластика для збільшення носа з використанням трансплантата (45641, 45644
[1679])
Збільшення підборіддя з використанням кісткового трансплантата (45761-01 [1702])

45051-01 Відновлення інших контурів за допомогою імплантатів
Збільшення м’язів (формування контурів) з використанням імплантату

1683

Виправлення контурів
Виключено: те саме у випадку ринопластики (45641, 45644 [1679])

45647-00 Виправлення контурів обличчя з використанням кісткового трансплантата
45647-01 Виправлення контурів обличчя з використанням трансплантата хряща
45647-02 Виправлення контурів обличчя з використанням трансплантата кістки та хряща
1684

Реконструкція повіки та вуха

45614-00 Реконструкція повіки
Реконструкція повіки, БДВ
Виключено:
Те саме з використанням:
 клаптя (45671-01, 45674-01 [1684])
 трансплантата:
 волосяного фолікула (90095-00 [237])
 слизової оболонки (45656-02 [1669])
 шкіри (45400-01, 45403-01 [1641], 45400-00 [1642], 45485-00 [1643], 45448-00
[1645], 45451-10 [1648], 45451-00 [1649])

45614-01 Вкорочення тарзальної пластинки
Латеральна тарзальна пластинка
Тарзальна пластинка БДВ

45671-01 Реконструкція повіки з використанням клаптя, єдиний або перший етап
Клапоть повіки Аббе, перший етап
Клапоть по Фріку (лобний)
Клапоть по Трип’єру (верхня повіка)
Кодуйте також, якщо використовується:
 слизовохондросептальний трансплантат повіки (45656-02 [1669])

45674-01 Реконструкція повіки з використанням клаптя, другий етап
Розділення клаптя повіки Аббе

45660-00 Реконструкція зовнішнього вуха, перший етап

45661-00 Реконструкція зовнішнього вуха, другий етап
1685

Реконструкція губи або порожнини рота
Виключено: реконструкція щілини губи (45701-00, 45704-00 [1689])

45671-00 Реконструкція губи з використанням клаптя, єдиний або перший етап
Клапоть губи Аббе, перший етап
Клапоть за Естландером
Віяловий клапоть за методом Gillies
Клапоть за методом Karapandzic
Клапоть за методом McGregor
Модифікований клапоть за методом Gillies

45674-00 Реконструкція губи з використанням клаптя, другий етап
Розділення клаптя губи Аббе

52324-00 Реконструкція порожнини рота з використанням прямої пересадки клаптя язика,
єдиний або перший етап
52327-00 Реконструкція порожнини рота з використанням прямої пересадки клаптя язика,
другий етап
РЕВІЗІЯ
1686

Ревізія вільного клаптя та пов’язані з цим процедури
Включено:
М’язовий
Шкірно-м’язовий

вільний
клапоть

45496-00 Відкрита ревізія вільного клаптя тканини
Включено: ліпосакція

45497-00 Повна ревізія вільного клаптя тканини шляхом ліпосакції
45498-00 Ревізія вільного клаптя тканини шляхом ліпосакції, перший етап
45499-00 Ревізія вільного клаптя тканини шляхом ліпосакції, другий етап
90659-00 Висічення тканини контрольного клаптя
Висічення:
 контрольного вільного клаптя порожньої кишки
 контрольного трансплантата

1687

Ревізія інших пластичних процедур щодо м’яких тканин

45625-00 Ревізія швів леватора (м’яза-підіймача верхньої повіки) після попередньої
корекції блефароптозу
Корекція швів леватора
Корекція висоти повіки

45650-00 Ревізія ринопластики

після попередньої
корекції блефароптозу

Вторинна ревізія ринопластики

ПОВТОРНА ОПЕРАЦІЯ
1688

Повторна операція для корекції попередньо виправленого птозу повіки
Повторна операція у випадку блефароптозу
Виключено: Ревізія швів леватора (м’яза-підіймача верхньої повіки) після попередньої
корекції птозу повік (45625-00 [1687])

45624-00 Повторна операція для виправлення корекції птозу повіки технікою лобового
м’яза зі швом
45624-01 Повторна операція для виправлення корекції птозу повіки технікою лобового
м’яза з фасціальним підвішуванням
45624-02 Повторна операція для виправлення корекції птозу повіки за допомогою
резекції або переміщення леватора (м’яза-підіймача верхньої повіки)
45624-03 Повторна операція для виправлення корекції птозу повіки за допомогою іншої
техніки, що застосовується до леватора (м’яза-підіймача верхньої повіки)
45624-04 Повторна операція для виправлення корекції птозу повіки за допомогою
пластики хряща повіки
45624-05 Повторна операція для виправлення корекції птозу повіки за допомогою інших
методів
Повторна операція для корекції попередньо виправленого блефароптозу БДВ

ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
1689

Процедури у випадку щілини губи
Виключено: те саме з корекцією передньої щілини піднебіння (45680-00, 45686-00
[1691])

45689-00 Процедура адгезії губи у випадку щілини губи, однобічна
45689-01 Процедура адгезії губи у випадку щілини губи, двобічна
45698-00 Первинна процедура збільшення висоти колумели у випадку щілини губи
45677-00 Первинна корекція щілини губи, однобічна
Корекція щілини губи за один етап, однобічна
Виключено:
Збільшення висоти колумели (45698-00 [1689])
Процедура адгезії губи (45689-00 [1689])
Реконструкція за допомогою клаптя (45701-00, 45704-00 [1689])
Ревізія (45692-00, 45695-00 [1689])

45683-00 Первинна корекція щілини губи, двобічна
Корекція щілини губи за один етап, двобічна

Виключено:
Збільшення висоти колумели (45698-00 [1689])
Процедура адгезії губи (45689-00 [1689])
Реконструкція за допомогою клаптя (45701-00, 45704-00 [1689])
Ревізія (45692-00, 45695-00 [1689])

45701-00 Реконструкція щілини губи за допомогою клаптя, єдиний або перший етап
Клапоть Аббе для корекції щілини губи, перший етап

45704-00 Реконструкція щілини губи за допомогою клаптя, другий етап
Розділення клаптя Аббе для корекції щілини губи

45692-00 Часткова ревізія щілини губи
Часткова вторинна корекція щілини губи
Включено:
Ревізія, виправлення положення та корекція маленького клаптя
Ревізія незначної свисткової деформації

45695-00 Повна ревізія щілини губи
Повна вторинна корекція щілини губи
Включено:
Ревізія великого клаптя
Реконструкція м’яза
Ревізія значної свисткової деформації

1690

Процедури у випадку щілини піднебіння
Виключено: те саме з корекцією щілини губи (45680-00, 45686-00 [1691])

45707-00 Первинна корекція щілини піднебіння
45710-00 Вторинна корекція щілини піднебіння, закриття нориці за допомогою
місцевого клаптя
Ревізія корекції щілини піднебіння, закриття ороназальної нориці за допомогою
місцевого клаптя

45713-00 Вторинна корекція щілини піднебіння, процедура збільшення довжини
Ревізія корекції щілини піднебіння, процедура збільшення довжини

52337-00 Корекція щілини альвеолярного відростка
Використання трансплантатів для корекції щілини альвеолярного відростка
Включено:
Збільшення альвеолярного відростка
Закриття ороназальної нориці

1691

Процедури у випадку щілини губи та передньої частини піднебіння

45680-00 Первинна корекція однобічної щілини губи та передньої частини піднебіння
Одноетапна корекція однобічної щілини губи та передньої частини піднебіння

45686-00 Первинна корекція двобічної щілини губи та передньої частини піднебіння
Одноетапна корекція двобічної щілини губи та передньої частини піднебіння

1692

Процедури у випадку паралічу лицьового нерва

45581-00 Висічення тканин у випадку паралічу лицьового нерва
Виключено:
Те саме з:
 фасціальним трансплантатом (45575-00 [1692])
 пересадкою м’яза (45578-00 [1692])
 підвішуванням (45581-01 [1692])

45581-01 Висічення тканин у випадку паралічу лицьового нерва з підвішуванням
Висічення тканин у випадку паралічу лицьового нерва з:
 дермодезом
 фасціодезом
 підшкірним утворенням складок

45575-00 Фасціальний трансплантат у випадку паралічу лицьового нерва
Включено: висічення тканин

45578-00 Пересадка м’яза у випадку паралічу лицьового нерва
Включено: висічення тканин

ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ ПРОЦЕДУРИ ДЛЯ СУДИННОЇ СИСТЕМИ
ВИСІЧЕННЯ
1693

Висічення артеріовенозної мальформації
Виключено:
Висічення артеріовенозної мальформації:
 внутрішньочерепної (39803-00 [16])
 спінальної (40318-00 [53])

45045-00 Висічення артеріовенозної мальформації повіки
45045-01 Висічення артеріовенозної мальформації носа
45045-02 Висічення артеріовенозної мальформації губи
45045-03 Висічення артеріовенозної мальформації вуха
45045-04 Висічення артеріовенозної мальформації шиї
45045-05 Висічення артеріовенозної мальформації кисті
45045-06 Висічення артеріовенозної мальформації великого пальця кисті
45045-07 Висічення артеріовенозної мальформації пальця кисті
45045-08 Висічення артеріовенозної мальформації зовнішніх статевих органів

45039-00 Висічення артеріовенозної мальформації іншої локалізації, ≤ 3 см
45042-00 Висічення артеріовенозної мальформації іншої локалізації, >3см
Кодуйте також, якщо здійснюється:
 серцево-легеневе (кардіопульмональне) шунтування (38600-00, 38603-00 [642])
 хірургічна(-і) операція(-ї) на судинах для зменшення кровотечі

ВІДНОВЛЕННЯ
1694

Мікрохірургічна пластика для відновлення прохідності кровоносних судин
дистальних кінцівок або пальця
Виключено:
Відновлення за допомогою:
 анастомозу (45502 [1695])
 мікроартеріального або мікровенозного трансплантата (45503 [1696])

45500-00 Мікрохірургічна пластика артерії дистальних кінцівок або пальця
45500-01 Мікрохірургічна пластика вени дистальних кінцівок або пальця
45500-02 Мікрохірургічна пластика артерії та вени дистальних кінцівок або пальця
1695

Мікрохірургічний анастомоз кровоносних судин
Кодуйте також, якщо здійснюється:
 пластика нерва (39300-00, 39306-00, 39315-00, 39318-00 [83])
Кодуйте спочатку:
 процедура(-и) відновлення (див. Алфавітний покажчик: Відновлення)
Виключено: те саме за допомогою вільного клаптя (45562 [1674])

45502-00 Мікрохірургічний анастомоз артерії
45502-01 Мікрохірургічний анастомоз вени
45502-02 Мікрохірургічний анастомоз артерії та вени
1696

Мікрохірургічна трансплантація кровоносних судин
Виключено: відновлення за допомогою анастомозу (45502 [1695])

45503-00 Мікрохірургічна трансплантація артерії
45503-01 Мікрохірургічна трансплантація вени
45503-02 Мікрохірургічна трансплантація артерії та вени

ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ ПРОЦЕДУРИ НА КІСТЦІ
НАКЛАДЕННЯ, ВВЕДЕННЯ, ВИДАЛЕННЯ

1697

Фіксація черезшкірного абатмента (процедура остеоінтеграції)

▼1220

Прикріплення каркасу до титанового кріплення для остеоінтеграції
Приєднання перкутанного абатмента для остеоінтеграції
Остеоінтеграція для прикріплення ортопедичного імплантату, другий етап
Включено:
Відкриття титанового кріплення
Шкірний клапоть на місце кріплення
Стоншення шкірного клаптя на місці кріплення
Виключено: внутрішньоротова процедура остеоінтеграції (45845-00 [400])

45797-00 Процедура остеоінтеграції, фіксація черезшкірного абатмента для приєднання
слухового апарату кісткової провідності [BAHA]
45797-01 Процедура остеоінтеграції, фіксація черезшкірного абатмента для приєднання
протеза вуха
45797-02 Процедура остеоінтеграції, фіксація черезшкірного абатмента для приєднання
протеза очної ямки
Включено:
Заміщення протезом:
 ока
 вмісту очної ямки

45797-03 Процедура остеоінтеграції, фіксація черезшкірного абатмента для приєднання
протеза носа, часткового
45797-04 Процедура остеоінтеграції, фіксація черезшкірного абатмента для приєднання
протеза носа, повного
Включено: оточення тканинами обличчя

45797-05 Процедура остеоінтеграції, фіксація черезшкірного абатмента для приєднання
протеза кінцівки
Виключено: те саме для приєднання протеза пальця (45797-06 [1697])

45797-06 Процедура остеоінтеграції, фіксація черезшкірного абатмента для приєднання
протеза пальця
1698

Імплантація титанового кріплення (процедура остеоінтеграції)

▼1220

Імплантація титанового гвинта для остеоінтеграції
Остеоінтеграція для прикріплення ортопедичного імплантату, перший етап
Встановлення титанового кріплення для остеоінтеграції
Кодуйте також, якщо здійснюється:
 трансплантація кістки (див. Алфавітний покажчик: Трансплантат/кістковий)
 фіксація черезшкірного абатмента (45797 [1697])
 пластика клаптем (див. Алфавітний покажчик: Клапоть/за локалізацією)
 відновлення (див. Алфавітний покажчик: Відновлення/за локалізацією)
Виключено: внутрішньоротова процедура остеоінтеграції (45845-00 [400])

45794-00 Процедура остеоінтеграції, імплантація титанового кріплення для приєднання
слухового апарату кісткової провідності [BAHA]
45794-01 Процедура остеоінтеграції, імплантація титанового кріплення для приєднання
протеза вуха
45794-02 Процедура остеоінтеграції, імплантація титанового кріплення для приєднання
протеза очної ямки
Включено:
Заміщення протезом:
 ока
 вмісту очної ямки

45794-03 Процедура остеоінтеграції, імплантація титанового кріплення для приєднання
протеза носа, часткового
45794-04 Процедура остеоінтеграції, імплантація титанового кріплення для приєднання
протеза носа, повного
Включено: оточення тканинами обличчя

45794-05 Процедура остеоінтеграції, імплантація титанового кріплення для приєднання
протеза кінцівки
Виключено: те саме для приєднання протеза пальця (45794-06 [1698])

45794-06 Процедура остеоінтеграції, імплантація титанового кріплення для приєднання
протеза пальця
45794-07 Процедура остеоінтеграції, імплантація титанового кріплення для заміни
суглоба пальця
Включено: встановлення стержня
Кодуйте також, якщо здійснюється:
 висічення головки п’ясної кістки (44325-00 [1448], 46396-03 [1449])
 синовектомія (46336-01 [1445])
 транспозиція сухожилка (46417-00 [1466])

ВИСІЧЕННЯ
1699

Резекція нижньої щелепи

▼1216

Мандібулектомія
Включено: резекція оточуючих м’яких тканин
Кодуйте також, якщо здійснюється:
 реконструкція нижньої щелепи (45608 [1713])

45755-00 Скронево-нижньощелепна меніскектомія

Виключено:
Те саме з:
 діагностичною операцією скронево-нижньощелепного суглоба (45869-00, 45871-00,
45873-00 [1362])
 клаптем або трансплантатом (45873-00 [1362])

45611-00 Видалення виростка нижньої щелепи
Виключено:
Те саме з резекцією нижньої щелепи:
 частковою (парціальною) (52120-00 [1699])
 повною (тотальною) (45599-00 [1699])

45605-00 Часткова резекція нижньої щелепи
Гемімандібулектомія
Сегментарна резекція нижньої щелепи

52120-00 Часткова (парціальна) резекція нижньої щелепи з видаленням виростка
Гемімандібулектомія з кондилектомією
Сегментарна резекція нижньої щелепи з кондилектомією

45602-00 Субтотальна резекція нижньої щелепи
45599-00 Повна резекція обох сторін нижньої щелепи
Включено: видалення виростка (кондилектомія)

1700

Резекція верхньої щелепи

▼1216

Максілектомія
Включено: резекція оточуючих м’яких тканин
Кодуйте також, якщо здійснюється:
 реконструкція верхньої щелепи (52122 [1714])

45605-01 Часткова (парціальна) резекція верхньої щелепи
Гемімаксілектомія
Сегментарна резекція верхньої щелепи

45602-01 Субтотальна резекція верхньої щелепи
45596-00 Тотальна резекція однієї верхньої щелепи
Включено: резекція дна очної ямки

45597-00 Тотальна резекція обох верхніх щелеп
Включено: резекція дна очної ямки

1701

Резекція іншої кістки обличчя

▼1216
Включено:
Виличної кістки
Носової кістки

Резекція оточуючих м’яких тканин
Виличної дуги
Кодуйте також, якщо здійснюється:
 реконструкція виличної дуги (90683-00 [1715])
Виключено:
Резекція:
 нижньої щелепи (45599-00, 45602-00, 45605-00, 45611-00 [1699])
 верхньої щелепи (45596-00, 45597-00, 45602-01, 45605-01 [1700])

90678-00 Часткова (парціальна) резекція іншої кістки обличчя, не класифікована в інших
рубриках
90678-01 Субтотальна резекція іншої кістки обличчя, не класифікована в інших
рубриках
90678-02 Тотальна резекція іншої кістки обличчя, не класифікована в інших рубриках
ВІДНОВЛЕННЯ
1702

Пластика підборіддя (геніопластика, ментопластика)

45761-00 Пластика для зменшення підборіддя
Ментопластика для зменшення підборіддя (редуктивна ментопластика)

45761-01 Пластика для збільшення підборіддя
Збільшення підборіддя з залученням м’яких тканин та кістки
Геніопластика БДВ
Ментопластика БДВ
Включено: кістковий трансплантат
Виключено: збільшення підборіддя з залученням лише м’яких тканин (45051-00
[1682])

1703

Остеотомія або остектомія виличної дуги
Остеопластика за допомогою остеотомії або остектомії виличної дуги
Включено:
Кістковий трансплантат
Транспозиція нервів та судин
Кодуйте також, якщо здійснюється:
 отримання кісткового трансплантата з іншої ділянки (47726-00 [1563])
Виключено:
Реконструктивна остеопластика виличної дуги (90683-00 [1715])
Те саме для корекції орбітальної дистопії (45776-00, 45779-00 [1711])
Те саме з внутрішньою фіксацією (90680 [1704])

90679-00 Остеотомія виличної дуги, однобічна
90679-01 Остеотомія виличної дуги, двобічна

90679-02 Остектомія виличної дуги, однобічна
90679-03 Остектомія виличної дуги, двобічна
1704

Остеотомія або остектомія виличної дуги з внутрішньою фіксацією
Остеопластика за допомогою остеотомії або остектомії виличної дуги з внутрішньою
фіксацією
Включено:
Кістковий трансплантат
Транспозиція нервів та судин
Кодуйте також, якщо здійснюється:
 отримання кісткового трансплантату з іншої ділянки (47726-00 [1563])
Виключено:
Те саме для корекції орбітальної дистопії (45776-00, 45779-00 [1711])

90680-00 Остеотомія виличної дуги з внутрішньою фіксацією, однобічна
90680-01 Остеотомія виличної дуги з внутрішньою фіксацією, двобічна
90680-02 Остектомія виличної дуги з внутрішньою фіксацією, однобічна
90680-03 Остектомія виличної дуги з внутрішньою фіксацією, двобічна
1705

Остеотомія або остектомія нижньої або верхньої щелепи
Остеопластика нижньої або верхньої щелепи за допомогою остеотомії або остектомії
Включено:
Кістковий трансплантат
Транспозиція нервів та судин
Кодуйте також, якщо здійснюється:
 геніопластика (45761 [1702])
 отримання кісткового трансплантата з іншої ділянки (47726-00 [1563])
Виключено:
Комплексні поєднання процедур остеотомії/остектомії щодо нижньої або верхньої
щелепи (45731, 45735-00, 45741-00, 45747-00 [1707])
Декілька (більше двох) процедур щодо (на):
 нижньої(-ій) щелепи(-і) (45731-00 [1707])
 верхньої(-ій) щелепи(-і) (45731-01 [1707])
Те саме з внутрішньою фіксацією (45723, 45729 [1706])

45720-00 Остеотомія нижньої щелепи, однобічна
45726-00 Остеотомія нижньої щелепи, двобічна
45720-01 Остеотомія верхньої щелепи, однобічна
45726-01 Остеотомія верхньої щелепи, двобічна
Остеотомія за Лефор, тип І

45720-02 Остектомія нижньої щелепи, однобічна

45726-02 Остектомія нижньої щелепи, двобічна
45720-03 Остектомія верхньої щелепи, однобічна
45726-03 Остектомія верхньої щелепи, двобічна
1706

Остеотомія або остектомія нижньої або верхньої щелепи з внутрішньою
фіксацією
Остеопластика нижньої або верхньої щелепи за допомогою остеотомії або остектомії з
внутрішньою фіксацією
Включено:
Кістковий трансплантат
Транспозиція нервів та судин
Кодуйте також, якщо здійснюється:
 геніопластика (45761 [1702])
 отримання кісткового трансплантата з іншої ділянки (47726-00 [1563])
Виключено:
Комплексні поєднання процедур остеотомії/остектомії щодо нижньої або верхньої
щелепи (45732, 45738-00, 45744-00, 45752-00 [1708])
Декілька (більше двох) процедур щодо:
 нижньої щелепи (45732-00 [1708])
 верхньої щелепи (45732-01 [1708])

45723-00 Остеотомія нижньої щелепи з внутрішньою фіксацією, однобічна
45729-00 Остеотомія нижньої щелепи з внутрішньою фіксацією, двобічна
45723-01 Остеотомія верхньої щелепи з внутрішньою фіксацією, однобічна
45729-01 Остеотомія верхньої щелепи з внутрішньою фіксацією, двобічна
Остеотомія тип І за Лефор з внутрішньою фіксацією

45723-02 Остектомія нижньої щелепи з внутрішньою фіксацією, однобічна
45729-02 Остектомія нижньої щелепи з внутрішньою фіксацією, двобічна
45723-03 Остектомія верхньої щелепи з внутрішньою фіксацією, однобічна
45729-03 Остектомія верхньої щелепи з внутрішньою фіксацією, двобічна
1707

Остеотомія або остектомія нижньої або верхньої щелепи, поєднання
процедур
Остеопластика нижньої або верхньої щелепи за допомогою остеотомії або остектомії,
поєднання процедур
Включено:
Кістковий трансплантат
Транспозиція нервів та судин
Примітка:

Цей блок включає множинні остеотомії або множинні остектомії чи поєднання обох
процедур щодо нижньої або верхньої щелепи чи обох кісток
Кодуйте також, якщо здійснюється:
 геніопластика (45761 [1702])
 отримання кісткового трансплантата з іншої ділянки (47726-00 [1563])
Виключено:
Остеотомії середньої ділянки обличчя (45753-00 [1709])
Те саме з внутрішньою фіксацією (45732, 45738-00, 45744-00, 45752-00 [1708])

45731-00 Остеотомії або остектомії нижньої щелепи, ≤ 3 процедур
45731-01 Остеотомії або остектомії верхньої щелепи, ≤ 3 процедур
45735-00 Остеотомії або остектомії нижньої та верхньої щелепи, 4 процедури
45741-00 Остеотомії або остектомії нижньої та верхньої щелепи, 5 процедур
45747-00 Остеотомії або остектомії нижньої та верхньої щелепи, ≥ 6 процедур
1708

Остеотомія або остектомія нижньої або верхньої щелепи з внутрішньою
фіксацією, поєднання процедур
Остеопластика нижньої або верхньої щелепи за допомогою остеотомії або остектомії з
внутрішньою фіксацією, поєднання процедур
Включено:
Кістковий трансплантат
Транспозиція нервів та судин
Примітка:
Цей блок включає множинні остеотомії або множинні остектомії чи поєднання обох
процедур щодо нижньої або верхньої щелепи чи обох кісток
Кодуйте також, якщо здійснюється:
 геніопластика (45761 [1702])
 отримання кісткового трансплантата з іншої ділянки (47726-00 [1563])
Виключено:
Остеотомії середньої ділянки обличчя (45753-00 [1709])

45732-00 Остеотомії або остектомії нижньої щелепи, ≤ 3 процедур, з внутрішньою
фіксацією
45732-01 Остеотомії або остектомії верхньої щелепи, ≤ 3 процедур, з внутрішньою
фіксацією
45738-00 Остеотомії або остектомії нижньої та верхньої щелепи, 4 процедури, з
внутрішньою фіксацією
45744-00 Остеотомії або остектомії нижньої та верхньої щелепи, 5 процедур, з
внутрішньою фіксацією
45752-00 Остеотомії або остектомії нижньої та верхньої щелепи, ≥ 6 процедур, з
внутрішньою фіксацією

1709

Остеотомії середньої ділянки обличчя
3 або більше остеотомій (остеопластик) середньої ділянки обличчя
Лефор ІІ
Лефор ІІІ
остеотомія
Модифікована Лефор ІІІ
(остеопластика)
(вилично-верхньощелепна) (носовилична)
Включено:
Кістковий трансплантат
Транспозиція нервів та судин
Кодуйте також, якщо здійснюється:
 геніопластика (45761 [1702])
 отримання кісткового трансплантата з іншої ділянки (47726-00 [1563])

45753-00 Остеотомії середньої ділянки обличчя
45754-00 Остеотомії середньої ділянки обличчя з внутрішньою фіксацією
1710

Висування вперед лобової кістки
Зміна форми лобової кістки за допомогою остеотомії та її висування вперед
Виключено: те саме з операцією на скронево-тім’яній або потиличній ділянці (4578503 [1717])

45782-00 Висування вперед лобової кістки, однобічне
45782-01 Висування вперед лобової кістки з частковим висуванням вперед очноямкової
ділянки, однобічне
45782-02 Висування вперед лобової кістки з повним висуванням вперед очноямкової
ділянки, однобічне
45785-00 Висування вперед лобової кістки, двобічне
45785-01 Висування вперед лобової кістки з частковим висуванням вперед очноямкової
ділянки, двобічне
45785-02 Висування вперед лобової кістки з повним висуванням вперед очноямкової
ділянки, двобічне
1711

Корекція деформації черепа
Включено: кістковий трансплантат
Виключено:
Висування вперед лобової кістки (45782, 45785 [1710])
Процедури у випадку краніостенозу (40115-00, 40118-00 [1718])
Відновлення нижньощелепної ямки, виличної дуги та скроневої кістки (45788-00
[1717])
Реконструкція порожнини очної ямки (45590, 45593 [1716])
Тотальне відновлення склепіння черепа (45785-03 [1717])

45773-00 Периорбітальна корекція синдрому Тричера Коллінза

Двобічне відновлення бокових та нижніх ділянок очної ямки
Включено:
Кістковий клапоть зі склепіння черепа
Трансплантати з ребра та/або клубової кістки

45776-00 Внутрішньочерепна корекція орбітальної дистопії
Повна зміна положення однієї очної ямки у випадку дистопії, внутрішньочерепна

45779-00 Субкраніальна корекція орбітальної дистопії
Екстракраніальна корекція орбітальної дистопії
Повна зміна положення однієї очної ямки у випадку дистопії, субкраніальна або
екстракраніальна

45767-00 Внутрішньочерепна корекція гіпертелоризму
Повна зміна положення
внутрішньочерепна

очної(-их)

ямки(-мок)

у

випадку

гіпертелоризму,

45767-01 Внутрішньочерепна корекція гіпертелоризму з остеотомією за Лефор ІІІ
Розділення обличчя на дві частини

45770-00 Субкраніальна корекція гіпертелоризму
Екстракраніальна корекція гіпертелоризму
Повна зміна положення очної ямки у випадку гіпертелоризму, субкраніальна або
екстракраніальна

1712

Інше виправлення кісток черепа або обличчя

45758-00 Артропластика скронево-нижньощелепного суглоба
Виключено:
Те саме з:
 клаптем або трансплантатом (45873-00 [1362])
 множинними процедурами із залученням сумки, головки виростка та меніска (див.
блок [1362])

90681-00 Інше виправлення кісток обличчя
РЕКОНСТРУКЦІЯ
1713

Реконструкція нижньої щелепи

▼1216

Реконструктивна остеопластика нижньої щелепи
Включено:
Алопластичний імплантат
Кістковий трансплантат
Кодуйте також, якщо використовується:
 клапоть (див. блоки [1671] до [1674])

45608-00 Реконструкція нижньощелепного виростка
45608-01 Часткова реконструкція нижньої щелепи
Реконструкція половини нижньої щелепи

Сегментарна реконструкція нижньої щелепи

45608-02 Субтотальна реконструкція нижньої щелепи
45608-03 Тотальна реконструкція нижньої щелепи
45608-04 Реконструкція нижньої щелепи за допомогою витягування кісток
Остеосинтез під час витягування нижньої щелепи

45791-00 Формування відсутнього виростка та висхідної гілки нижньої щелепи
Примітка: здійснюється у випадку геміфаціальної мікросомії
Кодуйте також, якщо здійснюється:
 отримання кістки для трансплантата (47726-00 [1563])

1714

Реконструкція верхньої щелепи

▼1216

Реконструктивна остеопластика верхньої щелепи
Кодуйте також, якщо використовується:
 клапоть (див. блоки [1671] до [1674])

52122-00 Часткова реконструкція верхньої щелепи
Сегментарна реконструкція верхньої щелепи

52122-01 Субтотальна реконструкція верхньої щелепи
52122-02 Тотальна реконструкція 1 верхньої щелепи
52122-03 Тотальна реконструкція обох верхніх щелеп
1715

Реконструкція виличної дуги

▼1216

Реконструктивна остеопластика виличної дуги

90683-00 Реконструкція виличної дуги
Виключено:
Те саме для корекції синдрому Тричера Коллінза (45773-00 [1711])
Те саме з:
 відновленням нижньощелепної ямки та скроневої кістки (45788-00 [1717])
 видаленням ушкоджень середньої черепної та підскроневої ямок (39650-00 [17])

1716

Реконструкція порожнини очної ямки
Включено:
Дно очної ямки
Стінка очної ямки
Зменшення випадаючого чи защемленого вмісту очної ямки
Виключено:
Корекція:
 гіпертелоризму (45767, 45770-00 [1711])
 орбітальної дистопії (45776-00, 45779-00 [1711])

 синдрому Тричера Коллінза (45773-00 [1711])
Висування вперед лобової кістки (45782, 45785 [1710])

45590-00 Реконструкція порожнини очної ямки
45590-01 Реконструкція порожнини очної ямки за допомогою імплантату
Включено:
Алопластичний
Силастиковий
Синтетичний (штучний)

імплантат (пластина)

45593-00 Реконструкція порожнини очної ямки за допомогою трансплантата хряща
45593-01 Реконструкція порожнини
трансплантата хряща

очної

Включено:
Алопластичний
Силастиковий
Синтетичний (штучний)

ямки

за

допомогою

імплантату

та

імплантат (пластина)

45593-02 Реконструкція порожнини очної ямки за допомогою кісткового трансплантата
45593-03 Відновлення порожнини очної ямки за допомогою імплантату та кісткового
трансплантата
Включено:
Алопластичний
Силастиковий
Синтетичний (штучний)

1717

імплантат (пластина)

Відновлення інших кісток склепіння черепа та обличчя
Виключено:
Корекція:
 гіпертелоризму (45767, 45770-00 [1711])
 орбітальної дистопії (45776-00, 45779-00 [1711])
 синдрому Тричера Коллінза (45773-00 [1711])
Висування вперед лобової кістки (45782, 45785 [1710])

45788-00 Відновлення нижньощелепної ямки, виличної дуги та скроневої кістки
Техніка Обвегезер

45785-03 Тотальне відновлення склепіння черепа
Зміна форми склепіння черепа, у тому числі з одночасною операцією на лобовій,
скронево-тім’яній та потиличній ділянці
Транскраніальна репозиція черепно-лицьових кісток
Включено:
Висунення вперед
Остеотомія (репозиція)
Зміщення назад

90684-00 Інша реконструкція кісток черепа

кісток черепа

ІНШІ ПРОЦЕДУРИ
1718

Інші процедури при краніостенозі
Включено:
Краніектомія:
 ламбдовидна
 лінійна
 парасагітальна
 сагітальна
 смугова
Зміна форми лобової кістки за допомогою остеотомії та зміщення назад
Потилична остеотомія та висування вперед потиличної кістки
Відкриття черепних швів
Скронево-тім’яна остеотомія та розширення
Примітка: Проводиться також у випадку краніосиностозу
Виключено:
Висування вперед лобової кістки (45782, 45785 [1710])
Тотальне відновлення склепіння черепа (45785-03 [1717])

40115-00 Інша процедура у випадку краніостенозу, 1 шов
40118-00 Інша процедура у випадку краніостенозу, ≥ 2 швів

КЛАС 17

ПРОЦЕДУРИ НА МОЛОЧНIЙ ЗАЛОЗI
(БЛОКИ 1740-1759)
МОЛОЧНА ЗАЛОЗА
Включено: процедури для чоловічої грудної залози

ОБСТЕЖЕННЯ
1740

Процедури з обстеження молочної залози
Виключено:
Те саме з біопсією молочної залози:
 ексцизійна (31500-00 [1744])
 тонкою голкою (31533-00 [1743])

90721-00 Мануальне обстеження молочної залози
31536-00 Визначення ураженої ділянки молочної залози
Визначення ураженої ділянки за допомогою провідника
Виключено: стереотаксична локалізація ураженої ділянки молочної залози (90724-00
[1740])

90724-00 Стереотаксична локалізація молочної залози
Стереотаксична локалізація для біопсії молочної залози

НАНЕСЕННЯ, ВВЕДЕННЯ, ВИДАЛЕННЯ
1741

Процедури з нанесення, введення, видалення в області молочної залози

45546-00 Введення пігменту під шкіру для реконструкції соска або ареоли
Татуювання шкіри для відновлення соска або ареоли
Примітка: Проводиться після реконструкції молочної залози після мастектомії або у
випадку вродженої відсутності соска

90723-00 Ін’єкція в молочну залозу для її збільшення, однобічна
90723-01 Ін’єкція в молочну залозу для її збільшення, двобічна
90725-00 Аспірація молочної залози
Виключено: черезшкiрна біопсія молочної залози (31548-00, 31533-00 [1743])

РОЗРІЗ
1742

Розріз молочної залози

31551-00 Розріз та дренаж молочної залози
Діагностичний розріз молочної залози

31554-00 Розріз молочних протоків молочної залози
ВИСІЧЕННЯ
1743

Біопсія молочної залози
Включено: локалізація (стереотаксична) ураженої ділянки молочної залози

31548-00 Кор-біопсія (товстоголкова біопсія) молочної залози
Черезшкiрна [закрита]
Біопсія ріжучою голкою
(трукат біопсія)

біопсія
молочної залози

Виключено:
Біопсія молочної залози:
 ексцизійна (31500-00 [1744])
 тонкою голкою (31533-00 [1743])
 відкрита (31500-01 [1743])

31500-01 Відкрита біопсія молочної залози
Інцизійна
Відкрита хірургічна

біопсія
молочної залози

Виключено: ексцизійна біопсія молочної залози (31500-00 [1744])

31533-00 Біопсія молочної залози тонкою голкою
Тонкою голкою аспіраційна:
 біопсія
молочної
 цитологія [FNAC]
залози
Черезшкiрна [закрита] біопсія молочної залози тонкою голкою
Виключено: ексцизійна біопсія молочної залози (31500-00 [1744])

1744

Висічення ураженої ділянки молочної залози
Включено:
Локалізація ураженої ділянки молочної залози
З або без біопсії замороженого зрізу
Кодуйте також, якщо здійснюється:
 висічення пахвових лімфатичних вузлів (30300-00, 30332-00, 30335-00, 30336-00
[808])

31500-00 Висічення ураженої ділянки молочної залози
Троакарна біопсія [ABBI]
Повне місцеве висічення [CLE]
ураженої ділянки
Ексцизійна біопсія
молочної залози
Місцеве висічення (широке)
Секторальна резекція (лампектомія)
Часткова мастектомія
Квадрантектомія
Сегментарна резекція
молочної
Сегментектомія
залози
Тилектомія

Виключено: повторне висічення ураженої ділянки молочної залози (31515-00 [1744])

31515-00 Повторне висічення ураженої ділянки молочної залози
Примітка: Виконується після попередньої відкритої біопсії або висічення, якщо краї
резекції не вільні від ракових клітин

1747

Підшкірна мастектомія
Висічення тканин молочної залози зі збереженням шкіри та соска
Включено: те саме з або без біопсії замороженого зрізу
Кодуйте також, якщо здійснюється:
 висічення пахвових лімфатичних вузлів (30300-00, 30332-00, 30335-00, 30336-00
[808])
 встановлення імплантату (45527 [1753])

31524-00 Підшкірна мастектомія, однобічна
31524-01 Підшкірна мастектомія, двобічна
1748

Проста мастектомія
Повна мастектомія
Включено: те саме з або без біопсії замороженого зрізу
Примітка: Проста мастектомія передбачає повне висічення тканин молочної залози
та шкіри разом з соском та ареолою
Кодуйте також, якщо здійснюється:
 висічення пахвових лімфатичних вузлів (30300-00, 30332-00, 30335-00, 30336-00
[808])

31518-00 Проста мастектомія, однобічна
31518-01 Проста мастектомія, двобічна
1752

Інші процедури, пов’язані з висіченням молочної залози

31566-00 Висічення додаткового соска
31557-00 Висічення протоки (центральної) молочної залози
31560-00 Висічення додаткової дольки молочної залози
Висічення ектопічної тканини молочної залози
Виключено: те саме щодо додаткового соска (31566-00 [1752])

ВИПРАВЛЕННЯ
1753

Пластична операція для збільшення молочних залоз (мамопластика)
Включено: встановлення імплантату
Виключено: те саме за допомогою ін’єкції (90723 [1741])

45524-00 Пластична операція для збільшення молочних залоз (мамопластика), однобічна

45528-00 Пластична операція для збільшення молочних залоз (мамопластика), двобічна
45527-00 Пластична операція для збільшення молочних залоз (мамопластика) після
мастектомії, однобічна
45527-01 Пластична операція для збільшення молочних залоз (мамопластика) після
мастектомії, двобічна
1754

Редукційна мамопластика

45522-00 Редукційна мамопластика, однобічна
45522-01 Редукційна мамопластика, двобічна
45520-00 Редукційна мамопластика зі зміною положення соска, однобічна
45520-01 Редукційна мамопластика зі зміною положення соска, двобічна
45520-02 Редукційна мамопластика з реконструкцією соска, однобічна
Включено:
Клапоть
Трансплантат

45520-03 Редукційна мамопластика з реконструкцією соска, двобічна
Включено:
Клапоть
Трансплантат

1755

Інші процедури з виправлення молочної залози

31563-00 Хірургічна еверсія втягнутого (інвертованого) соска
90722-00 Накладення швів на розрив молочної залози
45556-00 Мастопексія
Проводиться для корекції птозу молочної залози

ВІДНОВЛЕННЯ
1756

Відновлювальні процедури на молочній залозі

45539-00 Реконструкція молочної залози з встановленням тканинного еспандера
45530-02 Реконструкція молочної залози з використанням клаптя
Включено:
Використання клаптя з глибокими судинами з системи нижньої епігастральної артерії
[DIAE]
Використання клаптя з глибокими перфорантними судинами з системи нижньої
епігастральної артерії [DIEP]
Вільний поперечний клапоть прямого м’яза живота [TRAM]

Нижньої сідничної артерії
Шкірно-м’язовий
Сальниковий
клапоть
На ніжці
Підшкірної тканини та жирової тканини
Верхньої сідничної артерії
Закриття вторинного дефекту шкіри шляхом накладення швів
Кодуйте також, якщо здійснюється:
 встановлення імплантату (45527 [1753])
 мікрохірургічний анастомоз кровоносних судин (див. блок [1695])
 пластика нерва (39300-00, 39306-00, 39315-00, 39318-00 [83])
 реконструкція соска або ареоли (45545 [1757])
 закриття вторинного дефекту:
 черевної стінки (м’язів) (30403-05 [1000])
 за допомогою трансплантата (див. Алфавітний покажчик: Трансплантат/за
локалізацією або типом)
 м’яза, за допомогою клаптя (45009-01 [1672])
 не шкірного, шляхом накладення швів (див. Алфавітний покажчик: Шов/за
локалізацією)

45533-00 Реконструкція молочної залози з використанням власних тканин, перший етап
Включено:
Зменшення розміру молочної залози
Розщеплення шкірного клаптя для формування ніжки клаптя
Клапоть тканини
Переміщення комплексу шкіри та молочної залози

45536-00 Реконструкція молочної залози з використанням власних тканин, другий етап
Включено:
Закриття донорської ділянки
Відділення ніжки
Розміщення клаптя молочної залози

1757

Процедури з реконструкції соска та ареоли
Включено:
Клапоть
Трансплантат
Виключено: те саме з редукційною мамопластикою (45520-02, 45520-03 [1754])

45545-00 Реконструкція соска
Включено:
Відновлення
Зміна положення (переміщення)

45545-01 Реконструкція ареоли
45545-02 Реконструкція соска та ареоли
ІНШІ ПРОЦЕДУРИ НА МОЛОЧНІЙ ЗАЛОЗІ

1758

Процедури, які передбачають видалення або підлаштування грудного
імплантату або тканинного еспандера
Примітка: Проведені після відновлення молочної залози після мастектомії або
попередньої маммопластики

45548-02 Підлаштування тканинного еспандера молочної залози
Зміна положення тканинного еспандера молочної залози

45548-01 Видалення тканинного еспандера молочної залози
45542-00 Видалення тканинного еспандера молочної залози та встановлення постійного
імплантату
45548-00 Видалення протезу молочної залози
Включено: капсулотомія з висіченням фіброзної капсули (капсулектомія)
Виключено: з заміною (45552-00 [1758])
45552-00 Заміна грудного імплантату
Видалення та повторне встановлення протезу молочної залози
Включено: капсулотомія з висіченням фіброзної капсули (капсулектомія) з
утворенням нового карману

1759

Інші процедури на молочній залозі

90720-00 Інші процедури на молочній залозі
Введення лікувального препарату у молочну залозу
90726-00 Інші деструкції молочної залози
Деструкція ураженої ділянки молочної залози

КЛАС 18

ПРОМЕНЕВI ОНКОЛОГIЧНI ПРОЦЕДУРИ
(БЛОКИ 1786-1800)
ПРОМЕНЕВI ОНКОЛОГIЧНI ПРОЦЕДУРИ
▼0229

ПЛАНУВАННЯ ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ
1786

Поверхнева радіотерапія
Включено: бета-опромінення

15000-00 Радіотерапія, поверхнева, 1 поле
15003-00 Радіотерапія, поверхнева, ≥ 2 полів
1787

Ортовольтна радіотерапія

15100-00 Радіотерапія, ортовольтна, 1 поле
15103-00 Радіотерапія, ортовольтна, ≥ 2 полів
1788

Мегавольтна радіотерапія
Включено: лікування випромінюванням електронами та фотонами

15224-00 Радіотерапія, мегавольтна, 1 поле, лінійний прискорювач з одним способом
впливу
15239-00 Радіотерапія, мегавольтна, ≥ 2 полів, лінійний прискорювач з одним способом
впливу
Включено: ротаційна терапія (лінійний прискорювач з одним способом впливу)

15254-00 Радіотерапія, мегавольтна, 1 поле, лінійний прискорювач з двома способами
впливу
15269-00 Радіотерапія, мегавольтна, ≥ 2 полів, лінійний прискорювач з двома способами
впливу
Опромінення висіченого сегмента кістки за межами організму
Включено: ротаційна терапія (лінійний прискорювач з одним способом впливу)
Кодуйте також, якщо здійснюється:
 реплантація висіченого сегмента кістки (50227-01 [1570])

1789

Інша мегавольтна радіотерапія

▼0629
15600-00 Стереотаксична радіотерапія, одна доза
Стереотаксична радіохірургія, одна доза

15600-01 Стереотаксична радіотерапія, фракцiйна
Стереотаксична радіохірургія, фракцiйна

15600-02 Опромінення половини тіла
15600-03 Опромінення всього тіла
15600-04 Опромінення всієї площі шкіри

БРАХІТЕРАПІЯ З ВИКОРИСТАННЯМ
ВИПРОМІНЮВАННЯ

ЗАКРИТОГО

ДЖЕРЕЛА

Примітка: Брахітерапія передбачає введення імплантату, що містить джерело радіоактивного
випромінювання. Імплантат може бути введений у ділянку, вражену раковими
клітинами, або у коронарну артерію для попередження рестенозу. Апарат для
брахітерапії з пульсуючою потужністю дози (PDR) дозволяє радіоактивному джерелу
бути активним в імплантаті лише 2-10 хвилин на годину. Складна комп’ютерна
система контролює рух радіоактивного джерела в імплантаті. Таким чином,
максимально лікування здійснюється в ураженій раковими клітинами ділянці, тим
самим зменшуючи вплив на інші здорові тканини навколо такої ділянки.
Кодуйте також, якщо здійснюється:
 планування брахітерапії (15536, 15539, 15541 [1799])

1790

Брахітерапія, внутрішньопорожнинна, гінекологічна

15303-00 Брахітерапія, внутрішньоматкова, низька потужність дози
15304-00 Брахітерапія, внутрішньоматкова, висока потужність дози
15311-00 Брахітерапія, внутрішньовагінальна, низька потужність дози
15312-00 Брахітерапія, внутрішньовагінальна, висока потужність дози
15319-00 Брахітерапія, комбінована внутрішньоматкова та внутрішньовагінальна, низька
потужність дози
15320-00 Брахітерапія, комбінована внутрішньоматкова та внутрішньовагінальна, висока
потужність дози
1791

Брахітерапія, інші внутрішньопорожнинні локалiзацiї
Включено: стереотаксична брахітерапія
Кодуйте також, якщо робиться:
 трепанаційні отвори (39012-00 [7])
 внутрішньочерепна стереотаксична локалізація (40803-00 [1])
Виключено: те саме щодо гінекологічних локалiзацiй (див. блок [1790])

90764-00 Брахітерапія, внутрішньопорожнинна, низька потужність дози
90764-01 Брахітерапія, внутрішньопорожнинна, висока потужність дози

1792

Брахітерапія, інша
Включено:
Брахітерапія:
 внутрішньотканинна
 внутрішньосудинна
Кодуйте також:
 проведену хірургічну процедуру(-и)

15327-00 Брахітерапія з імплантацією тимчасового одноплощинного джерела, низька
потужність дози
15327-01 Брахітерапія з імплантацією тимчасового одноплощинного джерела, пульсуюча
потужність дози
15327-06 Брахітерапія з імплантацією тимчасового одноплощинного джерела, висока
потужність дози
15327-02 Брахітерапія з імплантацією тимчасового багатоплощинного або об’ємного
імплантату, низька потужність дози
15327-03 Брахітерапія з імплантацією тимчасового багатоплощинного або об’ємного
імплантату, пульсуюча потужність дози
15327-07 Брахітерапія з імплантацією тимчасового багатоплощинного або об’ємного
імплантату, висока потужність дози
15327-04 Брахітерапія з імплантацією постійного імплантату, < 10 джерел
Виключено: передміхурової залози (15338-00 [1792])

15327-05 Брахітерапія з імплантацією постійного імплантату, ≥ 10 джерел
Виключено: передміхурової залози (15338-00 [1792])

15338-00 Брахітерапія, передміхурової залози
Кодуйте спочатку:
 імплантацію аплікатора для брахітерапії (катетерів) (голок) (37227-00 [1160])

15360-00 Брахітерапія, внутрішньосудинна
Включено: катетеризація
Кодуйте спочатку:
• транскатетерна емболізація кровоносних судин при проведенні селективної
внутрішньої променевої терапії (SIRT) (з використанням мікросфер на основі ітрію90) (див. Блок [768])

1793

Видалення закритого радіоактивного джерела

15339-00 Видалення закритого радіоактивного джерела

Виключено: видалення аплікатора з ока (42802-00 [177])

1794

Брахітерапія за допомогою поверхневих аплікаторів

15012-00 Брахітерапія, ока
Кодуйте спочатку:
 імплантацію аплікатора для брахітерапії, ока (42801-00 [177])

90766-00 Брахітерапія за допомогою поверхневих аплікаторів, інших локалізацій

ВІДКРИТІ РАДІОАКТИВНІ ДЖЕРЕЛА (ІЗОТОПИ)
1795

Введення терапевтичної дози відкритих радіоізотопів

16012-00 Введення терапевтичної дози Фосфору-32
16009-00 Введення терапевтичної дози Йоду-131
16003-00 Введення терапевтичної дози Ітрію-90
16018-00 Введення терапевтичної дози Самарію (153 SM) Лексідронам
16015-00 Введення терапевтичної дози Стронцію-89
90960-00 Введення терапевтичної дози іншого відкритого радіоізотопу

КОРИСТУВАННЯ РАДІОПРОЦЕДУРНОЮ КІМНАТОЮ
1796

Зліпки з радіоактивними препаратами

15342-00 Створення та застосування зліпка з радіоактивними препаратами
15351-00 Створення та застосування аплікатора для ока
1797

Створення та прилаштування пристроїв для іммобілізації або додаткового
лікувального обладнання для проведення радіотерапії

90765-00 Створення та прилаштування пристрою для іммобілізації, простого
Включено: прокладки з піноматеріала

90765-01 Створення та прилаштування фіксуючого пристрою, середньої складності
Включено:
Маска Аквапласт (термопластична)
Прикусний валик

90765-02 Створення та прилаштування фіксуючого пристрою, складного
Включено: вакуум-формована маска

90765-03 Створення та прилаштування індивідуальних блоків
90765-04 Створення та прилаштування додаткового лікувального обладнання
Включено:
Прилад-модифікатор променя (підтримувачі болюса)
Шаблони зубів
Внутрішні екрани

КОМП’ЮТЕРИЗОВАНЕ ПЛАНУВАННЯ
1798

Налаштування поля опромінення

15500-00 Налаштування поля опромінення за допомогою симулятора, просте
Включено: одна ділянка з одним полем або паралельними протилежними полями

15503-00 Налаштування поля опромінення за допомогою симулятора, середньої
складності
Включено: одна ділянка з двома або більше полями, що лежать в одній площині та
пересікаються

15506-00 Налаштування поля опромінення за допомогою симулятора, складне
Включено:
Поля неправильної форми, які вимагають використання індивідуалізованих блоків
Численні суміжні ділянки
Поля, що лежать в різних площинах

15506-01 Налаштування поля опромінення за допомогою спеціального комп’ютерного
томографа
Включено:
Поля неправильної форми, які вимагають використання індивідуалізованих блоків
Численні суміжні ділянки
Поля, що лежать в різних площинах

15550-00 Налаштування поля опромінення для 3D конформної променевої терапії [3DКПТ]
Включено:
Поля неправильної форми
Численні суміжні ділянки
Поля, що лежать в різних площинах

15506-02 Налаштування поля опромінення для променевої терапії з модульованою
інтенсивністю дози [IMRT]
Включено:
Поля неправильної форми
Численні суміжні ділянки
Поля, що лежать в різних площинах

15509

Налаштування поля опромінення
діагностичного приладу

за

допомогою

рентгенологічного

Включено: одна ділянка з одним полем або паралельними протилежними полями

1799

Дозиметрія випромінювання

15518-00 Дозиметрія за допомогою комп’ютера з інтерфейсом для КТ, проста
Включено: одна ділянка з одним полем або паралельними протилежними полями

15521-00 Дозиметрія за допомогою комп’ютера з інтерфейсом для КТ, середньої
складності
Включено: одна ділянка з двома або більше полями, що лежать в одній площині та
пересікаються

15524-00 Дозиметрія за допомогою комп’ютера з інтерфейсом для КТ, складна
Включено:
Поля неправильної форми, які вимагають використання індивідуалізованих блоків
Численні суміжні ділянки
Поля, що лежать в різних площинах

15556-00 Дозиметрія за допомогою комп’ютера з інтерфейсом для КТ для 3D
конформної променевої терапії [3D-КПТ]
Включено:
Поля неправильної форми
Численні суміжні ділянки
Поля, що лежать в різних площинах

15524-01 Дозиметрія за допомогою комп’ютера з інтерфейсом для КТ для променевої
терапії з модульованою інтенсивністю дози [IMRT]
Включено:
Поля неправильної форми
Численні суміжні ділянки
Поля, що лежать в різних площинах

15527-00 Дозиметрія за допомогою комп’ютера без інтерфейсу для КТ, проста
Включено: одна ділянка з одним полем або паралельними протилежними полями

15530-00 Дозиметрія за допомогою комп’ютера без інтерфейсу для КТ, середньої
складності
Включено: одна ділянка з двома або більше полями, що лежать в одній площині та
пересікаються

15533-00 Дозиметрія за допомогою комп’ютера без інтерфейсу для КТ, складна
Включено:
Поля неправильної форми, які вимагають використання індивідуалізованих блоків
Численні суміжні ділянки

Поля, що лежать в різних площинах

15556-01 Дозиметрія за допомогою комп’ютера без інтерфейсу для КТ для 3D
конформної променевої терапії [3D-КПТ]
Включено:
Поля неправильної форми
Численні суміжні ділянки
Поля, що лежать в різних площинах

15536-00 Планування брахітерапії, просте
Включено:
Низька потужність дози, один:
 внутрішньопорожнинний аплікатор
 одноплощинний імплантат

15536-01 Планування брахітерапії, середньої складності
Включено:
Низька потужність дози:
 двоплощинного імплантату
 численних внутрішньопорожнинних джерел

15536-02 Планування брахітерапії, складне
Включено:
Висока потужність дози
Низька потужність дози, об’ємний імплантат
Пульсуюча потужність дози
Виключено: те саме для передміхурової залози (15539-00 [1799])

15539-00 Планування брахітерапії, для передміхурової залози
15541-00 Планування брахітерапії, внутрішньосудинної
1800

Імплантація приладу для променевої терапії

37217-01 Імплантація фідуціальних маркерів (координатних міток)
▼0023

КЛАС 19

ІНТЕРВЕНЦІЇ НЕ
РУБРИКАХ
(БЛОКИ 1820-1923)

КЛАСИФІКОВАНІ

В

ІНШИХ

Даний розділ розглядає інтервенції, не класифіковані в інших рубриках; діагностичну,
терапевтичну або адміністративну/клінічну/клієнтску підтримку, включаючи
Когнітивні інтервенції – це інтервенції, які вимагають когнітивних навичок, таких як оцінка,
навчання або надання консультацій (наприклад, надання інформації про режим харчування, оцінка
харчування, кризове втручання, надання порад у випадку втрати близької людини).
Неінвазивні інтервенції – це терапевтичні або діагностичні інтервенції без порушення цілісності
епітелію або без проникнення у будь-яку частину тіла чи порожнину (наприклад, літотрипсія,
гіпербарична оксигенація, маніпуляції у випадку перелому, лікувальна фізкультура).
Примітка: Термін «Клієнт», який вживається у цьому класі, може означати пацієнта, члена
родини або іншу близьку особу. «Клієнт» зазвичай використовується у однині, але
може означати одного окремого клієнта або групу клієнтів.

Виключено: неінвазивна діагностична візуалізація (див. Розділ 20)

ДІАГНОСТИЧНІ ІНТЕРВЕНЦІЇ
СПОСТЕРЕЖЕННЯ,
ОЦІНКА

КОНСУЛЬТУВАННЯ,

ОПИТУВАННЯ,

ОБСТЕЖЕННЯ,

Спостереження/ оцінка /обстеження – збір, оцінка та запис інформації про проблему клієнта,
функціональний стан або ситуацію шляхом використання когнітивних навичок та простих
параметрів (наприклад, результати спостереження, збір анамнезу, антропометрія).
Включено: консультація з іншими постачальниками послуг
розширення планів та програм лікування
замовлення діагностичних тестів
призначення ліків або допоміжного/адаптивного обладнання
звернення до іншого постачальника послуг
використання засобів або пристроїв
Примітка: Виконується з метою діагностики, скринінгу, моніторингу, подальшого спостереження,
огляду, розгляду справи або планування виписки.
Виключено: Спостереження або надання консультації після електрошокової терапії (див. блок
[1907])
Обстеження порожнини рота та зубів (див блоки [450] до [452]) спеціальні
діагностичні обстеження, заміри, дослідження або візуалізація, класифіковані в інших
рубриках (див. Алфавітний покажчик)

1820

Фізіологічне обстеження
Фізіологічне дослідження для оцінки функції з використанням таких методів як збір
анамнезу, результати спостереження, огляд, пальпація, перкусія, аускультація та інші
подібні фізикальні методи.
Виключено:
Те саме як частина:






оцінки старіння (96023-00 [1824])
тестів на розвиток (96184-00 [1824])
вивчення спадковості (96035-00 [1824])
оцінки психічного стану та/або поведінки (96175-00 [1823])

96008-00 Неврологічне обстеження
96009-00 Оцінка стану слухової функції
Виключено: те саме для визначення потреби у слуховому апараті (96024-00 [1822])

96010-00 Оцінка функції ковтання
96011-00 Оцінка голосу
96012-00 Оцінка мовлення
96013-00 Оцінка побіжності мовлення
96014-00 Оцінка мови
Спостереження за комунікаційними навичками (сприйняттям, вираженням,
розпізнаванням) в усній/не усній та письмовій/не письмовій формі мови

96018-00 Оцінка стану судин
96019-00 Оцінка біомеханічних функцій
Дослідження рівноваги (з перевіркою сенсорної організації)
Аналіз рухливості/ходи
Оцінка стану опорно-рухового апарату
Оцінка постави
Вимірювання амплітуди рухів/м’язів (без пристроїв або обладнання)
Виключено:
Оцінка функціональної рухливості залежно від оточення клієнта (96021-00 [1822])
Тест на амплітуду руху/м’язовий тест за допомогою спеціального обладнання (9615900 [1905])

96020-00 Оцінка цілісності шкіри
Оцінка:
 рубця
 ураження шкіри
 виразки
 рани

92001-00 Інші фізіологічні обстеження
Загальне фізикальне обстеження та оцінювання
Обстеження новонародженого
Включено:
Вимірювання базових фізичних параметрів:
 артеріальний тиск
 зріст/довжина
 температура
 вага
Виключено:

Тести на розвиток (96184-00 [1824])
Фізикальне обстеження в рамках вивчення спадковості (96035-00 [1824])

1821

Передопераційне анестезіологічне обстеження

92500-00 Стандартне передопераційне анестезіологічне обстеження
92500-01 Тривале передопераційне анестезіологічне обстеження
92500-02 Ургентне передопераційне анестезіологічне обстеження
1822

Оцінка особистої гігієни та іншої щоденної активності/незалежної
життєдіяльності

▼0534
96021-00 Оцінка догляду за собою/самообслуговування
Оцінка здатності клієнта виконувати певні завдання, пов’язані з підтриманням
здоров’я: профілактичні заходи такі як самообстеження, підтримуючі заходи щодо
обслуговування, такі як накладення пов’язки на виразку на нозі/стопі, моніторинг
рівня глюкози при наявності цукрового діабету або життєвої ємності легень при астмі
Оцінка навичок життєдіяльності
Оцінка:
 купання/приймання душу
 чищення зубів
 одягання
 прийому їжі
 годування
 практичного спілкування
 піклування про зовнішність
 пересування
 користування туалетом
 миття волосся
Виключено:
Оцінка:
 старіння (96023-00 [1824])
 споживання їжі (режиму харчування) (раціону) (96026-00 [1822])
 підтримання здоров’я або одужання (96022-00 [1822])
 ведення домашнього господарства (96028-00 [1822])

96022-00 Оцінка підтримання здоров’я або одужання
Оцінка адаптації/навичок у:
 пристосовності до хвороби або стану та до їх клінічних та функціональних проявів
 використанні бандажу або накладенні пов’язки
 діагностичному обстеженні/моніторингу (для таких станів як ампутована кукса,
астма, діабет)
 догляді та гігієні ніг/стоп (мозолі) (нігті) (виразки) (у тому числі оцінка взуття, яке
використовується)
 гігієні порожнини рота
 самообстеженні (молочні залози) (статеві органи)
 самостійному введенні препарату
 догляді за кишковою стомою

Виключено: спостереження за прийомом ліків / лікуванням (96027-00 [1822])

96024-00 Оцінка потреби у допоміжному засобі, адаптивному пристрої чи додатковому
обладнанні
Вимірювання
Призначення

допоміжного засобу, адаптивного пристрою
чи додаткового обладнання

Примітка: Перелік допоміжних засобів, адаптивних пристроїв чи додаткового
обладнання можна знайти у блоці [1870]

96025-00 Перевірка допоміжного засобу, адаптивного пристрою чи додаткового
обладнання
Оцінка допоміжного засобу, адаптивного пристрою чи додаткового обладнання
Примітка: Перелік допоміжних засобів, адаптивних пристроїв чи додаткового
обладнання можна знайти у блоці [1870]
Виключено: те саме з припасовуванням, налагодженням або ремонтом (96092-00
[1870])

96026-00 Оцінка режиму харчування/раціону
Оцінка стану харчування клієнта для визначення відповідності прийому їжі
метаболічним потребам клієнта, або поживної цінності, складу та впливу на стан
здоров’я

96027-00 Спостереження за прийомом призначених/самостійно обраних ліків
Спостереження за прийомом ліків включає аналіз існуючого режиму прийому
лікарських засобів клієнта для визначення доцільності такого режиму та оцінка
здатності клієнта безпечно приймати лікарські засоби. Воно передбачає отримання
точного фармакологічного (медикаментозного) анамнезу (виписані ліки,
безрецептурні лікарські засоби та додаткові засоби, такі як лікарські трави,
гомеопатичні препарати та вітаміни, тобто самостійно обрані лікарські засоби).
Включено: консультування або надання звіту про лікування або плану іншим

постачальникам послуг
виявлення та лікування побічних реакцій лікарського засобу
контроль лікарського засобу, реєстрація/перегляд та інтерпретація результатів
анамнез прийому лікарських засобів

призначення психотерапевтичних препаратів
96028-00 Оцінка ведення домашнього господарства
Оцінка адаптації/навичок у:
 прибиранні
 економії енергоресурсів
 садівництві
 організації побуту/веденні господарства
 пранні
 приготуванні їжі
 дотриманні безпеки вдома
 здійсненні покупок

96029-00 Оцінка управління фінансами
Оцінка успіхів/навичок у складанні бюджету

Оцінка управління грошовими коштами

96030-00 Оцінка конкретної ситуації, професійної діяльності, оточуючого середовища
Оцінка середовища клієнта для визначення продуктивності, доступності,
пристосованості або здатності клієнта функціонувати у такому середовищі
Включено:
Оцінка:
 опікуна
 керування автомобілем
 працевлаштування
 ергономічності
 домашніх умов
 умов проживання
 правового становища
 дозвілля
 гри
 умов у школі
 транспорту
 умов роботи
Виключено:
Оцінка здатності клієнта виконувати соціальні функції в його середовищі (96032-00
[1823])
Оцінка управління фінансами (96029-00 [1822])
Оцінка ведення домашнього господарства (96028-00 [1822])

96031-00 Оцінка виконання батьківських обов’язків
Оцінка виконання батьківських обов’язків:
 батьками з інвалідністю або які мають дітей з інвалідністю
 щодо повсякденної роботи, сну та навиків харчування дитини
 для встановлення ймовірності усиновлення або опікунства

1823

Оцінка психічного стану, поведінки або психосоціальна оцінка

▼0534
96236-00 Першочергова оцінка психічного стану
Проводиться під час першого контакту служби психіатричної допомоги з клієнтом.
Контактування може бути як прямим, тобто бесіда безпосередньо обличчям до обличчя,
так і по телефону. Вона передбачає першочергову оцінку психологічного стану клієнта,
яку проводить спеціаліст з психічних захворювань, в тому числі наявність психічних
розладів, їх походження, ризик та несприятливий вплив. Також можуть збиратися
демографічні та соціальні дані, крім того дані щодо психічного стану клієнта та
сімейного анамнезу. Зібрану інформацію використовують для оцінки:

необхідності психіатричної допомоги

звернення за допомогою до відповідних служб

екстрений випадок
Класифікація оцінки психічного стану
Виключено: те саме з детальною оцінкою психічного стану

96237-00 Детальна оцінка психічного стану

Детальна оцінка психічного стану включає збір, оцінювання та запис інформації, яку
проводить спеціаліст з психічних захворювань, стосовно проблем (и) клієнта,
витримки, функціонального стану або ситуації, а також повинна охоплювати (але не
обмежуватися) щонайменше чотири з нищезазначних компонентів оцінювання:
 загальне оцінювання та клінічне формулювання
 розробка плану подальших дій (навіть якщо в плані є положення про
ненадання подальших послуг)
 оцінка процесу розвитку або оцінка спостережень
 оцінка домашньої обстановки
 оцінка медикаментозного лікування
 оцінка анамнезу психіатричного стану
 оцінка психічного стану
 оцінка ризиків,
 соціальна оцінка та оцінка навколишнього середовища
 класифікаційну/оцінку екстреного випадку
Включено: фізичне оцінювання

96238-00 Когнітивна та/або поведінкова оцінка
Когнітивна та/або поведінкова оцінка може охоплювати загальну бесіду-обстеження
(діагностику) та аналіз; історію фізіології; (міні) дослідження психічного стану;
використання опитувального листа оцінки здоров'я, список питань, тестування та
показники результатів.
Виключено: оцінювання когнітивної функції як частина досліджень в ході розробки
(96184-00 [1824])

96032-00 Психосоціальне спостереження
Психосоціальне спостереження – це оцінка проблеми (проблем) або функціонування
клієнта у контексті соціальної ситуації.
Включено: вивчення психосоціальних потреб, здатності пристосовуватися, адаптацію
та особисті/ситуаційні ресурси.
Виключено:
Оцінка пристосовності до хвороби/стану (96022-00 [1822])
Те саме як частина:
 оцінки старіння (96023-00 [1824])
 спостереження за вживанням алкоголю та інших лікарських засобів (96034-00
[1823])
 когнітивне та/або поведінкове оцінювання (96238-00 [1823])
 тестів на розвиток (96184-00 [1824])
 оцінка психічного стану або стану здоров’я (96236-00, 96237-00 [1823])

96034-00 Спостереження за вживанням алкоголю та інших лікарських засобів
Спостереження за вживанням клієнтом алкоголю та інших не призначених
лікарем (незаконних) лікарських засобів, коли основна увага приділяється
розробці плану лікування для зменшення шкоди в результаті зловживання
алкоголем або іншими лікарськими засобами.
Включено: психосоціальне спостереження

Виключено: спостереження за прийомом призначених/самостійно обраних ліків
(96027-00 [1822])

1824

Інше спостереження, консультування, опитування, обстеження або оцінка

96035-00 Вивчення спадковості
Збір, оцінка, аналіз генетичного анамнезу клієнта шляхом побудови генеалогічного
дерева
Генетичне відстеження
Включено: загальне фізикальне обстеження

96184-00 Тести на розвиток
Оцінка моторних, мовних, соціальних, адаптивних та/або когнітивних функцій
шляхом використання стандартних інструментів оцінки розвитку
Перевірка росту та розвитку

96023-00 Оцінка старіння
Оцінка здатності клієнта пристосовуватися до основних рис процесу старіння,
яка здійснюється для того, щоб відрізнити наслідки старіння від наслідків
патології та обрати найбільш прийнятний догляд або лікування для клієнта
Включено: фізіологічне обстеження та психосоціальне спостереження

96186-00

Духовна оцінка
Першочергова та подальша оцінка проблем психофізичного стану, потреб та ресурсів
клієнта. Така інтервенція часто може призводити до інших втручань.
Включено: неформальний розʼяснюючий діалог з метою перевірки на безпосередні
духовні потреби, включаючи релігійні та пасторальні питання
застосування відповідного інструмента або засобу оцінювання

96037-00 Інше обстеження, консультування або оцінка
Обстеження
Консультування
Оцінка
Опитування

БДВ

ДІАГНОСТИЧНІ ТЕСТИ, ЗАМІРИ АБО ДОСЛІДЖЕННЯ — НЕРВОВА
СИСТЕМА
1825

Електроенцефалографія [ЕЕГ]

▼0042
11000-00 Електроенцефалографія
11003-00 Електроенцефалографія тривалістю ≥ 3 годин
11006-00 Електроенцефалографія скронево-клиноподібної ділянки
11009-00 Електрокортикографія
Електроенцефалографія кори головного мозку

92011-00 Електроенцефалографічний [ЕЕГ] відео- та радіотелеметричний моніторинг
Примітка: Такий код присвоюється лише моніторингу тривалістю ≥ 24 годин

1826

Нервово-м’язова електродіагностика

▼0042

ЕМГ [електроміографія]:
 ≥ 1 м’яза
 з використанням концентричних голчастих електродів
Дослідження нервово-м’язової провідності

11012-00 Електроміографія [ЕМГ]
Виключено: те саме для тазової діафрагми та м’язів анального сфінктера (11833-01
[1859])

11021-00 Електроміографія з кількісним комп’ютеризованим аналізом
Виключено:
Те саме для тазової діафрагми та м’язів анального сфінктера (11833-01 [1859])
Те саме з повторними дослідженнями нервово-м’язової провідності (11021-02 [1826])

11012-01 Дослідження проведення по 1 нерву
11012-02 Дослідження проведення по 1 нерву з електроміографією
Виключено:
Повторні дослідження нервово-м’язової провідності (11021-01, 11021-02 [1826])
Те саме по окремих волокнах нервів та м’язів (11018-02 [1826])

11015-00 Дослідження проведення по 2 або 3 нервам
11015-01 Дослідження проведення по 2 або 3 нервам з електроміографією
Виключено:
Повторне дослідження нервово-м’язової провідності (11021-00, 11021-02 [1826])

11018-00 Дослідження проведення по ≥ 4 нервам
11018-01 Дослідження проведення по ≥ 4 нервам з електроміографією
Виключено:
Повторні дослідження нервово-м’язової провідності (11021-00, 11021-02 [1826])

11018-02 Дослідження проведення з електроміографією по окремих волокнах нервів та
м’язів
11021-01 Повторні дослідження нервово-м’язової провідності
11021-02 Повторні дослідження нервово-м’язової провідності з електроміографією з
кількісним комп’ютеризованим аналізом
1827

Вивчення викликаного потенціалу центральної нервової системи

Включено: те саме за допомогою комп’ютеризованого методу усереднювання
Виключено: те саме з аудіометрією (див. блок [1839])

11024-00 Вивчення викликаного потенціалу центральної нервової системи, 1 або 2
дослідження
Одне дослідження включає один стимул в одній точці
Два дослідження включають різні стимули у тій самій або іншій точці
стимуляції
11027-00 Вивчення викликаного потенціалу центральної нервової системи, ≥ 3
досліджень
Залучає різні подразники в одній точці або в іншій точці стимуляції
1828

Обстеження пацієнта під час сну

12203-00 Полісомнографія
Полісомнографія включає безперервний контроль насичення киснем та
дихання, застосовуючи багатоканальний поліграф (полісомнограма) та
записування ЕЕГ (електроенцефалограма), ЕОГ (електроокулографії),
субментальна ЕМГ (електроміограма), фронтальний тібіальний дихальний рух,
потік повітря, насичення киснем та ЕКГ (електрокардіограма)
Полісомнографія для вивчення апное уві сні

12203-01 Оксиметрія протягом ночі
Оксиметрія протягом ночі для вивчення апное сну уві сні та нічної гіпоксії
Відстеження насичення киснем протягом ночі
Виключено: те саме з полісомнографією (12203-00 [1828])

92012-00 Інше функціональне дослідження розладів сну
Визначення періодів прихованої сонливості

1830

Інші діагностичні неврологічні тести, заміри або дослідження

92013-00 Інтракаротидний амобарбіталовий тест
Тест Вада
Включено:
Ангіограма
Електроенцефалограма [ЕЕГ]
Примітка: Проводиться для перевірки мови та пам’яті кожної півкулі головного
мозку

39131-02 Тестування імплантованого нейростимулятора
Налаштування
Перепрограмування

імплантованого
нейростимулятора

ДІАГНОСТИЧНІ ТЕСТИ, ЗАМІРИ АБО ДОСЛІДЖЕННЯ — ОКО ТА
ПРИДАТКОВИЙ АПАРАТ
1831

Вимірювання або дослідження функції зору

96038-00 Вимірювання гостроти зору
96039-00 Тест на контрастну чутливість
92018-00 Перевірка кольорового зору
11211-00 Перевірка адаптації очей до темноти
Темнова адаптометрія

1832

Периметрія
Дослідження поля зору

96040-00 Ручна периметрія, однобічна
96041-00 Ручна периметрія, двобічна
11224-00 Повна кількісна комп’ютерна периметрія, однобічна
11221-00 Повна кількісна комп’ютерна периметрія, двобічна
1833

Вимірювання акомодації або рефракції

96042-00 Вимірювання акомодації
96043-00 Вимірювання рефракції
1835

Інші діагностичні офтальмологічні тести, заміри або дослідження

11200-00 Провокаційні проби для виявлення глаукоми
Включено: питна

Примітка: Виконується при відкритокутовій глаукомі
92016-00 Тонометрія
Вимірювання внутрішньоочного тиску

11204-00 Електроретинографія [ЕРГ]
Виключено: паттерн-електроретинографія (11210-00 [1835])

11205-00 Електроокулографія [ЕОГ]
11210-00 Паттерн-електроретинографія
92015-00 Зоровий викликаний потенціал [ЗВП]
11235-00 Обстеження ока за допомогою імпресійної цитології рогівки
96044-00 Вимірювання рухів очного яблука та бінокулярної функції
11240-01 Інтерферометрія з частковою когерентністю

Лазерна допплерівська інтерферометрія
Вимірювання аксіальної довжини ока

ДІАГНОСТИЧНІ ТЕСТИ, ЗАМІРИ АБО ДОСЛІДЖЕННЯ – ВУХО, НІС,
РОТОВА ПОРОЖНИНА ТА ГОРЛО
Виключено: стоматологічні діагностичні тести, заміри або дослідження (див. блоки [451] та [452]

1836

Перевірка функції слуху
Тональна аудіометрія

11309-00 Аудіометричне дослідження повітряної провідності, стандартний метод
11309-01 Аудіометричне
візуалізації

дослідження

повітряної

провідності

з

використанням

11312-00 Аудіометричне дослідження повітряної та кісткової провідності, стандартний
метод
11312-02 Аудіометричне дослідження
використанням візуалізації
1837

повітряної

та

кісткової

провідності

з

Мовна аудіометрія
Виключено: те саме з перевіркою центральної слухової функції (див. блок [1838])

11315-01 Тест розпізнавання мовлення
Поріг мовних сигналів
Поріг чутності мовлення
Поріг найбільш комфортного рівня мовлення
Поріг розпізнавання мовлення

11315-02 Тест розпізнавання мовлення в шумі
96045-00 Мовний rollover-тест
інтенсивності)
1838

(тест

розпізнавання

мовлення

із

підвищенням

Мовленнєва аудіометрія з перевіркою центральної слухової функції
Виключено: тест на різницю рівнів з маскуванням (96057-00 [1842])

96046-00 Дихотичний тест з прослуховуванням спондеїчних слів [ПСС]
96047-00 Тест з використанням фільтрованого мовлення
96048-00 Тест виділення семантично неоднорідних фраз [SSI]
96049-00 Тест на злиття (складів чи звуків)
1839

Слухові викликані потенціали

11300-00 Аудіометрія реакції, викликаної стовбуром головного мозку
96173-00 Аудіометрія електричної слухової реакції стовбура головного мозку

96050-00 Аудіометрія реакції, викликаної корою головного мозку
96051-00 Стаціонарні викликані потенціали
1840

Електрокохлеографія

11303-00 Екстратимпанальна електрокохлеографія
11304-00 Транстимпанальна електрокохлеографія
Включено: введення електродів через барабанну перетинку

1841

Імпедансна аудіометрія

11324-00 Тимпанометрія зі стандартним зондуючим тоном
11324-01 Тимпанометрія з високочастотним зондуючим тоном
96052-00 Поріг акустичного рефлексу
96053-00 Розпад акустичного рефлексу
96054-00 Тест на дисфункцію євстахієвої труби
1842

Психоакустичні тести

96055-00 Індекс чутливості до коротких наростань звука (SISI-тест)
96056-00 Тест перемінного бінаурального балансу гучності (ABLB-тест)
96057-00 Тест на різницю рівнів з маскуванням
96058-00 Тест на згасання порогового тону
96059-00 Інші психоакустичні тести
Психоакустичні тести:
 для вимірювання рівнів дискомфортного шуму
 з використанням стимуляції виступу завитка

1843

Інша аудіометрія

11321-00 Вимірювання змін функції завитка гліцерином
Гліцерол-тести

11306-00 Інша аудіометрія
1844

Оцінка отоакустичної емісії

11332-00 Оцінка отоакустичної емісії, викликаної клацанням
11332-01 Оцінка отоакустичної емісії продуктів викривлення
11332-02 Інша оцінка отоакустичної емісії

1845

Тести вестибулярної функції

11333-00 Калорична проба лабіринту
Окуловестибулярний тест

11336-00 Одночасна подвійна калорична проба лабіринту
Одночасний подвійний окуловестибулярний тест

11339-00 Електроністагмографія [ЕНГ]
96063-00 Оцінка вестибулярної функції на кріслі, що обертається (кріслі Барані)
Включено:
Послаблення фіксації
Просте поступове прискорення
Спонтанний ністагм
Трапеції (трапецієвидні м’язи)

96064-00 Інші тести вестибулярної функції
1846

Інші діагностичні тести, заміри або дослідження вуха, носа, рота та горла

96065-00 Співставлення шуму у вухах або маскування звуку
92026-00 Дослідження функції носа
Риноманометрія

ДІАГНОСТИЧНІ ТЕСТИ,
ДИХАЛЬНА СИСТЕМА
1847

ЗАМІРИ

АБО

ДОСЛІДЖЕННЯ

—

Вимірювання сили скорочення дихального м’яза

11503-00 Вимірювання сили скорочення дихального м’яза,
трансдіафрагмального тиску або тиску у стравоході

у

тому

числі

11503-01 Вимірювання сили скорочення дихального м’яза з різними легеневими
об’ємами
Включено: те саме щодо інспіраторних та експіраторних м’язів

11503-02 Вимірювання витривалості або втомлюваності дихального м’яза
11503-03 Вимірювання сили скорочення дихального м’яза до та після внутрішньовенної
ін’єкції плацебо та антихолінестеразних засобів
1848

Тести з фізичним навантаженням для оцінки стану дихальної системи

11503-04 Тести з фізичним навантаженням для оцінки стану дихальної системи
Тести з фізичним навантаженням, яке збільшується, і моніторингом вентиляторної
реакції та реакції серця у стані спокою, під час навантаження та під час відновлення

11503-05 Спірометрія з фізичним навантаженням
Примітка: Проводиться для дослідження астми

1849

Інше вимірювання функції зовнішнього дихання

11503-06 Вимірювання функції діафрагмального нерва
11503-07 Вимірювання розтяжності легень
Включено:
Вимірювання:
 об’ємів легень
 тиску у стравоході
Виключено: вимірювання повної ємності легень (11503-12 [1849])

11503-08 Оцінка тиску вуглекислоти в артеріальній крові або хвилинного серцевого
викиду, метод поворотного дихання
11503-09 Вимірювання опору передніх відділів носа або глотки
11503-10 Вимірювання газового обміну
Вимірювання газового обміну разом з одночасним взяттям артеріальної крові та
збором повітря, що видихається, з вимірюванням парціального тиску кисню та
вуглекислоти у газі та крові
Виключено: катетеризація артерій для визначення газів крові (13842-00 [1858])

11503-11 Вимірювання дифузної ємності легень для монооксиду вуглецю
Виключено: катетеризація артерій для визначення газів крові (13842-00 [1858])

11503-12 Вимірювання повної ємності легень
Вимірювання загальної ємності легень

11503-13 Вимірювання опору дихальних шляхів або легень
Включено:
Вимірювання сумарного біопотенціалу діафрагми
Перкутанна стимуляція

11503-14 Вимірювання вентиляторної реакції та/або реакції оклюзивного тиску на
прогресуючу гіперкапнію та гіпоксію
11503-15 Вимірювання вентиляційно-перфузійного індексу з використанням методу
елімінації множинних інертних газів
11512-00 Безперервне вимірювання співвідношення між потоком та об’ємом під час
видихання або вдихання
Петлі «потік-об’єм»

11503-16 Безперервний моніторинг функції легень протягом ≥ 6 годин
Виключено: якщо < 6 годин – не кодується

11503-17 Провокаційний інгаляційний тест
Включено:
Побудова кривої дозової залежності

Спірометрія після застосування бронходилататора
Спірометрія перед провокацією
Використання:
 холіну
 гістаміну
 не ізотонічних рідин
 сенситизуючого агента

11503-18 Тести на розподіл обсягу вентиляції
Включено: інгаляція інертних газів

11503-19 Тест на штучно створеній висоті
Включено:
Вплив гіпоксичної суміші газів
Вимірювання:
 частоти серцевих скорочень
 сатурації кисню
 вентиляції
Спостереження за впливом додаткового кисню

11500-00 Бронхоспірометрія
Включено: газовий аналіз

11506-00 Інші вимірювання респіраторної функції
Респіраторна функціональна діагностика
Спірометрія

БДВ

ДІАГНОСТИЧНІ ТЕСТИ, ЗАМІРИ
СЕРЦЕВО-СУДИННА СИСТЕМА
1850

АБО

ДОСЛІДЖЕННЯ

—

Моніторинг судинного тиску

▼0042
11600-00 Моніторинг тиску крові в порожнинах серця
11600-01 Моніторинг тиску в легеневій артерії
Виключено:
Моніторинг тиску заклинення в легеневій артерії (13818-00 [657])
Те саме за допомогою катетера Сван-Ганца (13818-00 [657])

11600-02 Моніторинг центрального венозного тиску
11600-03 Системний моніторинг артеріального тиску
1851

Обстеження
та
фіксування
внутрішньочерепних артеріях

форми

▼0042
Включено:
Фіксація
 постійно-хвильового доплера (CW-доплера)

хвилі

потоку

крові

у

 імпульсної доплеровської РЛС

11614-00 Обстеження та фіксування форми хвилі потоку крові у внутрішньочерепних
артеріях за допомогою транскраніального доплера
Обстеження та фіксування форми хвилі сонної артерії або вертебральних судин

1852

Обстеження та фіксування форми хвилі периферичних судин

▼0042
11602-00 Обстеження та фіксування форми хвилі периферичних вен у 1 або декількох
кінцівках у стані спокою за допомогою CW-доплера або імпульсної
доплеровської РЛС
Включено: з використанням переміжного стискання кінцівки та/або проби Вальсальви

11604-00 Обстеження та фіксування форми хвилі периферичних вен у 1 або декількох
кінцівках за допомогою плетизмографії
Включено:
Плетизмографія:
 повітряна
 тензометрична
 венозно-оклюзійна

11605-00 Обстеження та фіксування форми хвилі периферичних вен у нижніх кінцівках
під час та після фізичного навантаження з використанням інфрачервоної
фотоплетизмографії
Включено: те саме з або без поверхневої венозної оклюзії
Виключено: те саме за допомогою плетизмографії (повітряної) (тензометричної)
(венозно-оклюзійної) (11604-00 [1852])

11610-00 Вимірювання показників систолічного артеріального тиску з обох сторін та
оцінка форм хвилі у артеріях нижніх кінцівок
Включено:
Вимірювання за допомогою:
 доплера
 плетизмографії

11611-00 Вимірювання показників систолічного артеріального тиску з обох сторін та
оцінка форм хвилі у артеріях верхніх кінцівок
Включено:
Вимірювання за допомогою:
 доплера
 плетизмографії

11612-00 Вимірювання показників систолічного артеріального тиску з обох сторін у
стані спокою та після фізичного навантаження у нижніх кінцівках
Включено:
Збалансоване фізичне навантаження на:

 велосипеді
 тредмилі
Вимірювання за допомогою:
 доплера
 плетизмографії

1853

Амбулаторна безперервна електрокардіографія [ЕКГ]
Включено:
Розшифровування та звітування про результати
Аналіз на основі мікропроцесорів
Виключено: те саме протягом < 12 годин – не кодується

11708-00 Амбулаторне безперервне записування результатів ЕКГ
11709-00 Холтерівське амбулаторне безперервне записування результатів ЕКГ
Включено: те саме з використанням системи, яка дозволяє суміщення та друкування
усіх результатів

1854

Амбулаторна електрокардіографія [ЕКГ], що активується пацієнтом

▼0042
Включено:
Запис одного або декількох сеансів
Використання записуючого пристрою з «кільцевою пам’яттю»

11710-00 Амбулаторний ЕКГ моніторинг, що активується пацієнтом, з записом
принаймні 20 секунд до та 15 секунд після кожної активації
11711-00 Амбулаторний ЕКГ моніторинг, що активується пацієнтом, з записом
принаймні 30 секунд після кожної активації
11722-00 Моніторинг кардіальної події за допомогою вживлюваного пристрою, що
активується пацієнтом
Електронний аналіз вживлюваного петльового реєстратора, що активується пацієнтом
Включено:
Клінічний огляд та розшифровування даних ЕКГ
Перепрограмування контролюючого приладу
Обробка записаних та збережених даних ЕКГ
Кодуйте також, якщо здійснюється:
 введення, видалення або ревізія контролюючого приладу (див. блок [1604])

1855

Інша електрокардіографія [ЕКГ]

▼0042
Виключено:
Амбулаторна ЕКГ (11708-00, 11709-00 [1853], 11710-00, 11711-00 [1854])
Те саме для велоергометрії (11712-00 [1857])

11713-00 Запис сигнал-усередненої ЕКГ

Включено:
Аналіз, розшифровування та повідомлення результатів записів
Те саме до 300 ударів, використовуючи принаймні 3 відведення для отримання даних
понад 1000 Гц принаймні 100 QRS-комплексів

11700-00 Інша електрокардіографія [ЕКГ]
Виключено: те саме з використанням менше 12 відведень – не кодується

1856

Тестування імплантованого кардіостимулятора або дефібрилятора

▼0936
Включено:
Електрокардіографія
Опитування
Вимірювання:
 амплітуди стимулу
 частоти стимулу
 тривалості стимулу
Перепрограмування
Дистанційне вимірювання
Тестування генератора імпульсів або електрода
Виключено:
Те саме, якщо здійснюється разом з введенням або налаштуванням чи заміною – не
кодується

11721-03 Тестування послідовного атріовентрикулярного, частотно-адаптивного або
антитахікардіального кардіостимулятора
Тестування:
 DDD, DDI або DVI кардіостимулятора
 Кардіостимулятора с четвертим знаком класифікації “R” (частотна модуляція)

11718-00 Тестування іншого кардіостимулятора
Тестування імплантованого кардіостимулятора БДВ

11727-00 Тестування кардіодефібрилятора
Тестування:
 автоматичного вживлюваного кардіовертера-дефібрилятора [АВКД]:
 БДВ
 з функцією кардіостимулятора
 кардіо-синхронізатора з функцією дефібрилятора
Виключено:
Те саме, що проводиться з електрофізіологічним дослідженням (38213-00 [665])

1857

Інші серцево-судинні
дослідження

діагностичні

обстеження,

вимірювання

11615-00 Вимірювання температури пальців
Включено: вимірювання температури до та після холодового стрес-тесту

11715-00 Тест з використанням методу розведення індикаторів.

або

11724-00 Ортостатична проба
Включено:
Моніторинг артеріального тиску
Безперервний ЕКГ моніторинг
Запис параметрів
Примітка: Проводиться для дослідження синкопального стану

11712-00 Велоергометрія
▼0042
Тест двох сходинок Мастера на функцію серцевого м’яза під час фізичного
навантаження
Багатоканальний ЕКГ моніторинг та запис результатів під час навантаження або
фармакологічного стресу
Талієвий стрес-тест
Включено:
Постійний моніторинг артеріального тиску
Збалансоване фізичне навантаження на:
 велосипеді
 піднімання сходами
 тредмилі
Запис інших параметрів
ЕКГ у стані спокою

92056-00 Моніторинг серцевого викиду або потоку крові, не класифікований в інших
рубриках
92057-00 Дистанційне вимірювання
Електрографічний моніторинг
Виключено: те саме для тестування кардіодефібрилятора або кардіостимулятора (див.
блок [1856])

ДІАГНОСТИЧНІ ТЕСТИ, ВИМІРЮВАННЯ АБО ДОСЛІДЖЕННЯ –
КРОВ ТА КРОВОТВОРНІ ОРГАНИ
1858

Діагностичні тести, вимірювання або дослідження, кров та кровотворні
органи

13839-00 Взяття крові для діагностики
Включено: те саме шляхом пункції артерії
Виключено:
Взяття зразків з надниркової вени (13839-02 [1858])
Тестування із стимуляцією адренокортикотропним гормоном (30097-00 [1858])
Заготівля крові для переливання (13709-00 [1891])
Донорський гемаферез (13755-00 [1892])
Терапевтичний (лікувальний) гемаферез (13750 [1892])
Катетеризація артерій для визначення газів крові (13842-00 [1858])
Взяття зразка кам’янистого [венозного] синуса (13839-01 [1858])
Те саме у новонародженого (13312-00 [1858])

13312-00 Взяття крові у новонародженого для діагностики

Примітка: Новонароджений – живонароджена дитина віком < 28 днів

13842-00 Катетеризація артерій для визначення газів крові
13839-01 Взяття зразка кам’янистого синуса
Взяття зразка крові з нижнього кам’янистого синуса
Взяття зразка кам’янистого [венозного] синуса
Включено: катетеризація

13839-02 Взяття зразків з надниркової вени
Взяття зразка крові з надниркової вени
Включено: катетеризація

30097-00 Тестування із стимуляцією адренокортикотропним гормоном
Тест зі стимуляцією синактеном (тривалої дії) (короткої дії)

ДІАГНОСТИЧНІ ТЕСТИ, ВИМІРЮВАННЯ АБО ДОСЛІДЖЕННЯ —
СИСТЕМА ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ
1859

Діагностичні тести, вимірювання або дослідження щодо системи органів
травлення
Виключено: процедури ядерної медицини щодо шлунково-кишкового тракту без
візуалізації (12506-00, 12509-00 [1863])

11800-00 Перевірка моторики стравоходу
Манометрична перевірка моторики стравоходу

11810-00 Вимірювання шлунково-стравохідного рефлюксу з використанням моніторингу
pH протягом 24 годин
Включено:
Аналіз
Розшифровування
Звіт
Виключено: те саме у випадку моніторингу pH протягом < 24 годин – не кодується

11830-00 Аноректальна манометрія
Примітка: Проводиться для виявлення вад тазової діафрагми

90770-00 Тестування імплантованого анального електростимулятора
Включено:
Вимірювання:
 амплітуди стимулу
 частоти стимулу
 тривалості стимулу
Перепрограмування
Інструктаж

Виключено: те саме з розрізом (32221-00 [940])

11830-01 Вимірювання чутливості аноректальної зони
Примітка: Проводиться для виявлення вад тазової діафрагми

11830-02 Вимірювання ректо-сфінктерного рефлексу
Примітка: Проводиться для виявлення вад тазової діафрагми
Виключено: те саме з електроміографією (11833-01 [1859])

11833-00 Вимірювання моторного латентного періоду соромітного та спинномозкового
нерва
Примітка: Проводиться для виявлення вад тазової діафрагми та сфінктера

11833-01 Електроміографія тазової діафрагми та анального сфінктера
92091-00 Аналіз шлункового соку
Включено: ін’єкція стимулятора шлункової секреції

30493-00 Манометрія жовчних шляхів

ДІАГНОСТИЧНІ ТЕСТИ, ВИМІРЮВАННЯ АБО ДОСЛІДЖЕННЯ –
СЕЧОСТАТЕВА СИСТЕМА
1860

Цистометрографія

11903-00 Цистометрографія
11912-00 Цистометрографія з вимірюванням тиску у прямій кишці
Виключено:
Те саме з:
 будь-яким іншим одночасним вимірюванням (11917-00 [1860])
 мікційною (контрастною) цистоуретерографією (11919-00 [1860])

11915-00 Цистометрографія з електроміографією сфінктера сечівника
Виключено:
Те саме з:
 будь-яким іншим одночасним вимірюванням (11917-00 [1860])
 мікційною (контрастною) цистоуретерографією (11919-00 [1860])

11917-00 Цистометрографія з 1 або більше вимірюванням
Цистометрографія з будь-якими іншими вимірюваннями:
 тиску у прямій кишці
 профілометрією сечівника
 електроміографією сфінктера сечівника
 швидкості сечовипускання (урофлоуметрія)
Включено:
Візуалізація

Ультразвук
Виключено:
Цистометрографія з:
 лише вимірюванням тиску у прямій кишці (11912-00 [1860])
 лише електроміографією сфінктера сечівника (11915-00 [1860])

11919-00 Цистометрографія з мікційною (контрастною) цистоуретерографією
Цистометрографія з мікційною цистоуретерографією
вимірюваннями:
 тиску у прямій кишці
 профілометрією сечівника
 електроміографією сфінктера сечівника
 швидкості сечовипускання (урофлоуметрія)

з

будь-якими

іншими

Включено:
Візуалізація

1861

Профілометрія уретри
Виключено: те саме з цистометрографією (11917-00, 11919-00 [1860])

11906-00 Профілометрія уретри [ПУ]
11909-00 Профілометрія уретри [ПУ] з електроміографією сфінктера сечівника
1862

Інші діагностичні тести, вимірювання та дослідження сечостатевої
системи

92130-00 Мазок Папаніколау
Цитологічний мазок зі слизової шийки матки

11900-00 Вивчення сечовипускання
Урофлоуметрія [УФМ]
Включено: вимірювання пікової швидкості сечовипускання
Виключено: те саме з цистометрографією (11917-00, 11919-00 [1860])

11921-00 Дослідження сечового міхура шляхом промивання
Примітка: Проводиться для виявлення локалізації інфекції сечових шляхів
Виключено: Ендоскопічне промивання при заборі зразку (36836-00 [1098])

92128-00 Вимірювання тиску в сечівнику
Манометрія за допомогою:
 постійного катетера у сечівнику
 нефростомії
 пієлостомії
 уретеростомії

ІНШІ ДІАГНОСТИЧНІ ТЕСТИ, ЗАМІРИ АБО ДОСЛІДЖЕННЯ
1863

Ядерна медицина (без візуалізації)

12500-00 Визначення
діагностики

об’єму

циркулюючої

крові

за

допомогою

радіоізотопної

Включено: скринінг-тест об’єму циркулюючих еритроцитів, з використанням натрію
хромату 51Cr

12503-00 Визначення тривалості
випромінювання

життя

еритроцитів

після

дози

радіоактивного

12503-01 Кінетичний тест на визначення заліза
12506-00 Визначення крововтрати у шлунково-кишковому тракті за допомогою
радіоізотопної діагностики
Включено: обстеження зразків калових мас
Виключено: дослідження кишкової кровотечі (61364-00 [2007])

12509-00 Тест на втрату білків у шлунково-кишковому тракті за допомогою
радіоізотопної діагностики
12512-00 Тест на всмоктування радіоактивного вітаміну В12, 1 ізотоп
12515-00 Тест на всмоктування радіоактивного вітаміну В12, 2 ізотопи
12518-00 Дослідження щитоподібної залози на накопичення радіоактивної речовини
Включено: те саме за допомогою зонда
Виключено: те саме з візуалізацією (61473-00 [2014])

12521-00 Проба з перхлоратом калію
12524-00 Проба функції нирок за допомогою радіоізотопної діагностики
Визначення кліренсу нирок

12530-00 Сцинтіграфія всього тіла
Виключено:
Сцинтіграфія всього тіла з використанням:
 клітин, мічених технецієм (61433-00, 61434-00 [2012])
 галію (61429-00, 61430-00 [2012])
 йоду (61426-00 [2012])

12533-00

Дихальний тест із застосуванням сечовини, міченої ізотопами вуглецю
Включено:
Вимірювання видихуваного 13CO2 або 14CO2
Те саме з використанням сечовини, міченої 13C або 14C, у видихуваному повітрі
Примітка:
Проводиться для:
 підтвердження колонізації Helicobacter pylori
 моніторингу лікування від Helicobacter pylori

1864

Шкірно-алергічна проба
Виключено: тестування нашкірним пластиром (див. блок [1865])

12000-00 Шкірно-алергічна проба з використанням ≤ 20 алергенів
12003-00 Шкірно-алергічна проба з використанням ≥ 21 алергену
1865

Тестування нашкірним пластиром
Примітка: Проводиться для дослідження алергічного дерматиту

12012-00 Тестування нашкірним пластиром, використовуючи менше ніж загальна
кількість алергенів у стандартному наборі для алергічної проби
12015-00 Тестування нашкірним пластиром, використовуючи
стандартному наборі для алергічної проби

усі

алергени

у

Виключено: те саме з додатковими алергенами (12018-00, 12021-00 [1865])

12018-00 Тестування нашкірним пластиром, використовуючи ≤ 50 алергенів
Включено: усі алергени у стандартному наборі для алергічної проби та додаткові
алергени загальною кількістю ≤ 50

12021-00 Тестування нашкірним пластиром, використовуючи ≥ 51 алергену
Включено: усі алергени у стандартному наборі для алергічної проби та додаткові
алергени загальною кількістю ≥ 51

1866

Інші діагностичні тести, вимірювання або дослідження

92194-00 Аутопсія
92204-00 Неінвазивні діагностичні тести,
класифіковані в інших рубриках

вимірювання

або

дослідження,

не

ТЕРАПЕВТИЧНІ ІНТЕРВЕНЦІЇ
Виключено: стоматологічні терапевтичні інтервенції (див. Клас 6 Стоматологічні послуги)

КОНСУЛЬТУВАННЯ, НАВЧАННЯ
Порада – структурована професійна точка зору, що має на меті надати клієнту рекомендований
порядок дій, яких слід дотримуватися.
Консультування – терапія, направлена на надання підтримки або передачу інформації з метою
подолання емоційних, фізіологічних, психологічних, соціальних та/або професійних наслідків
хвороби або проблеми клієнта.
Навчання – структурований інструктаж та вказівки з метою покращення знань, усвідомлення та
розуміння клієнтом своєї хвороби або проблеми для моніторингу, керування, підтримання або
покращення стану здоров’я. Включає в себе надання навчальних матеріалів.

Включено: надання навчальних матеріалів
Виключено: консультування або навчання щодо допоміжних репродуктивних послуг [ЕКО]
(13200-00, 13206-00 [1297])

1867

Консультування або навчання щодо особистої
життєдіяльності/незалежної життєдіяльності

гігієни

та

іншої

96066-00 Профілактичне консультування або навчання
Консультування щодо:
 насильства (домашнього) (фізичного) (сексуального)
 вживання заборонених речовин
 раціону харчування
 фізичного навантаження
 взуття
 азартних ігор або биття об заклад
 втрати слуху (збереження слуху)
 імунізації/вакцинації
 фізичної культури
 сексуальної активності
 вживання наркотиків
Виключено: консультування у випадку горя/важкої втрати (96085-00 [1868])

96067-00 Консультування або навчання щодо харчування/раціону
Виключено: профілактичне консультування або навчання (96066-00 [1867])

96068-00 Консультування або навчання щодо втрати слуху або розладів слуху
Консультування щодо поводження у разі шуму у вухах
Виключено:
Профілактичне консультування або навчання (96066-00 [1867])
Те саме щодо слухового апарату (96071-00 [1867])

96069-00 Консультування або навчання щодо втрати зору або розладів зору
Виключено: те саме щодо пристрою для виправлення зору або протезу (96071-00
[1867])

96070-00 Консультування або навчання щодо відтворення звуків, мовлення, побіжності
мовлення або мови

96071-00 Консультування або навчання щодо допоміжного засобу, адаптивного
пристрою чи додаткового обладнання
Примітка: Перелік допоміжних засобів, адаптивних пристроїв чи додаткового
обладнання можна знайти у блоці [1870]
Виключено: те саме з припасовуванням, налагодженням або заміною іншого
допоміжного засобу, адаптивного пристрою чи додаткового обладнання (96092-00
[1870])

96072-00 Консультування або навчання щодо призначених/самостійно обраних ліків
Консультування або навчання щодо ліків включає інформування про дію/вплив
(побічну або іншу дію) ліків, визначення схеми прийому ліків та консультування щодо
припинення прийому ліків. Воно також передбачає поради щодо профілактики
побічної реакції на ліки та надання навчальних матеріалів про ліки. Такі консультації
можуть надаватися клієнтам або іншим постачальникам послуг.
Виключено:
Консультування або навчання щодо системи постачання лікарського засобу до ділянки
впливу (96071-00 [1867])
Консультування або навчання щодо наркотичної залежності (96073-00 [1867])

96073-00 Консультування або навчання щодо наркотичної залежності
Консультування та/або навчальні заходи при зловживанні наркотичними речовинами
та пов’язані з цим потреби та проблеми.
Включено: вживання алкоголю та призначених/самостійно обраних лікарських засобів,
а також вживання заборонених речовин.
Виключено: профілактичне консультування або навчання (96066-00 [1867])

96074-00 Консультування або навчання щодо залежності від азартних ігор або биття об
заклад
Виключено: профілактичне консультування або навчання (96066-00 [1867])

96075-00 Консультування або навчання щодо догляду за собою/самообслуговування
Консультування
щодо
діяльності,
собою/самообслуговуванням:
 прийняття ванни/душу
 чищення зубів
 вдягання
 прийом їжі
 годування
 функціональна комунікація
 догляд за зовнішністю
 користування туалетом

пов’язаної

з

доглядом

за

Виключено: консультування або навчання щодо харчування/раціону (96067-00 [1867])

96076-00 Консультування або навчання щодо заходів для підтримки або відновлення
здоров’я
Консультування щодо заходів для підтримки здоров’я:

 діагностичне обстеження/моніторинг (для таких станів як ампутаційна кукса, астма,
діабет)
 догляд за ногами/стопами (у тому числі поради щодо мозолів, догляду за виразками
або ранами, базової гігієни ніг)
 ведення хвороби або стану (наприклад, набуте після цього порушення мозкової
діяльності)
 гігієна порожнини рота
 самообстеження (молочні залози) (статеві органи)
 догляд за стомою
Консультування або навчання щодо відновлення здоров’я після хвороби БДВ
Виключено:
Консультування, навчання щодо:
 допоміжного засобу, адаптивного пристрою чи додаткового обладнання (96071-00
[1867])
 залежності від азартних ігор/биття об заклад (96074-00 [1867])
 горя/важкої втрати (96085-00 [1868])
 втрати слуху або розладів слуху (96068-00 [1867])
 прийому ліків (96072-00 [1867])
 наркотичної залежності (96073-00 [1867])
 втрати зору або розладів зору (96069-00 [1867])
 відтворення звуків, мовлення, побіжності мовлення або мови (96070-00 [1867])
Консультування, навчання щодо харчування/раціону (96067-00 [1867])
Профілактичне консультування або навчання (96066-00 [1867])

96077-00 Консультування або навчання щодо ведення домашнього господарства
Консультування щодо:
 прибирання
 економії енергоресурсів
 садівництва
 ведення господарства/ремонту
 прання
 готування їжі
 заходів безпеки вдома
 здійснення покупок

96078-00 Консультування або навчання щодо управління фінансами
Консультування або навчання для надання інформації та/або розробки стратегій для
управління фінансами та підтримання прибутків
Консультування щодо:
 спілкування з кредиторами
 підтримання добробуту

96079-00 Консультування або навчання щодо ситуації/працевлаштування/оточуючого
середовища
Консультування та підтримка з або після:
 працевлаштування/безробіття
 відповідності посаді або можливості до влаштування на роботу
 реабілітації у оточенні клієнта
 скорочення/звільнення через скорочення штату
Консультування щодо адаптації до наступних психосоціальних подій:
 синдром «пустого гнізда»
 криза середнього віку

 звільнення через скорочення штату, вихід на пенсію
 визначна подія у житті БДВ
Консультування щодо питань, пов’язаних з освітою:
 дитячим садком
 дошкільною підготовкою
 середньою освітою
 вищою освітою
Консультування або навчання щодо ролі опікуна
Навчання з таких питань як:
 умови проживання/побутові умови
 юридичні питання
 засоби пересування
Консультування або навчання щодо дозвілля/відпочинку
Професійне консультування
Виключено: консультування у випадку горя/важкої втрати (96085-00 [1868])

96080-00 Консультування або навчання щодо підготовки до батьківства, навичок
виховання дітей або планування сім’ї
1868

Психосоціальне консультування

▼0042
96081-00 Консультування з питань взаємовідносин
Консультування:
 пар
 сімей
 щодо шлюбу
Виключено:
Те саме з використанням поведінкового, когнітивно-поведінкового, міжособистісного
або тілесно-орієнтованого підходу у:
 терапії пар (96178-00 [1873])
 сімейній терапії/ терапії опікунства (96102-00 [1873])
 міжособистісній психотерапії (96177-00 [1873])

96082-00 Консультування у кризовій ситуації/події
Консультування з метою виведення зі стану декомпенсації або зменшення рівня
збудження до того як клієнт зможе повернутися до нормального стану після кризи або
критичної події. Одразу після досягнення цієї мети клієнту повертають
відповідальність за проблему, та надалі можливе надання подальшої консультації,
використання терапії методами вирішення проблем, або інших форм психотерапії або
психосоціальної терапії.
Кризове консультування/кризове втручання
Дебрифінг стресу критичних інцидентів [ДСКІ]
Виключено: подальші консультації після кризового консультування (див. Алфавітний
покажчик: Консультування/за конкретним типом)

96084-00 Консультування у випадку фізичного знущання/насильства/нападу
Консультування щодо:
 домашнього насильства
 сексуального насильства

96085-00 Консультування у випадку горя/важкої втрати
Консультування у випадку горя/важкої втрати передбачає допомогу клієнту, щоб він
міг справитися з горем, щоб він міг легше реагувати на втрату.
Горе/важка втрата означають відчуття суму та депресії після втрати або смерті
близької людини.
Передчуття горя означає відчуття втрати та сум ще до смерті та в її очікуванні.
Важка втрата, фізична та психічна хвороба, звільнення через скорочення штату,
безробіття, розрив стосунків та інші стресові життєві події можуть спричинити
відчуття втрати та горя.
Виключено:
Консультування у кризовій ситуації/події після раптової смерті або самогубства
(96082-00 [1868])
Те саме з використанням поведінкового, когнітивно-поведінкового, міжособистісного
або психодинамічного підходу (див. блок [1873])

96086-00 Інші психосоціальні консультації
1869
96087-00

Інше консультування або навчання
Надання психологічної консультації, вказівок або навчання
Вираження духовного піклування, яке включає сприятливий детальний огляд
життєвого шляху особистості, консультації особистого та сімейного характеру,
розмови на моральні теми, підтримка психічного здоров'я, піклування про осіб
похилого віку та невиліковно хворих людей та вказівки щодо питань віри, традицій,
цінностей та досвіду.

96088-00 Генетичне консультування або навчання
96089-00 Навчання щодо ресурсів
Освітня інтервенція, яка має на меті надати клієнту інформацію для отримання
доступу до наявних ресурсів, допомогти або підштовхнути клієнта до визначення
власних потреб та прийняття рішень щодо ресурсів.
Виключено:
Консультування або навчання щодо:
 управління фінансами (96078-00 [1867])
 ведення домашнього господарства (96077-00 [1867])
 догляду за собою/самообслуговування (96075-00 [1867])

96090-00 Інше консультування або навчання
Консультування
Навчання
БДВ

ІНТЕРВЕНЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ДОПОМІЖНИХ ЗАСОБІВ, АДАПТИВНИХ
ПРИСТРОЇВ ЧИ ДОДАТКОВОГО ОБЛАДНАННЯ
1870

Інтервенції з використанням допоміжного засобу, адаптивного пристрою
чи додаткового обладнання
Включено:
Адгезивна пов’язка

Штучна(-і) [протез] кінцівка(-и)
Допоміжні засоби, адаптивні пристрої чи додаткове обладнання для:
 гри/дозвілля
 продуктивності
 догляду за собою/самообслуговування
Пристрій для покращення слуху [кохлеарний імплантат] [слухопротезування]
Бандаж
Ортопедичний апарат
Шарнірний пристрій
Пов’язка (склотканина) (гіпсова) (пластикова)
Системи комунікації (аварійно-рятувальна служба, система аварійного виклику,
телефони)
Корсет
Милиці
Пов’язки (Вельпо)
Еластична(-і) панчоха(-и)
Електронна манжета (гетра)
Електротактильні/вібротактильні допоміжні пристрої
Взуття, виготовлене для спеціальних цілей, таких як допомога під час ходьби,
постуральна адаптація або для полегшення використання ортопедичного апарату
Пристрій для періодичної компресії
Система постійного постачання лікарського засобу до ділянки впливу
Опора для потилиці [шийний комірець]
Ортопедичний апарат БДВ
Паралельні бруси
Стискаюча пов’язка [пов’язка на гомілковостопний суглоб (Гібні)] [бандаж Роберта
Джонса] [шина-комір Шанца]
Стискаючі штани [медичні антишокові штани] [штани MAST] [пристрій для
вазопневматичного стиснення]
Протез БДВ
Рейки
Корсет для фіксації ребер
Сидіння
Коригуючий корсет для хребта
Шина (акрилова) (ковпачкова зубна) (з литого металу) (повстяна) (силіконова)
(термопластична)
Бинтування еластичним бинтом
Каркас (підтримуюча рама)
Термопластична шина (динамічна) (статична)
Пристрої для покращення зору [контактні лінзи] [лінзи] [призми] [окуляри]
Палиця
Інвалідний візок
Примітка: У даному блоці класифікуються пристрої зовнішньої фіксації, які за своєю
природою не є інвазивними. Інвазивні пристрої зовнішньої фіксації (тобто ті, що
фіксуються до кістки), класифіковані в іншій рубриці. Для пошуку звертайтеся до
Алфавітного покажчика.
Виключено:
Застосування:
 фіксуючого пристрою при переломі або вивиху (див. Алфавітний покажчик:
Фіксація/перелом або Фіксація/вивих)
 тракційного пристрою, класифікованого в іншій рубриці (див. Алфавітний
покажчик: Витягування)
Імплантація протезу кінцівки (див. Алфавітний покажчик: Імплантат/протез)
Введення протезу (див. Алфавітний покажчик: Введення/протез)

Інтервенції з використанням допоміжного засобу, адаптивного пристрою чи
додаткового обладнання, класифікованих в інших рубриках:
 оцінка потреби у пристрої (96024-00 [1822])
 допомога з використанням пристрою (96165-00 [1914])
 консультування або навчання щодо пристрою (96071-00 [1867])
 вимірювання пристрою (96024-00 [1822])
 призначення пристрою (96024-00 [1822])
 лише перевірка пристрою (96025-00 [1822])
 тренування навичок користування пристроєм (96142-00 [1878])

96091-00 Виготовлення допоміжного засобу, адаптивного пристрою чи додаткового
обладнання
Відливання форми для протезу або ортопедичного пристрою
Розробка та виготовлення протезу або ортопедичного пристрою
Включено: кодування допоміжного засобу або адаптивного пристрою чи додаткового
обладнання з метою ідентифікації

47708-00 Використання гіпсового корсету
Виключено:
Те саме з:
 закритою репозицією перелому/вивиху хребта (47690-00, 47693-00 [1387])
 іммобілізацією перелому/вивиху хребта (див. блок [1381])

47711-00 Використання гало-апарату
Виключено:
Те саме з:
 закритою репозицією перелому/вивиху хребта (47690-00, 47693-00 [1387])
 іммобілізацією перелому/вивиху хребта (див. блок [1381])

47717-00 Використання гало-апарату та корсету для грудного відділу
Виключено:
Те саме з:
 закритою репозицією перелому/вивиху хребта (47690-00, 47693-00 [1387])
 іммобілізацією перелому/вивиху хребта (див. блок [1381])

47720-00 Використання гало-феморальної тракції
Виключено:
Те саме з:
 закритою репозицією перелому/вивиху хребта (47690-00, 47693-00 [1387])
 іммобілізацією перелому/вивиху хребта (див. блок [1381])

47540-01 Накладення колосовидної пов’язки на плечовий суглоб
47540-00 Накладення колосовидної пов’язки на стегно
90531-00 Тракція, не класифікована в інших рубриках
Ручна та механічна витяжка БДВ

92139-00 Неінвазивне встановлення стимулятора росту кістки
Транскутанне (поверхневе) прикріплення аплікаторів або пластирів

Примітка: Проводиться для стимулювання загоєння кістки

96092-00 Використання, припасовування, налагодження або заміна іншого допоміжного
засобу, адаптивного пристрою чи додаткового обладнання
Видача допоміжного засобу, пристрою чи обладнання
Програмування допоміжного або адаптивного засобу, пристрою чи обладнання
Включено: інструктаж щодо використання та догляду за допоміжним або адаптивним
засобом, пристроєм чи обладнанням
Виключено:
Накладення пов’язки на:
 опік (див. блок [1600])
 рану, крім опіку (30055-00 [1601])

96093-00 Ремонт допоміжного
обладнання

засобу,

адаптивного

пристрою

чи

додаткового

Виключено:
Лише налагодження (96092-00 [1870])
Обслуговування:
 пристрою для постачання лікарського засобу до ділянки впливу (13942-02 [1922])
 магістралі судинного доступу (13939-02 [1922])

96094-00 Видалення допоміжного засобу, адаптивного пристрою чи додаткового
обладнання
Виключено:
Видалення очного або орбітального імплантату (42518-04 [164], 42812-00 [209], 9060602 [221])
Те саме з заміною (96092-00 [1870])

ІНТЕРВЕНЦІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ З НУТРИТИВНОЮ ПІДТРИМКОЮ
1871

Інтервенції, пов’язані з нутритивною підтримкою
Інтервенції, які підтримують належний раціон харчування та засвоєння поживних
речовин, необхідних для належного функціонування організму та збереження здоров’я
Включено: оцінка або контроль за дотриманням клієнтом (успіхами клієнта) раціону
харчування
Виключено:
Допомога з прийомом їжі (96163-00 [1914])
Оцінка лише режиму харчування/раціону (96026-00 [1822])
Консультування, навчання щодо харчування/раціону (96067-00 [1867])
Тренування навичок:
 споживання їжі (96140-00 [1878])
 готування їжі (96143-00 [1878])
 купування їжі (96143-00 [1878])

96095-00 Супровід лікувального харчування
Підтримка під час дотримання лікувального харчування включає в себе
надання рекомендацій щодо дієти, визначення побажань клієнта, замовлення

продуктів, з яких складається меню лікувальної дієти та забезпечення
належною їжею або меню.
96096-00 Додаткове пероральне харчування
Підтримка під час перорального харчування включає доповнення лікувального
харчування, ентеральне або парентеральне харчування разом з пероральним
поживними рідинами та/або продуктами харчування

96097-00 Ентеральне харчування через зонд
Підтримка під час ентерального харчування включає надання рекомендацій щодо
етерального харчування та замовлення поживних речовин або необхідного обладнання

96098-00 Парентеральне харчування
Підтримка під час парентерального харчування включає надання рекомендацій
щодо парентерального харчування та замовлення поживних речовин або
необхідного обладнання
ТРЕНУВАННЯ НАВИЧОК ПІД ЧАС ПСИХОТЕРАПІЇ, ПОВЕДІНКОВОЇ АБО
ПСИХОСОЦІАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ
1872

Реабілітація та детоксикація після вживання алкоголю та наркотиків
Детоксикація включає взаємодію (ї) між клієнтом (ами) та спеціалістом (ами) з
психічних захворювань, в якій втручання спрямоване на позбавлення
наркотичної залежності, то ж ризики мінімізовані. Детоксикація управляється
шляхом моніторингу процесу виведення та може включати медичне втручання,
за необхідності. Такий вид втручання включає введення медичних препаратів,
які застосовуються для контролю над симптомами абстиненції, нагляд та
симптоматичная терапія.

92002-00 Реабілітація хворого алкоголізмом
Включено: оцінювання
надання консультації
навчання

92003-00 Детоксикація після вживання алкоголю
92004-00 Реабілітація та детоксикація після вживання алкоголю
Включено: оцінювання
надання консультації
навчання

92005-00 Реабілітація хворого наркоманією
Включено: оцінювання
надання консультації
навчання

92006-00 Детоксикація після вживання наркотиків
92007-00 Реабілітація та детоксикація після вживання наркотиків
Включено: оцінювання
надання консультації
навчання

92008-00 Комбінована реабілітація хворого алкоголізмом та наркоманією
Включено: оцінювання
надання консультації
навчання

92009-00 Комбінована детоксикація після вживання алкоголю та наркотиків
92010-00 Комбінована реабілітація та детоксикація після вживання алкоголю та
наркотиків
Включено: оцінювання
надання консультації
навчання

1873

Психологічні/психосоціальні терапії

▼0534
Психологічні/психосоціальні терапії включають наступні три прийоми:
Психосоціальна терапія: Визнаний, структурований або опублікований метод або
методики для лікування психічних та емоційних розладів. Проводиться шляхом
обговорення стану та супутніх питань між клієнтом (клієнтами) та медичним
працівником (ами).
Психосоціальні терапії можуть проводитися на індивідуальній основі або в групах,
зазвичай в офісах або в амбулаторному закладі.
Навчання: Вказівки та керівні принципи, спрямовані на вдосконалення знань клієнта,
усвідомлення або розуміння їх хвороби або проблеми з метою контролю, управління
або вдосконалення їхніх результатів лікування.
Консультування: Зниження емоційних, фізіологічних, психологічних, соціальних
та/або професійних наслідків хвороби або проблеми кліента шляхом встановлення
підтримуючих або терапевтичних відносин. До консультування входить вираження
співчуття, пояснення, інтерпретація, вирішення пробелеми та надання підтримки
Включено: оцінка прогресу

96001-00 Психологічна підготовка
Включено: Тренування навичок:
 планування справ
 управління гнівом
 наполегливості
 вирішення конфліктів
 подолання стресу
 визначення цілей
 контролю над імпульсами
 визначення межі
 вирішення проблем
 методів релаксації БДВ
 рольової гри
 самоповаги
 соціальних навичок БДВ
 управління стресовими ситуаціями
 тайм-менеджменту
Виключено:
Міжособистісна психотерапія (96177-00 [1873])
Те саме як метод:
 когнітивної та/або поведінкової терапії (96101-00 [1873])

 тілесно-орієнтована терапії (96100-00 [1873])

96104-00 Музикотерапія (музична терапія)
До музикотерапія входять інтервенції з використанням музики, створеної для
посилення та/або підтримання фізичних, емоційних, психосоціальних, поведінкових,
сенсорних, когнітивних, комунікаційних, культурних, духовних, вікових, музичних
та/або супутніх потреб, визначених в процесі спостереження/оцінки
Виключено:
Те саме як метод:
 когнітивної та/або поведінкової терапії (96101-00 [1873])
 тілесно-орієнтована терапії (96100-00 [1873])

96181-00 Арт-терапія
До арт-терапії входять інтервенції з використанням образотворчого мистецтва,
зображень або процесу творення, щоб допомогти клієнту справитися зі своєю(-їми)
проблемою(-ами)
Виключено:
Те саме як метод:
 когнітивної та/або поведінкової терапії (96101-00 [1873])
 тілесно-орієнтована терапії (96100-00 [1873])

96182-00 Бібліотерапія
До бібліотерапії входять інтервенції з використанням літератури (книги, газети, тощо),
щоб допомогти клієнту справитися зі своєю(-їми) проблемою(-ами)
Виключено:
Те саме як метод:
 когнітивної та/або поведінкової терапії (96101-00 [1873])
 тілесно-орієнтована терапії (96100-00 [1873])

96183-00 Наративна терапія
У наративній терапії проблеми описуються у вигляді історій. Те, що клієнт думає про
важливі історії, може завадити їм подолати їхні актуальні труднощі. Основна мета
наративної терапії – це зрозуміти історії або теми, які сформували життя клієнта, а
також як ці історії можна написати або переписати. Процес зміни включає в себе
допомогу клієнту виявити особливі результати та створити більш кращі історії про
їхні проблеми. Під час перефразування або переказу історії, може відбутися зміна
зв’язку із самою проблемою. Під час допомоги при перефразуванні або переказі історії,
основний акцент робиться на виявленні сильних сторін клієнта, в тому числі на його
навички, віру та здібності, якими вони вже володіють.
Основні етапи наративної терапії можуть включати:
 виявлення проблеми
 опис впливу проблеми
 оцінка та обґрунтування наслідків проблеми
 виявлення особливих результатів
 відновлення

Наративна терапія має особливе значення для конкретних культур (наприклад,
аборигенів та остров'яни проливу Торреса), в яких розповідь історій є основною
частиною їхньої культури.
Виключено:
Те саме як метод:
 когнітивної та/або поведінкової терапії (96101-00 [1873])
 тілесно-орієнтована терапії (96100-00 [1873])

96100-00

Тілесно-орієнтована терапія
Тілесно-орієнтована терапія це група психотерапій, теоретичні моделі якої виявляють
симптоми, що виникають з несвідомих психологічних структур, процесів або
конфліктів. Ці моделі, як правило, зосереджені на етапах або процесах психологічного
розвитку, а також яким чином такий розвиток можуть порушити сімейні або
батьківські стосунки, включаючи травму.
Як правило втручання, які відбуваються, зосереджені на терапевтичних відносинах, як
предмет дослідження та обговорення, а також виявлення повторних стереотипів
мислення, вплив та поведінка в рамках терапевтичних відносин та в інших сферах
життя людини. Такі терапії можуть мати на меті проводити зміни шляхом більш
свідомого розуміння цих закономірностей та процесів, хоча й свідома «тілесноорієнтована» терапія не вважається принциповою для всіх таких терапій.
Включено:
Гештальт-терапія
психоаналіз
психоаналітичні психотерапії
психодинамічну (стислу) терапії
егопсихологія
терапії, основані на моделі спілкування
Виключено:
Психодинамічний підхід у:
 терапії пар (96178-00 [1873])
 сімейна/ терапія опікунства (96102-00 [1873])
 сексуальній терапії (96179-00 [1873])

96101-00 Когнітивна та/або поведінкова терапія [КПТ]
Психологічні терапії включають структуровану взаємодію між психічним станом
клієнта та кваліфікованим спеціалістом (спеціалістами) з психічних захворювань з
використанням визнаного психологічного метода, наприклад, когнітивно-поведінкові
методи, сімейна терапія або консультування з питань навчання психологічної
самопомочі. Психологічні інтервенції направлені на зниження психологічних стресів
або емоційних порушень, зміни неадаптивної поведінки та виховання психічного
здоров’я.
Когнітивна та/або поведінкова терапії представляють собою психотерапевтичні
втручання, які спрямовані навчити клієнта (клієнтів) як визначати будь-які нездорові,
негативні та/або неадаптивні схеми мислення (когнітивні) та поведінки (поведінкові) з
метою оцінити, а потім видозмінити їх за допомогою відповіднх та адаптивних
альтернатив. Такі види інтервенцій можуть проводитися індивідуально, з групою або
самостійно (шляхом навчання самодопомоги) та для них характерні домашні роботи,
які допомагають виявити, оцінити та змінити неадекватні думки та поведінку, які
виникають у повсякденних ситуаціях. Ці інтервенції грунтуються на припущеннях, що
психічне захворювання виникає всередині через викривлені думки або проявляються

через відомі схеми неадекватної поведінки, а не через зовнішні соціальні або
ситуативні фактори впливу.
Включено:
Те саме з використанням:
 методу когнітивного реструктурування
 методу десенсибілізації (дозованої експозиції) (експозиційної терапії)
 діалектичної поведінкової терапії
 контроль гіпервентиляції
 методу мотиваційного консультування
 методу вирішення проблеми
 методу раціонально-емоційної психотерапії
 методу попередження зриву
 методу релаксації
 методу попередження реакції
 методу розігрування ролі/репетиції
 методу структурованого вирішення проблеми
 методу дотримання лікування
Виключено:
Когнітивний та/або поведінковий підхід у:
 терапії пар (96178-00 [1873])
 сімейна терапія/терапія опікунства (96102-00 [1873])
 сексуальній терапії (96179-00 [1873])

96177-00 Міжособистісна психотерапія [МПТ]
Міжособистісна психотерапія представляє собою резюмований, структурий підхід,
який спрямований на одне або кілька проблемних питань міжособистностних
стосунків клієнта. Основоположне припущення полягає в тому, що проблеми
психічного здоров’я та міжособистностні проблеми є взаємопов’язаними. Терапія
фокусується на поточному соціальному контенті клієнта та на соціальному
функціонуванні і не спрямованарозглядати дійсніситуації у якості функції
внутрішнього конфлікту. Основна задача міжособистісної терапії – це визначити та
вирішити мжособистісні труднощі, питання та проблеми, наприклад, міжособистосні
недоліки, біди, суперечки та зміни ролей. Міжособистісна психотерапія вивчає процес
сприймання клієнтом та очікування відносин, а також має на меті покращити навички
міжособистісний стосунків та спілкування.
Виключено:
Міжособистісний психотерапевтичний підхід у:
 терапії пар (96178-00 [1873])
 сімейна терапія/терапія опікунства (96102-00 [1873])
 сексуальній терапії (96179-00 [1873])

96239-00 Психонавчання
Психонавчання включає особливу форму учбово-виховних консультацій для клієнтів,
опікунів, інших фахівців лікування або членів їх родини з метою допомогти їм
зрозуміти факти стосовно психічних захворювань та досягти або навчитися загальним
принципам боротьби з хворобою та як можна запобігти рецидиву. Психонавчання може
надаватися особам, які страждають на психічні захворювання.

96178-00 Терапія пар

Терапія пар – це систематична робота, спрямована на зміну в стосунках шляхом
внесення змін в модель партнерських взаємодій. Основна мета терапії пар полягає в
тому, щоб визначити наявність пригніченого стану та відчуття незадоволення у
стосунках, а також покращити або полегшити існуючі симптоми та відновити
стосунки до більш ефективного та більш здорового рівня їх функціонування.
Шлюбна терапія
Включено:
Те саме з використанням:
 когнітивного та/або поведінкового підходу
 его-аналітичного підходу
 міжособистісного підходу
 об’єктних відносин
 психоаналітичного підходу

96102-00

Сімейна терапія/терапія опікунства
Сімейна терапія/терапія опікунства визначається як лікувальний процес, який сприяє,
покращує та підтримує ефективне існування сім'ї / опікуна та/або працію з
родиною/опікуном для покращення психічного стану клієнта. Предмет втручань
обмежується сім'єю / опікунами. Варто зазначити, що в даному контексті, сім'я /
опікуни включають в себе людей, в який є значний психологічний зв'язок з клієнтом,
наприклад, друзі та партнери, а також ті, хто формально вважаються опікуном клієнта.
Сімейна терапія/терапія опікунства може включати низку різноманітних процесів, для
яких характерне спільне зосередження на зміні знань, навичок, взаємодій або
можливостей сім'ї. Вони можуть включати:
 підтримка сім'ї / опікуна та клієнта задля того, щоб подивитися на речі з іншого
боку та розвинути взаєморозуміння
 підтримка сім'ї / опікуна для того, щоб зрозуміти: причину проблем із психічним
здоров’ям клієнта; їхні ролі та ролі інших у плані заходів по догляду за клієнтом; як
проблема психічного стану може впливати на мислення клієнта, його поведінку,
взаємовідносини та навчальну/професійну діяльність; фактори, які можуть сприяти
або погіршити відновлення; та тривожні ознаки погіршення стану
 розвинення нових навиків та технік для підтримки позитивних взаємодій і відносин
в сім’ї
 покращення здатності сім’ї/опікуна передбачати та вирішувати проблеми
 сприяння ефективним стратегіям виконання батьківських обов’язків/обов’язків
опікуна відповідно до віку клієнта, потребам розвитку та сімейних обставин
 підтримка сім'ї/опікуна в питаннях системи охорони психічного здоров'я та
збереження власного здоров'я і благополуччя.
Посередницьке втручання, яке надається сім'ї/опікунам, за наявності або відсутності
клієнта, класифікується як «Сімейна терапія/терапія опікунства»
Включено:
Те саме з використанням:

консультування
управління кризами
вирішення проблеми
тренування навичок
 когнітивного та/або поведінкового підходу
 міжособистісного підходу
 психодинамічного підходу

96179-00 Сексуальна терапія
Включено:
Те саме з використанням:
 поведінкового підходу
 когнітивного та/або поведінкового підходу
 міжособистісного підходу
 психодинамічного підходу

96103-00 Клінічний гіпноз
Гіпнотерапія

96185-00 Підтримуюча психотерапія, не класифікована в інших рубриках
Підтримуюча терапія – це форма психотерапії, яка фокусується на короткострокових
покращеннях у складних ситуаціях або діяльність за допомогою визначення
звичайної стійкості людини та механізмів пристосування, а також допомагає людині
бути готовою або посилити такі механізми у момент, коли людина зіткнулася лицем
перед, або після, стресових ситуацій. Механізми стійкості та пристосування можна
розглядати у найрізноманітніших теоретичних основах (наприклад, егопсихологія,
когнітивна, соціальна/системи). Зазвичай такі види терапії займають активну
позицію та зосереджуються на більш актуальних питаннях.
Виключено: те саме з будь-яким іншим терапевтичним втручанням – код
пропускати

96180-00 Інші психотерапії або психосоціальні терапії
Короткострокова психотерапія БДВ
Драматерапія
Еклектична психотерапія
Десенсибілізація та корекція переробки інформації за допомогою руху очей [ДПДГ]
Терапія особистісних конструктів
Психодрама
Десенсибілізація у фазі швидкого сну [ДФШС]
Самодопомога
Терапія, зосереджена на вирішенні
Виключено: ігрова/рекреаційна терапія та реабілітологія (96148-00 [1878])

1874

Тренування навичок відтворення звуків, мовлення, побіжності мовлення
та комунікації

96134-00 Тренування навичок відтворення звуків
96135-00 Тренування навичок мовлення
Тренування навичок візуального сприйняття мовлення (читання по губах)

96136-00 Тренування навичок побіжності мовлення
96137-00 Тренування навичок мови
Тренування комунікаційних навичок (сприйняття, висловлення, розпізнавання) у
усній/не усній та письмовій/не письмовій формі мови

1875

Тренування навичок, пов’язаних з навчанням, знаннями та пізнанням
Включено: оцінка прогресу
Виключено: те саме в рамках тренування психологічних навичок або конкретної
психотерапії (див. блок [1873])

96110-00 Тренування навичок, що стосуються навчання
Тренування навичок:
 рахування
 читання
 навчання
 письма

96112-00 Тренування навичок, що стосуються сенсорної/сенсомоторної/нейросенсорної
функції
Інтервенції, які включають сенсорну стимуляцію та адаптаційну реакцію на неї
відповідно до неврологічних потреб. Метою є покращення здатності головного
мозку обробляти та систематизувати відчуття.
Тренування дрібної або великої моторики
Терапія розпізнавання
Лікування сенсорної інтеграції
Тактильна стимуляція

96113-00 Тренування навичок, що стосуються пам’яті, орієнтації, сприйняття або уваги
96114-00 Тренування навичок, що стосуються виконавчих функцій
Тренування навичок:
 креативного мислення
 прийняття рішення
 мотивації
 організації
 планування
 вирішення проблем

1876

Тренування навичок руху
Тренування навичок, яке включає допомогу клієнту або спостереження за клієнтом під
час виконання ним/нею вправ з метою покращення фізичного стану, здоров’я або
підтримання себе у формі, чи з метою виправлення дефекту чи відновлення функцій
органів та тіла
Лікувальна фізкультура
Загартовування
Включено: оцінка прогресу

96115-00 Лікувальна фізкультура, м’язи обличчя/скронево-нижньощелепний суглоб
96116-00 Лікувальна фізкультура, очні м’язи
96117-00 Лікувальна фізкультура, м’язи стравоходу
Тренування навичок ковтання

96118-00 Лікувальна фізкультура, плечовий суглоб
96119-00 Лікувальна фізкультура, м’язи грудної клітки та живота
96120-00 Лікувальна фізкультура, м’язи спини або шиї
Лікувальна фізкультура для м’язів, які підтримують хребет [шийні] [поперекові]
[грудні]

96121-00 Лікувальна фізкультура, м’язи руки
Переучування верхньої кінцівки

96122-00 Лікувальна фізкультура, ліктьовий суглоб
96123-00 Лікувальна фізкультура, м’язи кисті, променево-зап’ястковий суглоб або
суглоби пальців
96124-00 Лікувальна фізкультура, кульшовий суглоб
96125-00 Лікувальна фізкультура, м’язи тазової діафрагми
96126-00 Лікувальна фізкультура, м’язи гомілки
96127-00 Лікувальна фізкультура, колінний суглоб
96128-00 Лікувальна фізкультура, м’язи стопи, гомілковостопний суглоб або суглоби
пальців стопи
96129-00 Лікувальна фізкультура, усе тіло
Лікувальна фізкультура БДВ
Загальна лікувальна фізкультура, така як уроки фізкультури, плавання

96130-00 Тренування навичок, що стосуються положення/рухомості/рухів тіла
Тренування здатності рухатися та ходити
Тренування рухомості або положення тіла:
 зміна положення на ліжку
 згинання
 перевертання
 зміна положення з лежачи на сидячи
 зміна положення з сидячи на стоячи
 утримування рівноваги під час сидіння
 вставання з ліжка з переходом у сидяче положення зі спущеними на підлогу ногами
 присідання
 утримування рівноваги у положенні стоячи
 вирівнювання
Управління положенням тіла
Тренування навичок за допомогою методів, які покращують відчуття скоординованих
рухів, таких як метод Фельденкрайза, тайцзіцюань, йога
Виключено:
Лікувальна фізкультура (96115 до 96129 [1876])
Те саме, коли основною метою є навчити користуватися допоміжним або адаптивним
засобом, пристроєм чи обладнанням (96142-00 [1878])

96131-00 Тренування навичок, що стосуються переміщення

Тренування навичок, що стосуються переміщення до/з:
 ванни
 ліжка
 стільця
 підлоги
 душу
 туалету
 транспортного засобу
Виключено:
Те саме для входу та виходу з басейну для гідротерапії (96150-00 [1879])
Те саме, коли основною метою є навчити користуватися допоміжним або адаптивним
засобом, пристроєм чи обладнанням (96142-00 [1878])

1877

Тренування навичок, що стосуються функцій систем організму
Включено: оцінка прогресу

96132-00 Тренування навичок, що стосуються слухової функції
Тренування слуху

96133-00 Тренування навичок, що стосуються бінокулярного зору
Тренування сенсорного аспекту зору
Виключено:
Лікувальна фізкультура для очних м’язів (96116-00 [1876])
Тренування навичок, що стосуються візуальної ергономіки (96147-00 [1878])

96138-00 Лікувальна фізкультура, система органів дихання (респіраторна система)
[дихання]
Вправи, направлені на збільшення дихального об’єму та екскурсії грудної клітки, а
також щоб допомогти звільнити легені від мокротиння та/або покращити тип дихання
Реакція залучення структурних одиниць легень (за допомогою надмірного розширення
легень вручну)

96139-00 Лікувальна фізкультура, кардіореспіраторна/серцево-судинна система
Програма фізичних тренувань, яка направлена на максимальний розвиток серцевої
діяльності та функції зовнішнього дихання
Програма кардіореабілітації

1878

Тренування навичок, що стосуються особистої
життєдіяльності/незалежної життєдіяльності

гігієни

та

іншої

▼0534
Для тренування навичок характерним є належна реабілітація, яка включає список
вказівок, діючих практик під керівництвом клієнта та оцінка досягнутих результатів.
Вона може застосовуватися у багатьох функціональних напрямках («навичках»), в
тому числі фізичні та психологічні навички. У якості прикладів можна навести
спілкування, становлення особистості та професійні здібності, а також навички
самообслуговування, такі як одягання та індивідуальна гігієна. Навчання може бути
спрямоване на покращенні навичок клієнтів, їх опікунів та інших медичних
працівників.

Тренування навичок спрямоване на побудуванні/вдосконаленні дефіциту
функціональних вмінь. Таким чином, тренування навичок можна зіставити з
когнітивною та/або поведінковою терапією, які спрямовані на змінення психічного
стану клієнта, його думки та/або поведінку, які сприймаються як негативні або
непристосованими, але які не обов'язково пов'язані з необхідністю розвивати нові або
вдосконалювати існуючі функціональні навички.
Включено: оцінка прогресу

96140-00 Тренування навичок, що стосуються догляду за собою/самообслуговування
Тренування навичок, що стосуються:
 купання/приймання душу
 чищення зубів
 одягання
 споживання їжі
 годування
 раціону харчування [дієта] [поживність]
 практичної комунікації
 піклування про зовнішність
 користування туалетом
 миття волосся
Виключено:
Тренування навичок, що стосуються:
 підтримання здоров’я (96141-00 [1878])
 ведення домашнього господарства (96143-00 [1878])
 переміщення (96130-00 [1876])
 використання допоміжних або адаптивних засобів, пристроїв чи обладнання
(96142-00 [1878])

96141-00 Тренування навичок, що стосуються підтримання здоров’я
Тренування навичок, що стосуються:
 діагностичного обстеження/моніторингу (для таких станів як ампутована кукса,
астма, діабет, тощо)
 піклування про або гігієни ніг/стоп (мозолі) (зрізання та шліфування
непатологічних нігтів на ногах) (виразки)
 управління схемою прийому медикаментів
 гігієни порожнини рота
 постурального дренажу
 самообстеження (молочні залози) (статеві органи)
 самостійного введення препарату
 догляду за стомою [колостомою] [трахеостомою]
Виключено:
Лікувальна фізкультура (див. Алфавітний покажчик: Тренування/навички/рух)
Управління системами постачання лікарського засобу до ділянки впливу (96142-00
[1878])
Тренування:
 сечового міхура (96158-00 [1904])
 серця (96139-00 [1877])
Тренування навичок, що стосуються використання допоміжних або адаптивних
засобів, пристроїв чи обладнання (96142-00 [1878])

96142-00 Тренування навичок, що стосуються використання допоміжних або адаптивних
засобів, пристроїв чи обладнання

Тренування навичок користування системою постачання лікарського засобу до
ділянки впливу включає тренування навичок та контроль використання систем
постачання лікарського засобу, таких як дозуючі аерозольні інгалятори, пристрої, що
активуються вдихом, небулайзери, черезшкірні системи доставки та безперервні
парентеральні інфузії.
Тренування здатності рухатися та ходити з використанням допоміжних або
адаптивних засобів, пристроїв чи обладнання
Первинне навчання навичкам або покращення навичок використання допоміжних або
адаптивних засобів, пристроїв чи обладнання
Тренування здатності рухатися із допоміжними засобами
Тренування навичок:
 накладання пов’язок або бандажів
 користування системою постачання лікарського засобу до ділянки впливу
Включено: застосування відповідної допомоги
Примітка: Перелік допоміжних засобів, адаптивних пристроїв чи додаткового
обладнання можна знайти у блоці [1870]
Виключено:
Встановлення кохлеарного протеза (41617-00 [329])
Видалення кохлеарного протеза (41617-01 [329])

96143-00 Тренування навичок, що стосуються ведення домашнього господарства
Тренування навичок:
 прибирання
 економії енергоресурсів
 садівництва
 організації побуту/ведення господарства
 прання
 готування їжі
 дотримання безпеки вдома
 здійснення покупок

96144-00 Тренування навичок, що стосуються управління фінансами
Тренування навичок планування бюджету

96145-00 Тренування навичок, що стосуються методів батьківського виховання
Виключено: тренування навичок визначення межі в рамках тренування психологічних
навичок (96001-00 [1873])

96146-00 Тренування навичок праці/професійних навичок
Тренування навичок, що стосуються:
 працевлаштування
 роботи або виконання роботи
 планування виходу на пенсію
 професійного пошуку
 добровільної (волонтерської) участі
Виключено: загартовування (див. Алфавітний покажчик: Тренування/навички/рух)

96147-00 Тренування навичок, що стосуються ергономіки
Тренування навичок, що стосуються візуальної ергономіки

96148-00 Ігрова/рекреаційна терапія та реабілітологія
Ігрова/рекреаційна терапія та реабілітологія – це вид терапії, який спрямований на
зниження поведінкових або емоційних труднощів, що суперечать нормальному
існуванню клієнта. Медичний працівник використовує фантазії клієнта та символічні
значення гри клієнта у якості засобу розуміння та спілкування з клієнтом. Ігрова
терапія дозволяє клієнту виразити себе за допомогою гри та спрямована покращити:





1879

здатність довіряти та спілкуватися з іншими
самоконтроль
більш адаптивні способи подолання тривоги та розчарування
вербальне вираження

Тренування інших навичок
Включено: оцінка прогресу

96150-00 Тренування навичок, що стосуються методів, які допомагають почуватися
впевнено у воді
Тренування навичок, що стосуються:
 звикання до води, контролю дихання та обертання
 коефіцієнту втрати ваги під час занурення у воду
 входу та виходу з басейну

96151-00 Тренування інших навичок
Тренування навичок управління автомобілем
Тренування навичок БДВ

ТЕРАПІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ АГЕНТІВ, НЕ КЛАСИФІКОВАНІ В ІНШИХ
РУБРИКАХ
1880

Терапії з використанням агентів, не класифіковані в інших рубриках

96152-00 Зворотний біологічний зв'язок
Процес, який допомагає перевести фізіологічну діяльність клієнта у електричні
сигнали візуальної або слухової системи (наприклад, про зміну температури шкіри,
тонусу м’язів, діяльності серцево-судинної системи, артеріального тиску та діяльності
мозкової хвилі).

96153-00 Гідротерапія
Гідротерапія включає зовнішнє використання води, гарячої та/або холодної, для
терапевтичного лікування хвороби або травми. Використання вологого тепла та теплої
води допомагає зменшити біль та покращити циркуляцію, сприяє розслабленню та
зменшує напруження м’язів, та включає такі методи як теплі ванни, вологе гаряче
обгортання або компреси. Використання холодної води допомагає зменшити
температуру тіла, зменшити набряк та звузити кровоносні судини, та включає такі
методи як холодне обгортання, компреси з льодом, холодні ванни та душі. Спеціальне
обладнання таке як ванна Хаббарда або вихрові ванни оснащені пристроями, які
механічно приводять до руху воду, таким чином забезпечуючи м’який масаж на
додачу до терапевтичної дії тепла.
Виключено:
Гідродилатація сечового міхура (36827-00 [1108])

Гідротубація фаллопієвої труби (35703-01 [1248], 35703-00 [1258])
Те саме, щоб викликати:
 гіпертермію (92178-00 [1880])
 гіпотермію (22065-00 [1880])

22065-00 Холодова терапія
▼1615
Холодова терапія передбачає використання холоду у терапевтичному лікуванні
хвороби або травми. Гіпотермія може бути викликана обгортанням з льодом або
компресами, охолоджуючими ковдрами, зануренням у холодну воду (ванну або чан)
або екстракорпоральним охолодженням крові. Гіпотермія може також викликатися як
захисний засіб під час деяких серцево-судинних та неврологічних хірургічних
процедур або як допоміжний засіб для анестезії під час хірургічних операцій на
кінцівці.
Гіпотермічна терапія (терапевтична гіпотермія)
Гіпотермія всього тіла
Виключено:
Кріотерапевтична деструкція тканини (див. Алфавітний покажчик: Кріотерапія/за
локалізацією)
Глибока гіпотермія (22075-00 [642])
Шлункова гіпотермія (13500-00 [1899])
Гіпотермічна терапія у поєднанні з зупинкою серцевої діяльності або кровообігу
(22075-00 [642])
те саме, що проводиться паралельно з операцією – упустити код

92178-00 Теплова терапія
Теплова терапія передбачає використання тепла у терапевтичному лікуванні хвороби
або травми. Гіпертермія може бути викликана гарячим обгортанням або компресами,
електричними ковдрами, зануренням у гарячу воду (ванну або чан), використанням
зволоженого повітря або екстракорпоральним розігріванням крові. Гіпертермія може
також використовуватися у поєднанні з радіотерапією або хіміотерапією та
викликатися мікрохвилями, ультразвуком, високочастотними коливаннями з низькою
енергією шляхом проведення повітрям або через зонд.
Гіпертермічна терапія
Включено:
Терапевтичне лікування з використанням:
 грілки
 інфрачервоного випромінювання
 мікрохвиль
 коротких хвиль
 озокериту
Кодуйте також, якщо проводиться:
 хіміотерапія (див. Алфавітний покажчик: Хіміотерапія)
 радіотерапія (див. Алфавітний покажчик: Радіотерапія)
Виключено:
Термокаутеризація (див. Алфавітний покажчик: Термокаутеризація)
Термокоагуляція
(див.
Алфавітний
покажчик:
Нейротомія/за
локалізацією/радіочастота)
Термокератопластика (90064-01 [173])
Термосклеректомія (42746-05 [191])
Термотерапія передміхурової залози з використанням мікрохвиль (37203-04 [1166])

96154-00 Ультразвукова терапія
Виключено: ультразвукова діагностика (див. блоки [1940] до [1950]

96155-00 Стимулююча терапія, не класифікована в інших рубриках
Стимулююча терапія передбачає терапевтичне використання пристрою (електричного,
лазерного або ультразвукового), який збуджує або індукує функціональну активність у
частині тіла з метою прискорення загоєння та зменшення болю
Терапевтичне лікування лазером БДВ
Включено:
Електрична нейромускулярна стимуляція нервів [ЕМС]
Функціональна електрична стимуляція [ФЕС]
Інтерференційна терапія [ІФТ]
Транскутанна електрична стимуляція нерва [ТЕСН]

92199-00 Дистанційна ударно-хвильова літотрипсія
класифікованих в інших рубриках

[ДУХЛТ]

локалізацій

не

Виключено:
Дистанційна ударно-хвильова літотрипсія [ДУХЛТ]:
 жовчних проток (90956-00 [962])
 жовчного міхура (90957-00 [962])
 сечівника (36546-00 [1126])

ІМУНІЗАЦІЯ, ІН’ЄКЦІЇ, ПЕРФУЗІЯ
1881

Профілактична вакцинація або щеплення проти певних бактеріальних
хвороб

92143-00 Вакцинація проти холери
92144-00 Вакцинація проти черевного тифу та паратифу
Введення вакцини проти черевного тифу та паратифу А та В

92145-00 Вакцинація проти туберкульозу
Введення вакцини БЦЖ

92146-00 Введення дифтеритного анатоксину
Виключено: введення комбінованої вакцини для профілактики кашлюку, дифтерії,
правця (92149-00 [1881])

92147-00 Вакцинація від кашлюку
Виключено: введення комбінованої вакцини для профілактики кашлюку, дифтерії,
правця (92149-00 [1881])

92148-00 Введення АП-анатоксину
Виключено: введення комбінованої вакцини для профілактики кашлюку, дифтерії,
правця (92149-00 [1881])

92149-00 Введення комбінованої вакцини для профілактики кашлюку, дифтерії, правця
1882

Профілактична вакцинація або щеплення проти певних вірусних хвороб

92150-00 Введення вакцини проти поліомієліту
92151-00 Вакцинація проти сказу
92152-00 Вакцинація проти жовтої гарячки
92153-00 Вакцинація проти кору
Виключено: введення вакцини від вірусів кору, епідемічного паротиту та краснухи
(92156-00 [1882])

92154-00 Вакцинація проти епідемічного паротиту
Виключено: введення вакцини від вірусів кору, епідемічного паротиту та краснухи
(92156-00 [1882])

92155-00 Вакцинація проти краснухи
Виключено: введення вакцини від вірусів кору, епідемічного паротиту та краснухи
(92156-00 [1882])

92156-00 Введення вакцини від вірусів кору, епідемічного паротиту та краснухи
92157-00 Вакцинація проти вірусних хвороб, не класифікована в інших рубриках
1883

Інша вакцинація або щеплення

92158-00 Профілактична вакцинація проти вірусної інфекції верхніх дихальних шляхів
92159-00 Профілактична вакцинація проти грипу
Виключено: Haemophilus influenzae тип В (92167-00 [1883])

92160-00 Профілактична вакцинація проти вірусного енцефаліту, що переноситься
членистоногими
92161-00 Профілактичне введення вакцини проти інших хвороб
Вакцинація проти:
 сибірської виразки
 бруцельозу
 стафілококової інфекції
 стрептококової інфекції
 епідемічного висипного тифу

92162-00 Введення протиправцевої сироватки
92163-00 Введення протиботулінічної антитоксичної сироватки
92164-00 Введення інших антитоксинів (сироваток)
Введення:

 протидифтерійної сироватки
 газово-гангренозного антитоксину (протигангренозної сироватки)
 антитоксичної сироватки проти скарлатини

92165-00 Вакцинація проти пневмококу
92166-00 Вакцинація проти менінгококу
92167-00 Вакцинація проти Haemophilus influenzae тип В
92169-00 Вакцинація проти гепатиту А
92168-00 Вакцинація проти гепатиту В
92170-00 Вакцинація проти Ку-гарячки
92171-00 Інша вакцинація або щеплення
Вакцинація БДВ

1884

Імунізація

92172-00 Пасивна імунізація нормальним імуноглобуліном
92173-00 Пасивна імунізація анти-D імуноглобуліном
Ін’єкція:
 анти-D (Rh (антирезус)) глобуліну
 RhoGAM

92174-00 Пасивна імунізація імуноглобуліном проти вітряної віспи та оперізувального
лишаю
92175-00 Пасивна імунізація антирабічним імуноглобуліном
92176-00 Пасивна імунізація імуноглобуліном (для серотерапії) (проти) гепатиту В
92177-00 Пасивна імунізація імуноглобуліном проти цитомегаловірусу
92179-00 Імунізація проти алергії
▼1923
Десенсибілізація
Виключено: введення протиотрутної сироватки (96195 [1884])

92180-00 Вакцинація проти аутоімунних захворювань
96195-00 Введення протиотрутної сироватки, інше
▼1923
Імунотерапія отрутою [ІТО] БДВ

96195-01 Введення протиотрутної сироватки, прискорений протокол
▼1923
96195-02 Введення протиотрутної сироватки, терміновий протокол

▼1923
Перфузія

1886

34533-00 Ізольована перфузія кінцівки
Включено:
Катетеризація артерії та вени
Регіональна перфузія при хіміотерапії
Закриття артеріотомії та венотомії
Виключено: те саме, що проводиться паралельно з операцією – упустити код

96231-00 Апаратна перфузія при трансплантації органів
▼0030
Включено: апаратна перфузія:

гіпотермічна

нормотермічна

субнормотермічна
нормотермічна регіонарна перфузія (НРП)
Кодуйте спочатку:

Процедура (и) забору – див. Алфавітний покажчик


22055-00

Перфузія органу, не класифікована в інших рубриках

Виключено: при трансплантації органів (96231-00 [1886])
те саме, що проводиться паралельно з операцією – упустити код

22060-00 Перфузія всього тіла
Виключено: те саме, що проводиться паралельно з операцією – упустити код

ТЕРАПЕВТИЧНІ ІНТЕРВЕНЦІЇ – ОКО, ВУХО, НІС, РОТОВА
ПОРОЖНИНА ТА ГОРЛО
1887

Терапевтичні інтервенції щодо ока, вуха, носа, ротової порожнини та
горла

92025-00 Промивання ока
Промивання рогівки ока
Виключено: промивання передньої камери ока (42743-00 [185])

96156-00 Терапія, що використовує оклюзію ока
Терапевтична оклюзія ока за допомогою пов’язки або медичних агентів, таких як очні
краплі

92027-00 Тампонування зовнішнього слухового ходу
92028-00 Розширення лобно-носового каналу

92029-00 Промивання носових проходів
92030-00 Заміна тампонів у носі
92031-00 Видалення тампонів з носа
Виключено: те саме з заміною (92030-00 [1887])

92032-00 Видалення стороннього тіла з гортані без розрізу

ТЕРАПЕВТИЧНІ ІНТЕРВЕНЦІЇ – СИСТЕМА ОРГАНІВ ДИХАННЯ
Виключено: лікувальна фізкультура, система органів дихання [дихання] (96138-00 [1877])

1888

Гіпербарична киснева терапія (оксигенотерапія)
Гіпербарична оксигенація
Включено:
100% оксигенація
Те саме для рани

96191-00 Гіпербарична киснева терапія, ≤ 90 хвилин
13020-00 Гіпербарична киснева терапія, > 90 хвилин та ≤ 3 годин
13025-00 Гіпербарична киснева терапія, > 3 годин
1889

Інші терапевтичні інтервенції щодо системи органів дихання
Постуральний дренаж передбачає положення пацієнта, при якому сила тяжіння
сприяє випусканню секреції з легень та покращує дихання.

96157-00 Звільнення (дренування) дихальних шляхів без розрізу
Видалення секреції органів дихання вручну (відсмоктування)
Постуральний дренаж
Очищення/збір харкотиння (за допомогою ручної гіперінфляції легень)
Включено:
Активний цикл дихальної техніки [АЦДТ]
Метод форсованого видиху [МФВ]
Те саме з використанням технік/пристроїв, таких як:
 перкусія
 струшування
 вібратор
Примітка: Постуральний дренаж – положення тіла, при якому сила тяжіння
допомагає видаленню секреції з легень та сприяє покращенню вентиляції
Виключено: те саме з використанням інтубації (див. блок [568])

92042-00 Немеханічні реанімаційні заходи
▼0042
Штучне дихання «з рота в рот»

92043-00 Респіраторні лікарські засоби, які приймаються за допомогою небулайзера
Аерозольна терапія

92044-00 Інше збагачення киснем
▼1615
Каталітична киснева терапія
Циторедуктивний ефект
Киснева терапія
Оксигенатор
Виключено:
Високопоточна терапія (через назальний катетер) (див. блок [570])
Гіпербарична оксигенація (див. блок [1888])

92045-00 Інше контролювання атмосферного тиску та складу атмосфери
Кондиціювання повітря без антигенів
Гелій-терапія
Терапія зволоженим повітрям
Виключено:
Терапія зволоженим повітрям з лікарськими засобами, які приймаються за допомогою
небулайзера (92043-00 [1889])
Те саме, щоб викликати:
 гіпертермію (92178-00 [1880])
 гіпотермію (22065-00 [1880])

92210-00 Терапія оксидом азоту
▼1615
Кодуйте спочатку:
 допоміжна штучна вентиляція легень (13882 [569], 92209 [570])

ТЕРАПЕВТИЧНІ ІНТЕРВЕНЦІЇ – СЕРЦЕВО-СУДИННА СИСТЕМА
Виключено: лікувальна фізкультура, кардіореспіраторна/серцево-судинна система (96139-00
[1877])

1890

Терапевтичні інтервенції щодо серцево-судинної системи

92052-00 Серцево-легенева реанімація
▼0042
13400-00 Кардіоверсія
Дефібриляція
Електрошок серця
Відновлення серцевого ритму шляхом електростимуляції
Виключено: все те, що проводиться спільно з кардіохірургією – код опускається

92053-00 Непрямий (закритий) масаж серця
Масаж серця БДВ
Ручний непрямий масаж серця

92054-00 Стимуляція каротидного синуса
92055-00 Інша зміна серцевого ритму

13851-00 Управління пристроєм для підтримання кровообігу

ТЕРАПЕВТИЧНІ ІНТЕРВЕНЦІЇ – КРОВ ТА КРОВОТВОРНІ ОРГАНИ
1891

Забір і переробка крові / кісткового мозку в лікувальних цілях

▼0030
13709-00 Заготівля крові для переливання
Донорство
13760-00 Обробка кісткового мозку або периферичної крові в лабораторних умовах для
трансплантації аутологічних (власних) стовбурових клітин
Включено:
Те саме в якості доповнення до високодозної хіміотерапії
Те саме з кріоконсервуванням

1892

Аферез

13755-00 Донорський гемаферез
Взяття певних продуктів крові для переливання після аферезу

13750-00 Терапевтичний (лікувальний) плазмаферез
13750-01 Терапевтичний (лікувальний) лейкоферез
Терапевтичний (лікувальний) лейкоцитаферез

13750-02 Терапевтичний (лікувальний) еритроферез
Терапевтичний (лікувальний) еритроцитаферез

13750-03 Терапевтичний (лікувальний) тромбоцитаферез
13750-04 Аферез стовбурових клітин
13750-05 Аферез стовбурових клітин з кріоконсервуванням
13750-06 Інший терапевтичний (лікувальний) гемаферез
Лікування за допомогою молекулярно-адсорбційної рециркуляційної системи (МАРС)

1893

Введення крові й продуктів крові

▼0030,
0302
13706-01 Введення цільної крові
Введення крові БДВ
Переливання цільної крові

13706-02 Введення еритроцитарної маси
Переливання:
 еритроцитів
 еритроцитарної маси

 червоних кров’яних тілець

13706-03 Введення тромбоцитарної маси
Переливання:
 тромбоцитарної маси
 тромбоцитів

13706-04 Введення лейкоцитів
Інфузія донорських лейкоцитів
Переливання:
 лейкоцитів
 білих кров’яних тілець

13706-05 Введення гамма-глобуліну
Ін’єкція або переливання:
 гамма-глобуліну
 імуноглобуліну
 Intragam

92060-00 Введення аутокрові
Реінфузія крові під час операції
Переливання раніше заготовленої аутокрові або компонентів крові

92061-00 Введення факторів згортання крові
Переливання:
 антигемофільного фактору
 факторів згортання крові НКІР
 кріопреципітата
 фактора VIII

92062-00 Введення іншої сироватки
Переливання:
 альбуміну
 плазми (свіжозамороженої) (СЗП)

92063-00 Введення плазмозамінників
▼0733
Гемодилюція
Переливання:
 плазмозамінника
 Декстрану
 Реомакродексу

92064-00 Введення іншого продукту крові
Переливання:
 замінника крові
 гранулоцитів

92206-00 Обмінне переливання крові
Переливання крові для повної заміни крові

13306-00 Обмінне переливання крові у немовлят
Переливання крові для повної заміни крові новонародженому
Включено: венесекція
Примітка: Новонароджений – живонароджена дитина віком до 28 днів

ТЕРАПЕВТИЧНІ ІНТЕРВЕНЦІЇ — СИСТЕМА ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ
Виключено: лікувальна фізкультура, м’язи стравоходу (96117-00 [1876])

1894

Інтервенції щодо системи органів травлення, пов’язані з введенням та
розширенням без розрізу

92065-00 Тампонування прямої кишки
92066-00 Введення наконечника для клізми (ректоскопа, газовідвідної трубки)
Заміна наконечника для клізми (ректоскопа, газовідвідної трубки)

92067-00 Розширення стоми після ентеростомії
1895

Промивання (зрошення), очищення та місцева інстиляція без розрізу,
система органів травлення

92036-00 Введення назогастрального зонда
Інтубація для декомпресії
Виключено: зонд Сенгстейкена (-Блекмора) (13506-00 [1899])

92037-00 Промивання шлунка через назогастральний зонд
Виключено: промивання шлунка (14200-00 [1895])

14200-00 Промивання шлунка
Примітка: Проводиться для виведення прийнятої всередину отрути

92073-00 Іригація (промивання) через гастростому або ентеростому
92074-00 Іригація (промивання) через трубку у протоці підшлункової залози
92096-00 Іригація (промивання) через холецистостому або іншу трубку у жовчній
протоці
96223-00
▼0023

Трансплантація фекальної мікробіоти
Включено: підготовка фекальної мікрофлори для інстиляції
Кодуйте також:
• проведенні ендоскопічні процедури

92075-00 Інстиляція в шлунково-кишковий тракт, крім харчування через шлунковий
зонд
Виключено: інстиляція в шлунково-кишковий тракт для посіву фекальної
мікрофлори (96223-00 [1895])
31587-00 Налаштування шлункового бандажу
Додавання або видалення рідини через резервуар (порт) для регулювання ступеня
натягу бандажу

Виключено: огляд шлункового бандажу:
• лапароскопічне (30511-11 [889])
• відкриття (через лапаротомію) (30511-12 [889])
• резервуара (31590-00 [889])

92076-00 Видалення калових каменів
Видалення калових каменів:
 шляхом промивання
 вручну
Виключено:
Те саме з:
 обробкою та лаважем черевної порожнини (30396-00 [989])
 дилатація (розширення) заднього проходу (ануса) (32153-00 [940])

92077-00 Інше зрошення (промивання) прямої кишки
1896

Заміна або видалення лікувального пристрою без розрізу, система органів
травлення

92078-00 Заміна (назо-)гастрального зонда або езофагостомічної трубки
92079-00 Заміна ентеростомічної трубки або пристрою у тонкій кишці
92080-00 Заміна ентеростомічної трубки або пристрою у товстій кишці
92081-00 Видалення дренажного пристрою з заочеревинного простору
92082-00 Видалення дренажного пристрою з очеревини
92083-00 Видалення трубки з тонкої кишки
92084-00 Видалення трубки з товстої кишки або апендикса
92085-00 Видалення трубки або дренажу з протоки підшлункової залози
92098-00 Видалення трубки з холецистостомії
92097-00 Видалення Т-подібної трубки (дренажу Кера), іншої трубки з жовчної протоки
або печінкової трубки
Виключено: видалення біліарного стенту (30451-01 [960])

92141-00 Видалення пристрою з черевної порожнини
Зняття швів з черевної стінки
Виключено: видалення протезної сітки (90952-00 [987])

92086-00 Видалення іншого пристрою з шлунково-кишкового тракту
Видалення тампону з прямої кишки

1897

Видалення стороннього тіла або конкременту з шлунково-кишкового
тракту без розрізу

92087-00 Видалення стороннього тіла з ротової порожнини без розрізу
92088-00 Видалення стороннього тіла з товстої кишки без розрізу
92089-00 Видалення стороннього тіла зі штучного отвору (стоми) без розрізу
92090-00 Видалення стороннього тіла з прямої кишки або заднього проходу (ануса) без
розрізу
1898

Розправлення інвагінації кишечника за допомогою рідини та газів

14212-00 Розправлення інвагінації кишечника за допомогою рідини
Гідростатична розправлення інвагінації кишечника
Включено: барієва клізма

14212-01 Розправлення інвагінації за допомогою газів (пневматичне розправлення)
1899

Інші терапевтичні інтервенції щодо системи органів травлення

13500-00 Шлункова гіпотермія
Охолодження шлунка
Включено: закритий контур циркуляції охолоджувача
Примітка: Проводиться у випадку шлунково-кишкової кровотечі

13506-00 Балонна тампонада шлунка та стравоходу
Тампонада стравоходу
Включено:
Те саме за допомогою:
 зонда Міннесота
 зонда-обтуратора Сенгстакена-Блекмора

Примітка: виконується з метою контролю гастроезофагеальної або
езофагеальної кровотечі:
 через:
 сльозу
 варикозне розширення вен
 БДВ
92070-00 Ручне вправлення пролапса після ентеростомії
92071-00 Ручне вправлення грижі/кили
92094-00 Ректальний масаж
Примітка: Проводиться у випадку спазму леватора прямої кишки

ТЕРАПЕВТИЧНІ ІНТЕРВЕНЦІЇ — СЕЧОСТАТЕВА СИСТЕМА

1900

Введення, заміна та видалення лікувального пристрою без розрізу, статеві
шляхи

92104-00 Тампонування піхви
92105-00 Введення вагінального зліпка
92106-00 Введення діафрагми (ковпачка) в піхву
92107-00 Введення іншого пессарію в піхву
Виключено:
Те саме для стимулювання:
 аборту (див. Алфавітний покажчик: Стимулювання/аборт)
 пологової діяльності (див. Алфавітний покажчик: Стимулювання/пологова
діяльність/медичне)

92108-00 Заміна діафрагми (ковпачка) в піхві
Повторне введення діафрагми (ковпачка) в піхву

92109-00 Заміна іншого пессарію в піхві
92110-00 Заміна тампону або дренажу в піхві або вульві
92111-00 Видалення внутрішньоматкового тампону
92112-00 Видалення тампону з піхви або вульви
Виключено: те саме з заміною (92110-00 [1900])

92113-00 Видалення діафрагми (ковпачка) з піхви
Виключено: те саме з заміною (92108-00 [1900])

92114-00 Видалення іншого пессарію з піхви
Виключено: те саме з заміною (92109-00 [1900])

92115-00 Видалення стенту або кільця з передміхурової залози
92116-00 Видалення іншого пристрою зі статевих шляхів
Зняття швів зі статевих шляхів

1901

Промивання, очищення та місцева інстиляція без розрізу, сечостатева
система

92099-00 Промивання (іригація) через нефростому або пієлостому
92100-00 Промивання (іригація) через уретеростому або сечовідний катетер
92102-00 Промивання (іригація) через цистостому
92103-00 Спринцювання піхви

92101-00 Промивання (іригація) через інший постійний сечовий катетер
1902

Видалення лікувального пристрою з сечовивідних шляхів без розрізу

36650-00 Видалення пієлостомічної або нефростомічної трубки
Виключено: те саме з заміною (36649-00 [1042])

92118-00 Видалення уретеростомічної трубки або сечовідного катетера
Виключено:
 ендоскопічне видалення сечовідного стенту (36833-01 [1067])
 ендоскопічна заміна:
 сечовідного стенту (36821-03 [1067])
 уретеростомічної трубки (90367-00 [1069])

92121-00 Видалення цистостомічної трубки
Виключено: те саме з ендоскопічною заміною (36800-02 [1092])

92119-00 Видалення іншого пристрою для виведення сечі
▼1436
Видалення постійного сечового катетера
Виключено:
 ендоскопічне видалення постійного сечового катетера (36800-03 [1090])
 ендоскопічне видалення сечовідного катетера (92118-00 [1902])
 ендоскопічна заміна постійного сечового катетера (36800-01 [1090])

92120-00 Видалення стенту сечовода
92122-00 Видалення іншого пристрою з сечовивідної системи
1903

Видалення стороннього тіла з сечостатевої системи без розрізу

92123-00 Видалення стороннього тіла з матки без розрізу
92124-00 Видалення стороннього тіла з піхви без розрізу
92125-00 Видалення стороннього тіла з жіночих зовнішніх статевих органів без розрізу
92126-00 Видалення стороннього тіла з калитки або статевого члена без розрізу
1904

Інші терапевтичні інтервенції щодо сечостатевої системи

96158-00 Тренування сечового міхура
▼1433
92131-00 Масаж передміхурової залози
92132-00 Розтягування крайньої плоті

ТЕРАПЕВТИЧНІ ІНТЕРВЕНЦІЇ — СКЕЛЕТНО-М’ЯЗОВА СИСТЕМА

Виключено: лікувальна фізкультура (див. блок [1876])

1905

Терапевтичні інтервенції щодо скелетно-м’язової системи

96159-00 Тест на амплітуду руху/м’язовий тест за допомогою спеціального обладнання
Ізокінетичний тест

50115-00 Маніпуляція/мобілізація суглоба, не класифікована в інших рубриках
Маніпуляція – примусовий пасивний рух суглоба, що виходить за межі його активного
руху
Мобілізація – звільнення частини (частин) тіла з метою збільшення її рухливості
Ручний розрив зрощень
Звільнення або розтягування

суглоба
БДВ

96160-00 Фототерапія, суглоба
Ультрафіолетова терапія суглоба

96161-00 Фототерапія, м’яких тканин
Ультрафіолетова терапія м’яких тканин

92138-00 Видалення стороннього тіла з голови або шиї без розрізу
Зняття швів з голови та шиї
Виключено: видалення стороннього тіла з ока (див. Алфавітний покажчик:
Видалення/стороннє тіло/око)

92140-00 Видалення тампону з тулуба, не класифіковане в інших рубриках
92142-00 Видалення іншого пристрою з тулуба
Зняття швів з тулуба БДВ

ІНШІ ТЕРАПЕВТИЧНІ ІНТЕРВЕНЦІЇ
1906

Імплантація гормону або живої тканини

▼0030
14203-00 Пряма підшкірна імплантація гормону
Введення підшкірного:
 контрацептивного імплантату
 гормонального імплантату
Включено:
Імплантація:
 естрогену
 прогестерону
Розріз
Шов

14203-01 Пряма імплантація живої тканини
▼0023
Включено:
Розріз

Шов

14206-00 Імплантація гормону за допомогою канюлі
14206-01 Імплантація живої тканини за допомогою канюлі
1907

Електроконвульсивна терапія

▼0533
Включено:
Консультація
Електроенцефалографічний моніторинг
Ін’єкція міорелаксанту
Методологія дозування впливу

14224-00 Електроконвульсивна терапія [EКТ], неуточнена латералізація, не визначена як
ультра коротка
14224-01 Електроконвульсивна терапія [EКТ], неуточнена латералізація, ультра коротка
ЕКТ, неуточнена латералізація, ультра коротка ширина імпульсу

14224-02 Електроконвульсивна терапія [EКТ], одностороння, не визначена як ультра
коротка
14224-03 Електроконвульсивна терапія [EКТ], одностороння, ультра коротка
ЕКТ, одностороння, ультра коротка ширина імпульсу

14224-04 Електроконвульсивна терапія [EКТ], двостороння, не визначена як ультра
коротка
14224-05 Електроконвульсивна терапія [EКТ], двостороння, ультракоротка
ЕКТ, одностороння, ультра коротка ширина імпульсу

14224-06 Електроконвульсивна терапія [EКТ], ≥21 курсів лікування
Включено: одностороння
двостороння
неуточнена латералізація
з або без короткості (ультракоротка)
Примітка: цей код присвоюється лише після проведення ≥21 курсу ЕКТ протягом
епізоду лікування.

1908

Інші терапевтичні інтервенції

93173-00 Акупунктура
92195-00 Промивання через катетер, не класифіковане в інших рубриках
Виключено:
Постійний сечовий (92101-00 [1901])
Перитонеальний порт (92058-01 [1922])
Сечовідний (92100-00 [1901])
Судинний (92058-01 [1922])
Шлуночковий (90002-00 [5])

30062-00 Видалення підшкірного гормонального імплантату

Видалення підшкірного контрацептивного імплантату

92049-00 Видалення торакотомної трубки або дренажної трубки з плевральної
порожнини
92050-00 Видалення медіастинального дренажу
92200-00 Зняття швів, не класифіковане в інших рубриках
Виключено: зняття швів з локалізацій, класифікованих в інших рубриках (див.
Алфавітний покажчик: Зняття/шов)

92201-00 Видалення стороннього тіла без розрізу, не класифіковане в інших рубриках
Виключено:
 Видалення стороннього тіла з локалізацій, класифікованих в інших рубриках (див.
Алфавітний покажчик: Видалення/стороннє тіло)
 Зняття швів з локалізацій, класифікованих в інших рубриках (див. Алфавітний
покажчик: Зняття/шов)

92202-00 Видалення лікувального пристрою, не класифіковане в інших рубриках
92203-00 Зціджування молока з лактуючої молочної залози
92205-00 Неінвазивна терапевтична інтервенція, не класифікована в інших рубриках
96162-00 Лікувальний масаж або терапевтична маніпуляція щодо сполучної/м’яких
тканин, не класифіковані в інших рубриках
Мануальна терапія з використанням маніпуляції щодо сполучної/м’яких тканин тіла та
призначена для здійснення впливу на нервову та м’язову систему, а також на місцеву
та загальну циркуляцію крові та лімфи.
Втирання лікувального гелю, крему або лосьйону в рубцеву тканину або рану
Точкова стимуляція, проникнення або заспокійлива терапія

Включено: акупресура
техніки обтирання
використання механічних пристроїв (наприклад, вібратор)
Виключено:
Маніпуляція на суглобі (50115-00 [1905])
Масаж:
 серця (закритий) (92053-00 [1890])
 передміхурової залози (92131-00 [1904])
 ректальний (92094-00 [1899])

АНЕСТЕЗІЯ ТА АНАЛГЕЗІЯ
АНЕСТЕЗІЯ
Примітка: Коди у блоках [1909] та [1910] потребують ще два додаткових знаки для позначення
балу за шкалою ASA. Нижче наведені коди та визначення. Ці два додаткових знаки
присвоюються лише відповідно до документації з наркозної картки.
Класифікація фізичного стану пацієнта Американської Спілки Анестезіологів
(ASA)

Наведена нижче таблиця, що містить шкалу ASA, використовується з відповідними
кодами у блоках [1333] Аналгезія та анестезія під час пологів та розродження
кесарським розтином, [1909] Провідникова анестезія та [1910] Церебральна анестезія.
Перший знак з двох додаткових знаків у коді процедури означає бал за шкалою ASA,
наведений у першій колонці.
Другий знак додаткового знаку позначає, чи є модифікатор «Е» у наркозній картці на
додачу до балу за шкалою ASA. «Е» означає процедуру, яка є екстреною та може бути
пов’язана з можливою зміною ризику. Модифікатор «Е» має бути представлений
цифрою «0».
Ця інформація має бути занесена до наркозної картки під час проведення процедури
до присвоєння коду. Якщо відсутня документація щодо балу за шкалою ASA або
модифікатор екстреності не зазначений, використовуються цифри «9» для позначення
коду.

Перший знак
Клас ASA
Опис
1
Нормальний здоровий пацієнт
2
Пацієнт з легкими системними розладами
3
Пацієнт зі значними системними розладами, що обмежують активність
4
Пацієнт з вираженим інвалідизуючим захворюванням, яке становить загрозу
життю
5
Вмираючий хворий, який може загинути протягом найближчої доби навіть
без хірургічного втручання
6
Пацієнт, мозок якого офіційно визнаний мертвим, та органи якого будуть
використані для донорства
9
Відсутнє документальне підтвердження присвоєння балу за шкалою ASA
Другий знак
Модифікатор
екстреності
Е

Знак
0

Опис
процедура проводиться як екстрена допомога

9

не екстрена допомога або невідомо

Модифікатор екстреності «0» не використовується з балом 6 за шкалою ASA.
Виключено: передопераційне спостереження за реакцією на анестезію (див. блок [1821])

1909

Провідникова анестезія

▼0031
Див. додаткові знаки кодів на стор. 298
Примітка: Модифікатор екстреності «0» не використовується з балом 6 за шкалою
ASA.

92508-ХХ Нейроаксіальна блокада
Каудальна
Епідуральна
Спінальна

ін’єкція/інфузія

Кодуйте також, якщо здійснюється:
 постійна (післяпроцедурна) інфузія місцевого анестетика при нейроаксіальній
блокаді (92516-00 [1912])

Виключено:
Те саме під час:
 пологів (92506 [1333])
 пологів та розродження (92507 [1333])

92509-ХХ Регіональна блокада, нерв голови або шиї
Кодуйте також, якщо здійснюється:
 постійна (післяпроцедурна) інфузія місцевого анестетика при регіональній блокаді,
нерв голови або шиї (92517-00 [1912])

92510-ХХ Регіональна блокада, нерв тулуба
Кодуйте також, якщо здійснюється:
 постійна (післяпроцедурна) інфузія місцевого анестетика при регіональній блокаді,
нерв тулуба (92517-01 [1912])

92511-ХХ Регіональна блокада, нерв верхньої кінцівки
Кодуйте також, якщо здійснюється:
 постійна (післяпроцедурна) інфузія місцевого анестетика при регіональній блокаді,
нерв верхньої кінцівки (92517-02 [1912])

92512-ХХ Регіональна блокада, нерв нижньої кінцівки
Кодуйте також, якщо здійснюється:
 постійна (післяпроцедурна) інфузія місцевого анестетика при регіональній блокаді,
нерв нижньої кінцівки (92517-03 [1912])

92519-ХХ Внутрішньовенна регіональна анестезія
Анестезія Біра
Ретроградна перфузія кінцівки

92513-ХХ Інфільтрація місцевим анестетиком
Ін’єкція місцевого анестетика
Місцева анестезія
Примітка: Проводиться для знеболювання, коли воно діє на рівні місцевих тканин
Виключено: ретроградна перфузія кінцівки (92519 [1909])

1910

Церебральна анестезія

▼0031
Див. додаткові знаки кодів на стор. 298
Примітка: Модифікатор екстреності «0» не використовується з балом 6 за шкалою
ASA.

92514-ХХ Загальна анестезія
Загальна анестезія:
 газова
 інгаляційна
 внутрішньовенна
Включено: використання повітропроводу

92515

Седація
Седація:
 газова
 інгаляційна
 внутрішньовенна
Виключено: те саме з використанням повітропроводу (92514 [1910])

АНАЛГЕЗІЯ
1912

Післяпроцедурна аналгезія

▼0031
Примітка: Коди у цьому блоці використовуються лише тоді, коли описана процедура
починається у родильному залі та/або операційній (операційному театрі або
післяопераційній палаті) та є документальне підтвердження подальшої
інфузії/одноразової ін’єкції/додаткової ін’єкції після процедури.

92516-00 Проведення нейроаксіальної блокади
Подальша інфузія місцевого анестетика при периопераційній нейроаксіальній блокаді:
 каудальна
 епідуральна
 спінальна
Включено: контрольована пацієнтом аналгезія
Кодуйте спочатку:
 нейроаксіальну блокаду (92508 [1909], 92506, 92507 [1333])

92517-00 Проведення регіональної блокади, нерв голови або шиї
Подальша інфузія місцевого анестетика при периопераційній регіональній блокаді,
нерв голови або шиї
Включено: контрольована пацієнтом аналгезія
Кодуйте спочатку:
 регіональну блокаду, нерв голови або шиї (92509 [1909])

92517-01 Проведення регіональної блокади, нерв тулуба
Подальша інфузія місцевого анестетика при периопераційній регіональній блокаді,
нерв тулуба
Включено: контрольована пацієнтом аналгезія
Кодуйте спочатку:
 регіональну блокаду, нерв тулуба (92510 [1909])

92517-02 Проведення регіональної блокади, нерв верхньої кінцівки
Подальша інфузія місцевого анестетика при периопераційній регіональній блокаді,
нерв верхньої кінцівки
Включено: контрольована пацієнтом аналгезія
Кодуйте спочатку:
 регіональну блокаду, нерв верхньої кінцівки (92511 [1909])

92517-03 Проведення регіональної блокади, нерв нижньої кінцівки
Подальша інфузія місцевого анестетика при периопераційній регіональній блокаді,
нерв нижньої кінцівки
Включено: контрольована пацієнтом аналгезія
Кодуйте спочатку:
 регіональну блокаду, нерв нижньої кінцівки (92511 [1909])

90030-00 Підшкірна післяпроцедурна інфузія анестетика
Інфузійний пристрій PainBuster
Перкутанна післяпроцедурна інфузія анестетика
Включено: контрольована пацієнтом аналгезія

92518-00 Внутрішньовенна післяпроцедурна інфузія, контрольована пацієнтом аналгезія
(КПА)
Контрольована пацієнтом знеболююча інфузія

92518-01 Внутрішньовенна післяпроцедурна знеболююча інфузія
Виключено: контрольована пацієнтом аналгезія (92518-00 [1912])

ІНТЕРВЕНЦІЇ З ПІДТРИМКИ КЛІЄНТІВ
Інтервенції, які за своїм характером не є діагностичними або терапевтичними

ДОПОМОГА
1914

Інтервенції, пов’язані з наданням допомоги
Інтервенції, метою яких є лише надання допомоги клієнту
Виключено: будь-яке терапевтичне лікування, такі послуги як консультування,
навчання, тренування навичок або лікувальна фізкультура – див. Алфавітний показчик

96163-00 Допомога з діяльністю, пов’язаною з доглядом за собою/самообслуговуванням
Допомога, що надається клієнту та пов’язана з:
 прийманням ванни/душу
 чищенням зубів
 вдяганням
 прийомом їжі
 годуванням
 раціоном харчування [напоями] [їжею]
 доглядом за зовнішністю
 користуванням туалетом
 миттям волосся

96164-00 Допомога з діяльністю, пов’язаною з підтриманням здоров’я
Допомога, що надається клієнту та пов’язана з:
 діагностичним обстеженням/моніторингом (для таких станів як ампутована кукса,
астма, діабет, тощо)
 піклуванням про або гігієною ніг/стоп (зрізання та шліфування непатологічних
нігтів на ногах)
 прийомом лікарських засобів
 гігієною порожнини рота

 самостійним введенням препарату
 доглядом за стомою

96165-00 Допомога з використанням допоміжних засобів, адаптивних пристроїв чи
додаткового обладнання
Примітка: Перелік допоміжних засобів, адаптивних пристроїв чи додаткового
обладнання можна знайти у блоці [1870]

96166-00 Допомога з діяльністю, пов’язаною з положенням/рухомістю/рухливістю тіла
Допомога, що надається клієнту, який здатний пересуватися

96167-00 Допомога з діяльністю, пов’язаною з переміщенням
Допомога, що надається клієнту та стосується переміщення до/з:
 ванни/душу
 ліжка
 стільця
 підлоги
 туалету
 транспортного засобу

96168-00 Допомога з діяльністю, пов’язаною з веденням домашнього господарства
Допомога, що надається клієнту та пов’язана з:
 прибиранням
 економією енергоресурсів
 садівництвом
 організацією побуту/веденням господарства
 пранням
 готуванням їжі
 дотриманням безпеки вдома
 здійсненням покупок

96169-00 Допомога з діяльністю, пов’язаною з виконанням батьківських обов’язків
Допомога, що надається клієнту та пов’язана з:
 годуванням немовляти
 заспокоюванням немовляти
Виключено: зціджування молока з лактуючої молочної залози (92203-00 [1908])

ІНШІ ІНТЕРВЕНЦІЇ З ПІДТРИМКИ КЛІЄНТІВ
1915

Інші інтервенції з підтримки клієнтів

▼0534
96171-00 Супроводження або перевезення клієнта
Супроводження клієнта до іншого постачальника послуг або установи, що
знаходиться в межах або за межами закладу охорони здоров’я

96107-00 Координація послуг
Координація послуг включає планування, сприяння та координацію ряду послуг, які
необхідні, щоб задовольнити виявлені потреби клієнта

Включено: консультування з іншими медичними організаціями

спілкування з іншими органами
Виключено:
Консультування або навчання щодо:
 управління фінансами (96078-00 [1867])
 ведення домашнього господарства (96077-00 [1867])
 догляду за собою/самообслуговування (96075-00 [1867])

96108-00 Захист інтересів
Представлення або захист інтересів клієнта з метою отримання доступу до та
використання послуг

96187-00

Духовна підтримка – це переважно надання безперервної домоги та
емоційної підтримки людям або групам людей.
Включено: супровід особи (осіб), які зіткнулися з глибокими соціальними
питаннями смерті, вмирання, втрати,
сенсу та самотності
емоційна підтримка та правовий захист
можливість спілкування з духовною природою
гарне самопочуття та зцілення
встановлення стосунків
вислуховування розповіді особі (осіб)

96240-00

Духовний ритуал
Всі ритуали, як формальні так і неформальні
Включено: помазання
благословіння та наречення
посвячення
погребіння
благочестиві роздуми
заупокійна служба
особиста молитва та читання молитов
публічні та приватні церковні обряди
обряд
причастя
сезонні та нерегулярні послуги
весільні церемонії та церемонії сватання

УЗАГАЛЬНЕНІ СУМІЖНІ МЕДИЧНІ ПРОФЕСІЇ
УЗАГАЛЬНЕНІ СУМІЖНІ МЕДИЧНІ ІНТЕРВЕНЦІЇ
1916

Узагальнені суміжні медичні інтервенції

▼0032
95550-00 Суміжна медична інтервенція, дієтологія
95550-01 Суміжна медична інтервенція, соціальна робота
95550-02 Суміжна медична інтервенція, трудова терапія

95550-03 Суміжна медична інтервенція, фізіотерапія
95550-04 Суміжна медична інтервенція, подіатрія
95550-05 Суміжна медична інтервенція, порушення мовлення
95550-06 Суміжна медична інтервенція,аудіологія
95550-07 Суміжна медична інтервенція, ортоптика
95550-08 Суміжна медична інтервенція,
ортопедичних апаратів

протезування

та

техніка

застосування

95550-09 Суміжна медична інтервенція, фармацевтика
95550-10 Суміжна медична інтервенція, психологія
95550-12 Суміжна медична інтервенція, духовна турбота
95550-14 Суміжна медична інтервенція, навчання хворих на діабет
▼0401
95550-11 Суміжна медична інтервенція, інше

ФАРМАКОЛОГІЧНІ ІНТЕРВЕНЦІЇ
ФАРМАКОТЕРАПІЯ
1920

Застосування фармакотерапії

▼0042, 0044, 0102, 0943, 1316, 1615, 1923
Застосування фармакологічного засобу загальної дії
Виключено:
Застосування:
 крові та продуктів крові (див. блок [1893])
 фармакологічного засобу для:
 анестезії (див. блоки [1333], [1909] та [1910])
 імунізації (див. блоки [1881] до [1884])
 місцевої дії (див. Алфавітний покажчик:Введення)
 ведення позаматкової вагітності (див. блок [1256])
 усунення болю (див. блоки [31] до [37] та [60] до [66] та [1552])
 перфузії (див. блок [1886])
 вакцинації (див. блоки [1881] до [1883])
Хірургічне застосування хіміотерапевтичного засобу (див. блок [741])
Примітка: З кодами у блоці [1920] використовуються наступні додаткові знаки.
Застосування фармакотерапії.

-00

Протипухлинний засіб
Засоби, що використовуються для лікування новоутворень та/або станів, пов’язаних з
новоутвореннями

Кодуйте також, якщо проводиться:
 електротерапія ураженої ділянки шкіри (30195-06, 30195-07 [1612])
Виключено: транскатетерне введення хіміотерапевтичного агента (35317-02 [741])

-01

Тромболітичний засіб
Виключено: транскатетерне введення хіміотерапевтичного агента (35317-02 [741])

-02

Протиінфекційний засіб
Антибактеріальний
Антибіотик
Протигрибковий
Протипротозойний
Противірусний
Виключено: коли використовується під час лікування новоутворень та/або станів,
пов’язаних з новоутвореннями (-00)

-03

Стероїд
Кортикостероїд
Виключено: коли використовується під час лікування новоутворень та/або станів,
пов’язаних з новоутвореннями (-00)

-04

Антидот
Ацетилцистеїн
Фрагменти антитіл
Протиотрути
Дигоксин
Антагоністи важких металів

-06

Інсулін

-07

Поживна речовина

-08

Електроліт

-10

Психотерапевтичний агент
Агенти, які використовуються у лікування психічних, поведінкових та психіатричних
розладів
Введення:

антиконвульсант

антидепресант

протипаркінсонічний агент

антипсихотичний агент

транквілізатор, заспокійливе та снодійне

тимостабілізатор

інші психотропні препарата

стимулятори

-19

Інший та неуточнений фармакологічний засіб

Декстроза
Залізо
96196-ХХ Внутрішньоартеріальне введення фармакологічного засобу
Кодуйте також, якщо здійснюється:
 заправка пристрою для доставки лікарського засобу до ділянки впливу (96209
[1920])

96197-ХХ Внутрішньом’язове введення фармакологічного засобу
96198-ХХ Інтратекальне введення фармакологічного засобу
Кодуйте також, якщо здійснюється:
 заправка пристрою для доставки лікарського засобу до ділянки впливу (96209
[1920])

96199-ХХ Внутрішньовенне введення фармакологічного засобу
Введення фармакологічного засобу через:
 порт для інфузій
 інфузійну імплантовану порт-систему
 резервуар (підшкірний)
 магістралі судинного доступу
 внутрішньовенний катетер
Кодуйте також, якщо здійснюється:
 введення, видалення або ревізія магістралі судинного доступу (див. блок [766])
 заправка пристрою для доставки лікарського засобу до ділянки впливу (96209
[1920])
Виключено: хірургічна катетеризація з застосуванням фармакологічного засобу (див.
блок [741])

96200-ХХ Підшкірне введення фармакологічного засобу
Кодуйте також, якщо здійснюється:
 заправка пристрою для доставки лікарського засобу до ділянки впливу (96209
[1920])

96201-ХХ Внутрішньопорожнинне введення фармакологічного засобу
96202-ХХ Ентеральне введення фармакологічного засобу
96203-ХХ Оральний шлях введення фармакологічного засобу
Під’язиковий шлях введення фармакологічного засобу

96205-ХХ Інший шлях введення фармакологічного засобу, протипухлинний засіб
Введення фармакологічного засобу через отвір
Підшкірна ін’єкція фармакологічного засобу
Іонтофорез
Місцеве застосування фармакологічного засобу
Трансдермальний шлях введення фармакологічного засобу
Виключено: оральний шлях введення фармакологічного засобу (96203 [1920])

96206-ХХ Неуточнений шлях введення фармакологічного засобу
96209-ХХ Заправка пристрою для доставки лікарського засобу до ділянки впливу
Пристрій для доставки лікарського засобу до ділянки впливу - це (зовнішня) інфузійна
помпа, що приєднується до магістралі судинного доступу або внутрішньовенного,
спінального або іншого катетера для вливання речовин протягом тривалого часу.
Заповнення інфузійного пристрою або помпи (зовнішніх)
Включено:
Обслуговування, таке як:
 приєднання
 від’єднання
 промивання
 ін’єкція ізотопу для тестування помпи
Кодуйте також, якщо здійснюється:
 введення засобу (див. Алфавітний покажчик: Фармакотерапія/за шляхом)
Виключено: обслуговування (виключно) (13942-02 [1922])

1922

Інші процедури, пов’язані з фармакотерапією
Примітка: Розширення двох символів у поданій таблиці призначені для використання
з 96241-xx для того, що визначити, чи прописаний препарат є новим, повторним або
неуточненим.
Опис розширення
-01 Новий препарат
-02 Повторний препарат
-09 Неуточнений або невідомо, чи препарат новий, чи повторно призначений

96241-01 Призначення психотерапевтичного агента, новий препарат
▼0042, 0534
Призначення агентів для лікування психічних, поведінкових та психіатричних розладів:
 антиконвульсант
 антидепресант
 протипаркінсонічний агент
 антипсихотичний агент
 транквілізатор, заспокійливе та снодійне
 тимостабілізатор
 інші психотропні препарата
 стимулятори

96241-02 Призначення психотерапевтичного агента, повторний препарат
▼0042, 0534
Призначення агентів для лікування психічних, поведінкових та психіатричних
розладів:
• антиконвульсант
• антидепресант
• протипаркінсонічний агент

•
•
•
•
•

антипсихотичний агент
транквілізатор, заспокійливе та снодійне
тимостабілізатор
інші психотропні препарата
стимулятори

96241-03 Призначення психотерапевтичного агента, неуточнений або невідомо, чи препарат
новий, чи повторно призначений

▼0042, 0534
Призначення агентів для лікування психічних, поведінкових та психіатричних
розладів:
• антиконвульсант
• антидепресант
• протипаркінсонічний агент
• антипсихотичний агент
• транквілізатор, заспокійливе та снодійне
• тимостабілізатор
• інші психотропні препарата
• стимулятори
90762-00 План лікування за допомогою фармакотерапії, початковий курс
90762-01 План лікування за допомогою фармакотерапії, повторний курс
13939-02 Обслуговування (виключно) магістралі судинного доступу
Магістраль судинного доступу - це імплантований внутрішньовенний катетер з
приєднаним до нього резервуаром.
Обслуговування (виключно):
 порту для інфузій
 інфузійної імплантованої порт-системи
 резервуару (підшкірного)
Включено:
Катетеризація
Промивання
Забір зразка рідини для посіву
Виключено:
Обслуговування (виключно):
 внутрішньовенного катетера без приєднаного до нього резервуару (92058-01 [1922])
 з застосуванням фармакотерапії (96199 [1920])

13942-02 Обслуговування (виключно) пристрою для доставки лікарського засобу до
ділянки впливу
Пристрій для доставки лікарського засобу до ділянки впливу - це (зовнішня) інфузійна
помпа, що приєднується до магістралі судинного доступу або внутрішньовенного,
спінального або іншого катетера для вливання речовин протягом тривалого часу.
Обслуговування (виключно) інфузійного пристрою або помпи (зовнішніх)
Включено:
Промивання
Ін’єкція ізотопу для тестування помпи

Виключено:
Те саме з:
 заправкою пристрою для доставки лікарського засобу (96209 [1920])

92058-01 Обслуговування (виключно) іншого катетера, імплантованого для застосування
фармакотерапії
Обслуговування (виключно):
 центрального венного катетера
 катетера Хікмана
 пристрій для перитонеального доступу (порт-система для перитонеального
доступу)
Включено:
Обробка (перев’язка)
Промивання
Забір зразка рідини для посіву
Виключено:
Обслуговування (виключно):
 внутрішньовенного катетера з приєднаним до нього резервуаром (13939-02 [1922])
 з застосування фармакотерапії (див. блок [1920])

ІНТЕРВЕНЦІЇ, НЕ КЛАСИФІКОВАНІ В ІНШИХ РУБРИКАХ
Технологічні інтервенції
1923
Кодуйте спочатку:
 Проведені процедури (а)
Виключено: автоматизовані } (див. Алфавітний покажчик)
зображення: }
 керівні принципи }
 підсилювач }
стереотаксична локалізація }

96233-00 Роботизована інтервенція
▼0053
Роботизована хірургія (система Da Vinci)

96234-00 Технологічна інтервенція, не класифікована в інших рубриках

КЛАС 20

ПОСЛУГИ ДІАГНОСТИЧНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ
(БЛОКИ 1940-2016)
УЛЬТРАЗВУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
▼0042
Ехографія
Ультрасонографія

1940

Ультразвукове дослідження голови або шиї

55030-00 Ультразвукове дослідження вмісту очної ямки
Ультразвукове дослідження ока (двовимірне) (одновимірне)

55028-00 Ультразвукове дослідження голови
Ехоенцефалографія
Виключено:
Цефалометрія плода (55700-01 [1943])
Те саме вмісту очної ямки (55030-00 [1940])

55032-00 Ультразвукове дослідження шиї
Виключено: ультразвукове дуплексне сканування каротидних судин (див. блоки
[1944] та [1946])

1941

Ультразвукове дослідження молочної залози

55070-00 Ультразвукове дослідження молочної залози, однобічне
55076-00 Ультразвукове дослідження молочної залози, двобічне
1942

Ультразвукове дослідження серця
Ехокардіографія
Включено:
Те саме,
 із використанням:
 кольорового допплерівського картування
 допплерівського методу (безперервний режим) (пульсова хвиля)
 механічного секторного сканера
 ультразвукового датчика для конвергентного сканування
 з відео записом

55113-00 Одновимірне (М-режим) та двовимірне ультразвукове дослідження серця у
реальному часі
55118-00 Двовимірне черезстравохідне ультразвукове дослідження серця у реальному
часі
1943

Ультразвукове дослідження живота або таза

55036-00 Ультразвукове дослідження черевної порожнини
Включено: сканування сечовивідних шляхів
Виключено:
Черевної стінки (55812-00 [1950])
Те саме щодо станів, пов’язаних з вагітністю (55700 [1943], 55729-01 [1945])

55038-00 Ультразвукове дослідження сечовивідних шляхів
Виключено:
Те саме з дослідженням черевної порожнини (55036-00 [1943])
Ультразвукове дослідження передміхурової залози, основи сечового міхура та
сечівника (55600-00 [1943])
Ультразвукове дослідження сечового міхура (55084-00 [1943])

55084-00 Ультразвукове дослідження сечового міхура
Виключено: ультразвукове дослідження передміхурової залози, основи сечового
міхура та сечівника (55600-00 [1943])

55600-00 Ультразвукове дослідження передміхурової залози, основи сечового міхура та
сечівника
Виключено: лише сечового міхура (55084-00 [1943])

55048-00 Ультразвукове дослідження калитки
55065-00 Ультразвукове дослідження таза
Включено: те саме з інфузією фізіологічного розчину у порожнину матки
Виключено: те саме щодо станів, пов’язаних з вагітністю (55700 [1943], 5572901 [1945])



ультразвук:
простати, основи сечового міхура та уретри (55600-00 [1943])
тільки сечового міхура (55084-00 [1943])

55700-00 Ультразвукове дослідження для виявлення аномалій плода
55700-01 Ультразвукове дослідження для вимірювання росту плода
Включено: цефалометрія за допомогою ультразвукового дослідження

55700-02 Ультразвукове дослідження черевної порожнин або таза щодо інших станів,
пов’язаних з вагітністю
За допомогою ультразвуку:
 визначення положення плаценти
 пельвіметрія
Ультразвукове дослідження вагітної матки БДВ

1944

Ультразвукове дуплексне
вертебральних судин

дослідження

черепних,

каротидних

та

Включено: двовимірне (В-режим) ультразвукове дослідження та інтегроване
вимірювання потоку крові допплерівським методом шляхом спектрального аналізу

Виключено: те саме для картування судинних протезів (55294 [1948])

55274-00 Ультразвукове дуплексне
вертебральних судин

дослідження

позачерепних,

каротидних

та

Включено:
Дуплексне ультразвукове дослідження:
 плечоголовного стовбура
 підключичних судин
Окулоплетизмографія
Доплерівське дослідження періорбітальної ділянки

55280-00 Ультразвукове дуплексне дослідження внутрішньочерепних судин
1945

Ультразвукове
дуплексне
внутрішньочеревних судин

дослідження

внутрішньогрудних

або

Включено: двовимірне (В-режим) ультразвукове дослідження та інтегроване
вимірювання потоку крові допплерівським методом шляхом спектрального аналізу
Виключено: те саме для картування судинних протезів (55294 [1948])

55276-00 Ультразвукове дуплексне дослідження внутрішньочеревних судин, аорти та
клубових артерій та/або нижньої порожнистої вени та клубових вен
Виключено: те саме щодо станів, пов’язаних з вагітністю (55700 [1943], 55729-01
[1945])

55278-00 Ультразвукове дуплексне дослідження ниркових та/або вісцеральних судин
Включено:
Ультразвукове дуплексне дослідження:
 аорти
 клубових судин
 нижньої порожнистої вени
Виключено: те саме щодо станів, пов’язаних з вагітністю (55700 [1943], 55729-01
[1945])

55729-01 Ультразвукове дуплексне дослідження пупкової артерії
Включено: те саме з визначенням об’єму амніотичної рідини

1946

Ультразвукове дуплексне дослідження кінцівки
Включено: те саме з двовимірним (В-режим) ультразвуковим дослідженням та
інтегрованим вимірюванням потоку крові допплерівським методом шляхом
спектрального аналізу
Виключено: те саме для картування обхідних судинних протезів (55294 [1948])

55248-00 Ультразвукове дуплексне дослідження артерій або обхідних судинних шунтів у
верхній кінцівці, однобічне

55248-01 Ультразвукове дуплексне дослідження артерій або обхідних судинних шунтів у
верхній кінцівці, двобічне
55252-00 Ультразвукове дуплексне дослідження вен у верхній кінцівці, однобічне
Виключено: ультразвукове дуплексне дослідження венозних обхідних судинних
шунтів у верхній кінцівці (55248-00 [1946])

55252-01 Ультразвукове дуплексне дослідження вен у верхній кінцівці, двобічне
Виключено: ультразвукове дуплексне дослідження венозних обхідних судинних
шунтів у верхній кінцівці (55248-01 [1946])

55238-00 Ультразвукове дуплексне дослідження артерій або обхідних судинних шунтів у
нижній кінцівці, однобічне
55238-01 Ультразвукове дуплексне дослідження артерій або обхідних судинних шунтів у
нижній кінцівці, двобічне
55244-00 Ультразвукове дуплексне дослідження вен у нижній кінцівці, однобічне
Виключено: ультразвукове дуплексне дослідження венозних обхідних судинних
шунтів у нижній кінцівці (55238-00 [1946])

55244-01 Ультразвукове дуплексне дослідження вен у нижній кінцівці, двобічне
Виключено: ультразвукове дуплексне дослідження венозних обхідних судинних
шунтів у нижній кінцівці (55238-01 [1946])

55292-00 Ультразвукове дуплексне дослідження хірургічно створеної артеріовенозної
нориці або трансплантата для судинного доступу верхньої кінцівки
55292-01 Ультразвукове дуплексне дослідження хірургічно створеної артеріовенозної
нориці або трансплантата для судинного доступу нижньої кінцівки
1947

Ультразвукове дуплексне дослідження артерії або печеристого тіла
статевого члена
Включено: двовимірне (В-режим) ультразвукове дослідження та інтегроване
вимірювання потоку крові допплерівським методом шляхом спектрального аналізу
Виключено: те саме для картування обхідних судинних протезів (55294-00 [1948])

55282-00 Ультразвукове дуплексне дослідження артерії статевого члена
Включено:
Печеристої артерії
Дорсальної артерії

55284-00 Ультразвукове дуплексне дослідження печеристого тіла статевого члена
1948

Ультразвукове дуплексне дослідження інших судин
Включено: двовимірне (В-режим) ультразвукове дослідження та інтегроване
вимірювання потоку крові допплерівським методом шляхом спектрального аналізу

90911-00 Ультразвукове дуплексне дослідження судин інших локалізацій
Ультразвукове дуплексне дослідження судин БДВ
Виключено: те саме для картування обхідних судинних протезів (55294-00 [1948])

55294-00 Ультразвукове дуплексне дослідження артерій для картування обхідних
судинних протезів
55294-01 Ультразвукове дуплексне дослідження вен для картування обхідних судинних
протезів
55294-02 Ультразвукове дуплексне дослідження артерій та вен для картування обхідних
судинних протезів
1949

Інше ультразвукове дослідження

30688-00 Ендоскопічне ультразвукове дослідження
Ендобронхіальне ультразвукове дослідження (EBUS)
Ультразвукове дослідження у поєднанні з ендоскопією
Кодуйте також:
• ендоскопічна(і) процедура(и) (див. Алфавітний покажчик)

90908-01 Високоінтенсивний сфокусований ультразвук [ВІСУЗ]
1950

Ультразвукове дослідження інших ділянок тіла

55800-00 Ультразвукове дослідження кисті або зап’ястка
55804-00 Ультразвукове дослідження передпліччя або ліктя
55808-00 Ультразвукове дослідження плеча або надпліччя
55812-00 Ультразвукове дослідження грудної клітки або черевної стінки
55816-00 Ультразвукове дослідження ділянки кульшового суглоба
55816-01 Ультразвукове дослідження пахвинної ділянки
55824-00 Ультразвукове дослідження сідниць
55824-01 Ультразвукове дослідження стегна
55828-00 Ультразвукове дослідження коліна
55832-00 Ультразвукове дослідження гомілки
Виключено:
Гомілковостопного суглоба (55836-00 [1950])
Стопи (55836-00 [1950])
Коліна (55828-00 [1950])

55836-00 Ультразвукове дослідження гомілковостопного суглоба або стопи

55844-00 Ультразвукове дослідження шкіри та підшкірної тканини
55852-00 Ультразвукове дослідження хребта та спинного мозку
90908-00 Ультразвукове дослідження іншої ділянки тіла

ТОМОГРАФІЯ
1951

Томографія

60100-00 Томографія
Виключено:
Комп’ютерна томографія (див. блоки [1952] до [1966])
Те саме з:
 холецистографією (58924-00 [1976])
 внутрішньовенною пієлографією (58706-00 [1978])

КОМП’ЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ [КТ]
▼0042
Реконструктивна томографія

1952

Комп’ютерна томографія мозку
Комп’ютерна томографія голови БДВ
Виключено:
Спіральна комп’ютерно-томографічна ангіографія (57350 [1966])
Те саме з дослідженням:
 грудної клітки (57001, 57007 [1957])
 та живота (57001-01, 57007-01 [1957])
 кісток лицевого черепа та придаткових пазух носа (56030-00, 56036-00 [1956])
 середнього вуха та скроневої кістки (56016-02, 56016-03, 56016-06, 56016-07 [1955])
 очної ямки (56013-02, 56013-03 [1954])
 гіпофізарної ямки (56010-02, 56010-03 [1953])

56001-00 Комп’ютерна томографія головного мозку
56007-00 Комп’ютерна
томографія
головного
контрастуванням (посиленням)

мозку

з

внутрішньовенним

Комп’ютерна томографія головного мозку спочатку без, а потім з внутрішньовенним
контрастуванням (посиленням)

1953

Комп’ютерна томографія гіпофізарної ямки (та головного мозку)
Виключено: спіральна комп’ютерно-томографічна ангіографія (57350 [1966])

56010-00 Комп’ютерна томографія гіпофізарної ямки
56010-01 Комп’ютерна
томографія
гіпофізарної
контрастуванням (посиленням)

ямки

з

внутрішньовенним

56010-02 Комп’ютерна томографія гіпофізарної ямки та головного мозку
56010-03 Комп’ютерна томографія гіпофізарної ямки та
внутрішньовенним контрастуванням (посиленням)

головного

мозку

з

1954

Комп’ютерна томографія очної ямки (та головного мозку)
Виключено: спіральна комп’ютерно-томографічна ангіографія (57350 [1966])

56013-00 Комп’ютерна томографія очної ямки
56013-01 Комп’ютерна томографія очної ямки з внутрішньовенним контрастуванням
(посиленням)
56013-02 Комп’ютерна томографія очної ямки та головного мозку
56013-03 Комп’ютерна томографія очної ямки та головного мозку з внутрішньовенним
контрастуванням (посиленням)
1955

Комп’ютерна томографія середнього вуха та скроневої кістки (та
головного мозку)
Виключено: спіральна комп’ютерно-томографічна ангіографія (57350 [1966])

56016-00 Комп’ютерна томографія середнього вуха та скроневої кістки, однобічна
56016-01 Комп’ютерна томографія середнього вуха та скроневої
внутрішньовенним контрастуванням (посиленням), однобічна

кістки

з

56016-02 Комп’ютерна томографія середнього вуха, скроневої кістки та головного мозку,
однобічна
56016-03 Комп’ютерна томографія середнього вуха, скроневої кістки та головного мозку
з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням), однобічна
56016-04 Комп’ютерна томографія середнього вуха та скроневої кістки, двобічна
56016-05 Комп’ютерна томографія середнього вуха та скроневої
внутрішньовенним контрастуванням (посиленням) двобічна

кістки

з

56016-06 Комп’ютерна томографія середнього вуха, скроневої кістки та головного мозку,
двобічна
56016-07 Комп’ютерна томографія середнього вуха, скроневої кістки та головного мозку
з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням) двобічна
1956

Комп’ютерна томографія кісток лицевого черепа/ суглобів
придаткових пазух носа (та головного мозку)

та/або

Виключено: спіральна комп’ютерно-томографічна ангіографія (57350 [1966])

56022-00 Комп’ютерна томографія кісток лицевого черепа
56028-00 Комп’ютерна томографія кісток лицевого черепа з внутрішньовенним
контрастуванням (посиленням)
Комп’ютерна томографія кісток лицевого черепа спочатку без, а потім з
внутрішньовенним контрастуванням (посиленням)

56022-01 Комп’ютерна томографія придаткових пазух носа
56028-01 Комп’ютерна томографія придаткових пазух носа з внутрішньовенним
контрастуванням (посиленням)
Комп’ютерна томографія придаткових пазух носа спочатку без, а потім з
внутрішньовенним контрастуванням (посиленням)

56030-00 Комп’ютерна томографія кісток лицевого черепа, придаткових пазух носа та
головного мозку
56036-00 Комп’ютерна томографія кісток лицевого черепа, придаткових пазух носа та
головного мозку з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням)
Комп’ютерна томографія кісток лицевого черепа, придаткових пазух носа та
головного мозку спочатку без, а потім з внутрішньовенним контрастуванням
(посиленням)

56022-02 Комп’ютерна томографія кісток лицевого черепа та придаткових пазух носа
56028-02 Комп’ютерна томографія кісток лицевого черепа та придаткових пазух носа з
внутрішньовенним контрастуванням (посиленням)
Комп’ютерна томографія кісток лицевого черепа та придаткових пазух носа спочатку
без, а потім з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням)

57362-00 Комп’ютерна томографія скронево-нижньощелепного суглобу (СНЩС)
1957

Комп’ютерна томографія головного мозку, грудної клітки та живота
Включено: епігастральна область
Виключено: спіральна комп’ютерно-томографічна ангіографія (57350 [1966])

57001-00 Комп’ютерна томографія головного мозку та грудної клітки
57007-00 Комп’ютерна томографія головного мозку
внутрішньовенним контрастуванням (посиленням)

та

грудної

клітки

з

Комп’ютерна томографія головного мозку та грудної клітки спочатку без, а потім з
внутрішньовенним контрастуванням (посиленням)

56301-01 Комп’ютерна томографія грудної клітки та живота
56307-01 Комп’ютерна томографія грудної клітки та живота з внутрішньовенним
контрастуванням (посиленням)
Комп’ютерна томографія грудної клітки та живота спочатку без, а потім з
внутрішньовенним контрастуванням (посиленням)

57001-01 Комп’ютерна томографія головного мозку, грудної клітки та живота
57007-01 Комп’ютерна томографія головного мозку, грудної клітки та живота з
внутрішньовенним контрастуванням (посиленням)
Комп’ютерна томографія головного мозку, грудної клітки та живота спочатку без, а
потім з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням)

1958

Комп’ютерна томографія шиї

Включено:
Гортані
Глотки
Слинних залоз
Верхньої частини стравоходу
Виключено:
Спіральна комп’ютерно-томографічна ангіографія (57350 [1966])
Те саме шийного відділу хребта (див. блок [1959])
Те саме з дослідженням грудної клітки, живота та таза (56801-00, 56807-00 [1961])

56101-00 Комп’ютерна томографія м’яких тканин шиї
56107-00 Комп’ютерна томографія м’яких
контрастуванням (посиленням)

тканин

Комп’ютерна томографія м’яких тканин шиї
внутрішньовенним контрастуванням (посиленням)

1959

шиї

з

спочатку

внутрішньовенним
без,

а

потім

з

Комп’ютерна томографія хребта
Виключено: спіральна комп’ютерно-томографічна ангіографія (57350 [1966])

56220-00 Комп’ютерна томографія хребта, шийний відділ
56224-00 Комп’ютерна томографія хребта з
(посиленням), шийний відділ

внутрішньовенним контрастуванням

Комп’ютерна томографія шийного відділу хребта спочатку без, а потім з
внутрішньовенним контрастуванням (посиленням)

56221-00 Комп’ютерна томографія хребта, грудний відділ
56225-00 Комп’ютерна томографія хребта з внутрішньовенним контрастуванням
(посиленням), грудний відділ
Комп’ютерна томографія грудного відділу хребта спочатку без, а потім з
внутрішньовенним контрастуванням (посиленням)

56223-00 Комп’ютерна томографія хребта, попереково-крижовий відділ
56226-00 Комп’ютерна томографія хребта з внутрішньовенним контрастуванням
(посиленням), попереково-крижовий відділ
Комп’ютерна томографія попереково-крижового відділу хребта спочатку без, а потім з
внутрішньовенним контрастуванням (посиленням)

56233-00 Комп’ютерна томографія хребта, множинні відділи
56234-00 Комп’ютерна томографія хребта з внутрішньовенним контрастуванням
(посиленням), множинні відділи
Комп’ютерна томографія множинних відділів хребта спочатку без, а потім з
внутрішньовенним контрастуванням (посиленням)

90912-00 Комп’ютерна томографія хребта, неуточнений відділ
90912-01 Комп’ютерна томографія хребта з внутрішньовенним контрастуванням
(посиленням), неуточнений відділ

Комп’ютерна томографія неуточнених відділів хребта спочатку без, а потім з
внутрішньовенним контрастуванням (посиленням)

56219-00 Комп’ютерна томографія хребта з внутрішньотекальним контрастуванням
(посиленням)
1960

Комп’ютерна томографія грудної клітки
Комп’ютерна томографія грудної порожнини
Включено:
Кістки
Грудної стінки
Легень
Середостіння
Плеври
Виключено: спіральна комп’ютерно-томографічна ангіографія (57350 [1966])
Те саме з дослідженням:
 живота (56301-01, 56307-01 [1957])
 та таза (56801-00, 56807-00 [1961])
 головного мозку (57001, 57007 [1957])

56301-00 Комп’ютерна томографія грудної клітки
56307-00 Комп’ютерна томографія грудної клітки з внутрішньовенним контрастуванням
(посиленням)
Комп’ютерна томографія грудної клітки спочатку без, а потім з внутрішньовенним
контрастуванням (посиленням)

1961

Комп’ютерна томографія грудної клітки, живота та таза
Включено:
Кістки
М’яких тканин
Виключено: спіральна комп’ютерно-томографічна ангіографія (57350 [1966])

56801-00 Комп’ютерна томографія грудної клітки, живота та таза
56807-00 Комп’ютерна томографія грудної клітки, живота та таза з внутрішньовенним
контрастуванням (посиленням)
Комп’ютерна томографія грудної клітки, живота та таза спочатку без, а потім з
внутрішньовенним контрастуванням (посиленням)

1962

Комп’ютерна томографія живота
Включено: область від діафрагми до гребеня клубової кістки
Виключено:
Спіральна комп’ютерно-томографічна ангіографія (57350 [1966])
Те саме з дослідженням:
 грудної клітки (56301-01, 56307-01 [1957])
 та
 головного мозку (57001-01, 57007-01 [1957])
 таза (56801-00, 56807-00 [1961])

 таза (56501-00, 56507-00 [1963])

56401-00 Комп’ютерна томографія живота
56407-00 Комп’ютерна томографія живота з внутрішньовенним контрастуванням
(посиленням)
Комп’ютерна томографія живота спочатку без, а потім з внутрішньовенним
контрастуванням (посиленням)

56549-01 Комп’ютерна томографія ободової кишки
Комп’ютерна томографія ободової кишки після часткової колоноскопії
Віртуальна колоноскопія

1963

Комп’ютерна томографія живота та таза
Включено:
Кісток
Нирки, сечоводу та сечового міхура
М’яких тканин
Виключено:
Спіральна комп’ютерно-томографічна ангіографія (57350-00 [1966])
Те саме з дослідженням грудної клітки (56801-00, 56807-00 [1961])

56501-00 Комп’ютерна томографія живота та таза
56507-00 Комп’ютерна томографія живота та таза з внутрішньовенним контрастуванням
(посиленням)
Комп’ютерна томографія живота та таза спочатку без, а потім з внутрішньовенним
контрастуванням (посиленням)

1964

Комп’ютерна томографія таза
Включено:
Кісток
Області від гребеня клубової кістки до лобкового симфізу
М’яких тканин
Виключено:
Спіральна комп’ютерно-томографічна ангіографія (57350 [1966])
Те саме з дослідженням:
 живота (56501-00, 56507-00 [1963])
 живота та грудної клітки (56801-00, 56807-00 [1961])

56409-00 Комп’ютерна томографія таза
56412-00 Комп’ютерна
(посиленням)

томографія

таза

Комп’ютерна томографія таза
контрастуванням (посиленням)

з

внутрішньовенним

спочатку

без,

а

потім

з

контрастуванням
внутрішньовенним

57201-00 Пельвіметрія за допомогою комп’ютерної томографії
Вимірювання розміру та діаметру таза за допомогою комп’ютерної томографії

1965

Комп’ютерна томографія кінцівки

Включено:
Руки
Кістки
Пальця
Кінцівки
Ноги
М’яких тканин
Виключено: спіральна комп’ютерно-томографічна ангіографія (57350 [1966])

56619-00 Комп’ютерна томографія кінцівки
56625-00 Комп’ютерна томографія кінцівки з внутрішньовенним контрастуванням
(посиленням)
Комп’ютерна томографія кінцівки спочатку без, а потім з внутрішньовенним
контрастуванням (посиленням)

1966

Спіральна комп’ютерно-томографічна ангіографія

▼0042
57350-00 Спіральна комп’ютерно-томографічна ангіографія голови та/або шиї, з
внутрішньовенним контрастуванням (посиленням)
Спіральна комп’ютерно-томографічна ангіографія голови та/або шиї спочатку без, а
потім з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням)

57350-01 Спіральна комп’ютерно-томографічна ангіографія
внутрішньовенним контрастуванням (посиленням)

верхньої

кінцівки,

з

Спіральна комп’ютерно-томографічна ангіографія верхньої кінцівки спочатку без, а
потім з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням)

57350-02 Спіральна комп’ютерно-томографічна ангіографія
внутрішньовенним контрастуванням (посиленням)

грудної

клітки,

з

Спіральна комп’ютерно-томографічна ангіографія грудної клітки спочатку без, а потім
з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням)
Виключено: комп’ютерна томографічна коронарографія (КТ-коронарографія) (5736000 [1966])

57360-00 Комп’ютерна
томографічна
контрастуванням (посиленням)

коронарографія,

з

внутрішньовенним

КТ-коронарографія

57350-03 Спіральна комп’ютерно-томографічна ангіографія живота, з внутрішньовенним
контрастуванням (посиленням)
Спіральна комп’ютерно-томографічна ангіографія живота спочатку без, а потім з
внутрішньовенним контрастуванням (посиленням)
Включено: органів у ділянці від діафрагми до гребеня клубової кістки
Виключено: черевної аорти з (двобічним) клубово-стегновим сегментом нижньої
кінцівки (57350-04 [1966])

57350-04 Спіральна комп’ютерно-томографічна ангіографія черевної аорти та клубовостегнового сегмента нижньої кінцівки з обох боків, з внутрішньовенним
контрастуванням (посиленням)
Спіральна комп’ютерно-томографічна ангіографія черевної аорти та клубовостегнового сегмента нижньої кінцівки з обох боків, спочатку без, а потім з
внутрішньовенним контрастуванням (посиленням)

57350-05 Спіральна комп’ютерно-томографічна ангіографія хребта, з внутрішньовенним
контрастуванням (посиленням)
Спіральна комп’ютерно-томографічна ангіографія хребта, спочатку без, а потім з
внутрішньовенним контрастуванням (посиленням)

57350-06 Спіральна комп’ютерно-томографічна ангіографія таза, з внутрішньовенним
контрастуванням (посиленням)
Спіральна комп’ютерно-томографічна ангіографія таза, спочатку без, а потім з
внутрішньовенним контрастуванням (посиленням)

57350-07 Спіральна комп’ютерно-томографічна ангіографія
внутрішньовенним контрастуванням (посиленням)

нижньої

кінцівки,

з

Спіральна комп’ютерно-томографічна ангіографія нижньої кінцівки, спочатку без, а
потім з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням)

57350-08 Спіральна комп’ютерно-томографічна ангіографія іншої ділянки тіла, з
внутрішньовенним контрастуванням (посиленням)
Спіральна комп’ютерно-томографічна ангіографія іншої ділянки тіла, спочатку без, а
потім з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням)

РАДІОГРАФІЯ
▼0042
Рентгенографія
Просвічування рентгенівськими променями

1967

Рентгенографія голови або шиї
Виключено: те саме шийного відділу хребта (58100-00 [1968])

57903-00 Рентгенографія придаткової пазухи носа
57906-00 Рентгенографія соскоподібного відростка скроневої кістки
57909-00 Рентгенографія кам’янистої частини скроневої кістки
57901-00 Рентгенографія черепа
Включено: склепіння черепа
Виключено:
Краніометрія (57902-00, 57930-00, 57933-00 [1967])
Те саме:
 соскоподібного відростка скроневої кістки (57906-00 [1967])
 придаткової пазухи носа (57903-00 [1967])
 кам’янистої частини скроневої кістки (57909-00 [1967])

57902-00 Краніометрія

Виключено: ортодонтична краніометрія (57930-00, 57933-00 [1967])

57927-00 Рентгенографія скронево-нижньощелепного суглоба
Виключено: артрографія (59751-00 [1985])

57915-00 Рентгенографія нижньої щелепи
Виключено:
Те саме шляхом ортопантомографії (57960-00 [1967])
Те саме скронево-нижньощелепного суглоба (57927-00 [1967])

57912-00 Рентгенографія іншої кістки лицевого черепа
Включено:
Виличної кістки
Верхньої щелепи
Очної ямки
Виключено:
Те саме:
 нижньої щелепи (57915-00 [1967])
 носа (57921-00 [1967])
 скронево-нижньощелепного суглоба (57927-00 [1967])

90900-00 Енцефалографія
Пневмоцистернографія
Пневмоенцефалографія

57924-00 Рентгенографія ока
Виключено: очної ямки (57912-00 [1967])

59703-00 Дакріоцистографія
Включено: штучне контрастування

57918-00 Рентгенографія слинної залози
Рентгенографія конкременту у слинній залозі
Сіалографія

59733-00 Рентгенографія слинної залози з штучним контрастуванням
Сіалографія з штучним контрастуванням

57921-00 Рентгенографія носа
57930-00 Рентгенографія зубів
Дентальна рентгенографія
Ортодонтична:
 цефалографія
 краніометрія
Виключено: те саме усієї ротової порожнини (57933-00 [1967])

57933-00 Рентгенографія зубів, усієї ротової порожнини

Виключено: ортопантомографія (57960-00 [1967])

57960-00 Ортопантомографія
57942-00 Дослідження піднебінно-глоткового комплексу
57939-00 Дослідження піднебінно-глоткового комплексу з рентгеноскопією
57945-00 Рентгенографія гортані
Включено: м’яких тканин шиї

1968

Рентгенографія хребта
Включено: функціональні проби

58100-00 Рентгенографія шийного відділу хребта
Виключено:
Рентгенографія хребта:
 2 відділів (58112-00 [1969])
 3 відділів (58115-00 [1969])
 4 відділів (58108-00 [1969])

58103-00 Рентгенографія грудного відділу хребта
Виключено:
Рентгенографія хребта:
 2 відділів (58112-00 [1969])
 3 відділів (58115-00 [1969])
 4 відділів (58108-00 [1969])

58106-00 Рентгенографія попереково-крижового відділу хребта
Рентгенографія поперекового відділу хребта
Виключено:
Рентгенографія хребта:
 2 відділів (58112-00 [1969])
 3 відділів (58115-00 [1969])
 4 відділів (58108-00 [1969])

58109-00 Рентгенографія крижово-куприкового відділу хребта
Виключено:
Рентгенографія хребта:
 2 відділів (58112-00 [1969])
 3 відділів (58115-00 [1969])
 4 відділів (58108-00 [1969])

59700-00 Дискографія
59724-00 Мієлографія
1969

Рентгенографія хребта, ≥ 2 відділів

Включено:
Функціональні проби
Те саме 2, 3 або 4 наступних відділів хребта:
 шийного
 попереково-крижового
 крижово-куприкового
 грудного

58112-00 Рентгенографія хребта, 2 відділів
58115-00 Рентгенографія хребта, 3 відділів
58108-00 Рентгенографія хребта, 4 відділів
1970

Рентгенографія ділянки плечового суглоба

57706-00 Рентгенографія ключиці
57700-00 Рентгенографія плеча або лопатки
1971

Рентгенографія верхньої кінцівки

57506-00 Рентгенографія плечової кістки
57506-01 Рентгенографія ліктя
57512-00 Рентгенографія ліктя та плечової кістки
57506-02 Рентгенографія передпліччя
57512-01 Рентгенографія ліктя та передпліччя
57506-03 Рентгенографія зап’ястка
Виключено: визначення кісткового віку зап’ястка та коліна (58300-00 [1984])

57506-04 Рентгенографія кисті
57512-03 Рентгенографія кисті та зап’ястка
57512-02 Рентгенографія кисті, зап’ястка та передпліччя
1972

Рентгенографія грудини або ребер

58521-00 Рентгенографія грудини
58521-01 Рентгенографія ребер, однобічна
58524-00 Рентгенографія ребер, двобічна
58524-01 Рентгенографія грудини та ребер, однобічна
58527-00 Рентгенографія грудини та ребер, двобічна

1973

Рентгенографія молочної залози
Мамографія

59303-00 Рентгенографія молочної залози, однобічна
Виключено: дуктографія молочної залози (59306-00 [1973])

59300-00 Рентгенографія молочної залози, двобічна
Виключено: дуктографія молочної залози (59306-00 [1973])

59303-01 Рентгенографія молочної залози з термографією, однобічна
59300-01 Рентгенографія молочної залози з термографією, двобічна
59306-00 Дуктографія молочної залози, однобічна
Галактографія молочної залози, однобічна

59309-00 Дуктографія молочної залози, двобічна
Галактографія молочної залози, двобічна

1974

Інша рентгенографія грудної клітки

58509-00 Рентгенографія верхньої апертури грудної клітки або трахеї
58500-00 Рентгенографія грудної клітки
Включено:
Бронхів
Діафрагми
Серця
Легень
Середостіння
Виключено:
Те саме:
 ребер (58521-01, 58524-00 [1972])
 грудини (58521-00 [1972])
 верхньої апертури грудної клітки (58509-00 [1974])
 трахеї (58509-00 [1974])

58506-00 Рентгенографія грудної клітки з рентгеноскопією
Включено:
Бронхів
Діафрагми
Серця
Легень
Середостіння

59715-00 Бронхографія
Ендотрахеальна бронхографія

1975

Рентгенографія шлунково-кишкового тракту

Виключено: безконтрастна рентгенографія живота (58900-00 [1977])

58909-00 Рентгенографія глотки, стравоходу, шлунка або дванадцятипалої кишки з
контрастною речовиною
Рентгенографія глотки, стравоходу, шлунка або дванадцятипалої кишки з барієвою
суспензією
Включено: попередня звичайна (безконтрастна) рентгенограма
Виключено: рентгенографія стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки з
контрастною речовиною, що доходить до ободової кишки (58912-00 [1975])

58909-01 Рентгенографія глотки, стравоходу, шлунка або дванадцятипалої кишки з
контрастною речовиною та скринiнговою рентгенографією грудної клітки
Рентгенографія глотки, стравоходу, шлунка або дванадцятипалої кишки з барієвою
суспензією та скринiнговою рентгенографією грудної клітки
Включено: попередня звичайна (безконтрастна) рентгенограма
Виключено: рентгенографія стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки з
контрастною речовиною, що доходить до ободової кишки, та скринiнговою
рентгенографією грудної клітки (58912-01 [1975])

58912-00 Рентгенографія стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки з контрастною
речовиною, що доходить до ободової кишки
Рентгенографія стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки з барієвою суспензією,
що доходить до ободової кишки

58912-01 Рентгенографія стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки з контрастною
речовиною, що доходить до ободової кишки, та скринiнговою рентгенографією
грудної клітки
Рентгенографія стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки з барієвою суспензією,
що доходить до ободової кишки, та скринiнговою рентгенографією грудної клітки

58915-00 Рентгенографія тонкої кишки з контрастною речовиною
Пасаж барію по кишечнику
Включено: попередня звичайна (безконтрастна) рентгенограма
Виключено: те саме дванадцятипалої кишки (58909 [1975])

58916-00 Контрастна клізма тонкої кишки
Барієва клізма тонкої кишки
Включено:
Iнтубацiя дванадцятипалої кишки
Попередня звичайна (безконтрастна) рентгенограма
Виключено: те саме для розправлення інвагінації кишечника (14212-00 [1898])

58921-00 Інша контрастна клізма
Включено:
Дослідження з повітряним контрастуванням
Попередня звичайна (безконтрастна) рентгенограма

58939-00 Дефекографія
90906-00 Рентгенографія уретероiлеостоми з внутрішньовенним
(екскреторна урографiя при сформованій уретероiлеостомi)
1976

контрастуванням

Рентгенографія жовчних шляхів
Виключено:
Холангіографія під час операції (30439-00 [957])
Безконтрастна рентгенографія живота (58900-00 [1977])

58924-00 Холецистографія
Тест Грехема
Включено:
Попередня звичайна (безконтрастна) рентгенограма
Томографія

58927-00 Пряма холангіографія, післяопераційна
Холангіографія з введенням контрастної речовини безпосередньо в трубку, залишену в
жовчній протоці після операції

58936-00 Інфузійна холангіографія
Холангіографія БДВ
Внутрішньовенна холангіографія

1977

Рентгенографія живота або очеревини

58900-00 Рентгенографія живота
Включено:
Жовчовивідних шляхів
Нижньої частини шлунково-кишкового тракту
Заочеревинного простору
Шлунка
Виключено:
Те саме сечовивідних шляхів (58700-00 [1980])

59760-00 Перітонеографія
Герніографія
Включено: контрастна речовина (контрастування)

1978

Внутрішньовенна пієлографія [ВВП]
Інфузійна екскреторна урографія
Включено:
Попередня звичайна (безконтрастна) рентгенограма
Томографія

58706-00 Внутрішньовенна пієлографія
1979

Ретроградна рентгенографія системи сечовиділення

58715-01 Ретроградна пієлографія
58718-00 Ретроградна цистографія
58718-01 Ретроградна уретрографія
58721-00 Ретроградна мiкцiйна цистоуретрографія
1980

Інша рентгенографія системи сечовиділення

58700-00 Рентгенографія сечовивідних шляхів
Звичайна рентгенографія нирок
Включено:
Сечового міхура
Нирки
Сечоводу
Сечівника
Виключено:
Контрастна:
 цистографія (58718-00 [1979])
 цистоуретрографія (58721-00 [1979])
 пієлографія (58706-00 [1978], 58715 [1979] та [1980])
 уретрографія (58718-01 [1979])

58715-00 Антеградна пієлографія
Нефростомографiя
Пієлостомографiя

1981

Рентгенографія таза

57712-00 Рентгенографія кульшового суглоба
Виключено:
Контрастна артрографія (59751-00 [1985])
Те саме шийки стегнової кістки (57518-00 [1983])

57721-00 Рентгенографія внутрішньої фіксації перелому стегнової кістки
57715-00 Рентгенографія таза
Рентгенографія тазового поясу
Виключено: пельвіметрія за допомогою рентгенографії (59503-00 [1981])

59503-00 Пельвіметрія за допомогою рентгенографії
Виключено: пельвіметрія за допомогою комп’ютерної томографії (57201-00 [1964])

1982

Рентгенографія статевих органів

59712-00 Гістеросальпінгографія
59736-00 Вазо-епідидимографія

1983

Рентгенографія нижньої кінцівки

57518-00 Рентгенографія стегнової кістки
Рентгенографія стегна
Виключено: те саме внутрішньої фіксації перелому стегнової кістки (57721-00 [1981])

57524-00 Рентгенографія стегнової кістки та коліна
57518-01 Рентгенографія коліна
Виключено: визначення кісткового віку коліна та зап’ястка (58300-00 [1984])

57524-01 Рентгенографія коліна та гомілки
57518-02 Рентгенографія гомілки
57524-02 Рентгенографія гомілки та гомілковостопного суглоба
57524-03 Рентгенографія гомілки, гомілковостопного суглоба та стопи
57518-03 Рентгенографія гомілковостопного суглоба
57524-04 Рентгенографія гомілковостопного суглоба та стопи
57518-04 Рентгенографія стопи
Рентгенографія пальця стопи

1984

Дослідження кісток

58300-00 Визначення кісткового віку зап’ястка та коліна за допомогою рентгенографії
12306-00 Денситометрія
абсорбціометрії

з

використанням

двоенергетичної

Дослідження мінеральної щільності кісткової
двоенергетичної рентгенівської абсорбціометрії

тканини

рентгенівської
з

використанням

Примітка:
Проводиться для встановлення діагнозу:
 та моніторингу втрати кісткової маси
 низької мінеральної щільності кісткової тканини

12309-00 Денситометрія з використанням кількісної комп’ютерної томографії
Дослідження мінеральної щільності кісткової тканини з використанням кількісної
комп’ютерної томографії
Примітка:
Проводиться для встановлення діагнозу:
 та моніторингу втрати кісткової маси
 низької мінеральної щільності кісткової тканини

1985

Артрографія

59751-00 Артрографія
Включено:
Контрастування
Попередня звичайна (безконтрастна) рентгенограма

1986

Рентгенографія всієї кісткової системи

58306-00 Рентгенографія всієї кісткової системи
Обмежена рентгенографія всієї кісткової системи
Обстеження скелета
Включено: рентгенографія ≥ чотирьох відділів скелету

1988

Інша рентгенографія

59739-00 Рентгенографія венозних синусів грудної стінки
59739-01 Рентгенографія венозних синусів черевної стінки
59739-02 Рентгенографія венозних синусів заочеревинного простору
59739-03 Інша рентгенографія венозних синусів
Фістулографія

90903-00 Рентгенографія м’яких тканин, не класифікована в інших рубриках
90909-00 Рентгенографія іншої області

АНГІОГРАФІЯ
Виключено: цифрова субтракційна ангіографія (див. блоки [1992] до [1998])

1989

Артеріографія

59970-03 Периферична артеріографія
59970-04 Інша артеріографія
Виключено:
Магнітно-резонансна ангіографія (90902 [1991])
Те саме:
 аорти (59903 [1990])
 судин головного мозку (59970-02 [1990])
 коронарної артерії (38218 [668])
 периферичної артерії (59970-03 [1989])

1990

Інша ангіографія

11215-00 Фотографування сітківки 1 ока
Включено:
Внутрішньовенна ін’єкція контрастної речовини
Мультиекспозиція

11218-00 Фотографування сітківки обох очей
Включено:
Внутрішньовенна ін’єкція контрастної речовини
Мультиекспозиція

96188-00 Інше фотографування ока
Фотографування переднього сегмента ока
Включено:
Внутрішньовенна ін’єкція контрастної речовини
Мультиекспозиція
Одного або обох очей

59754-00 Лімфангiографія
Включено: з наступною рентгенографією

59970-02 Церебральна ангіографія
59903-03 Аортографія
Виключено: те саме з цифровою субтракційною ангіографією (див. блоки [1992],
[1994] та [1997])

59718-00 Флебографія
Венографія
Виключено: те саме за допомогою радіоізотопного діагностичного дослідження
(61465-00 [2005])

59970-00 Ангіографія, не класифікована в інших рубриках
1991

Магнітно-резонансна ангіографія
Включено: контрастне посилення (контрастування)

90902-00 Магнітно-резонансна ангіографія голови або шиї
90902-01 Магнітно-резонансна ангіографія верхньої кінцівки
90902-02 Магнітно-резонансна ангіографія грудної клітки
90902-03 Магнітно-резонансна ангіографія хребта
90902-04 Магнітно-резонансна ангіографія живота
90902-05 Магнітно-резонансна ангіографія таза
90902-06 Магнітно-резонансна ангіографія нижньої кінцівки
90902-07 Магнітно-резонансна ангіографія іншої ділянки тіла

ЦИФРОВА СУБТРАКЦІЙНА АНГІОГРАФІЯ [ЦСА]
Примітка: Цикл збору даних – ін’єкція контрастної речовини, збір даних та підготовка
друкованого документу

1992

Цифрова субтракційна ангіографія голови або шиї
Включено: аортографія
Кодуйте також, якщо здійснюється:
 селективна катетеризація (див. блок [1998])

60000-00 Цифрова субтракційна ангіографія голови та шиї, ≤ 3 циклів збору інформації
60000-01 Цифрова субтракційна ангіографія голови та шиї з ангіографією дуги аорти, ≤ 3
циклів збору інформації
60003-00 Цифрова субтракційна ангіографія голови та шиї, від 4 до 6 циклів збору
інформації
60003-01 Цифрова субтракційна ангіографія голови та шиї з ангіографією дуги аорти, від
4 до 6 циклів збору інформації
60006-00 Цифрова субтракційна ангіографія голови та шиї, від 7 до 9 циклів збору
інформації
60006-01 Цифрова субтракційна ангіографія голови та шиї з ангіографією дуги аорти, від
7 до 9 циклів збору інформації
60009-00 Цифрова субтракційна ангіографія голови та шиї, ≥ 10 циклів збору інформації
60009-01 Цифрова субтракційна ангіографія голови та шиї з ангіографією дуги аорти, ≥
10 циклів збору інформації
1993

Цифрова субтракційна ангіографія грудної клітки
Кодуйте також, якщо здійснюється:
 селективна катетеризація (див. блок [1998])

60012-00 Цифрова субтракційна ангіографія грудної клітки, ≤ 3 циклів збору інформації
60015-00 Цифрова субтракційна ангіографія грудної клітки, від 4 до 6 циклів збору
інформації
60018-00 Цифрова субтракційна ангіографія грудної клітки, від 7 до 9 циклів збору
інформації
60021-00 Цифрова субтракційна ангіографія грудної клітки, ≥ 10 циклів збору інформації
1994

Цифрова субтракційна ангіографія живота
Включено: аортографія
Кодуйте також, якщо здійснюється:

 селективна катетеризація (див. блок [1998])

60024-00 Цифрова субтракційна ангіографія живота, ≤ 3 циклів збору інформації
60027-00 Цифрова субтракційна ангіографія живота, від 4 до 6 циклів збору інформації
60030-00 Цифрова субтракційна ангіографія живота, від 7 до 9 циклів збору інформації
60033-00 Цифрова субтракційна ангіографія живота, ≥ 10 циклів збору інформації
1995

Цифрова субтракційна ангіографія верхньої кінцівки
Кодуйте також, якщо здійснюється:
 селективна катетеризація (див. блок [1998])

60036-00 Цифрова субтракційна ангіографія верхньої кінцівки, ≤ 3 циклів збору
інформації, однобічна
60036-01 Цифрова субтракційна ангіографія верхньої кінцівки, ≤ 3 циклів збору
інформації, двобічна
60039-00 Цифрова субтракційна ангіографія верхньої кінцівки, від 4 до 6 циклів збору
інформації, однобічна
60039-01 Цифрова субтракційна ангіографія верхньої кінцівки, від 4 до 6 циклів збору
інформації, двобічна
60042-00 Цифрова субтракційна ангіографія верхньої кінцівки, від 7 до 9 циклів збору
інформації, однобічна
60042-01 Цифрова субтракційна ангіографія верхньої кінцівки, від 7 до 9 циклів збору
інформації, двобічна
60045-00 Цифрова субтракційна ангіографія верхньої кінцівки, ≥ 10 циклів збору
інформації, однобічна
60045-01 Цифрова субтракційна ангіографія верхньої кінцівки, ≥ 10 циклів збору
інформації, двобічна
1996

Цифрова субтракційна ангіографія нижньої кінцівки
Кодуйте також, якщо здійснюється:
 селективна катетеризація (див. блок [1998])
Виключено: те саме з аортографією (див. блок [1997])

60048-00 Цифрова субтракційна ангіографія нижньої кінцівки, ≤ 3 циклів збору
інформації, однобічна
60048-01 Цифрова субтракційна ангіографія нижньої кінцівки, ≤ 3 циклів збору
інформації, двобічна

60051-00 Цифрова субтракційна ангіографія нижньої кінцівки, від 4 до 6 циклів збору
інформації, однобічна
60051-01 Цифрова субтракційна ангіографія нижньої кінцівки, від 4 до 6 циклів збору
інформації, двобічна
60054-00 Цифрова субтракційна ангіографія нижньої кінцівки, від 7 до 9 циклів збору
інформації, однобічна
60054-01 Цифрова субтракційна ангіографія нижньої кінцівки, від 7 до 9 циклів збору
інформації, двобічна
60057-00 Цифрова субтракційна ангіографія нижньої кінцівки, ≥ 10 циклів збору
інформації, однобічна
60057-01 Цифрова субтракційна ангіографія нижньої кінцівки, ≥ 10 циклів збору
інформації, двобічна
1997

Цифрова субтракційна ангіографія аорти та нижньої кінцівки
Включено: аортографія
Кодуйте також, якщо здійснюється:
 селективна катетеризація (див. блок [1998])

60060-00 Цифрова субтракційна ангіографія аорти та нижньої кінцівки, ≤ 3 циклів збору
інформації, однобічна
60060-01 Цифрова субтракційна ангіографія аорти та нижньої кінцівки, ≤ 3 циклів збору
інформації, двобічна
60063-00 Цифрова субтракційна ангіографія аорти та нижньої кінцівки, від 4 до 6 циклів
збору інформації, однобічна
60063-01 Цифрова субтракційна ангіографія аорти та нижньої кінцівки, від 4 до 6 циклів
збору інформації, двобічна
60066-00 Цифрова субтракційна ангіографія аорти та нижньої кінцівки, від 7 до 9 циклів
збору інформації, однобічна
60066-01 Цифрова субтракційна ангіографія аорти та нижньої кінцівки, від 7 до 9 циклів
збору інформації, двобічна
60069-00 Цифрова субтракційна ангіографія аорти та нижньої кінцівки, ≥ 10 циклів
збору інформації, однобічна
60069-01 Цифрова субтракційна ангіографія аорти та нижньої кінцівки, ≥ 10 циклів
збору інформації, двобічна
1998

Інша цифрова субтракційна ангіографія

60072-00 Цифрова субтракційна вибіркова артеріографія або венографія, 1 судина

Кодуйте спочатку:
 цифрову субтракційну ангіографію, за локалізацією (див. блоки [1992] до [1997])

60075-00 Цифрова субтракційна вибіркова артеріографія або венографія, 2 судини
Кодуйте спочатку:
 цифрову субтракційну ангіографію, за локалізацією (див. блоки [1992] до [1997])

60078-00 Цифрова субтракційна вибіркова артеріографія або венографія, 3 судини
Кодуйте спочатку:
 цифрову субтракційну ангіографію, за локалізацією (див. блоки [1992] до [1997])

59970-01 Цифрова субтракційна ангіографія, не класифікована в інших рубриках

РЕНТГЕНОСКОПІЯ
1999

Рентгеноскопія

▼0042
Виключено:
Те саме з:
 ангіографією (59970 [1990] та [1998])
 дослідженням піднебінно-глоткового комплексу (57939-00 [1967])
 рентгенографією грудної клітки (58506-00 [1974])

60503-00 Рентгеноскопія
Кодуйте також, якщо здійснюється:
 iнсуфляцiя повітря (59763-00 [1999])

59763-00 Iнсуфляцiя повітря під час рентгеноскопії
Кодуйте спочатку:
 рентгеноскопію (60503-00 [1999])

РАДІОІЗОТОПНА ДІАГНОСТИКА
▼0042
Радіоізотопне діагностичне дослідження
Радіоізотопне сканування
Включено: функціональне радіоізотопне дослідження
Виключено: магнітно-резонансна томографія [МРТ] (див. блок [2015])

2000

Радіоізотопне діагностичне дослідження головного мозку
Включено:
Введення:
 радіоактивного індикатора
 радіоактивного ізотопу
 радіонуклідів
Планарна візуалізація

61405-00 Дослідження головного мозку
гематоенцефалічний бар’єр

з

агентом,

що

не

проникає

через

Однофотонна емісійна комп’ютерна томографія [ОФЕКТ] головного мозку з агентом,
що не проникає через гематоенцефалічний бар’єр

61402-00 Дослідження перфузії головного мозку
комп’ютерною томографією [ОФЕКТ]

з

однофотонною

емісійною

Однофотонна емісійна комп’ютерна томографія [ОФЕКТ] головного мозку
Виключено:
Позитрон-емісійна томографія [ПЕТ] головного мозку (61559-00 [2000])
 з агентом, що не проникає через гематоенцефалічний бар’єр (61405-00 [2000])

61559-00 Позитрон-емісійна томографія [ПЕТ] головного мозку
Виключено:
Однофотонна емісійна комп’ютерна томографія [ОФЕКТ] головного мозку (61402-00
[2000])
 з агентом, що не проникає через гематоенцефалічний бар’єр (61405-00 [2000])

2001

Радіоізотопне діагностичне дослідження слізної протоки або слинної залози

61495-00 Дослідження слізної протоки
61372-00 Дослідження слинної залози
2002

Рiвноважна радіонуклідна вентрикулографія
Включено:
Планарна візуалізація
Однофотонна емісійна комп’ютерна томографія [ОФЕКТ]
Примітка: Інтервенція, описана в кодах 61316-00, 61317-00 та 61317-01 пов’язана з
використанням велотренажера або бігової доріжки та/або ін’єкцією лікарського засобу

61313-00 Рiвноважна радіонуклідна вентрикулографія
61314-00 Рiвноважна радіонуклідна вентрикулографія з дослідженням потоку крові під
час першого проходу
61314-01 Рiвноважна радіонуклідна вентрикулографія з дослідженням шунта серця
61316-00 Рiвноважна радіонуклідна вентрикулографія з інтервенцією
61317-00 Рiвноважна радіонуклідна вентрикулографія з інтервенцією та дослідженням
кровообігу під час першого проходу
61317-01 Рiвноважна радіонуклідна вентрикулографія з інтервенцією та дослідженням
шунта серця
2003

Дослідження перфузії міокарда
Включено: планарна візуалізація

Виключено: те саме за допомогою однофотонної емісійної комп’ютерної томографії
[ОФЕКТ] (61303, 61307-00 [2004])

61302-00 Дослідження перфузії міокарда під час навантаження
61302-01 Дослідження перфузії міокарда у стані спокою
61306-00 Комбіноване дослідження перфузії міокарда під час навантаження та у стані
спокою
90905-01 Позитрон-емісійна томографія [ПЕТ] міокарда
Включено:
Введення:
 радіоактивного індикатора
 радіоактивного ізотопу
 радіонуклідів

2004

Дослідження перфузії міокарда за допомогою однофотонної емісійної
комп’ютерної томографії [ОФЕКТ]
Включено: планарна візуалізація

61303-00 Дослідження перфузії міокарда під час навантаження за допомогою
однофотонної емісійної комп’ютерної томографії [ОФЕКТ]
61303-01 Дослідження перфузії міокарда у стані спокою за допомогою однофотонної
емісійної комп’ютерної томографії [ОФЕКТ]
61307-00 Комбіноване дослідження перфузії міокарда під час навантаження та у стані
спокою за допомогою однофотонної емісійної комп’ютерної томографії
[ОФЕКТ]
2005

Інше радіоізотопне діагностичне дослідження системи кровообігу

61320-00 Дослідження шунта серця
Виключено: те саме з рівноважною радіонуклідною вентрикулографією (61314-01,
61317-01 [2002])

61320-01 Дослідження кровообігу під час першого проходу
Виключено: те саме з рівноважною радіонуклідною вентрикулографією (61314-00,
61317-00 [2002])

61310-00 Променеве дослідження для виявлення інфаркту міокарда
Включено:
Планарна візуалізація
Однофотонна емісійна комп’ютерна томографія [ОФЕКТ]

61417-00 Динамічне дослідження кровообігу
Виключено:
Те саме з:

• дослідження кровотоку коронарної артерії (38241-00 [668])
 венографією (61465-00 [2005])
 дослідження кісткової тканини всього організму (61421-00, 61425-00 [2011])

61417-01 Кількісний аналіз об’єму крові у певній ділянці
61465-00 Радіоізотопна венографія
61499-00 Візуалізація внутрішньоартеріальної перфузії
61469-00 Лімфосцинтіграфія
2006

Дослідження перфузії або вентиляції легень
Включено:
Планарна візуалізація
Однофотонна емісійна комп’ютерна томографія [ОФЕКТ]

61328-00 Дослідження перфузії легень
61340-00 Дослідження вентиляції легень
Включено:
Те саме з використанням:
 аерозолю
 Technegas
 ксенону

61348-00 Дослідження перфузії та вентиляції легень
Включено:
Те саме з використанням:
 аерозолю
 Technegas
 ксенону

2007

Радіоізотопне діагностичне дослідження шлунково-кишкового тракту

61376-00 Дослідження кліренсу стравоходу
61373-00 Дослідження гастроезофагального рефлюксу
61381-00 Дослідження евакуації вмісту шлунка
61383-00 Комбіноване дослідження евакуації зі шлунка рідини та твердої їжі
61364-00 Дослідження кишкової кровотечі
61368-00 Дослідження дивертикулу Меккеля
61384-00 Дослідження транзиту радіоізотопу по кишковому тракту
2008

Радіоізотопне діагностичне дослідження нирок

61386-00 Дослідження нирок
Дослідження вихідного стану нирок
Включено:
Комп’ютерний аналіз
Перфузія
Рентгенограма нирки
Виключено: те саме кіркової речовини нирки (61386-01, 61387-00 [2008])

61389-00 Дослідження нирок з попереднім введенням діуретичного засобу або
інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту [АПФ]
Дослідження вихідного стану нирок з попереднім введенням діуретичного засобу або
інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту [АПФ]

61390-00 Дослідження нирок з наступним введенням
проведенням другого дослідження нирок

діуретичного

засобу

та

Дослідження вихідного стану нирок з наступним введенням діуретичного засобу та
проведенням другого дослідження нирок

61386-01 Дослідження кіркової речовини нирки
Включено: планарна візуалізація

61387-00 Дослідження кіркової речовини нирки за допомогою однофотонної емісійної
комп’ютерної томографії [ОФЕКТ]
61393-00 Комбіноване обстеження та дослідження нирок
Комбіноване обстеження та дослідження нирок після провокації інгібіторами
ангіотензинперетворюючого ферменту [АПФ] та дослідження вихідного стану нирок

2009

Локалізоване радіоізотопне діагностичне дослідження кісток
Включено:
Дослідження:
 кровообігу
 пулу крові
Виключено: те саме суглоба (61446-01, 61449-01 [2010])

61446-00 Локалізоване дослідження кістки
61449-00 Локалізоване дослідження кістки за допомогою однофотонної емісійної
комп’ютерної томографії [ОФЕКТ]
61445-00 Локалізоване дослідження кісткового мозку
2010

Локалізоване радіоізотопне діагностичне дослідження суглобів
Включено:
Дослідження:
 кровообігу
 пулу крові

61446-01 Локалізоване дослідження суглоба

61449-01 Локалізоване дослідження суглоба за допомогою однофотонної емісійної
комп’ютерної томографії [ОФЕКТ]
2011

Радіоізотопне
організму

діагностичне

дослідження

кісткової

тканини

всього

61421-00 Дослідження кісткової тканини всього організму
Включено:
Дослідження:
 кровообігу
 пулу крові

61425-00 Дослідження кісткової тканини всього організму за допомогою однофотонної
емісійної комп’ютерної томографії [ОФЕКТ]
Включено:
Дослідження:
 кровообігу
 пулу крові
61441-00 Дослідження кісткового мозку всього організму
2012

Радіоізотопне діагностичне дослідження всього організму
Виключено: кісткового мозку всього організму (61421-00, 61425-00, 61441-00 [2011])

61426-00 Дослідження всього організму з використанням йоду
Включено: введення тиреотропін-альфа

61429-00 Дослідження всього організму з використанням галію
61430-00 Дослідження всього організму з використанням галію за допомогою
однофотонної емісійної комп’ютерної томографії [ОФЕКТ], 1 ділянка тіла
61442-00 Дослідження всього організму з використанням галію за допомогою
однофотонної емісійної комп’ютерної томографії [ОФЕКТ], ≥ 2 ділянок тіла
61437-00 Дослідження всього організму з використанням талію
61438-00 Дослідження всього організму з використанням талію за допомогою
однофотонної емісійної комп’ютерної томографії [ОФЕКТ]
61433-00 Дослідження всього організму з використанням мічених технецієм клітин
61434-00 Дослідження всього організму з використанням мічених технецієм клітин та
однофотонної емісійної комп’ютерної томографії [ОФЕКТ]
61523-00 Дослідження всього організму за допомогою позитрон-емісійної томографії
[ПЕТ]
Включено:
Введення:

 фтордеоксиглюкози (ФДГ)
 радіоактивного індикатора
 радіоактивного ізотопу
 радіонуклідів
Планарна візуалізація

2013

Локалізоване радіоізотопне діагностичне дослідження
Виключено:
Те саме:
 кісток (61446-00, 61449-00 [2009])
 суглобів (61446-01, 61449-01 [2010])

61450-00 Локалізоване дослідження з використанням галію
61453-00 Локалізоване дослідження з використанням галію за допомогою однофотонної
емісійної комп’ютерної томографії [ОФЕКТ]
61454-00 Локалізоване дослідження з використанням мічених технецієм клітин
61457-00 Локалізоване дослідження з використанням мічених технецієм клітин та
однофотонної емісійної комп’ютерної томографії [ОФЕКТ]
61458-00 Локалізоване дослідження з використанням талію
61461-00 Локалізоване дослідження з використанням талію за допомогою однофотонної
емісійної комп’ютерної томографії [ОФЕКТ]
90905-03 Локалізоване дослідження не класифіковане в інших рубриках, за допомогою
позитрон-емісійної томографії [ПЕТ]
Включено:
Введення:
 радіоактивного індикатора
 радіоактивного ізотопу
 радіонуклідів
Планарна візуалізація

2014

Інші радіоізотопні діагностичні дослідження

61352-00 Дослідження печінки та селезінки з використанням колоїдного розчину та
планарною візуалізацією
Виключено: те саме за допомогою однофотонної емісійної комп’ютерної томографії
[ОФЕКТ] (61353-00 [2014])

61353-00 Дослідження печінки та селезінки з використанням колоїдного розчину та за
допомогою однофотонної емісійної комп’ютерної томографії [ОФЕКТ]
Включено: планарна візуалізація

61356-00 Дослідження печінки за допомогою еритроцитів
61356-01 Дослідження селезінки за допомогою еритроцитів

61360-00 Дослідження печінки та жовчовивідних шляхів
61361-00 Дослідження печінки та жовчовивідних шляхів з кількісною оцінкою після
візуалізації вихідного стану
61369-00 Дослідження з використанням октреотиду, міченого радіоактивним індієм
Включено: сцинтиграфія з радіоактивним октреотидом

61473-00 Дослідження щитоподібної залози
Включено: вимірювання поглинання

61480-00 Дослідження прищитоподібної залози
61484-00 Дослідження надниркової залози
61485-00 Дослідження надниркової залози за допомогою однофотонної емісійної
комп’ютерної томографії [ОФЕКТ]
61397-00 Радіоізотопна цистоуретерографія
Пряма радіоізотопна цистографія

90907-00 Непряма радіоізотопна цистографія
61413-00 Дослідження прохідності шунта для забезпечення відтоку спинномозкової
рідини
61409-00 Дослідження циркуляції спинномозкової рідини
61499-01 Дослідження шунта Левіна
Дослідження перітонео-венозного шунта

61401-00 Дослідження яєчок
90910-00 Радіоізотопне діагностичне дослідження іншої ділянки або органу
Цистернографія

МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФІЯ [МРТ]
2015

Магнітно-резонансна томографія

▼0042
90901-00 Магнітно-резонансна томографія головного мозку
Виключено: функціональна магнітно-резонансна томографія головного мозку (9090109 [2015])

90901-09 Функціональна магнітно-резонансна томографія головного мозку
90901-01 Магнітно-резонансна томографія голови

Включено:
Обличчя
Очної ямки
Пазух (решітчастого лабіринту) (лобної) (придаткових носа) (клиновидних)
Кісток черепа
Виключено:
Те саме головного мозку:
 функціональна (90901-09 [2015])
 БДВ (90901-00 [2015])

90901-02 Магнітно-резонансна томографія шиї
Виключено: те саме шийного відділу хребта (90901-03 [2015])

90901-03 Магнітно-резонансна томографія хребта
Включено: спинного мозку

90901-04 Магнітно-резонансна томографія грудної клітки
Включено: серця

90901-10 Магнітно-резонансна томографія молочної залози
90901-05 Магнітно-резонансна томографія живота
90901-06 Магнітно-резонансна томографія таза
Включено:
Сечового міхура
Передміхурової залози
Прямої кишки

90901-07 Магнітно-резонансна томографія кінцівки
90901-08 Магнітно-резонансна томографія іншої ділянки тіла
Включено: кровопостачання кісткового мозку

ІНШІ ПОСЛУГИ ДІАГНОСТИЧНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ
2016

Інші послуги діагностичної візуалізації

90904-00 Термографія, не класифікована в інших рубриках
Виключено: термографія молочної залози з рентгенографією (59300-01, 59303-01
[1973])

ДОДАТОК A
ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ
НАЙМЕНУВАНЬ MBS, НЕ ВКЛЮЧЕНИХ ДО АКМІ
Цей додаток призначений для позначення пунктів MBS, які були зіставлені з
кодами АКМІ.

У першій колонці представлені пункти MBS станом на липень 2015 року (за
винятком пунктів оновлення офтальмології).
Колонка 2 представляє код АКМІ, який є «найкращим відповідником» для
пункту MBS у колонці 1.
Зауважте, що існують поняття MBS, які не використовуються в структурі
АКМІ, наприклад, консультації, візити за викликом (пункти 1-10999).
У стовпці 2 це позначено «Відп. код АКМІ».
У Додатку B перелічені всі коди АКМІ, деякі з яких містять неактивні
пункти MBS.

MBS пункт
1 - 10999
11004
11005
11203
11206
11209
11212
11222
11225
11237
11241
11242
11243
11244
11318
11327
11330
11509
11601
11627
11701
11702
11823
12200
12201
12206
12207
12210
12213
12215
12217
12250
12312
12315
12318
12321
12323
12324
12527
13015
13030
13103
13201
13202
13210
13218
13292
13309
13318
13503
13600
13603
13604
13606

Відп. код АКМІ
відсутній
11003
11003
недійсний '12
недійсний '01
недійсний '01
недійсний '12
11221
11224
відсутній
11240
11240
11240
55030
11315
11324
11324
11506
недійсний '02
11600
11700
11700
11820
відсутній
відсутній
недійсний '97
12203
12203
12203
12203
12203
12203
12306
12306
12309
12306
12306
недійсний '97
12524
13020
13020
13100
13200
13200
13200
13215
13290
13306
13815
13500
недійсний '01
недійсний '01
недійсний '01
недійсний '01

MBS пункт
13609
13612
13703
13830
13845
13847
13848
13854
13857
13870
13873
13876
13879
13881
13885
13888
13915
13918
13921
13924
13927
13930
13933
13936
13945
13948
14103
14109
14112
14115
14118
14120
14122
14124
14126
14128
14130
14132
14201
14202
14209
14215
14218
14221
14224
14227
14230
14233
14236
14239
14242
14245
15006
15009

Відп. код АКМІ
недійсний '01
недійсний '01
13706
39015
недійсний '05
38362
38362
13851
13882
відсутній
відсутній
відсутній
недійсний '05
13882
відсутній
відсутній
відсутній
відсутній
відсутній
відсутній
відсутній
відсутній
відсутній
відсутній
13939
відсутній
недійсний '04
14106
14106
14106
14106
недійсний '04
недійсний '04
14106
недійсний '04
недійсний '04
недійсний '04
недійсний '04
90660
90660
18292
31587
13939
13939
93341
13939
39125
39126
39127
39133
39127
відсутній
15000
15003

MBS пункт
15106
15109
15112
15115
15211
15214
15215
15218
15221
15227
15230
15233
15236
15242
15245
15248
15251
15257
15260
15263
15266
15272
15307
15308
15315
15316
15323
15324
15328
15331
15332
15335
15336
15345
15348
15354
15357
15360
15363
15512
15513
15515
15541
15553
15559
15562
15700
15705
15710
15800
15850
16000
16006
16399 16636

Відп. код АКМІ
15100
15103
15100
15103
15224
15239
15224
15224
15224
15224
15239
15239
15239
15239
15254
15254
15254
15254
15269
15269
15269
15269
15303
15304
15311
15312
15319
15320
15327
15327
15327
15327
15327
15342
15342
15342
15342
недійсний '11
недійсний '11
15509
15500
15509
недійсний '11
15550
15556
15556
15000
15003
15003
15536
15500
недійсний '97
16009
відсутній

MBS пункт

Відп. код АКМІ

17500
17503
17506
17603 - 17690
17701 - 18212
18213
18219
18222
18225
18226
18227
18232
18350
18351
18352
18353
18354
18356
18358
18361
18362
18364
18365
18368
18369
18371
18372
18373
18374
18375
18377
18379
20100-21997
22001
22002
22012
22014
22015
22018
22020
22025
22030
22031
22035
22036
22040
22045
22050
22051
22070
22900 - 30001
30003
30006
30009

недійсний '97
недійсний '01
недійсний '01
відсутній
недійсний '01
відсутній
18216
18216
18216
18216
18216
18216
18360
18360
недійсний '15
18360
18360
недійсний '14
недійсний '14
18360
18360
недійсний '15
18360
41870
18370
недійсний '15
18370
недійсний '15
18370
36851
18360
36851
відсутній
13709
13706
11600
11600
13818
11503
13815
13842
недійсний '05
18216
недійсний '05
18216
18270
18278
18254
55118
38588
відсутній
30010
30014
30010

MBS
пункт
30013
30024
30038
30041
30042
30045
30048
30049
30067
30074
30078
30090
30102
30106
30110
30187
30196
30197
30202
30203
30210
30214
30219
30222
30232
30246
30251
30265
30282
30299
30302
30303
30309
30318
30324
30325
30328
30333
30337
30338
30339
30340
30341
30342
30343
30344
30345
30346
30347
30348
30349
30350
30351
30352

Відп. код АКМІ

MBS пункт

Відп. код АКМІ

30014
30023
30026
30029
30029
30032
30035
30035
30068
30075
30075
38418
30103
30107
30111
30186
30195
30195
30195
30195
30207
30213
30223
недійсний '00
30235
52148
30250
30266
30283
30300
30300
30300
30308
38448
36500
недійсний '98
недійсний '98
недійсний '00
недійсний '00
недійсний '00
недійсний '02
недійсний '02
недійсний '00
недійсний '00
недійсний '02
недійсний '02
недійсний '00
недійсний '00
недійсний '02
недійсний '02
недійсний '00
недійсний '00
недійсний '02
недійсний '02

30353
30354
30355
30356
30358
30359
30360
30361
30363
30364
30366
30367
30369
30370
30372
30376
30379
30387
30388
30391
30400
30427
30428
30430
30437
30441
30446
30470
30488
30506
30508
30526
30538
30539
30542
30544
30547
30548
30551
30553
30556
30557
30574
30590
30594
30599
30612
30616
30620
30621
30634
30638
30656
30659

недійсний '00
недійсний '02
недійсний '02
недійсний '00
недійсний '02
недійсний '00
недійсний '02
недійсний '02
недійсний '02
недійсний '02
недійсний '02
недійсний '02
недійсний '02
недійсний '02
недійсний '02
30378
30378
30375
відсутній
30390
34528
30415
30418
30421
30436
55036
30443
недійсний '00
30487
30505
30505
30521
30536
30536
30541
30541
30545
30545
30550
30550
30554
30554
30571
30589
30593
30597
30614
30617
30617
30617
30635
30641
30653
30653

MBS пункт

Відп. код АКМІ

30660
30675
30680
30682
30684
30686
30687
30690
30692
30694
30696
30710
31001
31002
31200
31210
31215
31220
31225
31240
31250
31255
31256
31257
31258
31260
31261
31262
31263
31265
31266
31267
31268
31270
31271
31272
31273
31275
31276
31277
31278
31280
31281
31282
31283
31285
31286
31287
31288
31290
31291
31292
31293
31295

30653
30676
30473
30478
30478
30478
30478
30688
30688
30688
30688
41898
31000
31000
31205
31205
31205
31205
31205
31235
31205
31230
31230
31230
31230
31230
31230
31230
31230
31235
31235
31235
31235
31235
31235
31235
31235
31235
31235
31235
31235
31205
31205
31205
31205
31205
31205
31205
31205
31205
31205
31205
31205
31235

MBS
пункт
31300
31305
31310
31315
31320
31325
31330
31335
31345
31355
31403
31406
31420
31426
31429
31432
31438
31450
31452
31454
31456
31458
31460
31464
31468
31472
31503
31506
31509
31512
31519
31521
31525
31527
31530
31539
31542
31545
31569
31572
31575
31578
31581
31584
32018
32021
32042
32045
32046
32054
32057
32063
32066
32072

Відп. код АКМІ

MBS пункт

Відп. код АКМІ

31230
31230
31235
31235
31235
31205
31205
31205
31230
31350
31400
31400
30075
недійсний '98
недійсний '98
недійсний '98
недійсний '98
30393
30393
30390
30473
30473
30481
30527
30601
30460
31500
31500
31500
31500
31518
недійсний '14
31524
недійсний '14
31548
31500
31536
31500
30511, недійсний '13
30512, недійсний '13
30511, недійсний '13
30511, недійсний '13
30512, недійсний '13
30514, недійсний '13
32015
32015
32039
32039
32039
32051
32051
32060
32060
32075

32102
32103
32104
32106
32108
32115
32129
32139
32145
32150
32156
32168
32175
32180
32209
32212
32213
32214
32215
32216
32217
32218
32501
32505
32511
32517
32522
32523
32526
32710
32711
32769
33106
33119
33545
34503
34527
34815
34827
34830
35100
35103
35200
35300
35304
35305
35306
35310
35327
35335
35338
35341
35344
35347

32099
32099
32105
32105
32105
32114
32126
32138
32142
відсутній
відсутній
32171
32174
32177
32203
90344
36663
39134
36665
36664
39134
36667
32500
недійсний '98
32508
32514
32520
32520
32520
32708
32708
32766
недійсний '97
33116
33548
34509
34528
34812
34824
34833
30023
відсутній
59970
35303
недійсний '05
недійсний '05
35309
недійсний '05
35324
недійсний '05
недійсний '05
недійсний '05
недійсний '05
недійсний '05

MBS пункт

Відп. код АКМІ

35350
35353
35356
35361
35362
35363
35400
35402
35404
35406
35408
35410
35502
35508
35512
35516
35517
35526
35542
35545
35562
35564
35567
35575
35576
35578
35579
35580
35583
35584
35587
35590
35593
35600
35602
35605
35612
35613
35616
35617
35626
35627
35635
35636
35639
35641
35644
35645
35648
35676
35683
35687
35691
35700

недійсний '05
недійсний '05
недійсний '05
35360
35360
35360
недійсний '11
недійсний '11
15521
35321
35321
35321
35503
35507
35513
35513
35513
35527
35539
35539
35561
35561
недійсний '05
недійсний '97
недійсний '05
35577
недійсний '97
недійсний '05
недійсний '97
недійсний '05
недійсний '05
недійсний '05
недійсний '05
недійсний '05
35599
35599
35611
35611
35622
35618
35630
35630
35634
35623
35640
35637
35608
35608
35647
35677
35684
35688
35688
35697

MBS
пункт
35706
35709
35712
35716
35754
35756
36502
36506
36509
36532
36567
36576
36603
36630
36636
36642
36648
36666
36668
37026
37042
37202
37206
37208
37219
37220
37230
37233
37245
37341
37343
37351
37622
37806
38220
38222
38225
38228
38231
38234
38237
38241
38243
38246
38250
38253
38259
38272
38273
38274
38278
38281
38284
38293

Відп. код АКМІ

MBS пункт

Відп. код АКМІ

35703
35703
35713
35717
35753
35653
відсутній
36503
36503
36531
36564
36537
36600
36627
36633
36639
36645
39134
39134
37008
35599
37201
37203
37207
37218
15338
37203
37203
37207
37340
37342
37342
37623
37803
38215
38215
38215
38215
38215
38218
38218
38215
38215
38218
недійсний '98
недійсний '98
недійсний '98
38742
38700
38751
недійсний '05
недійсний '05
недійсний '05
38518

38321
38324
38327
38330
38356
38365
38400
38403
38406
38409
38410
38412
38449
38455
38462
38468
38469
38478
38496
38498
38501
38504
38506
38521
38524
38530
38533
38536
38574
38606
38643
38703
38709
38718
38724
38730
38736
38743
38809
38812
39018
39128
39654
39656
40301
40306
40321
40324
40327
40800
40850
40851
40852
40854

недійсний '11
недійсний '11
недійсний '11
недійсний '11
38350
38353
недійсний '05
недійсний '05
недійсний '05
недійсний '05
недійсний '05
недійсний '05
38447
38453
38464
38466
38466
38477
38500
38497
38500
38503
38507
недійсний '05
недійсний '05
недійсний '98
недійсний '98
недійсний '98
недійсний '98
недійсний '05
38647
38700
38706
38715
38721
38727
38733
недійсний '05
38806
38418
39015
39127
39653
39653
40300
відсутній
48648
48654
48654
40801
40709
40709
39134
40709

MBS пункт

Відп. код АКМІ

40856
40858
40860
40862
41515
41524
41576
41578
41579
41602
41603
41604
41605
41662
41665
41698
41788
41792
41793
41796
41800
41820
41846
41858
41883
41892
41901
42510
42524
42560
42566
42578
42610
42611
42621
42632
42651
42659
42667
42670
42702
42716
42722
42728
42737
42741
42744
42767
42771
42783
42785
42786
42788
42789

39135
40709
40709
39109
41512
41512
41575
41575
41575
недійсний '02
45794
45797
недійсний '02
41668
41668
41701
41789
41789
41789
41797
41801
41832
41849
41861
недійсний '99
41898
90163
42509
42527
недійсний '13
42569
недійсний '06
42614
42615
42622
42638
42650
недійсний '13
90066
недійсний '97
42698
42698
недійсний '12
недійсний '13
недійсний '13
42740
42749
90074
недійсний '13
42782
42764
42764
42734
42734

MBS
пункт
42792
42794
42797
42800
42803
42808
42811
42818
42821
42842
42851
43021
43022
43023
43500
43503
43506
43509
43512
43515
43518
43521
43524
43804
43813
43816
43819
43822
43825
43828
43831
43834
43840
43846
43849
43858
43861
43933
43936
43939
43951
43954
43957
43960
43981
43984
43990
43996
43999
44102
44105
44108
44111
44114

Відп. код АКМІ

MBS пункт

Відп. код АКМІ

42791
90068
недійсний '13
недійсний '98
недійсний '98
42764
42809
42809
Відсутній
42836
42848
42809
42809
43021
відсутній
відсутній
відсутній
відсутній
відсутній
відсутній
відсутній
39906
43022
32003
30375
30375
43993
30375
30375
32003
30373
32003
43837
43843
30375
30293
38438
30375
32003
30403
30527
30527
30527
32123
30373
36528
32030
43993
відсутній
32078
32132
30609
30615
30609

44130
44133
44136
44324
44337
44341
44342
44345
44346
44349
44350
44353
44354
44357
44359
45000
45006
45012
45020
45035
45203
45207
45209
45212
45215
45218
45240
45419
45421
45424
45427
45430
45433
45436
45461
45462
45465
45466
45469
45472
45475
45478
45481
45484
45489
45490
45491
45492
45493
45501
45504
45505
45521
45543

відсутній
50402
47915
недійсний '99
недійсний '99
недійсний '99
44338
недійсний '99
44338
недійсний '99
44338
недійсний '99
44338
недійсний '99
44358
45009
45003
45009
45019
45033
45206
45200
45221
45224
45221
45224
45239
недійсний '99
недійсний '99
недійсний '99
недійсний '99
недійсний '99
недійсний '99
недійсний '99
45460
45460
45464
45464
45468
45471
45474
45477
45480
45483
45488
45488
45488
45488
45488
45502
45502
45502
недійсний '98
недійсний '01

MBS пункт

Відп. код АКМІ

45544
45551
45553
45554
45555
45557
45558
45559
45561
45564
45565
45569

недійсний '01
45548
45552
45552
45552
45556
45556
45556
45502
45562
45562
30178
недійсний '06
45584
45638
недійсний '98
недійсний '98
недійсний '98
недійсний '98
недійсний '98
недійсний '98
недійсний '98
недійсний '98
недійсний '98
недійсний '98
недійсний '98
31205
31205
31205
31350
31350
31350
31350
відсутній
39906
39906
47920
45831
45831
45837
50115
45791
45861
50130
52034
52141
30068
45200
45400
52337
52420
52824

45585
45639
45719
45722
45725
45728
45734
45737
45740
45743
45746
45749
45764
45801
45803
45805
45807
45809
45811
45813
45815
45817
45819
45821
45833
45835
45839
45851
45853
45859
45879
45882
45885
45888
45891
45894
45897
45900
45939

MBS
пункт
45978
45981
45984
45987
45990
45993
45996
46325
46459
46462
46468
46471
46474
46477
46513
47015
47369
47372
47375
47411
47414
47417
47420
47435
47438
47441
47474
47477
47504
47507
47510
47565
47642
47645
47648
47651
47654
47657
47678
47681
47703
47714
47723
47729
47735
47780
47783
47903
47904
47924
47951
48603

Відп. код АКМІ

MBS пункт

Відп. код АКМІ

53403
53410
53424
53425
53427
53429
47756
46324
відсутній
відсутній
46465
46465
46465
46465
46516
47009
47360
47363
47366
47426
47429
47426
47429
47426
47426
47432
47483
47483
47501
47501
47501
47566
47633
47636
47639
47633
47636
47639
47672
47684
відсутній
47711
47720
47726
відсутній
47786
47789
47963
47906
47927
47948
48600

48612
48613
48615
48618
48621
48624
48627
48630
48632
48640
48663
48666
48672
48675
48692
48693
48694
48933
49309
49321
49336
49348
49351
49354
49357
49506
49536
49559
49863
49878
50125
50201
50209
50233
50236

48642
48642
50616
50620
48660
48669
48642
відсутній
48660
48642
48660
48660
48669
48669
48691
48691
48691
48930
49312
49318
49333
недійсний '01
недійсний '01
недійсний '01
недійсний '01
49503
49539
49558
49860
відсутній
50124
50200
50206
44334,44373
44334,44367,
44370
відсутній
50321
50321
50115
50115
47048
недійсний '05
47051
47540
50375
50378
47012
49569
50203
50450
50455

50239
50315
50318
50330
50348
50349
50350
50351
50353
50381
50384
50408
50420
50426
50451
50456

45945
45975

53203
53400

48606
48609

48642
недійсний '06

50460
50461

50455
50455

MBS пункт

Відп. код АКМІ

Відп. код АКМІ

MBS пункт

Відп. код АКМІ

50465
50466
50471
50476
50500
50504
50508
50512
50516
50520
50524
50528
50532
50536
50540
50544
50548
50552
50556
50560
50564
50568
50572
50576
50580
50584
50588
50600
50604
50608
50612
50624
50628
50632
50636
50640
50644
50650
50654
50658
51268
51300
51303
51306
51309
51312
51315
51318
51700
51703
51800
51803

50455
50455
50470
50475
47363
47366
47363
47366
47381
47384
47385
47386
47390
47393
47399
47405
47408
47072
47429
47447
47450
47456
47459
47516
47549
47566
47566
48600
48642
48642
48642
48660
48669
48642
40335
48660
48651
47048
47540
47048
31423
відсутній
відсутній
відсутній
відсутній
відсутній
відсутній
відсутній
відсутній
відсутній
відсутній
відсутній

MBS
пункт
51904
51906
52000
52001
52003
52006
52009
52010
52012
52015
52018
52021
52024
52025
52027
52030
52031
52033
52036
52039
52042
52045
52048
52051
52054
52055
52056
52057
52058
52059
52060
52061
52062
52063
52064
52066
52069
52072
52073
52075
52078
52081
52084
52087
52090
52092
52094
52095
52097
52098
52099
52105

30168
30171
30032
недійсний '97
30035
30032
30035
30052
30061
30064
30068
45799
30071
30075
30075
30099
недійсний '01
30103
31205
31205
31205
31350
31350
31350
31350
30223
30223
30223
30223
30225
30229
30235
30235
30241
47900
30256
30259
30262
30269
30266
30272
30278
30281
30283
відсутній
39906
39906
47920
47948
47948
52102
47930

52111
52114
52117
52123
52126
52129
52130
52131
52132
52133
52135
52136
52137
52138
52144
52147
52150
52152
52154
52156
52158
52160
52166
52168
52170
52172
52174
52176
52180
52182
52184
52186
52300
52303
52306
52309
52312
52315
52318
52319
52320
52321
52330
52333
52336
52339
52342
52345
52348
52351
52354
52357

45668
45605
45602
45599
45596
45597
48239
48242
41881
41884
30058
недійсний '01
недійсний '01
41707
30068
41910
недійсний '01
недійсний '01
недійсний '01
недійсний '01
30255
недійсний '01
недійсний '01
недійсний '01
недійсний '01
недійсний '01
недійсний '01
недійсний '01
30075
50203
50206
50206
45200
45200
45200
45400
45439
45451
47726
47726
недійсний '01
45051
45714
45707
45710
45713
45720
45723
45726
45729
45735
45738

51900
51902

30035
30055

52106
52108

45823
45665

52360
52363

45731
45732

MBS пункт

Відп. код АКМІ

52366
52369
52372
52375
52378
52379
52380
52382
52424
52430
52432
52434
52440
52442
52444
52446
52448
52450
52452
52454
52456
52458
52460
52470
52476
52478
52480
52482
52484
52600
52603
52606
52609
52612
52615
52618
52621
52624
52626
52627
52630
52633
52636
52800
52803
52806
52809
52812
52815
52818
52821
52826
52828
52830

45741
45744
45747
45752
45761
45647
45753
45754
45018
45500
недійсний '01
недійсний '01
45677
45680
45683
45686
недійсний '01
45692
45695
недійсний '01
45701
45704
45716
недійсний '01
недійсний '01
недійсний '01
45656
45675
45676
45825
45827
45829
45831
45831
45831
45837
45837
45841
45843
45845
45847
45845
45847
39330
39312
39324
39327
39306
39309
39321
39315
39100
39300
39303

MBS
пункт
52832
53000
53003
53004
53006
53007
53009
53012
53015
53016
53017
53018
53019
53050
53052
53054
53056
53058
53060
53062
53064
53066
53068
53070
53200
53206
53209
53212
53215
53218
53220
53221
53224
53225
53226
53227
53230
53233
53236
53239
53242
53406
53409
53411
53412
53413
53414
53415
53416
53418
53419
53422
53423
53439

Відп. код АКМІ

MBS пункт

Відп. код АКМІ

39318
41701
41701
41704
41710
недійсний '01
41716
41719
41722
41671
41672
недійсний '00
45849
недійсний '01
41761
41764
41653
41656
41674
41677
41680
недійсний '01
41689
41692
47000
50115
45788
45791
45855
45857
45861
45861
45863
45865
45867
45869
45871
45873
45875
45877
50130
47753
47756
47762
47765
47768
47771
47774
47777
47786
47789
47786
47789
47756

53453
53455
53458
53459
53460
53600
53700
53702
53704
53706
55005
55007
55008
55010
55011
55013
55014
55016
55017
55019
55020
55022
55023
55025
55026
55029
55031
55033
55034
55035
55037
55039
55040
55041
55042
55043
55044
55045
55046
55047
55049
55050
55051
55052
55053
55054
55055
55057
55058
55059
55060
55061
55062
55063

45590
45593
відсутній
47738
47741
12000
18234
18236
18238
18292
55028
55028
55030
55030
55032
55032
55036
55036
55038
55038
недійсний '14
недійсний '14
55048
недійсний '14
недійсний '14
55028
55030
55032
недійсний '00
недійсний '00
55036
55038
недійсний '00
недійсний '00
недійсний '00
недійсний '00
недійсний '14
недійсний '14
недійсний '00
недійсний '00
55048
недійсний '00
недійсний '00
недійсний '00
недійсний '00
відсутній
недійсний '99
недійсний '97
недійсний '00
55070
55070
55070
55070
55084

MBS пункт

Відп. код АКМІ

55064
55067
55068
55069
55073
55079
55085
55102
55105
55112
55116
55117
55119
55120
55121
55122
55123
55125
55130
55131
55136
55204
55207
55210
55220
55221
55222
55223
55224
55226
55227
55228
55229
55230
55232
55233
55234
55235
55236
55237
55240
55242
55245
55246
55247
55250
55254
55256
55258
55260
55262
55263
55264
55265

55084
55065
55065
55065
55070
55076
55084
недійсний '00
недійсний '00
недійсний '01
55113
55113
55113
55113
55113
11712
11712
55118
55118
55118
55118
недійсний '97
недійсний '97
недійсний '97
55238
55238
55238
55248
55248
55274
55276
55278
55280
55282
55284
55292
недійсний '97
55294
55244
недійсний '97
недійсний '01
недійсний '01
недійсний '01
55244
недійсний '01
недійсний '01
недійсний '01
недійсний '02
недійсний '01
недійсний '01
недійсний '02
недійсний '01
недійсний '02
недійсний '01

MBS
пункт
55266
55268
55270
55272
55277
55279
55288
55290
55296
55303
55601
55603
55604
55701
55702
55703
55704
55705
55706
55707
55708
55709
55710
55711
55712
55713
55714
55715
55716
55717
55718
55719
55720
55721
55722
55723
55724
55725
55726
55727
55728
55730
55731
55732
55733
55734
55735
55736
55737
55739
55759
55760
55762
55763

Відп. код АКМІ

MBS пункт

Відп. код АКМІ

недійсний '02
недійсний '01
недійсний '02
недійсний '01
недійсний '02
недійсний '02
недійсний '02
недійсний '02
55244
недійсний '98
55600
55600
55600
55700
55700
55700
55700
55700
55700
55700
55700
55700
55700
55700
55700
55700
55700
55700
55700
55700
55700
55700
55700
55700
55700
55700
55700
55700
55700
55700
недійсний '06
55700
недійсний '14
недійсний '14
недійсний '14
недійсний '14
55065
55065
55065
55065
55700
55700
55700
55700

55764
55765
55766
55767
55768
55769
55770
55771
55772
55773
55774
55775
55801
55802
55803
55805
55806
55807
55809
55810
55811
55813
55814
55815
55817
55818
55819
55820
55821
55822
55823
55825
55826
55827
55829
55830
55831
55833
55834
55835
55837
55838
55839
55840
55841
55842
55843
55846
55847
55848
55849
55850
55851
55853

55700
55700
55700
55700
55700
55700
55700
55700
55700
55700
55700
55700
55800
55800
55800
55804
55804
55804
55808
55808
55808
55812
55812
55812
55816
55816
55816
55816
55816
55816
55816
55824
55824
55824
55828
55828
55828
55832
55832
55832
55836
55836
55836
відсутній
55836
55836
55836
55844
55844
відсутній
відсутній
відсутній
відсутній
55852

MBS пункт

Відп. код АКМІ

55854
55855
56025
56026
56033
56039
56041
56047
56050
56053
56056
56059
56062
56068
56070
56076
56141
56147
56210
56216
56227
56228
56229
56230
56231
56232
56235
56236
56237
56238
56239
56240
56250
56256
56259
56341
56347
56441
56447
56449
56452
56541
56547
56551
56552

55852
55852
відсутній
відсутній
недійсний '00
недійсний '00
56001
56007
56010
56013
56016
недійсний '00
56022
56028
56030
56036
56101
56107
недійсний '01
недійсний '01
56220
56221
56223
56224
56225
56226
56233
56234
56233
56234
56233
56234
недійсний '01
недійсний '01
56219
56301
56307
56401
56407
56409
56412
56501
56507
недійсний '07
56549, недійсний
'07

56554
56659
56665
56841
56847
57041

56549, недійсний
'07
56619
56625
56801
56807
57001

MBS
пункт
57247
57341
57345
57351
57355
57356
57363
57509
57515
57521
57527
57529
57530
57532
57533
57535
57536
57538
57539
57702
57703
57705
57708
57709
57711
57714
57717
57723
57911
57914
57917
57920
57923
57926
57929
57932
57935
57936
57938
57941
57944
57947
57948
57951

Відп. код АКМІ

MBS пункт

Відп. код АКМІ

57201
відсутній
відсутній
57350
57350
57350
57362
57506
57512
57518
57524
57506
57506
57512
57512
57518
57518
57524
57524
57700
57700
57700
57706
57706
57706
57712
57715
57715
57901
відсутній
59739
57909
57909
57912
57915
57918
57921
недійсний '01
57924
57927
57930
57933
недійсний '02
недійсний '02

57969
58102
58105
58111
58114
58117
58120
58121
58123
58124
58126
58127
58302
58308
58502
58503
58505
58508
58511
58523
58529
58702
58708
58709
58717
58720
58723
58902
58903
58905
58911
58914
58917
58920
58923
58926
58929
58933
58935
58938
58941
59103
59104
59301

57960
58100
58103
58106
58108
58109
58108
58115
58112
58115
58108
58115
58300
58300
58500
58500
58500
58500
58500
58521
58524
58700
58706
недійсний '97
58715
58718
58721
58900
58900
58900
58909
58912
58915
58916
58921
58924
58927
30440
58936
58936
58939
відсутній
відсутній
59300

57953
57954
57956
57957
57959
57962
57963
57965
57966

57942
недійсний '02
57945
недійсний '02
57960
57960
57960
57960
57960

59304
59307
59310
59312
59313
59314
59315
59318
59319

59303
59306
59309
59300
59300
59303
59303
59303
59303

57047

57007

57968

57960

59504

59503

MBS пункт

Відп. код АКМІ

59701
59704
59713
59716
59719
59725
59727
59730
59734
59737
59740
59745
59748
59752
59755
59761
59764
59900
59906
59912
59915
59918
59921
59924
59925
60101
60500
60501
60504
60506
60507
60509
60510
60903
60909
60915
60918
60927
60930
60933
60936
60939
60942
60945
60948
60957
60966
60969
60972
60981
61109
61110
61462
61505

59700
59703
59712
59715
59718
59724
недійсний '97
недійсний '97
59733
59736
59739
недійсний '97
недійсний '97
59751
59754
59760
59763
недійсний '01
недійсний '01
38218
недійсний '01
недійсний '01
недійсний '01
недійсний '01
38218
60100
60503
60503
60503
60503
60503
60503
60503
недійсний '01
недійсний '97
недійсний '01
59970
59970
недійсний '97
недійсний '97
недійсний '97
недійсний '97
недійсний '97
недійсний '97
недійсний '97
недійсний '97
недійсний '97
недійсний '97
недійсний '97
недійсний '97
60503
60503
відсутній
відсутній

MBS
пункт
61529
61535
61538
61541
61544
61553
61556
61562
61565
61568
61571
61574
61575
61580
61589
61592
61613
61616
61619
61620
61622
61625
61628
61631
61632
61634
61637
61640
61643
61646
61649
61650
61651
61652
61653
61654
61655
61656
61657
61658
61659
61660
61661
61662
61663
61664
61665
61666
61667
61668
61669
61670
61671
61672

Відп. код АКМІ

MBS пункт

Відп. код АКМІ

61523
недійсний '11
61559
61523
недійсний '11
61523
недійсний '11
недійсний '11
61523
недійсний '11
61523
недійсний '11
61523
недійсний '11
недійсний '11
недійсний '11
недійсний '11
61523
недійсний '11
61523
61523
недійсний '11
61523
недійсний '11
61523
недійсний '11
недійсний '11
61523
недійсний '11
61523
недійсний '11
відсутній
61302
61303
61306
61307
61310
61313
61314
61316
61317
61320
61328
61340
61348
61352
61352
61356
61360
61361
61364
61368
61369
61372

61673
61674
61675
61676
61677
61678
61679
61680
61681
61682
61683
61684
61685
61686
61687
61688
61689
61690
61691
61692
61693
61694
61695
61696
61697
61698
61699
61700
61701
61702
61703
61704
61705
61706
61707
61708
61709
61710
61711
61712
61713
61714
61715
61716
61717
61718
61719
61729
63000-64999
65060-82332

61373
61376
61381
61383
61384
61386
61387
61389
61390
61393
61397
61401
61402
61405
61409
61413
61417
61421
61425
61426
61429
61430
61433
61434
61437
61438
61441
61442
61445
61446
61449
61450
61453
61454
61457
61458
61461
відсутній
61465
61469
61473
61480
61484
61485
61495
61499
відсутній
відсутній
див. блок [2015]
відсутній

ДОДАТОК B
ПЕРЕЛІК КОДІВ АКМІ

Код АКМІ
11000-00
11003-00
11006-09
11009-00
11012-00
11012-01
11012-02
11015-00
11015-01
11018-00
11018-01
11018-02
11021-00
11021-01
11021-02
11024-00
11027-00
11200-00
11204-00
11205-00
11210-00
11211-00
11215-00
11218-00
11221-00
11224-00
11235-00
11240-01
11300-00
11303-00
11304-00
11306-00
11309-00
11309-01
11312-00
11312-02
11315-01
11315-02
11321-00
11324-00
11324-00
11324-01
11332-00
11332-01
11333-00
11336-00

Блок
1825
1825
1825
1825
1826
1826
1826
1826
1826
1826
1826
1826
1826
1826
1826
1827
1827
1835
1835
1835
1835
1831
1990
1990
1832
1832
1835
1835
1839
1840
1840
1843
1836
1836
1836
1836
1837
1837
1843
1841
1841
1844
1844
1844
1845
1845

Код АКМІ
11339-00
11500-00
11503-00
11503-01
11503-02
11503-03
11503-04
11503-05
11503-06
11503-07
11503-08
11503-09
11503-10
11503-11
11503-12
11503-13
11503-14
11503-15
11503-16
11503-17
11503-18
11503-19
11506-00
11512-00
11600-00
11600-01
11600-02
11600-03
11602-00
11604-00
11605-00
11610-00
11611-00
11612-00
11614-00
11615-00
11700-00
11708-00
11709-00
11710-00
11711-00
11712-00
11713-00
11715-00
11718-00
11720-03

Блок
1845
1849
1847
1847
1847
1847
1848
1848
1849
1849
1849
1849
1849
1849
1849
1849
1849
1849
1849
1849
1849
1849
1849
1849
1850
1850
1850
1850
1852
1852
1852
1852
1852
1852
1851
1857
1855
1853
1853
1854
1854
1857
1855
1857
1856
1856

Код АКМІ
11722-00
11724-00
11727-00
11800-00
11810-00
11820-00
11830-00
11830-01
11830-02
11833-00
11833-01
11900-00
11903-00
11906-00
11909-00
11912-00
11915-00
11917-00
11919-00
11921-00
12000-00
12003-00
12012-00
12015-00
12018-00
12021-00
12203-00
12203-01
12306-00
12309-00
12500-00
12503-00
12503-01
12506-00
12509-00
12512-00
12515-00
12518-00
12521-00
12524-00
12530-00
12533-00
13020-00
13025-00
13100-00
13100-01

Блок
1854
1857
1856
1859
1859
1005
1859
1859
1859
1859
1859
1862
1860
1861
1861
1860
1860
1860
1860
1862
1864
1864
1865
1865
1865
1865
1828
1828
1984
1984
1863
1863
1863
1863
1863
1863
1863
1863
1863
1863
1863
1863
1888
1888
1060
1060

Код АКМІ
13100-02
13100-03
13100-04
13100-05
13100-06
13100-07
13100-08
13104-00
13106-00
13109-00
13109-01
13110-00
13112-00
13200-00
13203-00
13206-00
13209-00
13212-00
13212-01
13215-00
13215-01
13215-02
13215-03
13221-00
13251-00
13290-00
13300-00
13300-01
13300-02
13303-00
13306-00
13312-00
13319-00
13400-00
13500-00
13506-00
13700-00
13706-00
13706-01
13706-02
13706-03
13706-04
13706-05
13706-06
13706-07
13706-08

Блок
1060
1060
1060
1060
1061
1061
1061
1063
764
1062
1062
1062
1062
1297
1297
1297
1297
1297
1297
1297
1297
1297
1297
1177
1177
1192
738
738
738
694
1893
1858
738
1890
1899
1899
801
802
1893
1893
1893
1893
1893
802
802
802

Код АКМІ
13706-09
13706-10
13709-00
13750-00
13750-01
13750-02
13750-03
13750-04
13750-05
13750-06
13755-00
13757-00
13760-00
13815-00
13815-01
13818-00
13839-00
13839-01
13839-02
13842-00
13851-00
13882-00
13882-01
13882-02
13939-02
13942-02
14050-00
14050-01
14050-02
14053-00
14053-01
14053-02
14053-03
14053-04
14053-05
14053-06
14053-07
14053-08
14100-00
14106-00
14200-00
14203-00
14203-01
14206-00
14206-01
14212-00

Блок
802
802
1891
1892
1892
1892
1892
1892
1892
1892
1892
725
1891
738
738
657
1858
1858
1858
1890
569
569
569
1922
1922
1609
1610
1610
1609
1609
1609
1610
1610
1610
1610
1610
1610
744
744
1895
1906
1906
1906
1906
1898

Код АКМІ
14212-01
14224-00
14224-01
14224-02
14224-03
14224-04
14224-05
14224-06
15000-00
15003-00
15012-00
15100-00
15103-00
15224-00
15239-00
15254-00
15269-00
15303-00
15304-00
15311-00
15312-00
15319-00
15320-00
15327-00
15327-01
15327-02
15327-03
15327-04
15327-05
15327-06
15327-07
15338-00
15339-00
15342-00
15351-00
15360-00
15500-00
15503-00
15506-00
15506-01
15506-02
15509-00
15518-00
15521-00
15524-00
15524-01

Блок
1898
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1786
1786
1794
1787
1787
1788
1788
1788
1788
1790
1790
1790
1790
1790
1790
1792
1792
1792
1792
1792
1792
1792
1792
1792
1793
1796
1796
1792
1798
1798
1798
1798
1798
1798
1799
1799
1799
1799

Код АКМІ
15527-00
15530-00
15533-00
15536-00
15536-01
15536-02
15539-00
15541-00
15550-00
15556-00
15556-01
15600-00
15600-01
15600-02
15600-03
15600-04
16003-00
16009-00
16012-00
16015-00
16018-00
16501-00
16501-01
16511-00
16512-00
16514-00
16514-01
16520-00
16520-01
16520-02
16520-03
16520-04
16520-05
16564-00
16564-01
16567-00
16570-00
16570-01
16571-00
16573-00
16600-00
16603-00
16606-00
16609-00
16612-00
16615-00

Блок
1799
1799
1799
1799
1799
1799
1799
1799
1798
1799
1799
1789
1789
1789
1789
1789
1795
1795
1795
1795
1795
1342
1342
1274
1274
1341
1341
1340
1340
1340
1340
1340
1340
1345
1345
1347
1346
1346
1344
1344
1330
1330
1330
1330
1330
1330

Код АКМІ
16618-00
16621-00
16624-00
16627-00
18216-00
18216-03
18216-06
18216-09
18216-12
18216-15
18216-18
18216-21
18216-24
18216-27
18216-28
18216-29
18216-30
18216-31
18216-32
18228-00
18230-00
18230-01
18233-00
18234-00
18236-00
18238-00
18240-00
18242-00
18244-00
18246-00
18248-00
18250-00
18252-00
18254-00
18256-00
18258-00
18260-00
18262-00
18262-01
18262-02
18264-00
18266-00
18266-01
18266-02
18268-00
18270-00

Блок
1330
1330
1331
1330
33
33
33
35
35
35
37
37
37
32
32
34
34
36
36
548
32
36
38
60
60
60
60
63
60
60
63
60
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63

Код АКМІ
18272-00
18272-01
18272-02
18272-03
18274-00
18274-01
18274-02
18274-03
18274-04
18276-00
18278-00
18280-00
18282-00
18284-00
18286-00
18286-01
18286-02
18288-00
18288-01
18290-00
18292-00
18292-01
18292-02
18294-00
18294-01
18296-00
18298-00
18298-01
18360-01
18360-02
18366-01
18370-03
22007-00
22007-01
22008-00
22008-01
22055-00
22060-00
22065-00
22075-00
30010-00
30014-00
30017-01
30020-00
30023-00
30023-01

Блок
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
65
65
65
65
65
65
65
65
61
64
66
66
66
66
66
66
66
1552
399
216
230
568
568
568
568
1886
1886
1880
642
1600
1600
1627
1627
1566
1566

Код АКМІ
30026-00
30029-00
30032-00
30035-00
30052-00
30052-01
30052-02
30052-03
30052-04
30055-00
30058-01
30061-00
30061-01
30061-02
30061-03
30061-04
30062-00
30064-00
30068-00
30071-00
30071-01
30071-02
30075-00
30075-01
30075-02
30075-03
30075-04
30075-05
30075-06
30075-07
30075-08
30075-09
30075-10
30075-11
30075-12
30075-13
30075-14
30075-15
30075-16
30075-17
30075-19
30075-20
30075-22
30075-23
30075-24
30075-25

Блок
1635
1635
1635
1635
304
236
406
380
406
1601
777
1603
417
166
177
251
1908
1605
1559
1618
932
232
805
1560
112
112
118
124
124
127
122
814
1098
807
880
896
909
964
977
988
392
747
397
402
402
411

Код АКМІ
30075-26
30075-27
30075-28
30075-29
30075-30
30075-31
30075-32
30075-33
30075-34
30075-35
30075-37
30075-38
30081-00
30084-00
30087-00
30093-00
30094-00
30094-01
30094-02
30094-03
30094-04
30094-05
30094-06
30094-07
30094-09
30094-10
30094-11
30094-12
30096-00
30097-00
30099-00
30103-00
30104-00
30107-00
30107-01
30111-00
30114-00
30165-00
30168-00
30171-00
30174-00
30177-00
30178-00
30180-00
30183-00
30186-00

Блок
421
1196
303
312
331
1117
1128
1075
932
246
988
1291
800
800
800
1382
1560
112
118
814
964
977
988
1180
397
112
122
127
805
1858
1630
1565
303
1564
1566
1566
1505
1666
1666
1666
1666
1666
1000
1633
1633
1619

Код АКМІ
30186-01
30189-00
30189-01
30190-00
30192-00
30195-00
30195-01
30195-02
30195-03
30195-04
30195-05
30195-06
30195-07
30205-00
30205-01
30207-00
30213-00
30216-00
30216-01
30216-02
30223-00
30223-01
30223-02
30223-03
30224-00
30224-01
30224-02
30225-00
30226-00
30229-00
30235-00
30238-00
30241-00
30244-00
30247-00
30250-00
30253-00
30255-00
30256-00
30259-00
30262-00
30262-01
30266-00
30266-01
30266-02
30269-00

Блок
1619
1619
1619
1612
1612
1612
1612
1612
1612
1612
1612
1612
1612
1612
1612
1602
743
1604
1604
1604
1606
1606
1606
1559
1559
987
987
1554
1558
1565
1573
1574
1563
324
397
397
397
397
397
397
398
396
395
395
395
398

Код АКМІ
30272-00
30275-00
30278-00
30278-01
30278-02
30281-00
30281-01
30283-00
30286-00
30289-00
30293-00
30293-01
30293-02
30294-00
30294-01
30296-01
30297-02
30300-00
30300-01
30306-01
30308-00
30310-00
30313-00
30314-00
30315-00
30315-01
30317-00
30320-00
30321-00
30323-00
30329-00
30329-01
30330-00
30332-00
30335-00
30336-00
30373-00
30375-00
30375-01
30375-02
30375-03
30375-04
30375-05
30375-06
30375-07
30375-08

Блок
392
403
392
390
390
401
404
403
421
421
867
867
855
861
529
114
114
808
805
114
114
114
116
116
113
113
804
561
989
989
809
809
809
808
808
808
985
915
897
907
893
915
969
871
881
898

Код АКМІ
30375-09
30375-10
30375-11
30375-12
30375-13
30375-14
30375-15
30375-17
30375-18
30375-19
30375-20
30375-21
30375-22
30375-23
30375-24
30375-25
30375-26
30375-27
30375-28
30375-29
30375-30
30375-31
30378-00
30382-00
30382-01
30382-02
30382-03
30384-00
30385-00
30390-00
30392-00
30393-00
30394-00
30394-01
30394-02
30396-00
30397-00
30399-00
30402-00
30403-00
30403-01
30403-03
30403-04
30403-05
30405-00
30405-01

Блок
896
887
916
887
883
976
871
916
898
901
813
817
873
907
901
917
963
976
915
897
927
881
986
901
901
917
917
985
985
984
989
986
987
987
987
989
987
1000
987
993
996
1000
1000
1000
993
993

Код АКМІ
30405-02
30405-03
30405-04
30405-05
30406-00
30408-00
30409-00
30411-00
30412-00
30414-00
30415-00
30416-00
30417-00
30418-00
30421-00
30422-00
30425-00
30431-00
30433-00
30434-00
30434-01
30434-02
30436-00
30436-01
30436-02
30438-00
30439-00
30440-00
30440-01
30442-00
30443-00
30445-00
30448-00
30449-00
30450-00
30450-01
30451-00
30451-01
30451-02
30451-03
30452-00
30452-01
30452-02
30454-00
30454-01
30455-00

Блок
993
996
996
996
983
983
953
953
953
953
953
952
952
953
953
954
954
952
952
955
1002
1002
955
1002
1002
955
957
957
963
957
965
965
965
965
959
1041
960
960
960
960
971
958
959
963
965
965

Код АКМІ
30457-00
30458-00
30458-01
30458-02
30458-03
30458-04
30458-06
30460-00
30460-01
30460-02
30460-03
30460-04
30460-05
30460-06
30460-07
30460-08
30461-00
30463-00
30464-00
30466-00
30467-00
30469-00
30472-00
30472-01
30473-00
30473-01
30473-02
30473-03
30473-04
30473-05
30473-06
30473-07
30473-08
30475-00
30475-01
30476-02
30476-03
30476-04
30478-00
30478-01
30478-02
30478-03
30478-04
30478-05
30478-07
30478-08

Блок
963
964
963
968
963
971
981
969
969
969
969
969
969
969
969
970
966
966
966
970
970
971
971
971
1005
1008
1005
850
861
1005
1008
1005
1005
882
882
856
874
851
1006
1007
1007
1007
1008
892
870
870

Код АКМІ
30478-10
30478-13
30478-14
30478-15
30478-16
30478-17
30478-18
30478-20
30478-21
30478-22
30479-01
30479-02
30481-00
30482-00
30483-00
30484-00
30484-01
30484-02
30485-00
30485-01
30487-00
30490-00
30490-01
30490-02
30491-00
30491-02
30491-03
30491-04
30492-00
30492-01
30492-02
30493-00
30494-00
30495-00
30496-00
30496-01
30496-02
30497-00
30497-01
30497-02
30499-00
30500-00
30502-00
30503-00
30503-01
30503-02

Блок
852
861
1006
1007
1007
1007
1008
1007
1007
856
931
908
870
870
870
957
957
974
963
963
892
853
853
853
958
975
975
975
958
960
960
1859
971
971
872
884
884
877
877
877
872
884
884
876
876
876

Код АКМІ
30503-03
30503-04
30503-05
30505-00
30509-00
30511-06
30511-07
30511-08
30511-09
30511-10
30511-11
30511-12
30511-13
30511-14
30512-00
30512-01
30512-02
30512-03
30514-01
30515-00
30515-01
30515-02
30515-03
30515-04
30515-05
30515-06
30517-00
30517-01
30518-00
30518-01
30518-02
30520-00
30521-00
30523-00
30524-00
30527-00
30527-01
30527-02
30527-03
30527-04
30527-05
30527-06
30529-00
30529-01
30530-00
30532-00

Блок
878
878
878
874
880
889
889
889
889
889
889
889
889
889
889
889
889
889
889
881
897
897
913
913
913
913
888
888
875
875
875
880
879
879
879
886
886
886
886
886
886
886
886
886
886
854

Код АКМІ
30532-01
30532-02
30532-03
30532-04
30532-05
30533-00
30533-01
30533-02
30533-03
30533-04
30533-05
30535-00
30536-00
30536-01
30541-00
30541-01
30545-00
30545-01
30550-00
30550-01
30554-00
30554-01
30559-00
30560-00
30562-00
30562-01
30562-02
30562-03
30562-04
30562-05
30563-00
30563-01
30563-02
30563-03
30564-00
30565-00
30566-00
30568-00
30569-00
30571-00
30572-00
30575-00
30577-00
30578-00
30580-00
30581-00

Блок
864
854
865
854
863
864
864
865
865
863
863
860
860
860
859
859
858
858
858
858
868
868
861
867
899
899
917
917
899
917
902
918
994
994
901
895
895
893
894
926
926
976
979
979
896
976

Код АКМІ
30581-01
30583-00
30584-00
30586-00
30586-01
30587-00
30589-00
30593-00
30593-01
30596-00
30596-01
30597-00
30600-00
30601-00
30601-01
30602-00
30603-00
30605-00
30606-00
30606-01
30609-00
30609-01
30609-02
30609-03
30614-00
30614-01
30614-02
30614-03
30615-00
30617-00
30617-01
30617-02
30631-00
30635-00
30641-00
30641-01
30644-00
30644-01
30644-02
30644-03
30644-04
30644-05
30644-06
30644-07
30644-08
30644-09

Блок
891
978
978
980
980
980
980
978
978
815
816
815
998
998
998
972
972
972
867
972
991
991
990
990
991
991
990
990
997
992
992
992
1182
1187
1184
1184
1178
1178
1179
1179
1180
1180
1180
1181
1181
1182

Код АКМІ
30644-10
30644-11
30644-12
30653-00
30663-00
30666-00
30672-00
30676-00
30676-01
30676-02
30679-00
30688-00
31000-00
31205-00
31205-01
31230-00
31230-01
31230-02
31230-03
31230-04
31230-05
31235-00
31235-01
31235-02
31235-03
31235-04
31245-00
31245-01
31245-02
31245-03
31340-00
31350-00
31400-00
31409-00
31412-00
31423-00
31423-01
31435-00
31441-01
31462-00
31466-00
31470-00
31500-00
31500-01
31515-00
31518-00

Блок
1187
1187
1189
1196
1195
1200
1385
1659
1659
1659
1659
1949
1626
1620
1630
1620
1620
1620
1620
1620
1620
1620
1620
1620
1620
1620
1633
1633
1633
1634
1566
1566
421
421
421
806
806
806
889
892
886
815
1744
1743
1744
1748

Код АКМІ
31518-01
31524-00
31524-01
31533-00
31536-00
31548-00
31551-00
31554-00
31557-00
31560-00
31563-00
31566-00
31587-00
31590-00
32000-00
32000-01
32000-02
32000-03
32003-00
32003-01
32003-02
32003-03
32004-00
32004-01
32004-02
32004-03
32005-00
32005-01
32005-02
32005-03
32006-00
32006-01
32006-02
32006-03
32009-00
32009-01
32012-00
32012-01
32015-00
32023-00
32023-01
32023-02
32023-03
32023-04
32023-05
32024-00

Блок
1748
1747
1747
1743
1740
1743
1742
1742
1752
1752
1755
1752
1895
889
913
913
913
913
913
913
913
913
913
913
913
913
913
913
913
913
913
913
913
913
913
913
913
913
936
906
906
906
929
929
929
935

Код АКМІ
32025-00
32026-00
32028-00
32029-00
32029-01
32030-00
32030-01
32033-00
32036-00
32039-00
32047-00
32051-00
32051-01
32060-00
32069-00
32069-01
32075-00
32075-01
32078-00
32081-00
32084-00
32084-01
32084-02
32087-00
32090-00
32090-01
32090-02
32093-00
32094-00
32095-00
32096-00
32099-00
32105-00
32111-00
32112-00
32114-00
32117-00
32120-00
32123-00
32126-00
32131-00
32132-00
32135-00
32135-01
32135-02
32135-03

Блок
935
935
935
914
918
934
934
917
1385
934
934
936
936
934
897
902
904
910
910
910
905
911
905
911
905
911
905
911
917
891
932
933
933
933
934
930
940
929
938
940
940
941
941
941
931
931

Код АКМІ
32138-00
32138-01
32138-02
32142-00
32142-01
32147-00
32153-00
32159-00
32159-01
32159-02
32162-00
32162-01
32162-02
32165-00
32166-00
32166-01
32166-02
32171-00
32174-00
32174-01
32174-02
32177-00
32183-00
32186-00
32200-00
32203-00
32203-01
32206-00
32210-00
32210-01
32210-02
32220-00
32221-00
32221-01
32500-00
32500-01
32504-00
32507-01
32508-00
32514-00
32520-00
32700-00
32700-01
32700-02
32700-03
32700-04

Блок
941
941
941
933
933
930
940
937
937
937
937
937
937
940
929
929
929
928
930
930
930
933
925
906
1579
940
940
940
940
940
940
940
940
940
722
722
727
727
727
737
728
711
711
711
711
711

Код АКМІ
32700-05
32700-06
32700-07
32700-08
32700-09
32700-10
32700-11
32703-00
32708-00
32708-01
32708-02
32708-03
32712-00
32712-01
32715-00
32715-01
32715-02
32715-03
32718-00
32718-01
32721-00
32721-01
32724-00
32724-01
32730-00
32730-01
32733-00
32733-01
32736-00
32739-00
32742-00
32745-00
32748-00
32751-00
32751-01
32751-02
32751-03
32754-00
32754-01
32754-02
32757-00
32757-01
32760-00
32763-00
32763-01
32763-02

Блок
712
712
712
712
712
712
712
718
712
712
712
712
711
712
712
712
712
712
713
713
711
712
711
712
711
712
711
712
720
711
711
711
711
712
712
712
712
713
713
713
713
713
730
71
712
7

Код АКМІ
32763-03
32763-04
32763-05
32763-06
32763-07
32763-08
32763-09
32763-10
32763-11
32763-12
32763-13
32763-14
32763-15
32763-16
32763-17
32763-18
32763-19
32766-00
32766-01
33050-00
33055-00
33070-00
33075-00
33080-00
33100-00
33103-00
33109-00
33112-00
33115-00
33116-00
33118-00
33121-00
33124-00
33127-00
33130-00
33130-01
33133-00
33136-00
33139-00
33142-00
33145-00
33148-00
33151-00
33154-00
33157-00
33160-00

Блок
711
711
711
711
711
711
712
712
712
712
712
712
712
712
712
712
712
709
733
715
715
714
714
714
715
715
715
715
715
762
715
715
715
715
714
715
698
714
714
714
715
715
715
715
715
715

Код АКМІ
33163-00
33166-00
33166-01
33169-00
33172-00
33175-00
33178-00
33181-00
33500-00
33506-00
33506-01
33509-00
33512-00
33515-00
33515-01
33518-00
33521-00
33524-00
33527-00
33530-00
33530-01
33533-00
33536-00
33539-00
33542-00
33548-00
33548-01
33548-02
33548-03
33551-00
33554-00
33800-00
33803-00
33803-01
33803-02
33806-00
33806-01
33806-02
33806-03
33806-04
33806-05
33806-06
33806-07
33806-08
33806-09
33806-10

Блок
715
714
715
698
715
714
714
714
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
707
707
731
731
730
701
702
702
702
703
702
702
702
702
702
702
702
702
702
702
702

Код АКМІ
33806-11
33806-12
33810-00
33810-01
33811-00
33811-01
33812-00
33812-01
33812-02
33812-03
33812-04
33815-00
33815-01
33815-02
33815-03
33815-04
33815-05
33815-06
33815-07
33815-08
33815-09
33815-10
33815-11
33815-12
33815-13
33818-00
33818-01
33818-02
33818-03
33818-04
33818-05
33818-06
33818-07
33818-08
33818-09
33818-10
33818-11
33818-12
33818-13
33821-00
33821-01
33821-02
33821-03
33821-04
33821-05
33821-06

Блок
702
703
729
729
729
729
729
729
729
729
729
708
708
708
708
708
708
708
708
732
732
732
732
732
732
709
709
709
709
709
709
709
709
733
733
733
733
733
733
710
710
710
710
710
710
710

Код АКМІ
33821-07
33821-08
33821-09
33821-10
33821-11
33821-12
33821-13
33824-00
33824-01
33827-00
33827-01
33830-00
33830-01
33833-00
33833-01
33833-02
33833-03
33833-04
33833-05
33833-06
33833-07
33833-08
33833-09
33836-00
33836-01
33836-02
33836-03
33836-04
33836-05
33836-06
33836-07
33836-08
33836-09
33839-00
33839-01
33839-02
33839-03
33839-04
33839-05
33839-06
33839-07
33839-08
33839-09
33842-00
33845-00
33848-00

Блок
710
734
734
734
734
734
734
708
732
709
733
710
734
708
708
708
708
732
732
732
732
732
732
709
709
709
709
733
733
733
733
733
733
710
710
710
710
734
734
734
734
734
734
698
746
746

Код АКМІ
34100-00
34100-01
34100-02
34100-03
34103-00
34103-01
34103-02
34103-03
34103-04
34103-05
34103-06
34103-07
34103-08
34103-09
34103-1О
34103-11
34103-12
34103-13
34103-14
34103-15
34103-16
34103-17
34103-18
34103-19
34106-00
34106-01
34106-02
34106-03
34106-04
34106-05
34106-06
34106-07
34106-08
34106-09
34106-10
34106-11
34106-12
34106-13
34106-14
34106-15
34106-16
34106-17
34106-18
34106-19
34109-00
34112-00

Блок
695
724
697
726
695
695
695
695
695
724
724
724
724
724
697
697
697
697
697
726
726
726
726
726
695
695
695
695
695
724
724
724
724
724
697
697
697
697
697
726
726
726
726
726
699
751

Код АКМІ
34112-01
34115-00
34115-01
34118-00
34118-01
34121-00
34121-01
34121-02
34124-00
34124-01
34124-02
34127-00
34127-01
34127-02
34130-00
34133-00
34136-00
34139-00
34142-00
34145-00
34148-00
34151-00
34154-00
34157-00
34160-00
34163-00
34166-00
34169-00
34172-00
34175-00
34500-00
34500-01
34506-00
34509-00
34509-01
34512-00
34512-01
34515-00
34518-00
34518-01
34521-01
34521-02
34524-00
34528-02
34530-01
34530-04

Блок
751
750
750
752
752
760
760
745
759
759
745
761
761
745
765
1374
1375
1375
696
696
705
705
706
753
716
716
716
753
753
753
764
764
764
765
765
765
765
765
765
765
694
738
694
766
694
738

Код АКМІ
34530-05
34530-06
34533-00
34800-00
34803-00
34803-01
34806-00
34806-01
34809-00
34812-00
34812-01
34818-00
34821-00
34824-00
34833-00
35000-00
35003-00
35003-01
35006-00
35006-01
35009-00
35009-01
35012-00
35202-00
35303-06
35303-07
35307-00
35307-01
35309-06
35309-07
35309-08
35309-09
35312-00
35312-01
35315-00
35315-01
35317-01
35317-02
35321-02
35321-03
35321-04
35321-05
35321-06
35321-07
35321-08
35321-10

Блок
766
766
1886
726
735
735
735
735
735
735
735
736
736
721
721
81
81
81
85
85
85
85
81
763
754
754
754
754
754
754
754
754
704
704
758
758
741
741
768
768
768
768
768
768
768
768

Код АКМІ
35321-11
35324-00
35330-00
35330-01
35331-00
35331-01
35360-00
35360-01
35400-00
35400-01
35412-00
35500-00
35503-00
35506-00
35506-02
35507-00
35507-01
35509-00
35513-00
35518-00
35520-00
35523-00
35527-00
35530-00
35530-01
35533-00
35536-00
35536-01
35536-02
35539-00
35539-01
35539-02
35539-03
35539-04
35548-00
35551-00
35551-01
35554-00
35557-00
35560-00
35560-01
35561-00
35565-00
35566-00
35568-00
35569-00

Блок
768
740
723
723
723
723
742
742
1393
1393
11
1296
1260
1260
1260
1281
1289
1282
1293
1240
1290
1118
1116
1293
1293
1294
1292
1292
1292
1289
1281
1275
1282
1279
1292
810
810
1286
1282
1282
1282
1282
1287
1282
1285
287

Код АКМІ
35570-00
35571-00
35572-00
35572-01
35573-00
35577-00
35595-00
35595-01
35596-00
35596-01
35596-02
35596-03
35597-00
35597-01
35599-00
35599-01
35608-00
35608-01
35608-02
35611-01
35614-00
35615-00
35618-00
35618-01
35618-02
35618-03
35620-00
35622-00
35623-00
35630-00
35633-00
35633-01
35633-02
35634-00
35637-02
35637-04
35637-06
35637-07
35637-08
35637-10
35638-00
35638-01
35638-02
35638-03
35638-04
35638-05

Блок
1283
1283
1280
1280
1283
1283
1285
1285
1284
1284
1284
1284
1285
1285
111О
111О
1275
1275
1276
1276
1279
1291
1276
1276
1277
1278
1264
1263
1266
1259
1262
1266
1261
1262
1299
1271
1242
1241
1241
1299
1243
1243
1243
1243
1244
1244

Код АКМІ
35638-06
35638-07
35638-08
35638-09
35638-10
35638-11
35638-12
35638-14
35640-00
35640-01
35640-02
35640-03
35643-03
35646-00
35647-00
35649-00
35649-01
35649-02
35649-03
35653-00
35653-01
35653-04
35657-00
35658-00
35661-00
35664-00
35664-01
35667-00
35667-01
35670-00
35673-02
35674-00
35674-01
35677-00
35677-01
35677-02
35677-03
35677-04
35677-05
35678-00
35678-01
35680-00
35680-01
35684-00
35684-01
35688-00

Блок
1249
1251
1251
1251
1251
1252
1252
1299
1265
1265
1277
1265
1265
1275
1275
1262
1266
1262
1266
1268
1268
1268
1269
1270
1268
1268
1269
1268
1269
1268
1269
1256
1256
1256
1256
1256
1256
1256
1256
1256
1256
1272
1272
1271
1271
1257

Код АКМІ
35688-01
35688-02
35688-03
35688-04
35694-00
35694-01
35694-02
35694-03
35694-04
35694-05
35694-06
35694-07
35697-00
35703-00
35703-01
35710-00
35713-01
35713-02
35713-03
35713-04
35713-05
35713-06
35713-07
35713-08
35713-09
35713-11
35713-12
35713-14
35717-00
35717-01
35717-02
35717-03
35717-04
35720-00
35723-00
35723-01
35723-02
35723-03
35726-01
35729-00
35729-01
35750-00
35753-02
35759-00
36500-00
36500-01

Блок
1257
1257
1257
1257
1253
1254
1249
1255
1253
1254
1249
1255
1253
1258
1248
1248
1299
1241
1241
1244
1243
1243
1243
1251
1251
1252
1249
1299
1244
1243
1251
1251
1252
1299
810
810
810
810
985
1245
1245
1269
1269
1299
119
119

Код АКМІ
36500-02
36503-00
36503-01
36516-00
36516-01
36516-02
36516-03
36516-04
36516-05
36516-06
36519-00
36519-01
36519-02
36519-03
36522-00
36522-01
36522-02
36525-00
36525-01
36525-02
36528-00
36528-01
36529-00
36531-00
36531-01
36533-00
36537-00
36537-01
36537-02
36540-00
36543-00
36546-00
36549-00
36549-01
36552-00
36552-01
36558-00
36558-01
36558-02
36561-00
36564-00
36564-01
36570-00
36570-01
36573-00
36573-01

Блок
119
1058
1058
1049
1049
1049
1049
1050
1050
1050
1051
1051
1052
1052
1048
1048
1048
1048
1048
1048
1053
1053
1053
1054
1054
1054
1045
1045
1042
1044
1044
1126
1072
1072
1056
1056
1055
1055
1055
1047
1057
1057
1057
1057
1079
1079

Код АКМІ
36579-00
36579-01
36579-02
36579-03
36585-00
36585-01
36585-02
36585-03
36588-00
36588-01
36588-02
36588-03
36591-00
36591-01
36591-02
36591-03
36591-04
36591-05
36594-00
36594-01
36594-02
36594-03
36597-00
36597-01
36600-02
36604-00
36605-00
36606-00
36606-03
36607-00
36608-00
36609-00
36609-01
36609-02
36609-03
36612-00
36612-01
36615-00
36615-01
36615-02
36615-03
36618-00
36618-01
36621-00
36624-01
36627-00

Блок
1076
1076
1076
1076
1080
1080
1080
1080
1084
1084
1084
1084
1085
1085
1085
1085
1085
1085
1082
1082
1082
1082
1081
1081
1129
1042
1042
1129
1129
1042
1069
1087
1087
1087
1087
1070
1070
1071
1071
1078
1078
1086
1086
1086
1042
1043

Код АКМІ
36627-01
36633-00
36633-01
36633-02
36639-01
36639-02
36649-00
36650-00
36652-00
36652-01
36652-02
36654-00
36654-02
36656-02
36656-03
36663-00
36664-00
36665-00
36667-00
36800-00
36800-01
36800-02
36800-03
36803-00
36803-01
36803-02
36806-00
36806-02
36809-01
36811-00
36811-01
36812-00
36812-01
36812-02
36815-00
36815-01
36818-00
36818-01
36821-00
36821-01
36821-03
36824-00
36824-01
36825-00
36827-00
36830-00

Блок
1047
1043
1043
1043
1041
1041
1042
1902
1040
1041
1041
1047
1041
1041
1041
67
67
67
67
1090
1090
1092
1090
1065
1086
1068
1075
1068
1074
1114
1114
1089
1089
1095
1195
1116
1066
1066
1047
1067
1067
1066
1066
1073
1108
1073

Код АКМІ
36833-00
36833-01
36836-00
36840-02
36840-03
36842-00
36845-04
36845-05
36845-06
36845-07
36848-00
36851-00
36854-00
36854-01
36854-02
36854-03
36857-00
36860-00
36860-01
36863-00
37000-00
37000-01
37004-00
37004-01
37004-02
37004-03
37008-00
37008-01
37008-02
37008-03
37008-04
37008-05
37008-06
37011-00
37014-00
37020-00
37020-01
37023-00
37023-01
37029-00
37029-01
37038-00
37038-01
37041-00
37043-00
37044-00

Блок
1092
1067
1098
1100
1096
1092
1100
1100
1096
1096
1077
1092
1095
1115
1101
1118
1068
1065
1065
1096
1102
1102
1104
1108
1108
1104
1093
1093
1094
1094
1099
1099
1095
1093
1102
1103
1103
1105
1105
1105
1105
1105
1105
1092
1110
1109

Код АКМІ
37044-01
37044-02
37044-03
37045-00
37047-00
37047-01
37050-00
37053-00
37053-01
37200-03
37200-04
37200-05
37203-06
37209-00
37209-01
37210-00
37210-01
37211-00
37211-01
37212-00
37212-01
37212-02
37215-00
37217-01
37218-00
37218-01
37221-00
37223-00
37224-00
37224-03
37227-00
37300-00
37303-00
37306-00
37309-00
37315-00
37318-00
37318-01
37318-02
37318-03
37318-04
37321-00
37324-00
37324-01
37324-02
37327-00

Блок
1110
1110
1109
1108
1107
1107
1106
1108
1108
1167
1167
1167
1166
1167
1166
1167
1166
1167
1166
1164
1161
1161
1163
1800
1163
1160
1161
1160
1162
1166
1160
1122
1122
1120
1120
1112
1114
1116
1116
1116
1117
1115
1115
1115
1122
1115

Код АКМІ
37330-00
37330-01
37333-00
37336-00
37339-00
37339-01
37340-00
37342-00
37345-00
37348-00
37354-00
37369-00
37372-00
37375-00
37381-00
37384-00
37387-00
37390-00
37390-01
37390-02
37393-00
37393-01
37396-00
37402-00
37405-00
37408-00
37408-01
37411-00
37415-00
37417-00
37417-01
37418-00
37418-01
37420-00
37423-00
37426-00
37426-01
37429-00
37432-00
37432-01
37432-02
37435-00
37438-00
37444-00
37444-01
37601-00

Блок
1118
1118
1119
1119
1110
1109
111О
1121
1121
1121
1198
1118
1118
1123
1113
1113
1113
1124
1113
1113
1193
1193
1202
1196
1196
1200
1200
1200
1192
1197
1197
1197
1197
1195
1200
1191
1191
1191
1201
1201
1191
1200
1174
1072
1072
1182

Код АКМІ
37601-01
37601-02
37601-03
37604-00
37604-01
37604-02
37604-03
37604-06
37604-09
37604-10
37604-11
37604-12
37604-13
37604-14
37604-15
37604-16
37604-17
37604-18
37605-00
37605-01
37606-00
37606-01
37607-00
37610-00
37613-00
37613-01
37616-00
37616-01
37616-02
37616-03
37619-00
37619-01
37619-02
37619-03
37623-00
37623-01
37623-02
37623-03
37800-00
37812-00
37815-00
37818-00
37821-00
37824-00
37827-00
37830-00

Блок
1182
1181
1181
1172
1172
1173
1173
1178
1175
1175
1175
1175
1188
1188
1188
1188
1171
1173
1177
1177
1178
1178
811
811
1183
1183
1185
1185
1185
1185
1185
1185
1185
1185
1178
1178
1183
1183
1118
1178
1190
1198
1198
1198
1198
1198

Код АКМІ
37833-00
37836-00
37839-00
37842-00
37842-01
37842-02
37842-03
37845-00
37848-00
37851-00
37854-00
38200-00
38203-00
38206-00
38209-00
38212-00
38213-00
38215-00
38218-00
38218-01
38218-02
38241-00
38256-00
38256-01
38270-00
38270-01
38270-02
38270-03
38275-00
38285-00
38285-01
38286-00
38287-01
38287-02
38287-03
38287-04
38290-01
38290-02
38300-00
38300-01
38303-00
38303-01
38306-00
38306-01
38306-02
38306-03

Блок
1198
1199
1199
1199
1199
1106
1106
1298
1298
1298
1116
667
667
667
665
665
665
668
668
668
668
668
647
647
619
622
626
637
640
1604
1604
1604
601
601
601
601
601
601
670
670
670
670
671
671
671
671

Код АКМІ
38306-04
38306-05
38309-00
38312-00
38312-01
38315-00
38318-00
38318-01
38350-00
38350-01
38350-02
38350-03
38350-04
38353-00
38353-01
38353-02
38358-00
38358-01
38358-02
38358-03
38359-00
38362-00
38368-00
38368-01
38368-02
38368-03
38368-04
38390-00
38390-01
38390-02
38390-03
38390-04
38393-00
38393-01
38415-00
38418-00
38418-01
38418-02
38418-03
38418-04
38418-05
38418-06
38418-07
38418-08
38421-00
38421-01

Блок
671
671
669
669
669
669
669
669
648
654
654
654
654
650
655
655
654
654
654
654
643
682
648
654
654
654
654
649
648
648
654
654
653
656
549
561
550
550
640
549
550
550
550
550
554
554

Код АКМІ
38424-00
38424-01
38424-02
38427-00
38430-00
38430-01
38436-00
38436-01
38436-02
38438-00
38438-01
38438-02
38438-03
38440-00
38440-01
38441-00
38441-01
38446-02
38446-03
38446-04
38447-00
38447-01
38448-00
38448-01
38448-02
38450-00
38450-01
38450-02
38450-03
38452-00
38453-00
38453-02
38453-04
38453-05
38453-06
38453-07
38453-08
38456-00
38456-01
38456-02
38456-03
38456-05
38456-06
38456-10
38456-11
38456-12

Блок
554
554
556
565
565
565
559
549
645
551
552
553
553
551
551
552
553
563
563
128
646
646
561
559
128
643
643
645
645
643
537
537
538
538
538
538
539
666
636
558
567
646
646
621
631
620

Код АКМІ
38456-14
38456-15
38456-16
38456-17
38456-18
38456-19
38456-20
38456-21
38456-22
38456-23
38456-24
38456-25
38456-26
38456-27
38456-28
38456-29
38456-30
38456-31
38456-32
38456-33
38456-34
38456-35
38456-36
38457-00
38457-01
38458-00
38460-00
38464-00
38466-00
38470-00
38470-01
38473-00
38473-01
38475-00
38475-01
38475-02
38477-00
38477-01
38477-02
38480-00
38480-01
38480-02
38481-00
38481-01
38481-02
38483-00

Блок
615
624
630
635
638
681
869
654
654
654
654
654
654
654
654
654
654
654
654
654
654
558
558
564
564
564
1373
1376
1379
649
649
649
649
627
633
622
627
633
622
622
626
632
622
626
632
622

Код АКМІ
38485-00
38485-01
38487-00
38488-00
38488-01
38488-02
38488-03
38488-04
38488-05
38488-06
38488-07
38488-08
38488-09
38488-10
38488-11
38489-00
38489-01
38489-02
38489-03
38489-04
38489-05
38490-00
38493-00
38497-00
38497-01
38497-02
38497-03
38497-04
38497-05
38497-06
38497-07
38500-00
38500-01
38500-02
38500-03
38500-04
38500-05
38503-00
38503-01
38503-02
38503-03
38503-04
38503-05
38505-00
38507-00
38508-00

Блок
629
626
625
623
623
628
628
634
634
637
637
623
628
634
637
623
623
628
634
637
637
662
666
672
672
672
672
673
673
673
673
674
675
676
677
678
679
674
675
676
677
678
679
669
611
611

Код АКМІ
38509-00
38512-00
38515-00
38518-00
38550-00
38550-01
38553-00
38553-01
38553-02
38553-03
38556-00
38556-01
38556-02
38556-03
38559-00
38559-01
38562-00
38562-01
38562-02
38562-03
38565-00
38565-01
38565-02
38565-03
38568-00
38568-01
38571-00
38571-01
38572-00
38577-00
38588-00
38600-00
38603-00
38609-00
38612-00
38613-00
38615-00
38615-01
38618-00
38621-00
38621-01
38624-00
38627-00
38627-01
38627-03
38627-04

Блок
619
600
600
609
684
687
684
684
687
687
684
684
687
687
685
688
685
685
688
688
685
685
688
688
686
689
686
689
693
642
642
642
642
682
682
693
608
608
608
608
608
608
608
62
572
572

Код АКМІ
38637-00
38640-00
38647-00
38650-00
38650-01
38650-02
38650-03
38653-00
38653-02
38653-03
38653-04
38653-05
38653-06
38653-07
38653-08
38654-00
38654-01
38654-02
38654-03
38654-04
38654-05
38656-01
38670-00
38673-00
38673-01
38677-00
38680-00
38700-00
38700-01
38700-02
38700-03
38706-00
38706-01
38712-00
38715-00
38715-01
38715-02
38721-01
38727-00
38727-01
38733-00
38733-01
38739-00
38742-00
38742-02
38745-00

Блок
680
664
644
639
640
639
639
666
615
620
624
630
635
638
681
649
654
654
649
654
654
562
602
604
604
612
612
690
690
691
691
693
693
693
717
717
717
733
661
661
717
762
619
617
617
603

Код АКМІ
38748-00
38748-01
38751-00
38751-02
38754-00
38754-01
38757-00
38757-01
38757-02
38760-00
38760-01
38760-02
38763-00
38763-01
38766-00
38766-01
38800-00
38803-00
38806-00
39000-00
39003-00
39006-00
39009-00
39012-00
39013-00
39013-01
39013-02
39013-03
39015-00
39015-01
39015-02
39100-00
39106-00
39109-00
39109-01
39109-02
39112-00
39115-00
39118-00
39118-01
39121-00
39124-00
39124-01
39124-02
39125-00
39125-01

Блок
616
616
618
618
613
613
613
613
603
613
613
603
610
610
614
614
560
560
560
30
2
2
2
7
31
31
62
62
3
3
3
61
73
70
70
70
75
71
72
72
58
45
45
45
39
56

Код АКМІ
39126-00
39127-00
39130-00
39131-00
39131-01
39131-02
39133-01
39133-02
39134-01
39135-00
39136-01
39136-02
39137-00
39137-01
39138-00
39139-00
39140-00
39300-00
39303-00
39306-00
39309-00
39312-00
39315-00
39318-00
39321-00
39323-00
39323-01
39324-00
39324-01
39324-02
39327-00
39327-01
39327-02
39327-03
39327-04
39330-00
39330-01
39331-00
39331-01
39333-00
39500-00
39503-00
39503-01
39600-00
39603-00
39603-01

Блок
56
39
43
43
67
1830
40
40
1604
1604
43
67
43
67
67
43
32
83
84
83
84
77
83
83
83
72
72
82
74
80
82
74
80
73
82
77
76
76
76
68
73
83
83
8
14
14

Код АКМІ
39606-00
39606-01
39609-00
39609-01
39609-02
39612-00
39612-01
39615-00
39615-01
39640-00
39642-00
39646-00
39650-00
39653-00
39658-00
39660-02
39662-02
39700-00
39703-00
39703-01
39703-02
39703-03
39706-00
39706-01
39706-02
39709-00
39709-01
39709-02
39712-00
39712-01
39712-02
39712-03
39712-04
39715-00
39715-01
39715-02
39715-03
39718-00
39721-00
39800-00
39800-01
39803-00
39806-00
39812-00
39815-00
39818-00

Блок
25
25
25
25
25
25
25
20
20
17
17
17
17
17
17
17
17
13
12
8
12
2
12
9
12
15
15
15
15
122
125
15
15
125
125
125
125
16
10
11
22
16
11
11
11
21

Код АКМІ
39821-00
39900-00
39903-00
39906-00
40000-00
40003-00
40003-01
40003-02
40003-03
40003-04
40006-00
40009-00
40009-01
40009-02
40009-03
40009-04
40009-05
40012-00
40012-01
40015-00
40018-00
40100-00
40103-00
40106-00
40106-01
40109-00
40112-00
40115-00
40118-00
40300-00
40300-01
40303-00
40303-01
40309-00
40312-00
40315-00
40316-00
40318-00
40318-01
40330-00
40331-00
40332-00
40333-00
40333-01
40334-00
40335-00

Блок
21
8
14
13
19
5
5
5
5
5
42
24
24
56
5
5
42
19
19
9
41
55
55
9
9
22
49
1718
1718
52
52
51
51
53
53
59
1390
53
53
49
46
46
52
52
46
46

Код АКМІ
40336-00
40339-00
40342-00
40345-00
40348-00
40351-00
40600-00
40600-01
40600-02
40600-03
40700-00
40703-00
40703-01
40703-02
40706-00
40709-00
40709-01
40709-02
40709-03
40712-00
40712-01
40712-02
40712-03
40801-00
40803-00
40903-00
40903-01
41500-00
41503-00
41506-00
41509-00
41512-00
41518-00
41521-00
41521-01
41527-00
41530-00
41533-00
41533-01
41533-02
41536-00
41536-01
41539-00
41542-00
41545-00
41548-00

Блок
31
22
42
47
47
47
23
23
23
23
16
16
16
16
16
6
6
6
6
6
6
6
6
27
1
1
12
301
302
303
303
305
303
304
304
313
313
310
313
310
315
315
319
315
323
323

Код АКМІ
41551-00
41554-00
41557-00
41557-01
41557-02
41557-03
41560-00
41560-01
41563-00
41563-01
41564-00
41564-01
41566-00
41566-01
41566-02
41569-00
41572-00
41575-00
41581-00
41584-00
41584-01
41587-00
41590-00
41590-01
41593-00
41596-00
41596-01
41596-02
41599-00
41608-00
41608-01
41611-00
41614-00
41614-01
41614-02
41615-00
41617-00
41617-01
41620-00
41623-00
41626-00
41626-01
41629-00
41632-00
41632-01
41635-00

Блок
325
326
323
323
321
322
325
325
326
326
323
323
327
327
327
75
330
15
17
324
324
324
330
330
331
331
331
331
310
317
318
318
332
332
332
332
329
329
312
312
309
309
307
309
309
312

Код АКМІ
41635-01
41638-00
41638-01
41641-00
41644-00
41644-01
41647-00
41647-01
41650-00
41650-01
41653-00
41653-01
41656-00
41659-00
41668-00
41671-00
41671-01
41671-02
41671-03
41672-00
41674-00
41674-01
41674-02
41677-00
41680-00
41683-00
41683-01
41686-00
41686-01
41689-00
41689-01
41689-02
41689-03
41692-00
41692-01
41695-00
41701-00
41704-00
41707-00
41710-00
41710-01
41713-00
41713-01
41716-00
41716-01
41716-02

Блок
313
315
315
311
312
312
308
308
307
307
370
370
373
372
377
378
379
379
379
381
374
374
419
373
373
372
372
381
381
376
376
376
376
376
376
374
382
382
697
387
387
387
387
383
387
387

Код АКМІ
41716-03
41716-04
41716-05
41716-06
41719-00
41722-00
41725-00
41728-00
41729-00
41731-00
41731-01
41734-00
41737-00
41737-01
41737-02
41737-03
41737-04
41737-05
41737-06
41737-07
41737-08
41737-09
41740-00
41743-00
41746-00
41749-00
41752-00
41752-01
41752-02
41752-03
41752-04
41755-00
41758-00
41761-00
41764-00
41764-01
41764-02
41764-03
41764-04
41767-00
41770-00
41770-01
41773-00
41776-00
41776-01
41779-00

Блок
385
389
384
386
383
388
697
377
377
386
386
388
389
389
386
386
383
385
385
384
384
386
382
383
386
389
389
386
383
385
384
308
418
375
370
370
416
520
532
421
421
418
421
418
418
418

Код АКМІ
41779-01
41782-00
41785-00
41785-01
41786-00
41786-01
41787-00
41787-01
41787-02
41789-00
41789-01
41797-00
41801-00
41804-00
41804-01
41807-00
41810-00
41810-01
41813-00
41813-01
41816-00
41819-00
41822-00
41825-00
41828-00
41831-00
41832-00
41834-00
41837-00
41840-00
41843-00
41843-01
41849-00
41852-00
41855-00
41861-00
41864-00
41867-00
41867-01
41868-00
41870-01
41873-00
41876-00
41876-01
41876-02
41879-01

Блок
392
420
420
420
405
405
404
404
407
412
412
410
412
412
421
409
401
404
525
421
850
862
861
852
862
862
862
524
524
524
524
528
520
523
520
523
523
523
530
522
521
528
527
527
526
539

Код АКМІ
41879-02
41879-03
41879-04
41879-06
41880-00
41881-00
41881-01
41881-02
41884-00
41885-00
41886-00
41886-01
41886-02
41889-01
41889-05
41895-02
41898-02
41898-04
41904-00
41905-00
41905-01
41905-02
41905-03
41905-06
41905-07
41905-08
41907-00
41910-00
42503-00
42506-00
42509-00
42512-00
42515-00
42518-01
42518-04
42521-01
42527-00
42530-00
42530-01
42530-02
42533-00
42533-01
42536-00
42536-01
42536-02
42536-03

Блок
539
539
539
540
536
536
536
541
535
540
534
521
533
543
543
544
544
544
546
533
533
521
521
546
546
546
371
398
160
161
161
161
161
164
164
164
164
227
227
228
222
224
225
225
225
225

Код АКМІ
42536-04
42536-05
42539-00
42539-01
42542-00
42542-01
42543-00
42543-01
42545-00
42545-01
42548-00
42551-00
42551-01
42551-02
42554-00
42557-00
42563-00
42569-00
42572-00
42572-01
42573-00
42574-00
42575-00
42581-00
42581-01
42584-00
42587-00
42587-01
42587-02
42587-03
42587-04
42587-05
42590-00
42590-01
42593-00
42593-01
42596-00
42596-01
42596-03
42599-00
42599-01
42602-00
42602-01
42605-00
42605-01
42608-00

Блок
225
225
227
227
224
224
224
224
227
224
69
162
162
162
162
162
187
210
223
223
226
226
233
239
239
236
238
238
238
238
238
238
235
235
246
244
244
246
244
249
249
249
249
247
246
242

Код АКМІ
42608-01
42614-00
42614-01
42614-02
42615-00
42615-01
42615-02
42617-00
42620-00
42622-00
42623-00
42626-00
42629-00
42632-01
42632-02
42635-00
42638-00
42641-00
42641-01
42644-02
42644-03
42644-04
42644-05
42647-00
42650-00
42653-00
42656-00
42656-01
42659-00
42662-00
42665-00
42668-00
42672-00
42676-00
42677-00
42680-00
42683-00
42686-00
42689-00
42692-00
42692-01
42695-00
42698-05
42698-06
42698-07
42698-08

Блок
242
242
241
242
242
241
242
244
243
245
247
248
247
252
255
174
174
255
255
178
252
167
178
170
172
173
175
175
173
182
182
166
167
254
253
253
254
172
181
171
169
171
200
200
200
200

Код АКМІ
42701-00
42703-00
42704-00
42704-01
42707-00
42710-00
42713-00
42719-01
42725-00
42731-01
42734-01
42737-01
42740-00
42740-01
42740-02
42740-03
42743-00
42746-04
42746-05
42749-00
42752-00
42755-00
42758-00
42761-00
42764-00
42764-03
42764-04
42770-00
42773-01
42776-00
42779-00
42782-00
42791-03
42797-03
42801-00
42802-00
42805-00
42806-00
42809-00
42809-01
42810-00
42812-00
42815-00
42821-00
42824-00
42824-01

Блок
193
193
194
203
194
194
203
207
207
200
203
203
204
204
185
209
185
191
191
191
191
191
191
186
187
190
189
191
212
212
213
191
206
168
177
177
177
188
211
212
170
209
205
229
221
251

Код АКМІ
42833-00
42833-01
42833-02
42836-00
42839-00
42839-01
42845-00
42845-01
42848-00
42848-01
42854-00
42854-01
42857-00
42857-01
42860-00
42860-01
42860-02
42860-03
42863-00
42866-00
42866-01
42869-00
42872-00
43801-00
43807-00
43810-00
43810-01
43816-02
43837-02
43843-00
43843-01
43843-02
43852-00
43855-00
43864-00
43864-01
43867-00
43867-01
43870-00
43873-00
43873-01
43873-02
43876-00
43879-00
43882-00
43882-01

Блок
216
216
219
219
216
216
218
218
216
219
217
236
163
163
234
234
234
234
236
239
239
230
236
916
897
900
900
917
998
866
866
866
539
866
1003
1003
1003
1003
924
924
924
924
1385
1385
939
939

Код АКМІ
43900-00
43903-00
43906-00
43906-01
43909-00
43912-01
43912-02
43915-00
43930-00
43942-00
43945-00
43948-00
43963-00
43966-00
43969-00
43969-01
43972-00
43975-00
43978-00
43987-00
43987-01
43987-02
43993-01
44325-00
44325-01
44328-00
44328-01
44328-02
44331-00
44334-00
44338-00
44358-00
44361-00
44361-01
44364-00
44364-01
44367-00
44367-01
44367-02
44370-00
44373-00
44376-00
45003-01
45009-01
45015-00
45015-01

Блок
539
866
857
857
693
1009
545
566
873
989
989
989
938
938
939
939
967
967
969
563
989
80
934
1448
1448
1426
1412
1448
1399
1399
1533
1533
1533
1533
1533
1533
1484
1505
1505
1484
1484
1566
1671
1672
1672
1671

Код АКМІ
45018-00
45018-01
45018-02
45018-03
45018-04
45019-00
45021-00
45021-01
45024-00
45025-00
45025-01
45025-02
45026-00
45027-00
45027-02
45030-00
45033-00
45033-01
45033-02
45033-03
45033-04
45033-05
45033-06
45036-00
45039-00
45042-00
45045-00
45045-01
45045-02
45045-03
45045-04
45045-05
45045-06
45045-07
45045-08
45048-00
45048-01
45048-02
45048-03
45048-04
45051-00
45051-01
45054-00
45200-00
45206-00
45206-01

Блок
1650
1668
1668
1670
1666
1604
1616
1616
1616
1615
1615
1615
1615
743
742
748
748
748
748
748
748
748
748
748
1693
1693
1693
1693
1693
1693
1693
1693
1693
1693
1693
1667
1667
1667
1667
1667
1682
1682
1607
1651
1651
1651

Код АКМІ
45206-02
45206-03
45206-04
45206-05
45206-06
45206-07
45206-08
45206-09
45206-10
45206-11
45221-01
45224-01
45227-00
45230-00
45230-01
45233-00
45233-01
45236-00
45239-00
45239-01
45239-02
45400-00
45400-01
45403-00
45403-01
45406-00
45409-00
45412-00
45415-00
45418-00
45439-00
45442-00
45445-00
45448-00
45448-01
45448-02
45448-03
45448-04
45448-05
45448-06
45448-07
45448-08
45448-09
45448-10
45448-11
45451-00

Блок
1651
1651
1651
1651
1651
1651
1651
1651
1651
1651
1653
1653
1654
1653
1654
1654
1654
1654
1658
1658
1658
1642
1641
1642
1641
1644
1644
1644
1644
1644
1645
1646
1647
1645
1645
1645
1645
1645
1645
1645
1645
1645
1645
1645
1645
1649

Код АКМІ
45451-01
45451-02
45451-03
45451-04
45451-05
45451-06
45451-07
45451-08
45451-09
45451-10
45451-11
45451-12
45451-13
45451-14
45451-15
45451-16
45451-17
45451-18
45451-19
45451-20
45451-21
45451-22
45451-23
45451-24
45451-25
45451-26
45451-27
45460-00
45464-00
45468-00
45471-00
45474-00
45477-00
45480-00
45483-00
45485-00
45485-01
45485-02
45485-03
45485-04
45486-00
45486-01
45486-02
45486-03
45487-00
45488-00

Блок
1649
1649
1649
1649
1649
1649
1649
1649
1649
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1648
1649
1649
1649
1649
1644
1644
1644
1644
1644
1644
1644
1644
1643
1643
1643
1643
1643
1643
1643
1643
1643
1643
1643

Код АКМІ
45488-01
45494-00
45496-00
45497-00
45498-00
45499-00
45500-00
45500-01
45500-02
45502-00
45502-01
45502-02
45503-00
45503-01
45503-02
45506-00
45506-01
45512-00
45512-01
45515-00
45515-01
45518-00
45519-00
45520-00
45520-01
45520-02
45520-03
45522-00
45522-01
45524-00
45527-00
45527-01
45528-00
45530-02
45533-00
45536-00
45539-00
45542-00
45545-00
45545-01
45545-02
45546-00
45548-00
45548-01
45548-02
45552-00

Блок
1643
1643
1686
1686
1686
1686
1694
1694
1694
1695
1695
1695
1696
1696
1696
1657
1657
1657
1657
1657
1607
1657
1656
1754
1754
1754
1754
1754
1754
1753
1753
1753
1753
1756
1756
1756
1756
1758
1757
1757
1757
1741
1758
1758
1758
1758

Код АКМІ
45556-00
45560-00
45562-00
45562-01
45563-00
45563-01
45566-00
45566-01
45566-03
45568-00
45570-00
45572-00
45575-00
45578-00
45581-00
45581-01
45584-00
45587-00
45587-01
45588-00
45588-01
45588-02
45590-00
45590-01
45593-00
45593-01
45593-02
45593-03
45596-00
45597-00
45599-00
45602-00
45602-01
45605-00
45605-01
45608-00
45608-01
45608-02
45608-03
45608-04
45611-00
45614-00
45614-01
45617-00
45620-00
45623-00

Блок
1755
1655
1674
1674
1673
1673
1661
1661
1661
1661
1000
1661
1692
1692
1692
1692
1666
1675
1675
1675
1675
1675
1716
1716
1716
1716
1716
1716
1700
1700
1699
1699
1700
1699
1700
1713
1713
1713
1713
1713
1699
1684
1684
1662
1662
1677

Код АКМІ
45623-01
45623-02
45623-03
45623-04
45623-05
45624-00
45624-01
45624-02
45624-03
45624-04
45624-05
45625-00
45626-00
45626-01
45629-00
45632-00
45635-00
45638-00
45641-00
45641-01
45641-02
45644-00
45644-01
45644-02
45645-00
45646-00
45647-00
45647-01
45647-02
45650-00
45652-00
45653-00
45656-00
45656-01
45656-02
45656-03
45659-00
45659-01
45660-00
45661-00
45662-00
45665-00
45665-01
45665-02
45668-00
45669-00

Блок
1677
1677
1677
1677
1677
1688
1688
1688
1688
1688
1688
1687
239
239
1676
1679
1679
1679
1679
1679
1679
1679
1679
1679
1681
1681
1683
1683
1683
1687
1617
1634
1669
1669
1669
1669
1678
1678
1684
1684
305
1664
1662
1663
1664
1617

Код АКМІ
45671-00
45671-01
45674-00
45674-01
45675-00
45675-01
45676-00
45677-00
45680-00
45683-00
45686-00
45689-00
45689-01
45692-00
45695-00
45698-00
45701-00
45704-00
45707-00
45710-00
45713-00
45714-00
45714-01
45716-00
45716-01
45720-00
45720-01
45720-02
45720-03
45723-00
45723-01
45723-02
45723-03
45726-00
45726-01
45726-02
45726-03
45729-00
45729-01
45729-02
45729-03
45731-00
45731-01
45732-00
45732-01
45735-00

Блок
1685
1684
1685
1684
1664
1665
406
1689
1691
1689
1691
1689
1689
1689
1689
1689
1689
1689
1690
1690
1690
1680
1680
1681
1681
1705
1705
1705
1705
1706
1706
1706
1706
1705
1705
1705
1705
1706
1706
1706
1706
1707
1707
1708
1708
1707

Код АКМІ
45738-00
45741-00
45744-00
45747-00
45752-00
45753-00
45754-00
45755-00
45758-00
45761-00
45761-01
45767-00
45767-01
45770-00
45773-00
45776-00
45779-00
45782-00
45782-01
45782-02
45785-00
45785-01
45785-02
45785-03
45788-00
45791-00
45794-00
45794-01
45794-02
45794-03
45794-04
45794-05
45794-06
45794-07
45797-00
45797-01
45797-02
45797-03
45797-04
45797-05
45797-06
45799-00
45823-00
45825-00
45825-01
45827-00

Блок
1708
1707
1708
1707
1708
1709
1709
1699
1712
1702
1702
1711
1711
1711
1711
1711
1711
1710
1710
1710
1710
1710
1710
1717
1717
1713
1698
1698
1698
1698
1698
1698
1698
1698
1697
1697
1697
1697
1697
1697
1697
402
1360
404
1364
1364

Код АКМІ
45829-00
45831-00
45837-00
45837-01
45841-00
45843-00
45845-00
45847-00
45849-00
45855-00
45857-00
45857-01
45857-02
45861-00
45863-00
45865-00
45867-00
45869-00
45871-00
45873-00
45875-00
45877-00
46300-00
46300-01
46303-00
46306-00
46306-01
46307-00
46307-01
46309-00
46309-01
46312-00
46312-01
46315-00
46315-01
46318-00
46318-01
46321-00
46321-01
46324-00
46327-00
46327-01
46330-00
46330-01
46333-00
46333-01

Блок
1364
403
406
406
1371
1371
400
400
388
1364
1364
1364
1363
1362
1362
1360
1364
1362
1362
1362
1371
1371
1460
1460
1460
1464
1464
1464
1464
1462
1463
1462
1463
1462
1463
1462
1463
1462
1463
1468
1442
1442
1465
1465
1465
1465

Код АКМІ
46336-00
46336-01
46336-02
46336-03
46336-04
46336-05
46339-00
46342-00
46342-01
46345-00
46348-00
46351-00
46354-00
46357-00
46360-00
46363-00
46366-00
46369-00
46372-00
46375-00
46378-00
46381-00
46384-00
46387-00
46390-00
46393-00
46396-00
46396-01
46396-02
46396-03
46399-00
46399-01
46399-02
46402-00
46402-01
46405-00
46405-01
46408-00
46411-00
46414-00
46417-00
46420-00
46423-00
46426-00
46429-00
46432-00

Блок
1445
1445
1450
1450
1450
1450
1446
1426
1445
1469
1446
1446
1446
1446
1446
1440
1440
1447
1447
1447
1447
1440
1467
1471
1471
1471
1441
1441
1449
1449
1441
1441
1449
1461
1461
1461
1461
1469
1469
1439
1466
1466
1466
1466
1466
1466

Код АКМІ
46435-00
46438-00
46441-00
46442-00
46444-00
46447-00
46450-00
46453-00
46456-00
46464-00
46465-00
46480-00
46483-00
46486-00
46489-00
46492-00
46494-00
46495-00
46495-01
46498-00
46500-00
46501-00
46502-00
46503-00
46504-00
46507-00
46510-00
46516-00
46516-01
46519-00
46522-00
46525-00
46528-00
46531-00
46534-00
47000-00
47003-00
47006-00
47009-00
47009-01
47012-00
47012-01
47018-00
47018-01
47021-00
47021-01

Блок
1466
1473
1473
1473
1469
1469
1440
1440
1440
1448
1448
1448
1471
1636
1636
1467
1474
1474
1474
1474
1474
1474
1474
1474
1467
1467
1449
1631
1631
1440
1440
1440
1631
1631
1631
1369
1402
1402
1402
1402
1402
1402
1415
1415
1416
1416

Код АКМІ
47024-00
47024-01
47024-02
47024-03
47027-00
47027-01
47027-02
47027-03
47030-00
47030-02
47033-00
47033-01
47036-00
47039-00
47042-00
47045-00
47048-00
47051-00
47054-00
47057-00
47060-00
47063-00
47063-01
47066-00
47066-01
47069-00
47069-01
47072-00
47072-01
47300-00
47300-01
47303-00
47303-01
47306-00
47306-01
47309-00
47309-01
47312-00
47312-01
47315-00
47315-01
47318-00
47318-01
47321-00
47321-01
47324-00

Блок
1415
1415
1433
1433
1416
1416
1433
1433
1458
1458
1459
1459
1458
1459
1458
1459
1487
1487
1506
1506
1506
1540
1540
1541
1541
1540
1540
1541
1541
1454
1454
1454
1454
1457
1457
1457
1457
1454
1454
1454
1454
1457
1457
1457
1457
1454

Код АКМІ
47324-01
47327-00
47327-01
47330-00
47330-01
47333-00
47333-01
47336-00
47336-01
47339-00
47339-01
47342-00
47342-01
47345-00
47345-01
47348-00
47348-01
47351-00
47351-01
47354-00
47354-01
47357-00
47357-01
47360-00
47360-01
47363-00
47363-01
47363-02
47363-03
47366-00
47366-01
47366-02
47366-03
47378-00
47378-01
47381-00
47381-01
47381-02
47381-03
47384-00
47384-01
47384-02
47384-03
47385-00
47385-01
47385-02

Блок
1454
1454
1454
1457
1457
1457
1457
1453
1453
1453
1453
1456
1456
1456
1456
1452
1452
1455
1455
1452
1452
1455
1455
1421
1421
1427
1428
1427
1428
1429
1430
1429
1430
1421
1421
1427
1428
1427
1428
1429
1430
1429
1430
1427
1428
1427

Код АКМІ
47385-03
47386-00
47386-01
47386-02
47386-03
47387-00
47390-00
47390-01
47393-00
47393-01
47396-00
47396-01
47399-00
47399-01
47402-00
47402-01
47405-00
47405-01
47408-00
47408-01
47423-00
47426-00
47426-01
47429-00
47429-01
47432-00
47432-01
47444-00
47447-00
47450-00
47450-01
47451-00
47453-00
47456-00
47456-01
47459-00
47459-01
47462-00
47462-01
47465-00
47465-01
47466-00
47467-00
47468-00
47468-01
47471-00

Блок
1428
1432
1432
1432
1432
1421
1431
1431
1431
1431
1428
1428
1430
1430
1430
1430
1427
1427
1429
1429
1408
1413
1413
1414
1414
1414
1414
1408
1413
1414
1414
1413
1408
1413
1413
1414
1414
1401
1401
1401
1401
1377
1377
1401
1401
1373

Код АКМІ
47480-00
47483-00
47486-00
47489-00
47489-01
47492-00
47495-00
47498-00
47501-00
47513-00
47516-00
47516-01
47519-00
47522-00
47525-00
47525-01
47528-00
47528-01
47531-00
47534-00
47537-00
47540-00
47540-01
47543-00
47546-00
47546-01
47549-00
47549-01
47552-00
47555-00
47555-01
47558-00
47558-01
47561-00
47564-00
47564-01
47566-00
47566-01
47566-02
47566-03
47566-04
47566-05
47567-00
47570-00
47570-01
47573-00

Блок
1476
1479
1486
1486
1486
1476
1476
1479
1486
1479
1476
1486
1479
1489
1493
1493
1486
1486
1486
1500
1500
1870
1870
1495
1507
1507
1508
1508
1495
1507
1507
1508
1508
1495
1509
1509
1509
1510
1509
1510
1509
1510
1509
1510
1510
1510

Код АКМІ
47576-00
47579-00
47582-00
47585-00
47588-00
47588-01
47591-00
47594-00
47597-00
47600-00
47600-01
47603-00
47603-01
47606-00
47606-01
47606-02
47606-03
47609-00
47609-01
47609-02
47609-03
47609-04
47609-05
47609-06
47609-07
47612-00
47612-01
47612-02
47612-03
47612-04
47612-05
47612-06
47612-07
47615-00
47615-01
47615-02
47615-03
47615-04
47615-05
47615-06
47615-07
47618-00
47618-01
47618-02
47618-03
47618-04

Блок
1495
1495
1520
1500
1521
1521
1521
1526
1537
1537
1539
1537
1539
1526
1526
1526
1526
1536
1536
1536
1536
1540
1540
1540
1540
1536
1536
1540
1540
1540
1540
1536
1536
1538
1538
1538
1538
1541
1541
1541
1541
1538
1538
1538
1538
1541

Код АКМІ
47618-05
47618-06
47618-07
47621-00
47621-01
47624-00
47624-01
47627-00
47630-00
47630-01
47633-00
47636-00
47636-01
47639-00
47639-01
47663-00
47663-01
47666-00
47666-01
47672-00
47672-01
47672-02
47672-03
47684-00
47687-00
47690-00
47693-00
47696-00
47699-00
47699-01
47699-02
47702-00
47702-01
47702-02
47705-00
47708-00
47711-00
47717-00
47720-00
47726-00
47732-00
47738-00
47741-00
47753-00
47756-00
47762-00

Блок
1541
1541
1541
1536
1536
1538
1538
1526
1538
1538
1526
1536
1536
1538
1538
1537
1537
1539
1539
1537
1537
1539
1539
1381
1381
1387
1387
1387
1388
1388
1388
1388
1388
1388
6
1870
1870
1870
1870
1563
1563
1365
1365
1366
1366
1368

Код АКМІ
47762-01
47765-00
47765-01
47768-00
47768-01
47771-00
47771-01
47774-00
47777-00
47786-00
47789-00
47900-00
47900-01
47906-00
47906-01
47912-00
47915-00
47916-00
47918-00
47920-00
47921-00
47927-00
47927-01
47930-00
47930-01
47933-00
47933-01
47933-02
47936-00
47948-00
47954-00
47957-00
47960-00
47963-00
47963-01
47963-02
47966-00
47966-01
47969-00
47972-00
47975-00
47975-01
47978-00
47978-01
47981-00
47981-01

Блок
1368
1368
1368
1368
1368
1368
1368
1366
1366
1366
1366
1553
1552
1632
1632
1530
1632
1632
1632
1554
1554
1554
1554
1554
1554
1449
1532
1563
1563
1554
1572
1572
1557
1557
1572
1467
1572
1573
1564
1572
1423
1497
1423
1497
1423
1497

Код АКМІ
47981-02
47982-00
48200-00
48203-00
48206-00
48209-00
48212-00
48215-00
48218-00
48221-00
48224-00
48227-00
48230-00
48233-00
48236-00
48239-00
48242-00
48400-00
48400-01
48400-02
48400-03
48400-04
48400-05
48403-00
48403-01
48403-02
48403-03
48406-00
48406-01
48406-02
48406-03
48406-04
48406-05
48406-06
48406-07
48406-08
48406-09
48406-10
48406-11
48406-12
48406-13
48406-14
48406-15
48406-16
48409-00
48409-01

Блок
1440
1481
1488
1488
1513
1513
1417
1417
1435
1435
1435
1435
1461
1461
1461
1569
1569
1556
1563
1528
1528
1532
1532
1528
1528
1532
1532
1499
1504
1424
1426
1424
1426
1395
1395
1398
1398
1374
1375
1375
1443
1451
1528
1532
1499
1504

Код АКМІ
48409-02
48409-03
48409-04
48409-05
48409-06
48409-07
48409-08
48409-09
48409-10
48409-11
48409-12
48409-13
48409-14
48409-15
48409-16
48412-00
48412-01
48415-00
48415-01
48418-00
48418-01
48421-00
48421-01
48424-00
48424-01
48424-02
48424-03
48424-04
48424-05
48424-06
48424-07
48427-00
48427-01
48427-02
48427-03
48427-04
48427-05
48427-06
48427-07
48500-00
48503-00
48506-00
48509-00
48512-00
48600-00
48636-00

Блок
1424
1426
1424
1426
1395
1395
1398
1398
1374
1375
1375
1443
1451
1528
1532
1410
1412
1410
1412
1499
1504
1499
1504
1478
1478
1478
1483
1483
1483
1499
1504
1478
1478
1478
1483
1483
1483
1499
1504
1491
1520
1491
1571
1556
1386
52

Код АКМІ
48639-00
48639-01
48642-00
48645-00
48648-00
48651-00
48654-00
48654-01
48657-00
48657-01
48660-00
48669-00
48678-00
48681-00
48684-00
48687-00
48690-00
48691-00
48691-01
48691-02
48691-03
48691-04
48691-05
48900-00
48900-01
48903-00
48906-00
48909-00
48912-00
48915-00
48918-00
48921-00
48924-00
48927-00
48930-00
48936-00
48939-00
48942-00
48945-00
48945-01
48948-00
48948-01
48948-02
48951-00
48954-00
48957-00

Блок
1383
1383
1389
1389
1389
1389
1389
1389
1389
1389
1389
1389
1390
1390
1390
1390
1390
59
59
59
59
59
59
1400
1400
1400
1404
1404
1395
1404
1404
1406
1406
1394
1404
1397
1403
1403
1395
1396
1397
1395
1404
1400
1397
1404

Код АКМІ
48960-00
49100-00
49100-01
49100-02
49103-00
49106-00
49109-00
49109-01
49112-00
49115-00
49116-00
49117-00
49118-00
49118-01
49121-00
49121-01
49121-02
49121-03
49121-04
49200-00
49203-00
49206-00
49209-00
49210-00
49211-00
49212-00
49215-00
49218-00
49218-01
49221-00
49221-01
49221-02
49224-00
49224-01
49224-02
49224-03
49227-00
49300-00
49303-00
49306-00
49312-00
49315-00
49318-00
49319-00
49324-00
49327-00

Блок
1405
1410
1410
1410
1418
1418
1412
1412
1418
1418
1419
1419
1410
1411
1410
1410
1418
1418
1410
1468
1460
1468
1468
1472
1472
1443
1470
1443
1444
1443
1443
1443
1451
1451
1468
1468
1468
1491
1481
1491
1489
1489
1489
1489
1492
1492

Код АКМІ
49330-00
49333-00
49339-00
49342-00
49345-00
49346-00
49360-00
49363-00
49366-00
49500-00
49500-01
49500-02
49500-04
49503-00
49503-01
49503-02
49503-03
49503-04
49503-05
49509-00
49509-01
49512-00
49515-00
49517-00
49518-00
49519-00
49521-00
49521-01
49521-02
49521-03
49524-00
49524-01
49527-00
49530-00
49530-01
49533-00
49534-01
49539-00
49539-01
49542-00
49542-01
49545-00
49548-00
49551-00
49554-00
49557-00

Блок
1492
1492
1492
1492
1492
1492
1481
1482
1481
1502
1501
1501
1501
1505
1520
1520
1516
1504
1520
1505
1512
1512
1501
1518
1518
1518
1519
1519
1519
1519
1519
1519
1524
1523
1523
1523
1518
1522
1522
1522
1522
1524
1524
1524
1523
1501

Код АКМІ
49557-01
49557-02
49558-00
49558-01
49558-02
49560-00
49560-01
49560-02
49560-03
49561-00
49561-01
49561-02
49562-00
49562-01
49562-02
49563-00
49566-00
49569-00
49700-00
49700-01
49703-01
49703-02
49703-03
49703-04
49703-05
49706-00
49706-02
49706-03
49709-00
49712-00
49715-00
49716-00
49717-00
49718-00
49718-01
49721-00
49724-00
49724-01
49727-00
49728-00
49800-00
49803-00
49806-00
49809-00
49809-01
49812-00

Блок
1502
1503
1503
1520
1520
1501
1503
1501
1503
1514
1517
1511
1514
1517
1511
1520
1503
1520
1529
1531
1531
1529
1544
1531
1544
1529
1529
1529
1542
1543
1544
1544
1544
1542
1542
1526
1542
1545
1542
1542
1544
1544
1530
1530
1544
1542

Код АКМІ
49815-00
49818-00
49821-00
49824-00
49827-00
49830-00
49833-00
49836-00
49837-00
49838-00
49839-00
49842-00
49845-00
49848-00
49848-01
49851-00
49851-01
49854-00
49854-01
49857-00
49860-00
49866-00
50100-00
50100-01
50102-00
50103-00
50104-00
50106-00
50109-00
50112-00
50115-00
50118-00
50121-00
50124-00
50124-01
50127-00
50130-00
50200-00
50203-00
50206-00
50206-01
50206-02
50206-03
50212-00
50212-01
50215-00

Блок
1543
1534
1547
1547
1547
1547
1547
1547
1547
1547
1547
1547
1543
1548
1548
1548
1548
1530
1534
1544
1534
1534
1555
1560
1579
1555
1561
1571
1571
1555
1905
1543
1490
1553
1552
1571
1550
1560
1563
1563
1569
1569
1569
1562
1562
1575

Код АКМІ
50215-01
50215-02
50215-03
50215-04
50215-05
50218-00
50218-01
50218-02
50218-03
50221-00
50221-01
50221-02
50221-03
50224-00
50224-01
50224-02
50224-03
50224-04
50224-05
50224-06
50224-07
50224-08
50224-09
50224-10
50224-11
50227-00
50227-01
50230-00
50300-00
50303-00
50306-00
50309-00
50312-00
50321-00
50324-00
50324-01
50327-00
50333-00
50336-00
50339-00
50342-00
50345-00
50352-00
50354-00
50357-00
50357-01

Блок
1575
1575
1575
1575
1575
1570
1570
1570
1570
1485
1384
1384
1400
1384
1384
1384
1384
1384
1384
1405
1405
1405
1491
1491
1491
1570
1570
1563
1578
1578
1578
1554
1534
1546
1546
1546
1546
1532
1545
1542
1542
1548
1476
1504
1516
1516

Код АКМІ
50357-02
50360-00
50363-00
50366-00
50369-00
50372-00
50375-01
50378-01
50387-00
50387-01
50387-02
50393-00
50394-00
50396-00
50396-01
50399-00
50402-00
50405-00
50411-00
50414-00
50417-00
50423-00
50450-00
50450-01
50450-02
50455-00
50470-00
50475-00
50616-00
50616-01
50616-02
50620-00
52034-00
52035-00
52096-00
52102-00
52120-00
52122-00
52122-01
52122-02
52122-03
52141-00
52141-01
52141-02
52141-03
52141-04

Блок
1516
1516
1498
1498
1498
1498
1480
1480
1490
1490
1490
1488
1478
1449
1469
1438
1374
1418
1515
1515
1522
1516
1580
1580
1580
1580
1580
1580
1393
1393
1393
1393
1612
419
1360
1360
1699
1714
1714
1714
1714
697
697
697
726
726

Код АКМІ
52141-05
52148-00
52324-00
52327-00
52337-00
52420-00
52824-00
53203-00
53400-00
53403-00
53410-00
53424-00
53425-00
53427-00
53429-00
55028-00
55030-00
55032-00
55036-00
55038-00
55048-00
55065-00
55070-00
55076-00
55084-00
55113-00
55118-00
55238-00
55238-01
55244-00
55244-01
55248-00
55248-01
55252-00
55252-01
55274-00
55276-00
55278-00
55280-00
55282-00
55284-00
55292-00
55292-01
55294-00
55294-01
55294-02

Блок
726
398
1685
1685
1690
1361
78
1369
1360
1360
1360
1366
1366
1366
1366
1940
1940
1940
1943
1943
1943
1943
1941
1941
1943
1942
1942
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1944
1945
1945
1944
1947
1947
1946
1946
1948
1948
1948

Код АКМІ
55600-00
55700-00
55700-01
55700-02
55729-01
55800-00
55804-00
55808-00
55812-00
55816-00
55816-01
55824-00
55824-01
55828-00
55832-00
55836-00
55844-00
55852-00
56001-00
56007-00
56010-00
56010-01
56010-02
56010-03
56013-00
56013-01
56013-02
56013-03
56016-00
56016-01
56016-02
56016-03
56016-04
56016-05
56016-06
56016-07
56022-00
56022-01
56022-02
56028-00
56028-01
56028-02
56030-00
56036-00
56101-00
56107-00

Блок
1943
1943
1943
1943
1945
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1952
1952
1953
1953
1953
1953
1954
1954
1954
1954
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1958
1958

Код АКМІ
56219-00
56220-00
56221-00
56223-00
56224-00
56225-00
56226-00
56233-00
56234-00
56301-00
56301-01
56307-00
56307-01
56401-00
56407-00
56409-00
56412-00
56501-00
56507-00
56549-01
56619-00
56625-00
56801-00
56807-00
57001-00
57001-01
57007-00
57007-01
57201-00
57350-00
57350-01
57350-02
57350-03
57350-04
57350-05
57350-06
57350-07
57350-08
57360-00
57362-00
57506-00
57506-01
57506-02
57506-03
57506-04
57512-00

Блок
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1960
1957
1960
1957
1962
1962
1964
1964
1963
1963
1962
1965
1965
1961
1961
1957
1957
1957
1957
1964
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1956
1971
1971
1971
1971
1971
1971

Код АКМІ
57512-01
57512-02
57512-03
57518-00
57518-01
57518-02
57518-03
57518-04
57524-00
57524-01
57524-02
57524-03
57524-04
57700-00
57706-00
57712-00
57715-00
57721-00
57901-00
57902-00
57903-00
57906-00
57909-00
57912-00
57915-00
57918-00
57921-00
57924-00
57927-00
57930-00
57933-00
57939-00
57942-00
57945-00
57960-00
58100-00
58103-00
58106-00
58108-00
58109-00
58112-00
58115-00
58300-00
58306-00
58500-00
58506-00

Блок
1971
1971
1971
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1970
1970
1981
1981
1981
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1968
1968
1968
1969
1968
1969
1969
1984
1986
1974
1974

Код АКМІ
58509-00
58521-00
58521-01
58524-00
58524-01
58527-00
58700-00
58706-00
58715-00
58715-01
58718-00
58718-01
58721-00
58900-00
58909-00
58909-01
58912-00
58912-01
58915-00
58916-00
58921-00
58924-00
58927-00
58936-00
58939-00
59300-00
59300-01
59303-00
59303-01
59306-00
59309-00
59503-00
59700-00
59703-00
59712-00
59715-00
59718-00
59724-00
59733-00
59736-00
59739-00
59739-01
59739-02
59739-03
59751-00
59754-00

Блок
1974
1972
1972
1972
1972
1972
1980
1978
1980
1979
1979
1979
1979
1977
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1976
1976
1976
1975
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1981
1968
1967
1982
1974
1990
1968
1967
1982
1988
1988
1988
1988
1985
1990

Код АКМІ
59760-00
59763-00
59903-00
59903-01
59903-02
59903-03
59970-00
59970-01
59970-02
59970-03
59970-04
60000-00
60000-01
60003-00
60003-01
60006-00
60006-01
60009-00
60009-01
60012-00
60015-00
60018-00
60021-00
60024-00
60027-00
60030-00
60033-00
60036-00
60036-01
60039-00
60039-01
60042-00
60042-01
60045-00
60045-01
60048-00
60048-01
60051-00
60051-01
60054-00
60054-01
60057-00
60057-01
60060-00
60060-01
60063-00

Блок
1977
1999
607
607
607
1990
1990
1998
1990
1989
1989
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1993
1993
1993
1993
1994
1994
1994
1994
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1997
1997
1997

Код АКМІ
60063-01
60066-00
60066-01
60069-00
60069-01
60072-00
60075-00
60078-00
60100-00
60503-00
61302-00
61302-01
61303-00
61303-01
61306-00
61307-00
61310-00
61313-00
61314-00
61314-01
61316-00
61317-00
61317-01
61320-00
61320-01
61328-00
61340-00
61348-00
61352-00
61353-00
61356-00
61356-01
61360-00
61361-00
61364-00
61368-00
61369-00
61372-00
61373-00
61376-00
61381-00
61383-00
61384-00
61386-00
61386-01
61387-00

Блок
1997
1997
1997
1997
1997
1998
1998
1998
1951
1999
2003
2003
2004
2004
2003
2004
2005
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2005
2005
2006
2006
2006
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2007
2007
2014
2001
2007
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008

Код АКМІ
61389-00
61390-00
61393-00
61397-00
61401-00
61402-00
61405-00
61409-00
61413-00
61417-00
61417-01
61421-00
61425-00
61426-00
61429-00
61430-00
61433-00
61434-00
61437-00
61438-00
61441-00
61442-00
61445-00
61446-00
61446-01
61449-00
61449-01
61450-00
61453-00
61454-00
61457-00
61458-00
61461-00
61465-00
61469-00
61473-00
61480-00
61484-00
61485-00
61495-00
61499-00
61499-01
61523-00
61559-00
90000-00
90001-00

Блок
2008
2008
2008
2014
2014
2000
2000
2014
2014
2005
2005
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2011
2012
2009
2009
2010
2009
2010
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2005
2005
2014
2014
2014
2014
2001
2005
2014
2012
2000
2
4

Код АКМІ
90001-01
90001-02
90002-00
90006-00
90007-00
90007-01
90007-02
90008-00
90009-00
90010-00
90011-00
90011-01
90011-02
90011-05
90011-06
90013-00
90014-00
90015-00
90016-00
90016-01
90018-00
90019-00
90020-00
90022-00
90023-00
90024-00
90024-01
90027-00
90028-00
90028-01
90028-02
90028-03
90028-04
90028-05
90029-00
90030-00
90031-00
90032-00
90040-00
90041-00
90042-00
90043-00
90044-00
90045-00
90046-02
90047-00

Блок
4
4
5
21
28
28
28
41
49
50
59
59
55
29
54
79
81
85
86
86
32
34
36
63
60
48
48
31
32
33
34
35
36
37
65
1912
49
17
117
117
121
123
126
129
114
110

Код АКМІ
90047-01
90047-02
90049-01
90060-00
90061-00
90062-00
90063-00
90064-00
90064-01
90065-00
90066-00
90067-00
90068-00
90070-01
90071-01
90072-00
90074-00
90075-00
90076-00
90076-01
90076-02
90077-00
90078-00
90079-00
90080-00
90080-01
90080-02
90081-00
90082-00
90083-00
90084-00
90085-00
90086-00
90087-00
90088-00
90089-00
90090-00
90091-00
90092-00
90093-00
90095-00
90110-00
90111-00
90112-00
90113-00
90114-00

Блок
111
111
128
163
165
167
173
173
173
174
174
176
179
181
183
184
189
191
192
192
192
203
208
212
214
214
214
220
228
229
231
236
240
243
250
256
231
231
247
255
237
304
306
314
316
316

Код АКМІ
;90115-00
:90116-00
;90117-00
90118-00
90119-00
90120-00
90120-01
90130-00
90131-00
90132-00
90133-00
90134-00
90135-00
90136-00
90137-00
90138-00
90139-00
90140-00
90141-00
90141-01
90142-01
90142-02
90143-00
90143-01
90143-02
90144-00
90145-00
90146-00
90147-00
90149-00
90150-00
90160-00
90161-00
90162-00
90163-01
90164-00
90165-00
90165-01
90165-02
90166-00
90167-00
90169-00
90170-00
90171-00
90172-00
90172-01

Блок
320
328
332
333
300
174
174
374
377
380
381
391
392
393
394
397
398
399
403
403
406
406
408
408
408
413
414
415
422
421
531
531
525
542
545
522
547
547
547
549
534
551
551
556
555
555

Код АКМІ
90173-00
90174-00
90175-03
90175-04
90176-00
90177-00
90178-00
90179-02
90179-05
90179-06
90180-00
90181-00
90181-01
90181-02
90200-00
90201-00
90201-01
90201-02
90201-03
90202-00
90202-01
90202-02
90203-00
90203-02
90203-03
90203-04
90203-05
90203-06
90203-07
90203-08
90203-09
90203-10
90203-11
90204-00
90204-01
90205-00
90205-01
90206-00
90209-00
90209-01
90209-02
90209-03
90210-00
90210-01
90210-02
90213-00

Блок
556
557
567
567
566
566
566
568
568
568
548
558
558
558
605
679
679
679
679
649
649
649
654
654
654
654
655
656
656
654
654
654
654
659
659
660
660
641
708
708
708
708
709
709
709
710

Код АКМІ
90213-01
90213-02
90213-03
90215-00
90215-01
90215-02
90216-00
90216-01
90217-00
90217-01
90217-02
90218-00
90218-01
90218-02
90218-03
90219-00
90220-00
90222-00
90222-01
90223-01
90224-00
90225-01
90225-02
90229-00
90230-00
90231-00
90232-00
90233-00
90235-00
90235-01
90280-00
90281-00
90282-00
90282-01
90282-02
90283-00
90284-00
90284-01
90284-02
90294-00
90294-01
90296-00
90297-00
90297-01
90297-02
90298-00

Блок
710
710
710
732
732
732
733
733
734
734
734
669
669
669
669
663
738
720
739
777
603
572
572
700
702
762
732
734
702
729
803
804
811
811
811
812
812
812
812
968
979
887
861
880
914
953

Код АКМІ
90299-00
90299-01
90299-02
90300-00
90301-00
90302-00
90303-00
90304-00
90305-00
90306-00
90307-00
90308-00
90310-00
90311-00
90312-00
90312-01
90313-00
90313-01
90314-00
90315-00
90315-01
90316-00
90317-00
90318-00
90319-00
90319-01
90319-03
90319-04
90320-00
90321-00
90322-00
90323-00
90324-00
90325-00
90326-00
90327-00
90328-00
90328-01
90329-00
90329-01
90329-02
90329-03
90330-00
90331-00
90334-00
90335-00

Блок
956
956
956
867
869
881
887
887
890
892
903
908
925
927
931
931
940
940
942
933
933
942
954
954
956
951
956
956
971
971
973
973
981
981
982
989
989
989
1000
1000
1000
1000
1001
1004
1011
1011

Код АКМІ
90335-01
90337-00
90338-00
90339-00
90340-00
90340-01
90341-00
90342-00
90342-01
90342-02
90342-03
90343-00
90343-01
90344-02
90345-00
90346-00
90347-00
90347-01
90347-02
90348-00
90349-00
90350-00
90351-00
90353-00
90353-01
90354-00
90355-00
90355-01
90356-00
90357-00
90358-00
90359-00
90359-01
90360-00
90363-00
90363-01
90364-00
90365-00
90366-00
90367-00
90369-00
90370-00
90370-01
90370-02
90371-00
90372-00

Блок
1011
958
930
887
901
917
933
940
940
887
971
1011
1011
929
931
953
951
983
983
961
975
1059
1062
1063
1063
1064
1069
1069
1075
1086
1088
1091
1091
1103
1111
1111
1122
1125
1129
1069
1127
1046
1046
1046
1122
957

Код АКМІ
90375-00
90375-01
90375-02
90376-00
90376-01
90376-02
90391-00
90392-00
90393-00
90394-00
90395-00
90395-01
90396-00
90397-00
90397-01
90398-00
90398-01
90399-00
90400-00
90401-00
90401-01
90402-00
90402-01
90402-02
90403-00
90404-00
90405-00
90405-01
90406-00
90407-00
90408-00
90408-02
90409-00
90430-00
90430-01
90431-00
90432-00
90433-00
90433-01
90434-00
90435-00
90435-01
90436-00
90437-00
90438-00
90439-00

Блок
983
983
983
983
983
983
1161
1162
1168
1169
1170
1170
1174
1175
1175
1176
1176
1187
1187
1189
1189
1194
1194
1194
1196
1200
1202
1202
1203
1168
1162
1162
1160
1246
1246
1247
1250
1255
1255
1258
1271
1271
1273
1281
1288
1289

Код АКМІ
90440-00
90441-00
90441-01
90442-00
90443-00
90444-00
90445-00
90446-00
90447-00
90448-00
90448-01
90448-02
90449-00
90450-00
90450-01
90450-02
90451-00
90452-00
90460-00
90461-00
90462-00
90463-00
90463-01
90464-00
90465-00
90465-01
90465-02
90465-03
90465-04
90465-05
90466-00
90466-01
90466-02
90467-00
90468-00
90468-01
90468-02
90468-03
90468-04
90468-05
90468-06
90469-00
90469-01
90470-00
90470-01
90470-02

Блок
1293
1295
1295
1299
1270
1284
1298
1290
1284
1268
1268
1268
1286
989
989
989
1263
1266
1330
1330
1330
1330
1330
1332
1334
1334
1334
1334
1334
1334
1335
1335
1335
1336
1337
1337
1337
1337
1337
1337
1337
1338
1338
1339
1339
1339

Код АКМІ
90470-03
90470-04
90471-02
90471-03
90471-04
90471-05
90471-06
90472-00
90473-00
90474-00
90475-00
90476-00
90477-00
90479-00
90480-00
90480-01
90481-00
90482-00
90483-00
90484-00
90484-01
90484-02
90485-00
90487-00
90488-00
90530-00
90530-01
90530-02
90530-03
90531-00
90533-00
90535-00
90536-00
90539-00
90540-00
90541-00
90541-01
90542-00
90544-00
90545-00
90547-00
90548-00
90551-00
90552-00
90555-00
90556-00

Блок
1339
1339
1342
1342
1342
1342
1342
1343
1343
1343
1343
1343
1343
1344
1344
1344
1344
1345
1347
1347
1347
1347
1344
1330
1330
1367
1367
1370
1370
1870
1404
1412
1418
1409
1425
1434
1434
1468
1440
1440
1467
1467
1496
1491
1499
1530

Код АКМІ
90557-00
90558-00
90559-00
90561-00
90562-00
90563-00
90566-00
90567-00
90567-01
90568-00
90568-01
90568-02
90569-00
90570-00
90571-00
90572-00
90573-00
90574-00
90574-01
90575-00
90577-00
90578-00
90579-00
90580-00
90581-00
90582-00
90582-01
90582-02
90583-00
90583-01
90584-00
90584-01
90585-00
90586-00
90588-00
90589-00
90589-01
90590-00
90592-00
90592-01
90593-00
90593-01
90594-00
90595-00
90596-00
90597-00

Блок
1533
1539
1543
1554
1524
1553
1554
1558
1558
1559
1559
1559
1556
1555
1559
1563
1563
1561
1561
1566
1565
1564
1566
1566
1567
1568
1568
1568
1569
1569
1572
1572
1573
1573
1571
1571
1574
1576
1579
1579
1579
1579
1579
1579
1378
1436

Код АКМІ
90598-00
90599-00
90600-00
90600-01
90602-00
90603-00
90603-01
90603-02
90603-03
90603-04
90603-05
90603-06
90603-07
90603-08
90603-09
90603-10
90603-11
90603-12
90603-13
90603-14
90603-15
90603-16
90603-17
90603-18
90603-19
90603-20
90604-00
90605-00
90605-01
90606-00
90606-01
90606-02
90607-00
90607-01
90608-00
90608-01
90609-00
90610-00
90610-01
90611-00
90611-01
90612-00
90613-00
90659-00
90660-00
90661-00

Блок
1520
1544
1395
1395
1382
1364
1364
1376
1376
1385
1385
1400
1400
1412
1426
1426
1451
1450
1450
1485
1485
1504
1504
1534
1534
1534
1578
1578
1578
1661
1661
221
1489
1489
1561
1561
1579
1377
1377
1522
1522
1544
1579
1686
1602
1608

Код АКМІ
90662-00
90663-00
90665-00
90666-00
90666-01
90667-00
90667-01
90668-00
90668-01
90669-00
90670-00
90670-01
90671-00
90671-01
90672-00
90672-01
90673-00
90674-00
90675-00
90676-00
90677-00
90678-00
90678-01
90678-02
90679-00
90679-01
90679-02
90679-03
90680-00
90680-01
90680-02
90680-03
90681-00
90683-00
90684-00
90686-00
90686-01
90720-00
90721-00
90722-00
90723-00
90723-01
90724-00
90725-00
90726-00
90762-00

Блок
1617
1617
1628
1629
1629
1629
1629
1629
1629
1634
1640
1640
1640
1640
1640
1640
1655
1655
1655
1660
1611
1701
1701
1701
1703
1703
1703
1703
1704
1704
1704
1704
1712
1715
1717
1627
1628
1759
1740
1755
1741
1741
1740
1741
1759
1922

Код АКМІ
90762-01
90764-00
90764-01
90765-00
90765-01
90765-02
90765-03
90765-04
90766-00
90770-00
90900-00
90901-00
90901-01
90901-02
90901-03
90901-04
90901-05
90901-06
90901-07
90901-08
90901-09
90901-10
90902-00
90902-01
90902-02
90902-03
90902-04
90902-05
90902-06
90902-07
90903-00
90904-00
90905-01
90905-03
90906-00
90907-00
90908-00
90908-01
90909-00
90910-00
90911-00
90912-00
90912-01
90940-00
90941-00
90942-00

Блок
1922
1791
1791
1797
1797
1797
1797
1797
1794
1859
1967
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1988
2016
2003
2013
1975
2014
1950
1949
1988
2014
1948
1959
1959
889
889
889

Код АКМІ
90942-01
90942-02
90943-00
90943-01
90943-02
90950-02
90950-03
90950-04
90951-00
90952-00
90954-00
90956-00
90957-00
90959-00
90960-00
92001-00
92002-00
92003-00
92004-00
92005-00
92006-00
92007-00
92008-00
92009-00
92010-00
92011-00
92012-00
92013-00
92015-00
92016-00
92018-00
92025-00
92026-00
92027-00
92028-00
92029-00
92030-00
92031-00
92032-00
92035-00
92035-01
92036-00
92037-00
92041-00
92042-00
92043-00

Блок
889
889
889
889
889
889
889
889
917
987
868
962
962
914
1795
1820
1872
1872
1872
1872
1872
1872
1872
1872
1872
1825
1828
1830
1835
1835
1831
1887
1846
1887
1887
1887
1887
1887
1887
568
568
1895
1895
568
1889
1889

Код АКМІ
92044-00
92045-00
92046-00
92047-00
92049-00
92050-00
92052-00
92053-00
92054-00
92055-00
92056-00
92057-00
92058-01
92060-00
92061-00
92062-00
92063-00
92064-00
92065-00
92066-00
92067-00
92068-00
92068-01
92068-02
92070-00
92071-00
92073-00
92074-00
92075-00
92076-00
92077-00
92078-00
92079-00
92080-00
92081-00
92082-00
92083-00
92084-00
92085-00
92086-00
92087-00
92088-00
92089-00
92090-00
92091-00
92094-00

Блок
1889
1889
568
568
1908
1908
1890
1890
1890
1890
1857
1857
1922
1893
1893
1893
1893
1893
1894
1894
1894
892
892
892
1899
1899
1895
1895
1895
1895
1895
1896
1896
1896
1896
1896
1896
1896
1896
1896
1897
1897
1897
1897
1859
1899

Код АКМІ
92096-00
92097-00
92098-00
92099-00
92100-00
92101-00
92102-00
92103-00
92104-00
92105-00
92106-00
92107-00
92108-00
92109-00
92110-00
92111-00
92112-00
92113-00
92114-00
92115-00
92116-00
92118-00
92119-00
92120-00
92121-00
92122-00
92123-00
92124-00
92125-00
92126-00
92128-00
92130-00
92131-00
92132-00
92138-00
92139-00
92140-00
92141-00
92142-00
92143-00
92144-00
92145-00
92146-00
92147-00
92148-00
92149-00

Блок
1895
1896
1896
1901
1901
1901
1901
1901
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1902
1902
1902
1902
1902
1903
1903
1903
1903
1862
1862
1904
1904
1905
1870
1905
1896
1905
1881
1881
1881
1881
1881
1881
1881

Код АКМІ
92150-00
92151-00
92152-00
92153-00
92154-00
92155-00
92156-00
92157-00
92158-00
92159-00
92160-00
92161-00
92162-00
92163-00
92164-00
92165-00
92166-00
92167-00
92168-00
92169-00
92170-00
92171-00
92172-00
92173-00
92174-00
92175-00
92176-00
92177-00
92178-00
92179-00
92180-00
92194-00
92195-00
92199-00
92200-00
92201-00
92202-00
92203-00
92204-00
92205-00
92206-00
92208-00
92209-00
92209-01
92209-02
92210-00

Блок
1882
1882
1882
1882
1882
1882
1882
1882
1883
1883
1883
1883
1883
1883
1883
1883
1883
1883
1883
1883
1883
1883
1884
1884
1884
1884
1884
1884
1880
1884
1884
1866
1908
1880
1908
1908
1908
1908
1866
1908
1893
935
570
570
570
1889

Код АКМІ
92211-00
92500-00
92500-01
92500-02
92506-10
92506-19
92506-20
92506-29
92506-30
92506-39
92506-40
92506-49
92506-50
92506-59
92506-69
92506-90
92506-99
92507-10
92507-19
92507-20
92507-29
92507-30
92507-39
92507-40
92507-49
92507-50
92507-59
92507-69
92507-90
92507-99
92508-10
92508-19
92508-20
92508-29
92508-30
92508-39
92508-40
92508-49
92508-50
92508-59
92508-69
92508-90
92508-99
92509-10
92509-19
92509-20

Блок
571
1821
1821
1821
1333
1333
1333
1333
1333
1333
1333
1333
1333
1333
1333
1333
1333
1333
1333
1333
1333
1333
1333
1333
1333
1333
1333
1333
1333
1333
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909

Код АКМІ
92509-29
92509-30
92509-39
92509-40
92509-49
92509-50
92509-59
92509-69
92509-90
92509-99
92510-10
92510-19
92510-20
92510-29
92510-30
92510-39
92510-40
92510-49
92510-50
92510-59
92510-69
92510-90
92510-99
92511-10
92511-19
92511-20
92511-29
92511-30
92511-39
92511-40
92511-49
92511-50
92511-59
92511-69
92511-90
92511-99
92512-10
92512-19
92512-20
92512-29
92512-30
92512-39
92512-40
92512-49
92512-50
92512-59

Блок
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909

Код АКМІ
92512-69
92512-90
92512-99
92513-10
92513-19
92513-20
92513-29
92513-30
92513-39
92513-40
92513-49
92513-50
92513-59
92513-69
92513-90
92513-99
92514-10
92514-19
92514-20
92514-29
92514-30
92514-39
92514-40
92514-49
92514-50
92514-59
92514-69
92514-90
92514-99
92515-10
92515-19
92515-20
92515-29
92515-30
92515-39
92515-40
92515-49
92515-50
92515-59
92515-69
92515-90
92515-99
92516-00
92517-00
92517-01
92517-02

Блок
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1910
1910
1910
1910
1910
1910
1910
1910
1910
1910
1910
1910
1910
1910
1910
1910
1910
1910
1910
1910
1910
1910
1910
1910
1910
1910
1912
1912
1912
1912

Код АКМІ
92517-03
92518-00
92518-01
92519-10
92519-19
92519-20
92519-29
92519-30
92519-39
92519-40
92519-49
92519-50
92519-59
92519-69
92519-90
92519-99
93173-00
95550-00
95550-01
95550-02
95550-03
95550-04
95550-05
95550-06
95550-07
95550-08
95550-09
95550-10
95550-11
95550-12
95550-14
96001-00
96008-00
96009-00
96010-00
96011-00
96012-00
96013-00
96014-00
96018-00
96019-00
96020-00
96021-00
96022-00
96023-00
96024-00

Блок
1912
1912
1912
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1908
1916
1916
1916
1916
1916
1916
1916
1916
1916
1916
1916
1916
1916
1916
1873
1820
1820
1820
1820
1820
1820
1820
1820
1820
1820
1822
1822
1824
1822

Код АКМІ
96025-00
96026-00
96027-00
96028-00
96029-00
96030-00
96031-00
96032-00
96034-00
96035-00
96037-00
96038-00
96039-00
96040-00
96041-00
96042-00
96043-00
96044-00
96045-00
96046-00
96047-00
96048-00
96049-00
96050-00
96051-00
96052-00
96053-00
96054-00
96055-00
96056-00
96057-00
96058-00
96059-00
96063-00
96064-00
96065-00
96066-00
96067-00
96068-00
96069-00
96070-00
96071-00
96072-00
96073-00
96074-00
96075-00

Блок
1822
1822
1822
1822
1822
1822
1822
1823
1823
1824
1824
1831
1831
1832
1832
1833
1833
1835
1837
1838
1838
1838
1838
1839
1839
1841
1841
1841
1842
1842
1842
1842
1842
1845
1845
1846
1867
1867
1867
1867
1867
1867
1867
1867
1867
1867

Код АКМІ
96076-00
96077-00
96078-00
96079-00
96080-00
96081-00
96082-00
96084-00
96085-00
96086-00
96087-00
96088-00
96089-00
96090-00
96091-00
96092-00
96093-00
96094-00
96095-00
96096-00
96097-00
96098-00
96100-00
96101-00
96102-00
96103-00
96104-00
96107-00
96108-00
96110-00
96112-00
96113-00
96114-00
96115-00
96116-00
96117-00
96118-00
96119-00
96120-00
96121-00
96122-00
96123-00
96124-00
96125-00
96126-00
96127-00

Блок
186“
1867
1867
1867
1867
1868
1868
1868
1868
1868
1869
1869
1869
1869
1870
1870
1870
1870
1871
1871
1871
1871
1873
1873
1873
1873
1873
1915
1915
1875
1875
1875
1875
1876
1876
1876
1876
1876
1876
1876
1876
1876
1876
1876
“X
876

Код АКМІ
96128-00
96129-00
96130-00
96131-00
96132-00
96133-00
96134-00
96135-00
96136-00
96137-00
96138-00
96139-00
96140-00
96141-00
96142-00
96143-00
96144-00
96145-00
96146-00
96147-00
96148-00
96150-00
96151-00
96152-00
96153-00
96154-00
96155-00
96156-00
96157-00
96158-00
96159-00
96160-00
96161-00
96162-00
96163-00
96164-00
96165-00
96166-00
96167-00
96168-00
96169-00
96171-00
96173-00
96177-00
96178-00
96179-00

Блок
1876
1876
1876
1876
1877
1877
1874
1874
1874
1874
1877
1877
1878
1878
1878
1878
1878
1878
1878
1878
1878
1879
1879
1880
1880
1880
1880
1887
1889
1904
1905
1905
1905
1908
1914
1914
1914
1914
1914
1914
1914
1915
1839
1873
1873
1873

Код АКМІ
96180-00
96181-00
96182-00
96183-00
96184-00
96185-00
96186-00
96187-00
96188-00
96189-00
96189-01
96190-01
96190-02
96191-00
96195-00
96195-01
96195-02
96196-00
96196-01
96196-02
96196-03
96196-04
96196-06
96196-07
96196-08
96196-10
96196-19
96197-00
96197-01
96197-02
96197-03
96197-04
96197-06
96197-07
96197-08
96197-10
96197-19
96198-00
96198-01
96198-02
96198-03
96198-04
96198-06
96198-07
96198-08
96198-10

Блок
1873
1873
1873
1873
1824
1873
1824
1915
1990
989
989
568
568
1888
1884
1884
1884
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920

Код АКМІ
96198-19
96199-00
96199-01
96199-02
96199-03
96199-04
96199-06
96199-07
96199-08
96199-10
96199-19
96200-00
96200-01
96200-02
96200-03
96200-04
96200-06
96200-07
96200-08
96200-10
96200-19
96201-00
96201-01
96201-02
96201-03
96201-04
96201-06
96201-07
96201-08
96201-10
96201-19
96202-00
96202-01
96202-02
96202-03
96202-04
96202-06
96202-07
96202-08
96202-10
96202-19
96203-00
96203-01
96203-02
96203-03
96203-04

Блок
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920

Код АКМІ
96203-06
96203-07
96203-08
96203-10
96203-19
96205-00
96205-01
96205-02
96205-03
96205-04
96205-06
96205-07
96205-08
96205-10
96205-19
96206-00
96206-01
96206-02
96206-03
96206-04
96206-06
96206-07
96206-08
96206-10
96206-19
96209-00
96209-01
96209-02
96209-03
96209-04
96209-06
96209-07
96209-08
96209-10
96209-19
96210-00
96211-00
96215-00
96216-00
96217-00
96217-01
96218-00
96219-00
96220-00
96221-00
96221-01

Блок
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1604
989
401
563
547
547
554
603
603
606
606

Код АКМІ
96222-00
96223-00
96224-00
96225-00
96226-00
96227-00
96227-01
96227-02
96228-00
96229-00
96229-01
96229-02
96230-00
96231-00
96232-00
96233-00
96234-00
96235-00
96235-01
96235-02
96235-03
96235-04
96235-05
96235-06
96235-07
96236-00
96237-00
96238-00
96239-00
96240-00
96241-01
96241-02
96241-09
97011-00
97012-00
97013-00
97014-00
97015-00
97018-00
97019-00
97022-00
97025-00
97039-00'
97041-00
97042-CO
97043-0‘

Блок
626
1895
957
1491
1274
1171
1171
1171
1347
608
608
608
1659
1886
215
1923
1923
1276
1276
1276
1276
1276
1276
1276
1276
1823
1823
1823
1873
1915
1922
1922
1922
450
450
450
450
450
450
450
451
451
451
-52
-52
—3-2

Код АКМІ
97044-00
97047-01
97048-01
97052-00
97053-00
97054-00
97055-00
97056-00
97061-00
97071-00
97072-00
97073-00
97081-00
97082-00
97083-00
97086-00
97111-00
97113-00
97114-00
97116-00
97117-00
97118-00
97119-00
97121-01
97121-02
97123-01
97123-02
97131-00
97141-00
97151-00
97153-00
97161-00
97165-01
97171-00
97213-00
97221-00
97222-00
97222-01
97231-00
97231-01
97232-00
97232-01
97233-00
97233-01
97234-00
f7235-00

Блок
452
452
452
452
452
452
452
452
452
452
452
452
452
452
452
452
453
453
453
453
453
453
453
454
454
454
454
455
455
455
455
455
455
455
456
456
456
456
456
456
456
456
456
456
456
456

Код АКМІ
97236-00
97237-00
97238-00
97241-00
97244-00
97245-00
97281-00
97311-01
97311-02
97311-03
97311-04
97311-05
97311-06
97311-07
97311-08
97314-01
97314-02
97314-03
97314-04
97314-05
97314-06
97314-07
97314-08
97322-00
97322-01
97322-02
97322-03
97322-04
97322-05
97322-06
97322-07
97322-08
97322-09
97322-10
97323-01
97323-02
97323-03
97323-04
97323-05
97323-06
97323-07
97323-08
97324-01
97324-02
97324-03
97324-04

Блок
456
456
456
456
456
456
456
457
457
457
457
457
457
457
457
457
457
457
457
457
457
457
457
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458

Код АКМІ
97324-05
97324-06
97324-07
97324-08
97331-00
97338-00
97341-00
97343-00
97377-00
97379-00
97381-00
97382-00
97384-00
97385-00
97386-01
97387-00
97388-00
97389-01
97395-00
97399-00
97411-00
97414-00
97415-00
97416-00
97417-00
97418-00
97419-00
97421-00
97431-00
97432-00
97433-00
97434-00
97436-00
97437-00
97438-00
97445-00
97451-00
97452-00
97453-00
97455-00
97457-00
97458-00
97511-01
97512-01
97513-01
97514-02

Блок
458
458
458
458
459
459
459
459
460
460
461
461
461
461
461
461
461
461
461
461
462
462
462
462
462
462
462
462
463
463
463
463
463
463
463
464
464
464
464
464
464
464
465
465
465
465

Код АКМІ
97515-02
97521-01
97522-01
97523-01
97524-00
97525-00
97531-00
97532-00
97533-00
97534-00
97535-00
97541-01
97542-01
97543-01
97544-00
97545-00
97551-01
97552-01
97553-01
97554-01
97555-01
97572-01
97574-01
97575-00
97576-00
97577-00
97578-00
97579-01
97582-01
97583-01
97595-00
97596-00
97597-00
97611-01
97613-00
97615-00
97618-00
97625-00

Блок
465
466
466
466
466
466
466
466
466
466
466
465
465
465
465
465
466
466
466
466
466
469
469
469
469
469
469
469
469
469
469
469
469
470
470
470
470
470

Код АКМІ
97627-00
97629-00
97631-00
97632-00
97633-00
97634-01
97642-00
97643-00
97644-00
97645-00
97649-00
97651-00
97652-00
97653-01
97655-00
97656-00
97658-00
97659-00
97661-00
97663-00
97664-00
97665-00
97666-00
97667-00
97668-00
97669-00
97671-00
97672-00
97673-00
97678-00
97679-00
97689-00
97690-00
97711-00
97712-00
97716-00
97719-00
97721-00

Блок
470
470
470
471
471
471
471
471
471
471
471
472
472
472
472
472
472
472
473
473
473
473
473
473
473
473
473
473
473
473
473
473
473
474
474
474
474
474

Код АКМІ
97722-00
97727-00
97728-00
97731-00
97732-00
97733-00
97734-00
97735-00
97736-00
97737-00
97738-00
97739-00
97741-00
97743-00
97744-00
97745-00
97746-00
97751-00
97752-00
97753-00
97754-00
97761-00
97762-00
97763-00
97764-00
97765-00
97766-01
97768-00
97769-00
97771-00
97772-00
97773-00
97774-00
97775-00
97776-00
97777-00
97778-00
97779-01

Блок
474
474
474
474
474
474
474
474
474
474
474
474
475
475
475
475
475
475
475
475
475
476
476
476
476
476
476
476
476
477
477
477
477
477
477
477
477
477

Код АКМІ
97811-00
97812-01
97821-00
97822-01
97823-00
97825-00
97829-00
97831-00
97841-00
97842-00
97843-00
97845-00
97846-01
97851-00
97862-00
97871-00
97875-00
97876-00
97877-01
97878-00
97911-00
97915-00
97926-00
97927-00
97928-00
97961-00
97963-00
97964-00
97965-00
97966-00
97967-00
97968-00
97971-00
97972-00
97981-00
97982-00
97985-00
97986-00

Блок
479
479
479
479
479
479
480
480
480
480
480
480
480
481
482
483
483
483
483
483
484
484
485
485
485
489
489
489
489
489
489
489
489
489
490
490
490
490

