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Biopsia tegumentului și țesutului subcutanat  P01701  Biopsia tegumentului și țesutului subcutanat 

Incizia și drenajul abceselor tegumentelor și ale țesutului 

subcutanat. 

 P00701  Incizia și drenajul hematomului tegumentar și 

al țesutului subcutanat 

Excizia leziunilor tegumentare și țesutului subcutanat  P01901  Excizia leziunilor tegumentare și tesutului 

subcutanat în alte zone 

Rep. plăgi. tegum. și tesut. subcut., implic. tesut. mai profunde  P02902  Repar. plăgi teg. și ale țesut. subcut în alte 

zone implic. țesut prof. 

Endoscopie digestivă superioară  J13901  Panendoscopia pănă la duoden 

Endoscopie digestivă superioară cu biopsie  J14201 Panendoscopia până la duoden cu biopsie

Endoscopie digestivă superioară  J13903 Panendoscopia până la ileum

Endoscopie digestivă superioară cu biopsie  J14202 Endoscopia ileală cu biopsie

Endoscopie digestivă inferioară cu biopsie  J06101  Colonoscopia flexibilă pana la cec cu biopsie

Incizia și drenajul abceselor tegumentelor și ale țesut subcut.  P00702 
Incizia și drenajul hematomului tegumentar și 

al țesutului subcutanat 

Incizia și drenajul abceselor tegumentelor și ale țesut subcut.  P00703 Alte incizii și drenaje ale tegumentelor și 

țesutului subcutanatRezecția partială a unghiei încarnate  P02504  Rezectia parțială a unghiei încarnate 

Debridarea non excizională a tegumentului și țesutului subcutanat  P02103 Debridarea nonexcizională a arsurii

Debridarea excizională a tegumentului şi ţesutului subcutanat
 P02201  

Debridarea excizională a tegumentului şi 

ţesutului subcutanat

Îndepărtarea corpilor străini din tegument şi ţesutul subcutanat cu 

incizie

 P00601  Îndepărtarea corpilor străini din tegument şi 

ţesutul subcutanat cu incizie

Îndepărtarea materialului de osteosinteză O18104
Îndepărtarea de brosă, şurub sau fir metalic, 

neclasificată în altă parte

Îndepărtarea materialului de osteosinteză O18106 Îndepărtarea de placă, tijă sau cui, 

neclasificată în altă parteExtragerea endoscopică a stentului ureteral K02803 Extragerea endoscopică a stentului ureteral

Cistoscopia K04901 Cistoscopia

Biopsia transrectală (cu ac de biopsie) a prostatei L00404 Biopsia transrectală (cu ac de biopsie) a 

prostateiCistoscopia percutanată cu inserția percutanată a cateterului 

suprapubic

K05303 Cistoscopia percutanată

Îndepărtarea materialului de osteosinteză  O18104 
Îndepărtarea de brosă, şurub sau fir metalic, 

neclasificată în altă parte

Rezolvarea contracturii Dupuytren  O07302 Fasciotomia subcutanată pentru maladia 

Dupuytren

Rezolvarea contracturii Dupuytren  O08001 Fasciectomia palmară pentru contractura 

Dupuytren

Debridarea nonexcizională a tegumentului şi ţesutului subcutanat  P02103  Debridarea nonexcizională a arsurii

Debridarea excizională a tegumentului şi ţesutului subcutanat  P02201  Debridarea excizională a tegumentului şi 

ţesutului subcutanat

Biopsia tegumentului şi ţesutului subcutanat  P01701  Biopsia tegumentului şi ţesutului subcutanat

Excizia leziunilor tegumentare şi ţesutului subcutanat  P01901  
Excizia leziunilor tegumentare şi ţesutului 

subcutanat în alte zone

Incizia şi drenajul tegumentelor şi ale ţesutului subcutanat  P00701  
Incizia şi drenajul hematomului tegumentar şi 

al ţesutului subcutanat

Incizia şi drenajul tegumentelor şi ale ţesutului subcutanat  P00702 
Incizia şi drenajul abceselor tegumentelor şi 

ale ţesutului subcutanat

Îndepărtarea corpilor străini din tegument şi ţesutul subcutanat cu 

incizie
 P00601  

Îndepărtarea corpilor străini din tegument şi 

ţesutul subcutanat cu incizie

Repararea plăgilor tegumentare şi ale ţesutului 

subcutanat,implicând ţesuturile mai profunde
 P02902  

Reparare plăgilor tegum. şi ale ţesut. subcut. 

în alte zone implic. şi ţes. prof.

Rezecţia parţială a unghiei încarnate  P02504  Rezecţia parţială a unghiei încarnate
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B.2 Lista cazurilor rezolvate cu procedura chirurgicală - în spitalizarea de zi -

Denumire caz rezolvat cu procedura chirurgicală                                  

- Servicii medicale-       
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