FIȘA DE EVALUARE
Propunere unitară de punctaj:
Tip intervenție chirurgicală
Punctaj
Intervenții chirurgicale complexe
10xN
Intervenții chirurgicale mari
5xN
Intervenții chirurgicale medii
2xN
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- DISCIPLINA CHIRURGIE GENERALĂ Intervenții chirurgicale complexe
Chirurgia esofagiană majoră: rezecții esofagiene cu reconstrucție, esofagoplastii
Gastrectomia totală cu limfodisecție D1/D2
Duodenopancreatectomie cefalică
Rezecții duodenale
Rezecții hepatice reglate
Rezecții ale CBP cu reconstrucție
Chirurgia cancerului de rect mediu și inferior cu excizie mezorectală și anastomoză colorectală joasă
sau foarte joasă
- Amputaţia de rect.
- Suprarenalectomia
- Nefrectomia pentru cancer
- Rectocolectomia totală
- Limfadenocolpohisterectomia.
- Rezecții multiviscerale pentru cancere avansate local sau locoregional
2. Intervenții chirurgicale mari
- Mamectomii radicale cu evidare ganglionară axilară (Madden, Patey, Halsted).
- Tiroidectomia totală
- Cura herniei hiatale (procedeu Nissen, Dor, Toupet).
- Cardiomiotomia Heller.
- Rezecţie gastrică pentru ulcer (cu anastomoză duodenală sau jejunală).
- Rezecţie gastrică subtotală pentru cancer.
- Enterectomia segmentară.
- Colectomiile: segmentară, hemicolectomia dreaptă, hemicolectomia stângă, colectomia totală.
- Rezecţia anterioară de rect cu anastomoză colorectală înaltă.
- Colecistectomia cu drenaj Kehr al căii biliare principale sau anastomoze bilio-digestive.
- Pancreatectomia caudală.
- Splenectomia.
- Nefrectomia.
- Histerectomia totală simplă.
- Chirurgia defectelor parietale majore.
- Chirurgia laparoscopică avansată
3. Intervenții chirurgicale medii
- Tiroidectomia subtotală.
- Sectorectomia mamară și mamectomia simplă.
- Pleurotomie cu rezecţie de coastă
- Toracotomia exploratorie.
- Vagotomia tronculară sub diafragmatică.
- Gastroenteroanastomoza
- Piloroplastia
- Sutura ulcerului gastric sau duodenal perforat sau hemoragic
- Gastrostomia
- Apendicectomia
- Derivații colo-colice sau colo-rectale, enterostomii sau colostomii
1.
-
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-

Colecistectomia clasică și laparoscopică fără explorarea căii biliare principale.
Colecistoantroanastomoza.
Cura herniei inghinale, femurale, ombilicale, a eventrațiilor necomplicate.
Anexectomia.
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- DISCIPLINA CHIRURGIE și ORTOPEDIE PEDIATRICĂ 1. Intervenții chirurgicale complexe
-

Cura atreziei de esofag cu sau fară fistulă eso-traheală
Cura herniei diafragmatice congenitale
Rezecții pulmonare pentru maformații congenitale bronho-pulmonare
Rezecția sechestrației pulmonare
Repararea eventrației diafragmatice uni sau bilaterale
Rezecții hepatice reglate
Cura chistului congenital de coledoc
Hepato-porto-entero-anastomoza pentru cura atreziei de căi biliare (operația Kasai)
Esofagoplastie pentru înlocuirea totală sau parțială a esofagului
Nephrectomia totală sau parțială pentru tumora Wilms
Extirparea neuroblastomului cu localizare abdominală
Coborârea abdomino-perineală pentru boala Hirschprung
Cura malformațiilor anorectale
Suprarenalectomia
Cura extrofiei de vezică urinară
Pieloplastia pentru stenoza de joncțiune-pieloureterală
Reimplantarea ureterelor cu sau fară îngustare a ureterului pentru cura refluxului vezico-ureteral sau
pentru alte malformații ale ureterelor
Vaginoplastia pentru atrezia completă sau parțială a vaginului
Augmentarea vezicii urinare pentru tratamentul vezicii neurogene
Nefrectomia polară sau ureteronefrectomia polară
Heminefrectomia pentru uretrohidronefroză a rinichiului "în potcoavă"
Cura luxației congenitale de șold

2. Intervenții chirurgicale mari
-

Cardiomiotomia Heller
Fundoplicatura gastrică pentru tratamentul refluxului gastro-esofagian
Cura malformațiilor congenitale ale duodenului
Cura malformațiilor congenitale ale jejunului și ileonului
Cura malformațiilor congenitale ale colonului
Corectarea malrotației intestinale
Intervenții chirurgicale pentru tratamentul enterocolitei ulcero-necrotice
Cura ileusului meconial și a peritonitei meconiale
Cura chirurgicală a chistului hidatic hepatic
Cura chirurgicală a chistului hidatic pulmonar
Splenectomia pentru afecțiuni hematologice
Enterectomia segmentară
Colectomiile: segmentară, hemicolectomia dreaptă, hemicolectomia stângă, colectomia totală
Nefrectomia totală
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-

Vezico-apendicostomia (Mitrofanoff) pentru tratamentul vezicii neurogene
Pielolitotomia sau ureterolitotomia
Splenectomia pentru fracturi ale splinei
Cura chistului splenic
Cura gastroschizisului
Cura omfalocelului
Cura testiculului nepalpabil
Extirparea teratomului sacrococcigian
Dezinserția plantară pentru tratamentul PSC

3. Intervenții chirurgicale medii
-

Cheiloplastia pentru despicătura buzei
Uranostafilorafia pentru despicatura palatului
Extirparea chistului de canal tireoglos
Extirparea fistulelor cervicale și preuriculare
Toracotomia pentru tratamentul empiemului
Toracotomia exploratorie
Gastroenteroanastomoza
Pilorotomia extramucoasă Fredet
Sutura ulcerului gastric sau duodenal perforat sau hemoragic
Gastrostomia
Apendicectomia
Apendicostomia pentru tratamentul incontinenței de materii fecale
Enterostomii sau colostomii
Cura chistului de mezenter
Colecistectomia fără explorarea căii biliare principale
Cura herniei inghinale, femurale, ombilicale, a hidrocelului sau chistului de cordon spermatic
Anexectomia
Extirparea chistului de ovar
Cura testiculului necoborât
Uretroplastia pentru hipospadias
Uretroplastia pentru epispadias
Cura varicocelului
Cura ureterocelului
Rezecția valvei de uretră
Montarea stentului ureteral
Explorare bursei scrotale pentru sindromul de scrot acut
Cura chirurgicală a invaginației intestinale
Alungirea de tendon Ahile pentru tratamentul PSC
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- DISCIPLINA CHIRURGIE TORACICĂ 1. Intervenții chirurgicale complexe
-

Chirurgia esofagiană majoră: rezecții esofagiene cu reconstrucție, esofagoplastii
Rezecții pulmonare majore (lobectomii, bilobectomii, pneumonectomii) lărgite/extinse
Rezecții pulmonare majore (lobectomii, bilobectomii, pneumonectomii) realizate toracoscopic
(minim invaziv)
Rezecții segmentare de trahee, rezecții de carenă traheală
Timectomii extinse/ realizate toracoscopic
Rezecții tumori mediastinale
Transpoziții musculare
Transplant pulmonar
Rezecții complexe pentru cancere avansate local sau locoregional
Tiroidectomii pentru gușe plonjante mediastinal
Rezecții pericardice majore, cu reconstrucție pericardică
Procedee minim invazive de corecție a Pectus Excavatum / Pectus Carinatum

2. Intervenții chirurgicale mari
-

Rezecții pulmonare majore (lobectomii, bilobectomii, pneumonectomii)
Tiroidectomia totală
Cura herniei hiatale (procedeu Belsey – Mark IV).
Chirurgia defectelor parietale toracice majore.
Chirurgia toracoscopică avansată
Cura herniilor hiatale, Larrey, Bogdalek
Frenoplicatura
Procedee deschise de corecție a Pectus Excavatum / Pectus Carinatum

3. Intervenții chirurgicale medii
-

Tiroidectomia subtotală.
Toracotomia exploratorie.
Simpatectomia toracoscopică.
Cura toracoscopică a pneumotoraxului.
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- DISCIPLINA ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE 1. Intervenții chirurgicale complexe.
− Revizia artroplastiei totale de șold.
− Revizia artroplastiei totale de genunchi.
− Revizia plastiei de ligament încrucișat anterior.
− Reconstrucția defectelor osoase majore cu autogerfă sau allogrefă osoasă.
− Stabilizarea vertebrală transpediculară.
− Abordul și stabilizarea fracturilor de inel pelvin.
− Abordul și stabilizarea fracturilor complexe acetabulare.
− Tratamentul chirurgical al instabilităților articulare din zona umărului.
− Abordul discului coloanei cervicale.
− Rezecțiile osoase largi și reconstrucția osoasă în czul tumorilor voluminoase maligne sau
chiar benigne.
2. Intervenții chirurgicale majore.
− Artroplastia totală de șold.
− Artroplastia totală de genunchi.
− Artroplastia e umăr.
− Osteosinteza biomecanică cu blocaj (plăci blocate, tije blocate) în fracturile cominutive ale
oaselor lungi.
− Osteosinteza biomecanică a fracturilor articulare.
− Plastia de ligament încrucișat anterior.
− Sutura intraarticulară de menisc.
− Tratamentul instabilităților articulare acute (posttraumtice).
3. Intevenții chirurgicale medii.
− Artroscopia.
− Meniscectomia artroscopică.
− Osteosinteza cu focar închis.
− Osteosinteza cu placa și șuruburi.
− Cura chirurgicală a herniei de disc și a stenozei de canal vertebral.
− Amputația osteo-mioplastică de gambă și coapsă.
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- DISCIPLINA UROLOGIE Interventii chirurgicale complexe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

nefrectomia radicala cu viscerectomi asociate
nefrectomia radicala cu abord vascular asociat
cistectomia radicala cu limfodisectie
enterocistoplastia de substitutie
enterocistoplastia de marire
interventii chirurgicale pentru traumatisme multiple cu interesare organica si/sau vasculara
limfodisectia retroperitoneala
cura chirurgicala a pionefrozei
interventii plastice pe ureter uni sau bilaterale (ureteroanastomoze terminoterminale,
retroperitonealizare ureterala in fibroza peritoneala, anastomoze uretero enterale, anastomoza uretero
vezicale)
10. prostatectomie radicala
11. emasculatie cu limfodisectie extinsa
12. pelvectomia anterioara/completa
13. nefrolitotomia bivalva
14. transplant renal
15. cura chirurgicala a rinichiului in potcoava
Interventii chirurgicale mari:
1. transplant renal (recoltare)
2. nefrectomia partiala
3. nefrectomia totala
4. pielolitotomia
5. nefropexia
6. pieloplastia
7. ureterostomia uni/bilateral
8. adenomectomia transvezicala
9. amputatia peniana completa
10. cistectomia partiala
11. diverticulectomia vezicala
12. tratamentul chirurgical al fistulei vezicale
13. colpoperineorafia
14. histerectomia
15. cura chirurgicala a cistocelului cu mesa de polipropilena
16. ureteroscopia flexibila
17. uretroplastii
Interventii chirurgicale medii:
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1. ureteroscopia retrograda rigida
2. fragmentare calcul ureteral endoscopic
3. montare stent ureteral
4. nefrostomia cutanata
5. biopsie prostatica transperineala ecoghidata
6. biopsie vezicala
7. orhiectomia uni/bilaterala cu abord inghinal
8. cura chirurgicala a hidrocelului
9. cura chirurgicala a varicocelului
10. bandeleta suburetrala
11. UOI
12. TUR-P
13. TUR-V <2 cm, >2cm
14. TUR-V multiplu
15. cistolitotritia endoscopica
16. cistolitotomia
17. cura chirurgicala a chistului renal open/laparoscopia
18. cura chirurgicala a herniei inghinale
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- DISCIPLINA OBSTETRICA GINECOLOGIE Intervenții chirurgicale complexe
Histerectomie laparoscopică
Histerectomie largită cu limfadenectomie
Tumoră malignă de ovar cu anexectomie bilaterală, histerectomie și omentectomie
Intervenție ginecologică complexă cu interesarea vezici urinare, ureterelor, intestinului subtire ,
colonului, rectului
5. Neoplasm vulvar cu limfadenectomie
6. Cordocenteză/transfuzie intrauterină
7. Diagnostic antenatal complex cu evidențiere, diagnostic și conduită terapeutică pentru malformații
fetale și feto/embrio disecție asistată de medicul patolog
1.
2.
3.
4.

Intervenții chirurgicale mari

1. Operația cezariană complexă
2. SEU laparoscopică/Endometroza
3. Histeroscopie operatorie
4. Miomectomie/Malformatii uterine
5. Histerectomie totala cu coplectomie
6. Histerectomie abdominală complexă (postabortum, postpartum, soc septic, soc hemoragic)
7. Histerectomie vaginală
8. Histeropexii indirecte Burch, MMK
9. Neoplasm vulvar
10. Amniocenteza/CVS

Intervenții chirurgicale medii

1. Operația cezariană
2. Cerclaj de col
3. Conizație/Amputație de col
4. Laparoscopie diagnostică
5. Histeroscopie diagnostică
6. Colporafie anterioară/posterioară, alte tehnici vaginale de suspensie
7. Anexectomie/SEU clasică
8. Histeropexie – variante
9. Histerectomie totala abdominală
10. Fibroadenom mamar
11. Reintervenție abdominală supraponevrotică de cauză septică sau hemoragică
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- DISCIPLINA CHIRURGIE PLASTICA Interventii chirurgicale complexe
1. Interventii paliative pentru leziune inalta de nerv median
2. Interventii paliative pentru leziune inalta de nerv ulnar
3. Interventii paliative pentru leziune inalta de nerv radial
4. Transfer liber de lambou muscular
5. Transfer liber de lambou radial
6. Transfer liber de lambou compozit fibular
7. Reconstructie osoasa la nivelul mainii cu autogrefa osoasa
8. Transfer de tendoane
9. Reparare defect nervi cu autogrefa nervoasa
10. Acoperire defecte membre inferioare cu lambou sural
11. Acoperire defecte membre inferioare cu lambou gastrocnemian
12. Acoperire defecte membre inferioare cu lambou muschi solear
13. Reconstructie defecte mari la nivelul scalpului
14. Replantare microchirurgicala segmente distale
15. Revascularizare microchirurgicala
16. Reconstructie arteriala cu grefon venos autolog
17. Reconstructie nazala cu lambouri transpozitionate si grefa de cartilaj
18. Reconstructie san post-mastectomie cu lambou de muschi mare dorsal cu sau fara expander /
implant
19. Reconstructie san post-mastectomie cu expander si implant la distanta
20. Reconstructie mamara post-mastectomie imediata cu implant
21. Mastectomie nipple-sparing cu reconstructie uni - bilaterala
22. Reconstructie buza superioara / inferioara cu defect mai mare de 50%
23. Reconstructie defect total pleoapa inferioara / superioara
24. Reconstructii complexe sechele post-combustionale
25. Excizia si grefarea precoce la marii arsi
Interventii chirurgicale mari
Cura Maladiei Dupuytren – multiple raze digitale
Osteosinteza oaselor mainii in fracturi complexe
Repararea complexa a aparatului extensor al mainii
Cura sindromului de canal carpian
Cura sindromului de canal cubital si transpozitie de nerv cubital
Arteriorafie primara microchirurgicala
Cura chirurgicala a “degetului in gat de lebada ”
Reconstructie auriculara
Excizia curativa a tumorilor cutanate / de parti moi in regiunea faciala cu reconstructie complexa
(defecte peste ¾ cm)
10. Cura malformatiilor congenitale la nivelul mainii
11. Cura sindromului de compartiment
12. Cura chirurgicala a luxatiilor deschise a articulatiilor de la nivelul mainii
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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13. Tratamentul tenosinovitei
14. Augmentare mamara cu implanturi
15. Augmentare mamara cu transfer de tesut adipos autolog
16. Mastopexia simpla
17. Mastopexia cu implant
18. Mamoplastia de reductie
19. Abdominoplastie
20. Brahioplastie
21. Lipoaspiratie pe suprafete mari
22. Cura chirurgicala a cicatricilor vicioase
23. Cura chirurgicala a tofilor gutosi
24. Acoperirea escarelor de decubit extinse cu lambouri
25. Corectia blefaroptozei
Interventii chirurgicale medii
1. Decompresia canalului Guyon
1. Cura degetului “ïn ciocan”
2. Reparare tendoane flexoare membru superior / inferior
3. Cura sindromului de canal cubital
4. Expandare tisulara
5. Acoperire defecte tegumentare cu grefa de piele libera despicata
6. Cura chirurgicala a “degetului in resort”
7. Neurorafie primara
8. Acoperirea defectelor cutanate prin lambouri de vecinatate sau la distanta in orice regiune anatomica
9. Cura Maladiei Dupuytren – o raza digitala
10. Reparare defect cutanat deget prin tehnica “cross-finger” / “cross-finger revers”
11. Reparare defect cutanat deget cu lambou tenar
12. Reparare defect cutanat deget cu lambou de tip “V-Y”
13. Reparare defect police cu lambou neuro-vascular homo-lateral
14. Mastopexie periareolara
15. Sutura secundara
16. Cura flegmoanelor palmare
17. Cura panaritiilor
18. Osteosinteza fracturilor de la nivelul mainii
19. Remodelare depresiuni post-traumatice / post-chirurgicale prin transfer autolog de tesut adipos
20. Blefaroplastie superioara / inferioara
21. Reconstructie mamelon
22. Cura mameloamelor ombilicate
23. Miorafie
24. Remodelare pat unghial
25. Debridarea escarelor de decubit
26. Incizii de decompresiune arsuri circulare
27. Reconstructie cantus extern
28. Cura ectropionului
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- DISCIPLINA OFTALMOLOGIE -

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Interventii chirurgicale complexe
Chirurgia cataractei complicate (cataracta morganiană, subluxaţi de cristalin, atacul acut de glaucom
prin criatalin intumeascent)
Chirurgia laser a maculei
Chirurgia laser în retinopatia de prematuritate
Chirurgia filtrantă a glaucomului cu sau fara dispozitive de filtrare
Chirurgia polului posterior (retină şi vitros)
Reconstrucţii ale popului anterior ocular (cornee, scleră, iris, cristalin)
Chirurgia strabismului – intervenţii pe muşchii oblici
Interventii chirurgicale mari
Chirurgia cataractei necomplicate (facoemulsificare, extracţie extracapsulară cu implantare de
cristalin artificial)
Chirurgia laser a glaucomului
Chirurgia laser a polului posterior
Reconstrucţii palpebrale după tumori, traumatisme cu lipsă de substanţă
Enucleaţia, evisceraţia
Chirurgia strabismului – intervenţii pe muşchii drepţi
Interventii chirurgicale medii
1. Chirurgia tumorilor benigne, fără reconstrucţii
2. Suturi palpebrale în 1 sau 2 planuri în traumatisme
3. Chirurgia pterigionului
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