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Chirurgické ošetření zlomeniny horního konce stehenní kosti*
Operace pro ileus*
Orchiektomie*
Chirurgické odstranění (pod) kožních afekcí *
Cirkumcize*
Operace pylorostenózy*
Vyšetření a léčba synovialitidy*
Hojení hluboké rány pomocí V.A.C. systému*
Resekce mozku z důvodu farmakorezistentní epilepsie*
Léčba a případná operace pro skrotální syndrom*
Orchiopexe preventivní*
Léčba pro akutní cholecystitidu*
Intenzivní a resuscitační péče*
Žlučová kolika – žlučové kameny*
Ledvinová kolika – močové kameny*
Orchiopexe*
Akutní zánět slinivky břišní*
Chirurgická léčba při poranění hrudníku a plic*
Chirurgická léčba při poranění jater*
Chirurgická léčba při poranění ledviny*
Chirurgická léčba při poranění sleziny*
Chirurgická léčba při poranění el. proudem*
Chirurgická léčba při poranění slinivky břišní*
Vyšetření po úrazu velké síly*
Operace pro Coxa vara adolescentium*
Operační léčba zlomeniny interkondylické eminence*
Chirurgické ošetření zlomeniny pánevního kruhu*
Léčba izolované zlomeniny pánve*
Operační léčba zlomeniny metodou zevní fixace*
Vyšetření a léčba zlomenin kostí hrudního koše*
Endoskopická operace arachnoidální cysty*
Endoskopická třetí ventrikulostomie při hydrocefalu*
Léčba a operace pro závažné poranění hlavy a mozku*
Chirurgické ošetření poraněného periferního nervu*
Endoskopické odstranění nádoru hypofýzy*
Operace infratentoriálně uloženého nádoru mozku*
Operace supratentoriálně uloženého nádoru mozku*
Zavedení ventrikulo-peritoneálního shuntu VPS*
Chirurgické ošetření devastačního poranění končetiny*
Chirurgická léčba pro zlomeninu klenby lební*
Chirurgická léčba pro zlomeninu baze lební*
Ošetření hnisavé hlízy (abscesu) u konečníku*
Chirurgické ošetření abscesu*
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Vyšetření a případná operace pro akutní neúrazovou bolest
břicha*
Vyšetření pro úrazové bolesti břicha a případné chirurgické
ošetření*
Vyšetření a případná operace pro cizí těleso v trávicím
traktu*
Chirurgické odstranění cizího tělesa z měkkých tkání těla*
Léčba compertement syndromu*
Chirurgické odstranění osteosyntetického materiál*
Konzervativní léčba zlomeniny stehenní kosti vertikální
Bryantovou trakcí*
Konzervativní léčba zlomeniny stehenní kosti horizontální
Göteborgskou trakcí*
Operace hydrokély*
Chirurgické řešení invaginace*
Vyšetření a léčba kompresivní zlomeniny obratle(ů)*
Provedení nekrektomie a autotransplantace kůže*
Chirurgické ošetření pro opaření, popálení, poleptání*
Plastika kýly břišní stěny*
Operace pupeční kýly*
Operace tříselné kýly*
Plánovaná appendektomie (laparoskopická)*
Plánovaná cholecystektomie (laparoskopická)*
Odstranění kontagiózních molusek*
Vyšetření a léčba pro otřes mozku*
Vyšetření pro poruchy vyprazdňování stolice*
Uvolnění vrozeného srůstu předkožky s použitím lokálního
povrchového anestetika*
Uvolnění vrozeného srůstu předkožky v celkové anestezii*
Operační přerušení uzdičky předkožky*
Plastika předkožky (operační rozšíření)*
Chirurgické ošetření hluboké rány v celkové anestezii*
Chirurgické ošetření hluboké rány v lokální anestezii*
Rektoskopie*
Repozice a miniinvazivní osteosyntéza v celkové anestezii*
Repozice a otevřená osteosyntéza v celkové anestezii*
Ošetření zlomeniny repozicí v celkové anestezii*
Operace pilonidálního sinu v akutní fázi zánětu*
Operace pilonidálného sinu (plánovaná)*
Operační léčba suprakondylické zlomeniny humeru*
Léčba úrazové torticollis*
Svalová a kožní biopsie*
Ošetření zarůstajícího nehtu v celkové anestezii *
Odstranění trombotizovaného hemorrhoidu a provedení
rektoskopie *
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Drenáž mozkomíšního moku systémem Ommaya rezervoáru
nebo komorovou drenáží *
Lupavý palec *
Cystoskopie u dětí*
Diagnostická laparoskopie při nehmatném varleti*
Plastická operace pro hypospádii*
Meatomie *
Laparoskopická mikrochirurgická operace varikokély u dítěte*
Otevřená operace levostranné varikokély u
dítěte*mikrochirurgickou metodou*
Implantace testikulární protézy*
Vesikoureterální reflux - endoskopická instilace Vantris*
Vesikoureterální reflux - reimplantace močovodu
Operační odstranění (cysty) urachu*
Artrografie kyčelního kloubu*
Operační repozice vrozeně vykloubeného kyčelního kloubu*
Řízené vykloubení a modelace kyčelního kloubu*
Appendektomie plánovaná (otevřená)*

*Informovaný souhlas je dostupný pouze v češtině.
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