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לביצוע המותרות הפעולות של מעודכנת רשימה לידיעתכם להביא הננו שבסימוכין לחוזרים בהמשך
בבי לילדים כירורגי יום אשפוז כללי"במסגרת .ח

גרסת,ב"מצ פי על המקודדות הפעולות .2008לשנת - CM-9ICDרשימת

מחייב אינה זו פעולות רשימת כי לציין ונתןלמותר כירורגי יום אשפוז במסגרת הפעולות ביצוע ת
רגיל באשפוז המנתח,לבצעה דעת שיקול פי על לאשפוז ילד את להשאיר .מרדים/או

ע הינה הפעולות ביצוע מיקום על המנתח"ההחלטה של הרפואית דעתו שיקול .פ

במוסדכם בדבר הנוגעים כל לידיעת זה חוזר תוכן להעביר .הואילו

ה כ ר ב ב

לויר"ד חזי
הרפואה מינהל ראש

הכללי:העתק המנהל
הכללי למנהל המשנה

בריאות"מנכ/ס לכלכלת ל
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ולתימחור"מנכ/ס תיקצוב לתכנון ל
חולים"מנכ/ס קופות ל

ותשתיות רפואיות לטכנולוגיות המינהל ראש
הציבור קבילות נציב

ע הציבור קבילות ממלכתי"נציב בריאות ביטוח חוק פ
המשרד חשב

המשפטיתהיועצת
בינלאומיים"מנכ/ס ויחסים להסברה ל

רפואיות טכנולוגיות למדיניות האגף מנהל
רפואיים ומכשירים מוסדות רישוי אגף מנהל
הסיעוד מינהל וראש ארצית ראשית אחות

הציבור בריאות שרותי ראש
מחוזות מחוזיות–רופאי בריאות לשכות

כללית לרפואה האגף מנהל
הרוק אגף חותמנהל

ומחשוב מידע לשרותי האגף מנהל
רפואי ומידע רישום תחום מנהלת

מחלות לבקרת הלאומי המרכז מנהל
איכות להבטחת האגף מנהלת

פנים ביקורת אגף מנהל
הרפואיים האגפים החולים–מנהלי קופות

קהילתית לרפואה המחלקה מנהל
ומשק מינהל תחום מנהל

הלאומיות המועצות מרכזת
הרפואית הספריה

הסיעוד על ארצית כללית–אחראית ברפואה
ראשית הכללית"קופ–אחות ח

ל.ה.צ–ר"קרפ
הסוהר–ר"קרפ בתי שרות
ישראל–ר"קרפ משטרת
מדיצינית"מנכ הסתדרות "הדסה"–ל

הבריאות תקציבים,רכז האוצר–אגף משרד
בישראל"יו הרפואית ההסתדרות ר

החברה"מנכ ברפואהל סיכונים לניהול
המדינה ארכיון



בבי כירורגי יום באשפוז לביצוע הניתנים בילדים ניתוחים כללית"רשימת בהרדמה כללי ח

 
 ICD-9-CM הפעולה  תיאור
טירוגלוסלי106.7 סינוס או ציסטה כריתת

Excision of thyroglossal duct or tract 
פ 225.91 לשון("רנולוםניתוק ")קשר

Lingual frenotomy 
ברנכיאלי 329.2 סינוס או ציסטה כריתת

Excision of branchial cleft cyst or vestige 
בלוטה 440.21 מהצוואר/כריתת לימפה בלוטות

Excision of deep cervical lymph node 
בלוטה 540.23 השחי/כריתת מבית לימפה בלוטות

Excision of axillary lymph node 
בלוטה 640.24 מהמפשעה/כריתת לימפה בלוטות

Excision of  inguinal lymph node 
פתחקאזופגוס 742.21 דרך כירורגית אסופגוטומיה(קייםופיה )למשל

Operative esophagoscopy by incision 
אזופגוסקופיה 842.23

Esophagoscopy 
ושט 942.92 הרחבת

Dilation of esophagus 
גסטרוסטומיה 1043.11 של אנדוסקופית מלעורית התקנה

Percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG ) 
גסטרוסטומיה 1143.19

Gastrostomy 
מהחלחולת 1248.35 רקמה כריתת

Local excision of rectal lesion or tissue 
פריאנלי 1349.11 נצור פתיחת

Anal fistulotomy 
פריאנלי 1449.12 נצור כריתת

Anal fistulectomy 
חד 1553.00 מפשעתי בקע צדדי-תיקון

Unilateral repair of inguinal hernia 
חד 1653.01 ישיר מפשעתי בקע צדדי-תיקון

Repair of direct inguinal hernia 
בלתי 1753.02 מפשעתי בקע צדדי-חד,ישיר-תיקון

Repair of indirect inguinal hernia 
ישיר 1853.03 מפשעתי בקע משתל,צדדי-חד,תיקון עם

Repair of direct inguinal hernia with graft or prosthesis 
בלתי 1953.04 מפשעתי בקע משתל,צדדי-חד,ישיר-תיקון עם

Repair of indirect inguinal hernia with graft or prosthesis 
משתל 2053.05 עם מפשעתי בקע תיקון

Repair of inguinal hernia with graft or prosthesis, not otherwise specified 
דו 2153.10 מפשעתי בקע צדדי-תיקון

Bilateral repair of inguinal hernia, not otherwise specified 



 
דו 2253.11 מפשעתי בקע ישיר,צדדי-תיקון

Bilateral repair of direct inguinal hernia 
דו 2353.12 מפשעתי בקע ישיר-בלתי,צדדי-תיקון

Bilateral repair of indirect inguinal hernia 
דו 2453.13 מפשעתי בקע בלתי,צדדי-תיקון ואחד ישיר ישיר-אחד

Bilateral repair of inguinal hernia, one direct and one indirect 
2553.14

 
דו מפשעתי בקע משתל,ישיר,צדדי-תיקון עם

Bilateral repair of direct inguinal hernia with graft or prosthesis 
2653.15

 
דו מפשעתי בקע משתל,ישיר-בלתי,צדדי-תיקון עם

Bilateral repair of indirect inguinal hernia with graft or prosthesis 
בק 2753.16 דותיקון מפשעתי בלתי,צדדי-ע ואחד ישיר משתל-אחד עם ישיר

Bilateral repair of inguinal hernia, one direct and one indirect, with graft or prosthesis 
דו 2853.17 מפשעתי בקע משתל,צדדי-תיקון עם

Bilateral inguinal hernia with graft or prosthesis, not otherwise specified 
חד 2953.21 פמורלי בקע משתל,צדדי-תיקון עם

Unilateral repair of femoral hernia with graft or prosthesis 
חד 3053.29 פמורלי בקע צדדי-תיקון

Unilateral femoral herniorrhaphy 
דו 3153.31 פמורלי בקע משתל,צדדי-תיקון עם

Bilateral repair of femoral hernia with graft or prosthesis 
דו 3253.39 פמורלי בקע צדדי-תיקון

Bilateral femoral herniorrhaphy 
משתל 3353.41 עם טבורי בקע תיקון

Repair of umbilical hernia with prosthesis 
טבורי 3453.49 בקע תיקון

Umbilical herniorrhaphy 
ניתוח 3553.51 בחתך בקע תיקון

Incisional hernia repair 
3653.59

 

הבטן דופן של בקע תיקון
 Repair of other hernia of anterior abdominal wall;

Epigastric, hypogastric, spigelian, ventral 
השופכה 3758.1 פתח )מיאטוטומי(הרחבת

Urethral meatotomy 
אפיספדיאס 3858.45 או היפוספדיאס תיקון

Repair of hypospadias or epispadias 
הידרוצל 3961.2 )הידרקון(כריתת

Excision of hydrocele of tunica vaginalis 
מהאשך 4062.2 רקמה כריתת

Excision or destruction of testicular lesion 
צדדית 4162.3 חד אשך כריתת

Unilateral orchiectomy 
אשך 4262.5 טמירות תיקון

Orchiopexy 
האשכים 4362.7 לשק אשך תותב הכנסת

Insertion of testicular prosthesis 
ו 4463.1 וריקוצלה של הזרע-כריתה חבל של או

Excision of varicocele and hydrocele of spermatic cord 
  
  
  
  



 
מהפין 4564.2 רקמה כריתת

Local excision or destruction of lesion of penis 
העורלה 4664.0 הסרת ")ברית("בצוע

Circumcision 
פילונידלי 4786.03 סינוס של פתיחה

Incision of pilondial sinus or cyst 
רכות 4886.11 מרקמות נגעים של עור(ביופסיה ותת )עור

Biopsy of skin and subcutaneous tissue  
פילונידלי 4986.21 סינוס של כריתה

Excision of pilondial sinus or cyst 
פצע/הטריה 5086.22 של כוויה,כריתה או זיהום

Excisional debridement of wound, infection or burn 
האנלי 5196.23 הספינקטר של הרחבה

Dilation of anal sphincter 

:הערה
Surgical Laparoscopy)כ54.21בקוד)9520/חוזר הרשימהישולב מתוך רלבנטיות פעולות לצד נוסף .קוד
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