
(ימים)זמן המתנה בממוצע פרוצדורה\ סוג הניתוח 
3נתוח קרנית עם השתלת עדשה תוך עינית

4למעט צנתור לב, צנתור אבחנתי
4בגידולי כבד, SIRT, טפול קרינתי פנימי
5חלקית, כריתת אונה בכבד
6דם-צנתור טיפולי כלי

ORIF 6שבר סגור, למעט צואר, נתוח בירך\בעקב
ORIF/CRIF/EF 7שבר סגור, בשוק

9פ/לרבות ח,עצירת צמיחת עצמות הגף התחתון
10צנתור לב אבחנתי
11כריתת דיסק, כולל משתלים לסוגיהם, נתוח עמוד שדרה

11ש וויפל"נתוח ע
12טרבקולקטומיה

12קיפופלסטיה
13ללא עלות המסתם, החלפת מסתם האאורטה

14ניתוח כריתת שד
15כ"שתל לדיאליזה אי\צנתור טפולי של נצור

15מעקפים, נתוח לב
16מסתמים, נתוח לב

ORIF/EF 16עצם.ש+שבר סגור, באמה אמצעית
19למעט מסתמים ומעקפים, נתוח לב

22קרניוטומיה, נתוח ראש
23וגינלית\בגישה בטנית, כריתת רחם רדיקלית

24כריתת כליה חלקית פתוחה
24ראשונית, מלאה, החלפת מפרק הכתף

24קשירת וריקוצלה
25מסתמים ומעקפים, נתוח לב

25חיזוק סוגר הושט התחתון
26שלמה, כריתת אונה בכבד

27תמך שתל לאאורטה בחזה
28למעט קוד מיוחד,מורכבת\ארתרוסקופיה פשוטה

29צנתור טיפולי בדרכי מרה
29כ"אי- עם ש \ורידי לדיאליזה ללא-ע.יצירת נ

29כולל משתלים מלאכותיים, נתוח כלי דם
29לפרוסקופית, כריתת לבלב חלקית

29באשפוז, מורכבת, ארתרוסקופיה של הכתף
30לפרוסקופית, לרבות כריתת שופכן, כריתת כליה מלאה

ORIF קרסול/בפיקה  CRIF 31שבר סגור, בעקב
33ע הע.כ. השתלת עדשה תוך עינית עם טרבקולט

34ויטרקטומיה, כריתת זגוגית העין
35התפתחות\חיתוך הירך לטפול בפריקה מולדת

36נתוח מעי גס וחלחולת



36טיפול במפרצת אבי העורקים הבטני
39כריתת ערמונית סגורה

39ניתוח כריתת שד ושחזור שד
41השתלה משנית של עדשה תוך עינית אחורית

41כריתת טחול לפרוסקופית
42פתוחה, לרבות כריתת שופכן, כריתת כליה מלאה
42לפרוסקופי, תיקון בקע סרעפתי

43כריתת ערמונית פתוחה
45עם שתל מלאכותי\ורידי לדיאליזה ללא-יצירת נצור עורקי

46באשפוז, דו צדדי, פמורלי\תיקון בקע מפשעתי
46מלאה\חלקית, כריתת כיס מרה פתוחה

46מלאה\חלקית, כריתת קיבה
46עצבים בגף עליון\איחוי גידים

47לפרוסקופי, POVH, תיקון בקע בטני לאחר נתוח
47כריתת ערמונית רדיקלית לפרוסקופית

47באשפוז, מורכבת, ארתרוסקופיה של הברך
48כריתה רדיקלית של קשריות לימפה בצואר

52עד. עם הש, ויטרקטומיה, כריתת זגוגית העין
52'למעט החלפת רכיב ח,חוזרת,החלפת מפרקים

54כ"אי- ניתוח עדשה 
55ניתוח באמצעות לפרוסקופיה
56כולל מחיר עדשה, נתוח הכנסת עדשה תוך עינית

57באשפוז, פשוטה, ארתרוסקופיה של הברך
58לפרוסקופי, POVHלמעט , תיקון בקע בדופן הבטן

59כריתת רחם
59כריתת כליה חלקית לפרוסקופית

63באשפוז, חד צדדי, פמורלי\תיקון בקע מפשעתי
63עורקים כליליים, צנתור לב טפולי

63מלאה\חלקית, כריתת כיס מרה לפרוסקופית
63צדדי-דו- שחזור שד 

64למעט לשבר, ראשונית, החלפת מפרק הירך
66כריתת טחורים

66פתוח, POVHלמעט , תיקון בקע בדופן הבטן
67לרבות כריתה רדיקלית מותאמת, מסטואידקטומיה רדיקלית

69דו צדדי\חד,  ומעלה18מגיל , תיקון צניחת עפעף
69נתוח מעקף קיבה לפרוסקופי באמצעות מכלב

71דו צדדי\חד, 18עד גיל , תיקון צניחת עפעף
71מלאה\חלקית, כריתת בלוטת התריס

72תיקון צניחה של הקיר הקדמי של הנרתיק עם שתל
78נתוח פלסטי לאחר ירידה ניכרת במשקל

79באשפוז, חד צדדי, פמורלי\תיקון בקע מפשעתי
79מורכב, FESS, סינוסים\נתוח אנדוסקופי של האף



79 נתוח שרוול קיבה עם תיקון בקע סרעפתי
79מסטואידקטומיה פשוטה

80למעט כריתת דיסק, כולל משתלים לסוגיהם, נתוח עמוד שדרה
86כריתת תוספתן בלפרוסקופיה

86הוצאת טבעת ששימשה להצרת קיבה
87ניתוח שחזור שד

87נתוח שרוול קיבה
88לשבר בצואר הירך, מלאה, החלפת מפרק הירך

89נתוח שרוול קיבה עם כריתת כיס מרה מלאה
91תיקון דלף שתן בנשים בעזרת סרט סינטטי

96נתוח מעקף קיבה עם תיקון בקע סרעפתי
98פתוח,  ומעלה5מגיל , תיקון בקע טבורי

98ראשונית, מלאה, החלפת מפרק הברך
99י הקול\רקמה במיתר\הרס נגע\כריתת

101נתוח מעקף קיבה עם כריתת כיס מרה מלאה
102חלקית, פרתירואיד, כריתת יותרת התריס

102לרבות סגירת נקב, תיקון עור התוף
104לרבות החלפת עצמות השמע, 3\2טימפנופלסטיקה סוג 

105באשפוז, דו צדדי, פמורלי\תיקון בקע מפשעתי
106כריתת נגע בארובת העין

107עם כריתת אדנואידים\כריתת שקדים ללא
107תיקון פריקת כתף

113נתוח מעקף קיבה עם הוצאת טבעת
115נתוח סגירת חיך

116פתוח, POVH, תיקון בקע בטני לאחר נתוח
123כולל עלות הקרנית, נתוח קרנית

123קיפוזיס\נתוח סקוליוזיס
130פשוט, FESS, סינוסים\נתוח אנדוסקופי של האף

132עם נתוח, כגון הלוקס ואלגוס, נתוח בוניון
147למעט ניתוח לאחר ירידה נ, אשה,הקטנת שדיים
180למעט ניתוח לאחר ירידה נ, גבר,הקטנת שדיים


