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Ek -1 
SUT KODU İŞLEM ADI 
619930             Sezaryen 
613690             Vertebra kırık/çıkığı,tek seviye,enstrümentasyon, 4 seviyeye kadar,posterior 
613700             Vertebra kırık/çıkığı,tek seviye,enstrümentasyon, 4 seviyeden fazla,posterior 
613710             Vertebra kırık/çıkığı,tek seviye,enstrümentasyon, 4 seviyeye kadar,anterior 
613720             Vertebra kırığı/çıkığı,tek seviye,enstrümentasyon, 4 seviyeden fazla,anterior 
613730             Vertebra kırığı/çıkığı,tek seviye,anterior dekompresyon, enstrümentasyon (4 seviyeye kadar) ve 

füzyon + posterior enstrümentasyon füzyon 
613870             Artrodez posterior, 7 vertebral segmente kadar, Torakal,Lomber 
613880             Artrodez posterior, 8 veya daha fazla vertebral segment, Torakal,Lomber 
613890    Artrodez posterior, tek disk aralığı, Torakal,Lomber 
613900             Artrodez posterior, her disk aralığı, Torakal,Lomber 
613920             Anterior enstrumantasyon; 3 vertebra segmentine kadar 
613930             Anterior enstrumantasyon; 4 veya daha fazla vertebra segmenti 
614040   Posterior segmental enstrumantasyon; 2 ila 6 vertebra segmenti 
614050  Posterior segmental enstrumantasyon; 7 veya daha fazla vertebra segmenti 
614090             Vertebra defektlerine,  strüktürel, strut greft veya prostetik materyal yerleştirilmesi 
604.920 Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb), dört ve daha çok koroner grefti  
604.930 Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb), iki koroner grefti  
604.940 Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb), tek koroner grefti  
604.950 Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb), üç koroner grefti  
604.960 Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb.), beş koroner grefti, kardiyopulmoner bypass ile 
604.970 Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb.), beşten fazla koroner grefti, kardiyopulmoner 

bypass ile 
604.980 Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb.), dört koroner grefti, kardiyopulmoner bypass ile 
604.990 Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb.), iki koroner grefti, kardiyopulmoner bypass ile 
605.000 Koroner arter by-pass, otojen greft (Safen/IMA vb.), tek koroner grefti, kardiyopulmoner bypass ile 
605.010 Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb.), üç koroner grefti, kardiyopulmoner bypass ile 
700.810 Selektif koroner anjiyografi 
700.811 Basınç veya Doppler teli ile intrakoroner hemodinamik çalışma 
700.820 Selektif koroner anjiyografi + ventrikülografi ve/veya aortografi 
700.830 Selektif sağ-sol koroner anjiyografi +  by-pass kontrolu  
700.840 Selektif  koroner anjiyografi + sağ ve sol kalp kateterizasyonu  
700.910 Perkütan transluminal koroner anjiyoplasti ve stent, tek damar  
700.920 Perkütan transluminal koroner anjiyoplasti ve stent, ilave her damar için 
700.921 Perkütan transluminal koroner artere direkt stent   
700.922 Perkütan transluminal koroner artere direkt stent, ilave her damar için 
700.923 Perkütan transkateter antiembolik filtre uygulaması, balon ve/veya stente ek olarak 
611.010 Büyük kemik kırıkları cerrahisi+ damar sinir eksplorasyonu  
611.020 Büyük kemik parçalı kırıkları cerrahisi, açık IMN 
611.030 Büyük kemik parçalı kırıkları cerrahisi, kapalı IMN 
611.000 Büyük kemik kırıkları cerrahisi, kapalı IMN 
611.980 Tendon transferi, tek tendon 
611.990 Tendon transferi, ilave her tendon için  
612.340 Kalça eklem total protezleri, primer 
612.420 Diz artroplastisi, total 
612.580 Unikompartmantal diz artroplastisi 
612.710 Artroskopik Mozaikplasti 
613.200 Mozaikplasti 
614.150 Kifoplasti  
700.941 Transkateter protez kapak implantasyonu (replasmanı) 
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Ek-2 
 
 

VERİ GÖNDERME FORMATI 

SUT KODU HASTA TC KİMLİK NUMARASI HASTA PROTOKOL NUMARASI İŞLEM TARİHİ 
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Ek -3 

 
1)  Anjiografi yapılan hastaların CD görüntü ve raporlarının kopyası, 
2)  By-pass yapılan hastaların, operasyon öncesi yapılan anjiografi CD görüntü kopyası ve  raporları ile 

epikrizleri, 
3) Stent uygulanan hastaların CD görüntü kopyası ve epikrizleri, 
4) Posterior segmental enstrümantasyon uygulanan hastaların ameliyat öncesi direkt grafi, BT, MR kopyaları 

ile ameliyat sonrası direkt grafi kopyası ve epikrizleri, 
5)  Sezaryen yapılan hastaların epikriz, ameliyat notu, partograf kayıtları ve ebe gözlem formları, 
6)  Ortopedi operasyonları için ameliyat öncesi direkt grafi, BT, MR kopyaları ile ameliyat sonrası direkt grafi 
kopyası ve epikrizleri, 
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