Oddział internistyczno-Endokrynologiczny
KOD
06.111
07.193
33.22
34.094
34.095
39.951
41.311
44.13
45.239
45.42
48.23
48.36
54.957
86.271
87.031
87.164
87.177
87.231
87.241
87.372
87.410
87.411
87.44
87.440
88.011
88.110
88.191
88.23
88.27
88.28
88.713
88.714
88.721
88.738
88.761
88.777
88.791
88.792
88.911
88.913
88.971
88.976
88.981
89.00
89.01
89.04
89.10
89.141
89.34
89.37
89.383
89.41
89.442
89.521
89.522
89.541
90.46
90.52
90.53

NAZWA PROCEDURY
Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy
Hormonalne testy dynamiczne z zastosowaniem stymulacji/ hamowania farmakologicznego
Bronchoskopia fiberoskopowa
Nakłucie opłucnej - pobranie materiału do analiz
Nakłucie opłucnej - punkcja odbarczająca
Hemodializa
Biopsja aspiracyjna szpiku kostnego
Gastroskopia - inna
Kolonoskopia - inne
Endoskopowe wycięcie polipa jelita grubego
Procto-sigmoidoskopia sztywnym wziernikem
Endoskopowe usunięcie polipa odbytnicy
Nakłucie otrzewnej - pobranie materiału do analiz
Usunięcie tkanki martwiczej
TK głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
RTG zatok nosa
RTG czaszki - celowane lub czynnościowe
RTG kręgosłupa odcinka piersiowego
RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego - przeglądowe
Mammografia obu piersi
TK klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego
TK klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
Rutynowe zdjęcie RTG klatki piersiowej
RTG klatki piersiowej
TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
RTG miednicy - przeglądowe
RTG jamy brzusznej przeglądowe
Zdjęcie RTG nadgarstka/dłoni
Zdjęcie RTG uda/kolana/podudzia
Zdjęcie RTG kostki/stopy
USG tarczycy i przytarczyc
USG naczyń szyi - doppler
Echokardiografia
USG klatki piersiowej
USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej
USG naczyń kończyn dolnych - doppler
USG wielomiejscowe
USG macicy nieciężarnej i przydatków
RM mózgu i pnia mózgu bez wzmocnienia kontrastowego
Badanie czynnościowe mózgu - RM
RM jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego
RM jamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
Dwufotonowa absorpcjometria (densytometria z kości udowej lub kręgosłupa)
Porada lekarska, konsultacja, asysta
Profilaktyka i promocja zdrowia
Opieka pielęgniarki lub położnej
Podanie Amobarbitalu do t.szyjnej
Elektroencefalografia (EEG)
Badanie palcem odbytu
Oznaczenie pojemności życiowej
Badanie spirometryczne
Badanie wysiłkowe serca na bieżni ruchomej
Sześciominutowy test marszu
Elektrokardiografia nieokreślona
Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem)
Monitorowanie czynności serca przy pomocy urządzeń analogowych (typu Holter)
Badanie mikroskopowe materiału z tchawicy, opłucnej, płuc i innych tkanek klatki piersiowej oraz
plwociny - badanie pakietu komórek i cytologia metodą Papanicolau
Mikroskopowe badanie krwi -posiew
Mikroskopowe badanie krwi - posiew i antybiogram

91.447
93.1121
93.1131
93.1132
93.1139
93.1202
93.1804
93.1812
93.1813
93.1814
93.1902
93.1909
93.2202
93.2203
93.2204
93.2402
93.3606
93.932
93.94
93.964
98.01
98.04
99.04
99.05
99.07
99.17
99.18
99.19
99.219
99.239
99.87
I15
I31
I83
L63
M31
N66

Badanie mikroskopowe materiału biologicznego - badanie cytologiczne
Ćwiczenia bierne wykonywane manualnie
Ćwiczenia czynno-bierne
Ćwiczenia wspomagane
Inne ćwiczenia z udziałem fizjoterapeuty
Ćwiczenia czynne wolne
Usprawnianie układu oddechowego - oklepywanie
Czynne ćwiczenia oddechowe
Ćwiczenia oddechowe czynne z oporem
Nauka kaszlu i odksztuszania
Ćwiczenia rozluźniające i relaksujące
Ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne
Pionizacja czynna
Przygotowanie do chodzenia
Nauka czynności lokomocyjnych
Nauka chodu o kulach i innym sprzęcie pomocniczym
Inne ćwiczenia przywracające wydolność układu sercowo - naczyniowego
Resuscytacja ręczna
Nebulizacja
Tlenoterapia
Usunięcie ciała obcego ze światła jamy ustnej bez nacięcia
Usunięcie ciała obcego ze światła jelita grubego bez nacięcia
Przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych
Przetoczenie koncentratu płytkowego
Przetoczenie osocza - inne
Wstrzyknięcie insuliny
Wstrzyknięcie/ infuzja elektrolitów
Wstrzyknięcie antykoagulanta
Wstrzyknięcie antybiotyku - inne
Wstrzyknięcie innych sterydów
Żywienie dojelitowe
Aldosteron
Androstendion
Białko wiążące hormony płciowe (SHBP)
Hormon adrenokortykotropowy (ACTH)
Kortyzol
Przeciwciała przeciw białkom bogatym w cytrulinę (CCP)

Oddział Internistyczno-Kardiologiczny
KOD
00.17
06.111
100.10
23.0402
33.22
33.239
34.094
34.095
37.268
39.951
41.311
43.11
44.13
45.239
45.253
48.23
54.956
54.957
57.94
81.92
87.030
87.031
87.164
87.221
87.231
87.241
87.411
87.415
87.431
87.44
87.440
88.011
88.012
88.111
88.23
88.26
88.27
88.28
88.299
88.384
88.713
88.714
88.721
88.738
88.761
88.763
88.777
88.792
88.793
88.797
88.798
88.932
88.976
88.981
89.00
89.01

NAZWA PROCEDURY
Wlew czynnika wazopresyjnego
Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy
Znieczulenie całkowite dożylne (do 30 minut)
Znieczulenie miejscowe nasiękowe
Bronchoskopia fiberoskopowa
Bronchoskopia - inna
Nakłucie opłucnej - pobranie materiału do analiz
Nakłucie opłucnej - punkcja odbarczająca
Czasowa przezskórna elektrostymulacja serca
Hemodializa
Biopsja aspiracyjna szpiku kostnego
Przezskórne endoskopowe wytworzenie przetoki żołądkowej [PEG]
Gastroskopia - inna
Kolonoskopia - inne
Kolonoskopia z biopsją
Procto-sigmoidoskopia sztywnym wziernikem
Nakłucie otrzewnej - punkcja odbarczająca
Nakłucie otrzewnej - pobranie materiału do analiz
Wprowadzenie na stałe cewnika do pęcherza moczowego
Wstrzyknięcie leku do stawu lub więzadeł
TK głowy bez wzmocnienia kontrastowego
TK głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
RTG zatok nosa
RTG kręgosłupa odcinka szyjnego - przeglądowe
RTG kręgosłupa odcinka piersiowego
RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego - przeglądowe
TK klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
TK tętnic klatki piersiowej (w tym aorta)
RTG żeber
Rutynowe zdjęcie RTG klatki piersiowej
RTG klatki piersiowej
TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze
wzmocnieniem kontrastowym
RTG miednicy - celowane
Zdjęcie RTG nadgarstka/dłoni
Zdjęcie RTG kości miednicy/biodra - inne
Zdjęcie RTG uda/kolana/podudzia
Zdjęcie RTG kostki/stopy
RTG kości kończyny dolnej - nieokreślone inaczej
TK kręgosłupa szyjnego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
USG tarczycy i przytarczyc
USG naczyń szyi - doppler
Echokardiografia
USG klatki piersiowej
USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej
USG gruczołu krokowego
USG naczyń kończyn dolnych - doppler
USG macicy nieciężarnej i przydatków
USG kończyn górnych lub dolnych
USG stawów biodrowych
USG stawów kolanowych
RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka lędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego)
bez wzmocnienia kontrastowego
RM jamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
Dwufotonowa absorpcjometria (densytometria z kości udowej lub kręgosłupa)
Porada lekarska, konsultacja, asysta
Profilaktyka i promocja zdrowia

89.04
89.05
89.141
89.34
89.383
89.402
89.403
89.41
89.451
89.453
89.501
89.522
89.540
89.541
89.542
89.59
89.61
90.49
90.52
90.53
91.33
93.1121
93.1131
93.1132
93.1139
93.1202
93.1804
93.1812
93.1813
93.1814
93.1904
93.1909
93.2201
93.2202
93.2203
93.2204
93.2402
93.3606
93.57
93.92
93.932
93.94
93.964
96.04
96.07
96.35
96.55
96.71
99.04
99.05
99.07
99.153
99.17
99.18
99.19
99.218

Opieka pielęgniarki lub położnej
Opieka pielęgniarki lub położnej - wizyta domowa
Elektroencefalografia (EEG)
Badanie palcem odbytu
Badanie spirometryczne
Kontrola stymulatora serca jedno- lub dwujamowego
Kontrola automatycznego kardiowertera-defibrylatora jedno- lub dwujamowego
Badanie wysiłkowe serca na bieżni ruchomej
Kontrola funkcji stymulatora serca, - inne
Przyłóżkowe sprawdzenie funkcji rozrusznika lub systemu umiarawiania pracy serca [CRT-P] - bez
wywoływania arytmii
Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi za pomocą urządzeń analogowych lub cyfrowych (typu
Holter) - Holter RR
Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem)
Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych
Monitorowanie czynności serca przy pomocy urządzeń analogowych (typu Holter)
Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi przy pomocy urządzeń analogowych (typu Holter)
Inne nieinwazyjne badania serca i układu naczyniowego
Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego
Badanie mikroskopowe materiału z tchawicy, opłucnej, płuc i innych tkanek klatki piersiowej oraz
plwociny - inne badania mikroskopowe
Mikroskopowe badanie krwi -posiew
Mikroskopowe badanie krwi - posiew i antybiogram
Badanie mikroskopowe materiału z pęcherza moczowego, cewki moczowej, stercza, pęcherzyków
nasiennych, tkanki okołopęcherzowej, moczu i nasienia - posiew i antybiogram
Ćwiczenia bierne wykonywane manualnie
Ćwiczenia czynno-bierne
Ćwiczenia wspomagane
Inne ćwiczenia z udziałem fizjoterapeuty
Ćwiczenia czynne wolne
Usprawnianie układu oddechowego - oklepywanie
Czynne ćwiczenia oddechowe
Ćwiczenia oddechowe czynne z oporem
Nauka kaszlu i odksztuszania
Ćwiczenia samoobsługi
Ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne
Pionizacja bierna
Pionizacja czynna
Przygotowanie do chodzenia
Nauka czynności lokomocyjnych
Nauka chodu o kulach i innym sprzęcie pomocniczym
Inne ćwiczenia przywracające wydolność układu sercowo - naczyniowego
Założenie opatrunku na ranę - inne
Inna wentylacja mechaniczna
Resuscytacja ręczna
Nebulizacja
Tlenoterapia
Intubacja dotchawicza
Wprowadzenie innej sondy do żołądka (nosowo-żołądkowej) w celu odbarczenia żołądka
Podawanie substancji odżywczych do żołądka przez sondę
Toaleta drzewa oskrzelowego
Wentylacja wspomagana przez rurkę intubacyjną
Przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych
Przetoczenie koncentratu płytkowego
Przetoczenie osocza - inne
Całkowite żywienie pozajelitowe
Wstrzyknięcie insuliny
Wstrzyknięcie/ infuzja elektrolitów
Wstrzyknięcie antykoagulanta
Podanie antybiotyku dożylnie lub we wlewie

99.219
99.239
99.24
99.297
99.298
99.299
99.621
99.622
99.623
99.626
99.630
99.87
99.992
F55
I15
M31
O21
S41
S43
Y90

Wstrzyknięcie antybiotyku - inne
Wstrzyknięcie innych sterydów
Wstrzyknięcie innego hormonu
24-godzinny dożylny wlew - innych leków inotropowo dodatnich
24-godzinny dożylny wlew leków wazodilatacyjnych
24-godzinny dożylny wlew digoksyny/metylodigoksyny
Kardiowersja nieokreślona
Zewnętrzna kardiowersja
Przywrócenie rytmu zatokowego
Stymulacja elektrodą endokawitarną
Pośredni - ręczny masaż serca
Żywienie dojelitowe
Podanie doustne tyreostatyków
Wirus Epstein Barr Przeciwciała heterofilne
Aldosteron
Kortyzol
Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA)
Brucella IgG Przeciwciała (anty-Brucella IgG)
Brucella Przeciwciała IgM (anty-Brucella IgM)
Badanie histopatologiczne

Oddział Geriatryczny
KOD
03.311
34.094
34.095
39.951
41.311
45.131
45.239
48.23
81.92
86.284
87.030
87.031
87.037
87.049
87.164
87.221
87.241
87.242
87.410
87.411
87.431
87.44
87.440
88.011
88.26
88.27
88.381
88.713
88.714
88.715
88.721
88.761
88.763
88.776
88.777
88.794
88.912
88.932
89.00
89.01
89.04
89.141
89.34
89.37

NAZWA PROCEDURY
Nakłucie lędźwiowe w celu pobrania płynu mózgowo-rdzeniowego
Nakłucie opłucnej - pobranie materiału do analiz
Nakłucie opłucnej - punkcja odbarczająca
Hemodializa
Biopsja aspiracyjna szpiku kostnego
Ezofagogastroduodenoskopia [EGD]
Kolonoskopia - inne
Procto-sigmoidoskopia sztywnym wziernikem
Wstrzyknięcie leku do stawu lub więzadeł
Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez przemycie
TK głowy bez wzmocnienia kontrastowego
TK głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
TK szyi bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
TK głowy ze wzmocnieniem kontrastowym
RTG zatok nosa
RTG kręgosłupa odcinka szyjnego - przeglądowe
RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego - przeglądowe
RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego - celowane lub czynnościowe
TK klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego
TK klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
RTG żeber
Rutynowe zdjęcie RTG klatki piersiowej
RTG klatki piersiowej
TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
Zdjęcie RTG kości miednicy/biodra - inne
Zdjęcie RTG uda/kolana/podudzia
TK tętnic kończyn
USG tarczycy i przytarczyc
USG naczyń szyi - doppler
USG węzłów chłonnych szyi
Echokardiografia
USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej
USG gruczołu krokowego
USG naczyń kończyn górnych - doppler
USG naczyń kończyn dolnych - doppler
USG stawów barkowych
RM mózgu i pnia mózgu bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka lędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego) bez
wzmocnienia kontrastowego
Porada lekarska, konsultacja, asysta
Profilaktyka i promocja zdrowia
Opieka pielęgniarki lub położnej
Elektroencefalografia (EEG)
Badanie palcem odbytu
Oznaczenie pojemności życiowej

89.502
89.522
93.1121
93.1122
93.1131
93.1132
93.1202
93.1301
93.1303
93.1812
93.1901
93.1902
93.1909
93.1911
93.2201
93.2202
93.2203
93.2204
93.2402
93.3928
93.94
93.964
94.08
99.04
99.05
99.17
99.18
99.218
99.87

Monitorowanie czynności serca za pomocą urządzeń analogowych lub cyfrowych (typu Holter) - Holter EKG
Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem)
Ćwiczenia bierne wykonywane manualnie
Ćwiczenia bierne redresyjne
Ćwiczenia czynno-bierne
Ćwiczenia wspomagane
Ćwiczenia czynne wolne
Ćwiczenia izometryczne
Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem
Czynne ćwiczenia oddechowe
Ćwiczenia równoważne
Ćwiczenia rozluźniające i relaksujące
Ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne
Ćwiczenia koordynacji ruchowej
Pionizacja bierna
Pionizacja czynna
Przygotowanie do chodzenia
Nauka czynności lokomocyjnych
Nauka chodu o kulach i innym sprzęcie pomocniczym
Prądy diadynamiczne
Nebulizacja
Tlenoterapia
Testy/ocena psychologiczna - inna
Przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych
Przetoczenie koncentratu płytkowego
Wstrzyknięcie insuliny
Wstrzyknięcie/ infuzja elektrolitów
Podanie antybiotyku dożylnie lub we wlewie
Żywienie dojelitowe

Oddział Dziecięcy
KOD
03.311
38.99
44.13
57.37
87.030
87.031
87.04
87.049
87.241
87.440
87.441
87.699
88.16
88.191
88.28
88.384
88.712
88.713
88.715
88.717
88.718
88.721
88.761
88.769
88.792
88.901
89.00
89.01
89.04
89.141
89.142
89.501
89.502
89.511
89.522
89.602
89.61
93.94
93.964
96.55
99.04
99.17
99.18
99.219
99.231
99.239
99.2909
99.831
99.87
C32
N58

NAZWA PROCEDURY
Nakłucie lędźwiowe w celu pobrania płynu mózgowo-rdzeniowego
Nakłucie żyły - inne
Gastroskopia - inna
Cewnikowanie i pobranie moczu albo popłuczyn z pęcherza do badania
TK głowy bez wzmocnienia kontrastowego
TK głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
Tomografia głowy i/ lub szyi - inne
TK głowy ze wzmocnieniem kontrastowym
RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego - przeglądowe
RTG klatki piersiowej
RTG płuc - inne
RTG przewodu pokarmowego - inne
Zdjęcie RTG przestrzeni zaotrzewnowej - inne
RTG jamy brzusznej przeglądowe
Zdjęcie RTG kostki/stopy
TK kręgosłupa szyjnego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
Echoencefalografia
USG tarczycy i przytarczyc
USG węzłów chłonnych szyi
USG ślinianek
USG przezciemiączkowa
Echokardiografia
USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej
USG brzucha - inne
USG macicy nieciężarnej i przydatków
RM głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
Porada lekarska, konsultacja, asysta
Profilaktyka i promocja zdrowia
Opieka pielęgniarki lub położnej
Elektroencefalografia (EEG)
Holter EEG
Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi za pomocą urządzeń analogowych lub cyfrowych (typu
Holter) - Holter RR
Monitorowanie czynności serca za pomocą urządzeń analogowych lub cyfrowych (typu Holter) Holter EKG
Elektrokardiografia z 1- 3 odprowadzeniami
Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem)
Pulsoksymetria
Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego
Nebulizacja
Tlenoterapia
Toaleta drzewa oskrzelowego
Przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych
Wstrzyknięcie insuliny
Wstrzyknięcie/ infuzja elektrolitów
Wstrzyknięcie antybiotyku - inne
Podskórna implantacja progesteronu
Wstrzyknięcie innych sterydów
Wlew dożylny innej substancji leczniczej
Fototerapia noworodka
Żywienie dojelitowe
Leukocyty - obraz odsetkowy
Prokalcytonina

Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym
KOD
03.311
100.62
23.0105
44.161
87.030
87.031
87.033
87.049
87.165
87.221
87.241
87.44
87.440
88.011
88.110
88.21
88.23
88.301
88.387
88.714
88.716
88.721
88.761
88.777
88.792
88.793
88.901
88.911
88.912
88.931
88.932
88.934
88.937
88.971
89.006
89.007
89.04
89.13
89.141
89.192
89.501
89.502
89.522
89.541
89.61
93.1121
93.1131
93.1202
93.1205
93.1301
93.1812
93.1909
93.2201
93.2202
93.2203
93.2204
93.2402
93.3808
93.3911
93.3912
93.3916
93.3929
93.3930
93.3931
93.3932
93.3943

NAZWA PROCEDURY
Nakłucie lędźwiowe w celu pobrania płynu mózgowo-rdzeniowego
Założenie cewnika do żyły centralnej
Konsultacja specjalistyczna
Gastroskopia diagnostyczna z testem ureazowym
TK głowy bez wzmocnienia kontrastowego
TK głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
TK tętnic głowy i szyi
TK głowy ze wzmocnieniem kontrastowym
RTG nosa
RTG kręgosłupa odcinka szyjnego - przeglądowe
RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego - przeglądowe
Rutynowe zdjęcie RTG klatki piersiowej
RTG klatki piersiowej
TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
RTG miednicy - przeglądowe
Zdjęcie RTG kości barku i ramienia
Zdjęcie RTG nadgarstka/dłoni
TK kończyny górnej bez wzmocnienia kontrastowego
TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez wzmocnienia kontrastowego
USG naczyń szyi - doppler
USG przezczaszkowa - doppler
Echokardiografia
USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej
USG naczyń kończyn dolnych - doppler
USG macicy nieciężarnej i przydatków
USG kończyn górnych lub dolnych
RM głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
RM mózgu i pnia mózgu bez wzmocnienia kontrastowego
RM mózgu i pnia mózgu bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka szyjnego bez wzmocnienia kontrastowego
RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka lędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego) bez wzmocnienia
RM kanału rdzeniowego - rdzeń kręgowy
RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka lędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego) bez i ze
RM jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego
Konsultacja neurochirurgiczna
Konsultacja ortopedyczna
Opieka pielęgniarki lub położnej
Badanie neurologiczne
Elektroencefalografia (EEG)
Video EEG
Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi za pomocą urządzeń analogowych lub cyfrowych (typu Holter) - Holter RR
Monitorowanie czynności serca za pomocą urządzeń analogowych lub cyfrowych (typu Holter) - Holter EKG
Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem)
Monitorowanie czynności serca przy pomocy urządzeń analogowych (typu Holter)
Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego
Ćwiczenia bierne wykonywane manualnie
Ćwiczenia czynno-bierne
Ćwiczenia czynne wolne
Ćwiczenia czynne w odciążeniu
Ćwiczenia izometryczne
Czynne ćwiczenia oddechowe
Ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne
Pionizacja bierna
Pionizacja czynna
Przygotowanie do chodzenia
Nauka czynności lokomocyjnych
Nauka chodu o kulach i innym sprzęcie pomocniczym
Metody neurofizjologiczne - Metoda PNF
Masaż klasyczny - całkowity
Masaż klasyczny - częściowy
Masaż pneumatyczny
Prądy interferencyjne
Prądy TENS
Prądy KOTZA
Prądy TRABERTA
Ultradżwięki

93.3985
93.57
93.86
93.94
94.08
96.71
96.75
99.04
99.102
99.218
99.87
A03

Masaż wibracyjny
Założenie opatrunku na ranę - inne
Terapia psychologiczna lub neurologopedyczna
Nebulizacja
Testy/ocena psychologiczna - inna
Wentylacja wspomagana przez rurkę intubacyjną
Ciągła wentylacja przez tracheostomię
Przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych
Podanie leku trombolitycznego drugiej generacji
Podanie antybiotyku dożylnie lub we wlewie
Żywienie dojelitowe
Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego

Oddział Rehabilitacji ogólnoustrojowej
KOD
89.01
89.04
89.61
93.1121
93.1122
93.1131
93.1132
93.1202
93.1204
93.1205
93.1301
93.1303
93.1701
93.1812
93.1901
93.1903
93.1904
93.1909
93.1911
93.1912
93.2202
93.2402
93.3301
93.3302
93.3311
93.3912
93.3916
93.3919
93.3920
93.3927
93.3928
93.3929
93.3930
93.3932
93.3937
93.3940
93.3943
93.3951
93.3983
93.3988

NAZWA PROCEDURY
Profilaktyka i promocja zdrowia
Opieka pielęgniarki lub położnej
Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego
Ćwiczenia bierne wykonywane manualnie
Ćwiczenia bierne redresyjne
Ćwiczenia czynno-bierne
Ćwiczenia wspomagane
Ćwiczenia czynne wolne
Ćwiczenia samowspomagane
Ćwiczenia czynne w odciążeniu
Ćwiczenia izometryczne
Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem
Ćwiczenia bierne wykonywane mechanicznie
Czynne ćwiczenia oddechowe
Ćwiczenia równoważne
Ćwiczenia sprawności manualnej
Ćwiczenia samoobsługi
Ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne
Ćwiczenia koordynacji ruchowej
Poizometryczna relaksacja mięśni
Pionizacja czynna
Nauka chodu o kulach i innym sprzęcie pomocniczym
Kąpiel wirowa kończyn górnych
Kąpiel wirowa kończyn dolnych
Hydromasaż wibracyjny - segmentarny
Masaż klasyczny - częściowy
Masaż pneumatyczny
Galwanizacja
Jonoforeza
Tonoliza
Prądy diadynamiczne
Prądy interferencyjne
Prądy TENS
Prądy TRABERTA
Naświetlanie promieniami IR - miejscowe
Laseroterapia punktowa
Ultradżwięki
Krioterapia miejscowa ciekłym azotem
Pole magnetyczne stałe i niskiej częstotliwości
Elektrostymulacja mięśni

Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej
KOD
87.164
87.221
87.62
88.28
88.761
88.799
89.01
93.1121
93.1132
93.1202
93.1204
93.1205
93.1301
93.1303
93.1701
93.1812
93.1901
93.1903
93.1904
93.1909
93.1911
93.1912
93.2201
93.2202
93.2402
93.3301
93.3302
93.3311
93.3912
93.3916
93.3919
93.3929
93.3930
93.3932
93.3937
93.3940
93.3943
93.3951
93.3983
93.3988
93.86
94.021

NAZWA PROCEDURY
RTG zatok nosa
RTG kręgosłupa odcinka szyjnego - przeglądowe
Seriogram górnego odcinka przewodu pokarmowego
Zdjęcie RTG kostki/stopy
USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej
USG moszny w tym jąder i najądrzy
Profilaktyka i promocja zdrowia
Ćwiczenia bierne wykonywane manualnie
Ćwiczenia wspomagane
Ćwiczenia czynne wolne
Ćwiczenia samowspomagane
Ćwiczenia czynne w odciążeniu
Ćwiczenia izometryczne
Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem
Ćwiczenia bierne wykonywane mechanicznie
Czynne ćwiczenia oddechowe
Ćwiczenia równoważne
Ćwiczenia sprawności manualnej
Ćwiczenia samoobsługi
Ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne
Ćwiczenia koordynacji ruchowej
Poizometryczna relaksacja mięśni
Pionizacja bierna
Pionizacja czynna
Nauka chodu o kulach i innym sprzęcie pomocniczym
Kąpiel wirowa kończyn górnych
Kąpiel wirowa kończyn dolnych
Hydromasaż wibracyjny - segmentarny
Masaż klasyczny - częściowy
Masaż pneumatyczny
Galwanizacja
Prądy interferencyjne
Prądy TENS
Prądy TRABERTA
Naświetlanie promieniami IR - miejscowe
Laseroterapia punktowa
Ultradżwięki
Krioterapia miejscowa ciekłym azotem
Pole magnetyczne stałe i niskiej częstotliwości
Elektrostymulacja mięśni
Terapia psychologiczna lub neurologopedyczna
Test Bendera

KOD
06.112
34.095
39.951
42.92
43.11
44.13
44.161
45.131
45.239
45.431
48.23
49.01
50.11
51.10
51.41
51.85
54.512
54.59
57.191
57.32
61.12
83.5
85.114
85.12
86.04
86.229
86.289
87.037
87.411
87.440
87.64
87.73
88.011
88.191
88.28
88.299
88.381
88.721
88.738
88.741
88.761
88.769
88.777
88.792
88.799
88.902
88.932
88.933
88.971
88.976
89.00
89.01
89.04
89.383
89.71

Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z pododdziałem Urologicznym i pododdziałem Chirurgii
Dzieciecej
NAZWA PROCEDURY
Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy - celowana
Nakłucie opłucnej - punkcja odbarczająca
Hemodializa
Rozszerzanie przełyku
Przezskórne endoskopowe wytworzenie przetoki żołądkowej [PEG]
Gastroskopia - inna
Gastroskopia diagnostyczna z testem ureazowym
Ezofagogastroduodenoskopia [EGD]
Kolonoskopia - inne
Endoskopowa ablacja guza jelita grubego
Procto-sigmoidoskopia sztywnym wziernikem
Nacięcie ropnia okołoodbytowego
Przezskórna igłowa biopsja wątroby
Cholangiopankreatografia wsteczna [ECPW]
Choledochoduodenoctomia w celu usunięcia kamieni
Endoskopowe nacięcie zwieracza i brodawki
Uwolnienie otrzewnowych zrostów jelitowych metodą otwartą
Inne usunięcie zrostów otrzewnowych
Usunięcie kamienia z pęcherza moczowego przez nacięcie (cystolitotomia)
Cystoskopia przezcewkowa
Nakłucie i opróżnienie wodniaka jądra lub torbieli najądrza
Wycięcie kaletki
Przezskórna gruboigłowa biopsja piersi - celowana
Otwarta biopsja piersi
Nacięcie/ drenaż skóry/ tkanki podskórnej - inne
Oczyszczenie (wycięcie) rany, zakażenia, oparzenia - inne
Inne oczyszczenie rany, zakażenia lub oparzenia bez wycinania
TK szyi bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
TK klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
RTG klatki piersiowej
Seriogram dolnego odcinka przewodu pokarmowego
Urografia
TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
RTG jamy brzusznej przeglądowe
Zdjęcie RTG kostki/stopy
RTG kości kończyny dolnej - nieokreślone inaczej
TK tętnic kończyn
Echokardiografia
USG klatki piersiowej
USG transrektalne
USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej
USG brzucha - inne
USG naczyń kończyn dolnych - doppler
USG macicy nieciężarnej i przydatków
USG moszny w tym jąder i najądrzy
RM kończyny górnej bez wzmocnienia kontrastowego
RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka lędźwiowego (lędźwiowokrzyżowego) bez wzmocnienia kontrastowego
RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka piersiowego bez wzmocnienia
RM jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego
RM jamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
Porada lekarska, konsultacja, asysta
Profilaktyka i promocja zdrowia
Opieka pielęgniarki lub położnej
Badanie spirometryczne
Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i decyzji o podjęciu lub odstąpieniu od
medycznych czynności ratunkowych

89.79
93.1121
93.1131
93.1139
93.1301
93.1601
93.1602
93.1811
93.1813
93.1814
93.1901
93.1904
93.1909
93.1912
93.2201
93.2202
93.2203
93.2204
93.2402
93.57
96.07
97.38
97.83
97.891
99.04
99.07
99.153
99.18
99.19
99.87

Badanie fizykalne - inne
Ćwiczenia bierne wykonywane manualnie
Ćwiczenia czynno-bierne
Inne ćwiczenia z udziałem fizjoterapeuty
Ćwiczenia izometryczne
Mobilizacja malych stawów
Mobilizacja dużych stawów
Drenaż ułożeniowy
Ćwiczenia oddechowe czynne z oporem
Nauka kaszlu i odksztuszania
Ćwiczenia równoważne
Ćwiczenia samoobsługi
Ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne
Poizometryczna relaksacja mięśni
Pionizacja bierna
Pionizacja czynna
Przygotowanie do chodzenia
Nauka czynności lokomocyjnych
Nauka chodu o kulach i innym sprzęcie pomocniczym
Założenie opatrunku na ranę - inne
Wprowadzenie innej sondy do żołądka (nosowo-żołądkowej) w celu odbarczenia żołądka
Usunięcie szwów z głowy lub szyi
Usunięcie szwów ze ściany jamy brzusznej
Usunięcie szwów z innej okolicy
Przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych
Przetoczenie osocza - inne
Całkowite żywienie pozajelitowe
Wstrzyknięcie/ infuzja elektrolitów
Wstrzyknięcie antykoagulanta
Żywienie dojelitowe

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
KOD
03.311
03.909
100.34
100.61
100.62
31.1
33.22
34.041
34.094
34.095
38.951
38.99
39.952
43.11
45.131
57.01
57.94
57.95
87.030
87.415
87.44
87.440
88.721
88.738
88.761
89.04
89.522
89.540
89.602
89.61
89.62
89.65
89.68
93.1121
93.1131
93.1132
93.1202
93.1303
93.1813
93.1909
93.2201
93.2202
93.57
93.932
93.94
93.964
96.04

NAZWA PROCEDURY
Nakłucie lędźwiowe w celu pobrania płynu mózgowo-rdzeniowego
Wprowadzenie cewnika do kanału kręgowego/ infuzja - inne
Znieczulenie zewnątrzoponowe ciągłe (powyżej 4 godzin)
Założenie cewnika do tętnicy
Założenie cewnika do żyły centralnej
Tracheostomia czasowa
Bronchoskopia fiberoskopowa
Drenaż jamy opłucnowej
Nakłucie opłucnej - pobranie materiału do analiz
Nakłucie opłucnej - punkcja odbarczająca
Założenie cewnika czasowego do dializy
Nakłucie żyły - inne
Ciągłe leczenie nerkozastępcze
Przezskórne endoskopowe wytworzenie przetoki żołądkowej [PEG]
Ezofagogastroduodenoskopia [EGD]
Cewnikowanie pęcherza przez cewkę jednorazowe
Wprowadzenie na stałe cewnika do pęcherza moczowego
Wymiana cewnika wprowadzonego do pęcherza moczowego na stałe
TK głowy bez wzmocnienia kontrastowego
TK tętnic klatki piersiowej (w tym aorta)
Rutynowe zdjęcie RTG klatki piersiowej
RTG klatki piersiowej
Echokardiografia
USG klatki piersiowej
USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej
Opieka pielęgniarki lub położnej
Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem)
Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych
Pulsoksymetria
Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego
Monitorowanie centralnego ciśnienia żylnego
Gazometria krwi tętniczej
Monitorowanie rzutu serca inną techniką
Ćwiczenia bierne wykonywane manualnie
Ćwiczenia czynno-bierne
Ćwiczenia wspomagane
Ćwiczenia czynne wolne
Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem
Ćwiczenia oddechowe czynne z oporem
Ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne
Pionizacja bierna
Pionizacja czynna
Założenie opatrunku na ranę - inne
Resuscytacja ręczna
Nebulizacja
Tlenoterapia
Intubacja dotchawicza

96.07
96.55
96.71
96.75
97.23

Wprowadzenie innej sondy do żołądka (nosowo-żołądkowej) w celu odbarczenia żołądka
Toaleta drzewa oskrzelowego
Wentylacja wspomagana przez rurkę intubacyjną
Ciągła wentylacja przez tracheostomię
Wymiana rurki tracheostomijnej

99.04
99.05
99.07
99.153
99.17
99.18
99.218
99.239
99.621
99.624
99.626
99.630
99.87

Przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych
Przetoczenie koncentratu płytkowego
Przetoczenie osocza - inne
Całkowite żywienie pozajelitowe
Wstrzyknięcie insuliny
Wstrzyknięcie/ infuzja elektrolitów
Podanie antybiotyku dożylnie lub we wlewie
Wstrzyknięcie innych sterydów
Kardiowersja nieokreślona
Defibrylacja
Stymulacja elektrodą endokawitarną
Pośredni - ręczny masaż serca
Żywienie dojelitowe

Oddział Okulistyczny
KOD
100.10
10.91
11.39
11.59
13.41
13.49
13.71
13.72
13.8
14.73
14.74
14.75
14.761
14.762
14.763
38.99
87.440
88.191
88.721
88.761
89.01
89.04
89.11
89.511
89.521
89.522
89.602
93.57
95.02
95.13
99.17
99.211

NAZWA PROCEDURY
Znieczulenie całkowite dożylne (do 30 minut)
Iniekcja podspojówkowa
Inne wycięcia skrzydlika
Naprawy rogówki - inne
Rozpuszczenie soczewki i aspiracja zaćmy
Rozdrobnienie soczewki i aspiracja zaćmy - inne
Wszczepienie soczewki przy usunięciu zaćmy (jednoetapowe)
Wtórne wszczepienie soczewki
Usunięcie wszczepionej soczewki
Mechaniczna witrektomia - dostęp przedni
Mechaniczna witrektomia - inne
Wstrzyknięcie substytutu ciała szklistego
Iniekcja doszklistkowa - pegaptanib
Iniekcja doszklistkowa rekombinowanego humanizowanego przeciwciała monoklonalnego
Iniekcja doszklistkowa sterydów
Nakłucie żyły - inne
RTG klatki piersiowej
RTG jamy brzusznej przeglądowe
Echokardiografia
USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej
Profilaktyka i promocja zdrowia
Opieka pielęgniarki lub położnej
Tonometria
Elektrokardiografia z 1- 3 odprowadzeniami
Elektrokardiografia nieokreślona
Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem)
Pulsoksymetria
Założenie opatrunku na ranę - inne
Obszerne badanie oka
USG gałki ocznej
Wstrzyknięcie insuliny
Podanie antybiotyku na nośniku

KOD
100.01
100.10
100.21
100.31
44.161
54.956
57.94
67.11
67.12
67.191
67.39
67.592
67.61
68.11
68.231
68.291
69.01
69.02
69.96
70.24
70.71
71.11
71.19
71.23
71.29
72.1
72.52
72.71
72.79
73.4
73.71
73.72
74.1
75.341
75.342
75.691
75.72
87.440
87.83
88.011
88.28
88.721
88.732
88.752
88.759
88.761
88.769
88.781
88.791
88.792
89.01
89.02
89.04
89.141
89.26
89.36
89.393
89.521
89.540
89.542
89.61
93.0709
93.57
96.37

Oddział Ginekologiczno-Połozniczy z pododdziałem Ginekologii Onkologicznej
NAZWA PROCEDURY
Znieczulenie ogólne dotchawicze z monitorowaniem rozszerzonym (do 2 godzin)
Znieczulenie całkowite dożylne (do 30 minut)
Znieczulenie podpajęczynówkowe (do 2 godzin)
Znieczulenie zewnątrzoponowe (do 2 godzin)
Gastroskopia diagnostyczna z testem ureazowym
Nakłucie otrzewnej - punkcja odbarczająca
Wprowadzenie na stałe cewnika do pęcherza moczowego
Biopsja kanału szyjki macicy
Wycinki z szyjki macicy (biopsja skrawkowa)
Kolposkopia
Zniszczenie lub wycięcie zmiany lub tkanki szyjki macicy - inne
Operacja McDonalda
Szycie rozdarcia szyjki macicy
Badanie palpacyjne macicy
Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy
Usunięcie mięśniaka macicy
Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy w celu zakończenia ciąży
Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy po porodzie lub poronieniu
Usunięcie szwu okrężnego szyjki macicy
Biopsja pochwy
Szycie rozdarcia pochwy
Biopsja sromu
Zabiegi diagnostyczne sromu - inne
Marsupializacja torbieli gruczołu Bartholina
Inne operacje na gruczole Bartholina
Kleszcze wyjściowe z nacięciem krocza
Pomoc ręczna - inne
Próżniociąg położniczy z nacięciem krocza
Próżniociąg położniczy - inny
Farmakologiczne wzniecenie porodu
Poród samoistny bez nacięcia krocza
Poród samoistny z nacięciem krocza i następowym zeszyciem
Cięcie cesarskie w dolnym odcinku macicy
Test niestresowy przedporodowy płodu
Monitorowanie płodu, nie określone inaczej
Zeszycie sromu i krocza
Instrumentalna kontrola jamy macicy po porodzie
RTG klatki piersiowej
Histerosalphingografia (kontrast cieniujący)
TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
Zdjęcie RTG kostki/stopy
Echokardiografia
USG piersi
USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego
USG układu moczowego - inne
USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej
USG brzucha - inne
USG płodu
USG wielomiejscowe
USG macicy nieciężarnej i przydatków
Profilaktyka i promocja zdrowia
Porada lekarska, inne
Opieka pielęgniarki lub położnej
Elektroencefalografia (EEG)
Badanie ginekologiczne
Ręczne badanie piersi
Kardiotokografia
Elektrokardiografia nieokreślona
Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych
Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi przy pomocy urządzeń analogowych (typu Holter)
Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego
Inne pomiary antropometryczne
Założenie opatrunku na ranę - inne
Wlewka doodbytnicza

96.39
96.44
97.641
97.73
97.81
99.04
99.07
99.111
99.17
99.18
99.210
99.218
99.219
99.2909
99.56
99.97900
99.97902
99.97904
99.97905
99.97906
99.97907
99.97909
99.98
99.99903
99.99904
E31

Wlew przezodbytowy - inne
Płukanie (irygacja) pochwy
Usunięcie cewnika założonego na stałe z dróg moczowych
Usunięcie krążka wewnątrzpochwowego
Usunięcie drenu zaotrzewnowego
Przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych
Przetoczenie osocza - inne
Wstrzyknięcie globuliny anty D (Rhesus)
Wstrzyknięcie insuliny
Wstrzyknięcie/ infuzja elektrolitów
Wstrzyknięcie antybiotyku nieokreślone
Podanie antybiotyku dożylnie lub we wlewie
Wstrzyknięcie antybiotyku - inne
Wlew dożylny innej substancji leczniczej
Podanie antytoksyny przeciwtężcowej
Farmakoterapia doustna
Farmakoterapia domięśniowa
Farmakoterapia dożylna
Farmakoterapia śródskórna
Farmakoterapia podskórna
Farmakoterapia podjęzykowa
Farmakoterapia doodbytnicza
Odciąganie mleka kobiecego w czasie laktacji
Uzyskanie centralnego dostępu dożylnego
Uzyskanie obwodowego dostępu dożylnego
Kwalifikacja do podania immunoglobuliny anty-Rh(D)

KOD
100.11
34.095
45.131
77.51
78.025
78.248
79.15
79.36
82.011
83.97
84.502
86.011
86.058
86.271
86.283
87.030
87.232
87.440
88.21
88.249
88.26
88.27
88.28
88.299
88.301
88.721
88.94
89.00
89.01
89.02
89.04
89.05
89.06
89.141
89.522
89.61
93.1121
93.1131
93.1132
93.1139
93.1202
93.1301
93.1701
93.1812
93.1904
93.1909
93.1912
93.2202
93.2203
93.2204
93.23
93.2401
93.2402
93.3946
93.53
93.541
93.55
93.57
96.07
97.12
97.38
99.0
99.00
99.04
99.07
99.211
99.218
99.97904

Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
NAZWA PROCEDURY
Znieczulenie całkowite dożylne (od 30 minut do 60 minut)
Nakłucie opłucnej - punkcja odbarczająca
Ezofagogastroduodenoskopia [EGD]
Wycięcie kaletki palucha z korekcją tkanek miękkich z osteotomią I-szej kości śródstopia
Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - kość udowa/ miednica
Resekcja/ osteotomia - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kość udowa
Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
Eksploracja pochewki ścięgnistej na ręce - inna
Wstrzyknięcie leku do ścięgna
Wprowadzenie czynników wzrostu pochodzenia autogenicznego
Aspiracja ropnia paznokcia, skóry lub tkanki podskórnej
Usunięcie drenu (drenów) z ran pooperacyjnych
Usunięcie tkanki martwiczej
Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez zdrapanie
TK głowy bez wzmocnienia kontrastowego
RTG kręgosłupa odcinka piersiowego - celowane lub czynnościowe
RTG klatki piersiowej
Zdjęcie RTG kości barku i ramienia
RTG kości kończyny górnej - nieokreślone inaczej
Zdjęcie RTG kości miednicy/biodra - inne
Zdjęcie RTG uda/kolana/podudzia
Zdjęcie RTG kostki/stopy
RTG kości kończyny dolnej - nieokreślone inaczej
TK kończyny górnej bez wzmocnienia kontrastowego
Echokardiografia
Rezonans magnetyczny układu mięśniowo-szkieletowego
Porada lekarska, konsultacja, asysta
Profilaktyka i promocja zdrowia
Porada lekarska, inne
Opieka pielęgniarki lub położnej
Opieka pielęgniarki lub położnej - wizyta domowa
Opieka paliatywna
Elektroencefalografia (EEG)
Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem)
Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego
Ćwiczenia bierne wykonywane manualnie
Ćwiczenia czynno-bierne
Ćwiczenia wspomagane
Inne ćwiczenia z udziałem fizjoterapeuty
Ćwiczenia czynne wolne
Ćwiczenia izometryczne
Ćwiczenia bierne wykonywane mechanicznie
Czynne ćwiczenia oddechowe
Ćwiczenia samoobsługi
Ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne
Poizometryczna relaksacja mięśni
Pionizacja czynna
Przygotowanie do chodzenia
Nauka czynności lokomocyjnych
Dopasowanie aparatów ortopedycznych
Ćwiczenia używania protez i aparatów ortopedycznych
Nauka chodu o kulach i innym sprzęcie pomocniczym
Termożele
Założenie innego unieruchomienia gipsowego
Założenie szyny z gipsem
Drutowanie zębów
Założenie opatrunku na ranę - inne
Wprowadzenie innej sondy do żołądka (nosowo-żołądkowej) w celu odbarczenia żołądka
Wymiana opatrunku unieruchamiającego kończyny dolnej
Usunięcie szwów z głowy lub szyi
Przetoczenie krwi i produktów krwiopochodnych
Okołooperacyjna autotransfuzja krwi pełnej lub komponentów krwi
Przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych
Przetoczenie osocza - inne
Podanie antybiotyku na nośniku
Podanie antybiotyku dożylnie lub we wlewie
Farmakoterapia dożylna

Oddział Psychiatrii
KOD
87.031
87.049
87.44
88.22
88.761
88.777
89.00
89.01
89.04
89.141
94.11
94.111
94.115
94.12
94.25
94.26
94.29

NAZWA PROCEDURY
TK głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
TK głowy ze wzmocnieniem kontrastowym
Rutynowe zdjęcie RTG klatki piersiowej
Zdjęcie RTG kości łokcia/przedramienia
USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej
USG naczyń kończyn dolnych - doppler
Porada lekarska, konsultacja, asysta
Profilaktyka i promocja zdrowia
Opieka pielęgniarki lub położnej
Elektroencefalografia (EEG)
Psychiatryczna ocena stanu psychicznego
Kliniczno-psychiatryczna ocena stanu psychicznego
Ocena stanu psychicznego - inne
Rutynowa wizyta psychiatryczna
Leczenie lekami psychiatrycznymi - inne
Terapia elektrowstrząsowa
Psychiatryczne leczenie biologiczne

KOD
57.94
87.62
89.01
89.04
89.06
89.511
93.1121
93.1131
93.1202
93.2201
93.2202
93.2204
93.964
99.04

Oddział Medycyny Paliatywnej
NAZWA PROCEDURY
Wprowadzenie na stałe cewnika do pęcherza moczowego
Seriogram górnego odcinka przewodu pokarmowego
Profilaktyka i promocja zdrowia
Opieka pielęgniarki lub położnej
Opieka paliatywna
Elektrokardiografia z 1- 3 odprowadzeniami
Ćwiczenia bierne wykonywane manualnie
Ćwiczenia czynno-bierne
Ćwiczenia czynne wolne
Pionizacja bierna
Pionizacja czynna
Nauka czynności lokomocyjnych
Tlenoterapia
Przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych

KOD
87.440
88.249
88.761
89.01
89.04
89.522
94.111
94.115
94.12
94.25
94.29
94.62
94.63

Leczenie Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych
NAZWA PROCEDURY
RTG klatki piersiowej
RTG kości kończyny górnej - nieokreślone inaczej
USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej
Profilaktyka i promocja zdrowia
Opieka pielęgniarki lub położnej
Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem)
Kliniczno-psychiatryczna ocena stanu psychicznego
Ocena stanu psychicznego - inne
Rutynowa wizyta psychiatryczna
Leczenie lekami psychiatrycznymi - inne
Psychiatryczne leczenie biologiczne
Detoksykacja alkoholowa
Rehabilitacja dla uzależnionych od alkoholu/ detoksykacja

Oddział Onkologii
KOD
33.22
34.095
44.13
54.91
57.01
57.94
86.013
87.031
87.411
87.440
88.011
88.26
88.721
88.732
88.738
88.761
88.901
88.912
88.94
88.95
88.976
89.00
89.01
89.04
89.26
89.522
89.61
89.79
93.57
93.964
99.04
99.05
99.153
99.17
99.18
99.218
99.239
99.25
99.2909

NAZWA PROCEDURY
Bronchoskopia fiberoskopowa
Nakłucie opłucnej - punkcja odbarczająca
Gastroskopia - inna
Przezskórny drenaż jamy brzusznej
Cewnikowanie pęcherza przez cewkę jednorazowe
Wprowadzenie na stałe cewnika do pęcherza moczowego
Aspiracja nagromadzenia płynu surowiczego pod paznokciem, skórą lub tkanką podskórną
TK głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
TK klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
RTG klatki piersiowej
TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
Zdjęcie RTG kości miednicy/biodra - inne
Echokardiografia
USG piersi
USG klatki piersiowej
USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej
RM głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
RM mózgu i pnia mózgu bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
Rezonans magnetyczny układu mięśniowo-szkieletowego
Rezonans magnetyczny miednicy, pęcherza, prostaty
RM jamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
Porada lekarska, konsultacja, asysta
Profilaktyka i promocja zdrowia
Opieka pielęgniarki lub położnej
Badanie ginekologiczne
Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem)
Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego
Badanie fizykalne - inne
Założenie opatrunku na ranę - inne
Tlenoterapia
Przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych
Przetoczenie koncentratu płytkowego
Całkowite żywienie pozajelitowe
Wstrzyknięcie insuliny
Wstrzyknięcie/ infuzja elektrolitów
Podanie antybiotyku dożylnie lub we wlewie
Wstrzyknięcie innych sterydów
Wstrzyknięcie lub wlew chemioterapeutyku przeciwnowotworowego
Wlew dożylny innej substancji leczniczej

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
KOD
57.94

NAZWA PROCEDURY
Wprowadzenie na stałe cewnika do pęcherza moczowego

57.95
87.440
89.02
89.04
89.522
93.1121
93.1131
93.1132
93.1133
93.1202
93.1204
93.1205
93.1301
93.1303
93.1804
93.1812
93.1901
93.1904
93.1909
93.1911
93.2201
93.2202
93.2203
93.2204
93.2402
93.3808
93.57
93.964
99.17
99.18
99.19
99.210
99.219
99.87

Wymiana cewnika wprowadzonego do pęcherza moczowego na stałe
RTG klatki piersiowej
Porada lekarska, inne
Opieka pielęgniarki lub położnej
Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem)
Ćwiczenia bierne wykonywane manualnie
Ćwiczenia czynno-bierne
Ćwiczenia wspomagane
Ćwiczenia prowadzone
Ćwiczenia czynne wolne
Ćwiczenia samowspomagane
Ćwiczenia czynne w odciążeniu
Ćwiczenia izometryczne
Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem
Usprawnianie układu oddechowego - oklepywanie
Czynne ćwiczenia oddechowe
Ćwiczenia równoważne
Ćwiczenia samoobsługi
Ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne
Ćwiczenia koordynacji ruchowej
Pionizacja bierna
Pionizacja czynna
Przygotowanie do chodzenia
Nauka czynności lokomocyjnych
Nauka chodu o kulach i innym sprzęcie pomocniczym
Metody neurofizjologiczne - Metoda PNF
Założenie opatrunku na ranę - inne
Tlenoterapia
Wstrzyknięcie insuliny
Wstrzyknięcie/ infuzja elektrolitów
Wstrzyknięcie antykoagulanta
Wstrzyknięcie antybiotyku nieokreślone
Wstrzyknięcie antybiotyku - inne
Żywienie dojelitowe

Oddział Noworodków i Wcześniaków
KOD
25.91
38.93
38.99
87.440
88.712
88.718
88.761
89.01
89.549
89.602
89.61
89.661
93.0709
93.90
93.931
93.94
93.964
96.07
96.34
99.152
99.153
99.18
99.218
99.232
99.33
99.831
99.843
L43

NAZWA PROCEDURY
Podcięcie wędzidełka języka
Cewnikowanie żył - inne
Nakłucie żyły - inne
RTG klatki piersiowej
Echoencefalografia
USG przezciemiączkowa
USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej
Profilaktyka i promocja zdrowia
Monitorowanie elektrokardiograficzne - inne
Pulsoksymetria
Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego
Gazometria mieszanej krwi żylnej
Inne pomiary antropometryczne
Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (CPAP)
Sztuczne oddychanie
Nebulizacja
Tlenoterapia
Wprowadzenie innej sondy do żołądka (nosowo-żołądkowej) w celu odbarczenia żołądka
Płukanie przez sondę żołądkową (nosowo-żołądkową)
Częściowe żywienie pozajelitowe
Całkowite żywienie pozajelitowe
Wstrzyknięcie/ infuzja elektrolitów
Podanie antybiotyku dożylnie lub we wlewie
Wstrzyknięcie kortyzonu
Szczepienie przeciw gruźlicy
Fototerapia noworodka
Obserwacja noworodka w inkubatorze
Glukoza z krwi żylnej

Szpitalny Oddział Ratunkowy
KOD
00.17
03.311
10.0
100.10
100.21
100.43
100.51
100.62
18.4
21.01
21.02
21.03
23.0101
23.0105
23.0401
23.0402
23.05
23.1813
23.2210
27.51
27.52
34.041
34.042
34.095
37.72
38.830
38.832
38.838
38.839
38.951
38.952
38.99
44.13
44.162
49.01
57.01
57.94
57.95
76.93
77.892
79.01
79.02
79.03
79.04
79.06
79.14
79.64
79.70
79.71
79.72
79.74
79.75
79.76
79.77
79.79
81.911
81.92
82.44
82.45
82.46
82.92
83.49
83.649
83.659
83.94
83.95
84.01
85.91
86.011
86.012
86.013

NAZWA PROCEDURY
Wlew czynnika wazopresyjnego
Nakłucie lędźwiowe w celu pobrania płynu mózgowo-rdzeniowego
Usunięcie ciała obcego ze spojówki
Znieczulenie całkowite dożylne (do 30 minut)
Znieczulenie podpajęczynówkowe (do 2 godzin)
Znieczulenie nasiękowe
Sedacja i nadzór intensywny (do 2 godzin)
Założenie cewnika do żyły centralnej
Szycie rany ucha zewnętrznego
Przednia tamponada nosa przy krwotoku
Tylna i przednia tamponada nosa przy krwotoku
Przyżeganie przy krwotoku z nosa i tamponada
Badanie lekarskie stomatologiczne, które obejmuje również instruktaż higieny jamy ustnej
Konsultacja specjalistyczna
Znieczulenie miejscowe powierzchniowe
Znieczulenie miejscowe nasiękowe
Postępowanie w nagłych przypadkach
Zatamowanie krwawienia w obrębie jamy ustnej - nie zaliczane w bezpośrednim połączeniu z zabiegiem
Repozycja i unieruchomienie zwichnięcia żuchwy
Szycie rany wargi
Szycie rany jamy ustnej - inne
Drenaż jamy opłucnowej
Zamknięty drenaż klatki piersiowej
Nakłucie opłucnej - punkcja odbarczająca
Czasowe wprowadzenie elektrody do komory lub przedsionka przezżylnie
Podwiązanie naczynia krwionośnego - miejsce nieokreślone
Podwiązanie naczynia krwionośnego - naczyń głowy/szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej;
Podwiązanie naczynia krwionośnego - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe;
Podwiązanie naczynia krwionośnego - żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe
Założenie cewnika czasowego do dializy
Założenie cewnika permanentnego do dializy
Nakłucie żyły - inne
Gastroskopia - inna
Gastroskopia diagnostyczna z biopsją
Nacięcie ropnia okołoodbytowego
Cewnikowanie pęcherza przez cewkę jednorazowe
Wprowadzenie na stałe cewnika do pęcherza moczowego
Wymiana cewnika wprowadzonego do pęcherza moczowego na stałe
Zamknięte nastawienie zwichnięcia stawu skroniowo-żuchwowego
Inne częściowe wycięcie kości - inne kości (paliczki palców stopy/ ręki)
Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość ramienna
Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość promieniowa/ łokciowa (ramię - inne)
Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kości nadgarstka i kości śródręcza (ręka)
Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - paliczki ręki
Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - paliczki ręki
Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - paliczki ręki
Zamknięte nastawienie zwichnięcia - inne
Zamknięte nastawienie zwichnięcia barku
Zamknięte nastawienie zwichnięcia łokcia
Zamknięte nastawienie zwichnięcia ręki i palców
Zamknięte nastawienie zwichnięcia biodra
Zamknięte nastawienie zwichnięcia kolana
Zamknięte nastawienie zwichnięcia kostki
Zamknięte nastawienie zwichnięcia innego określonego stawu
Aspiracja stawu
Wstrzyknięcie leku do stawu lub więzadeł
Szycie ścięgna zginacza ręki - inne
Szycie ścięgna ręki - inne
Szycie mięśnia/ powięzi ręki
Aspiracja z kaletki ręki
Wycięcie tkanek miękkich - inne
Szycie ścięgna - inne
Szycie mięśnia/ powięzi - inne
Aspiracja z kaletki maziowej
Aspiracja z tkanek miękkich - inne
Amputacja i wyłuszczenie palca ręki w stawie
Aspiracja z piersi
Aspiracja ropnia paznokcia, skóry lub tkanki podskórnej
Aspiracja krwiaka paznokcia, skóry lub tkanki podskórnej
Aspiracja nagromadzenia płynu surowiczego pod paznokciem, skórą lub tkanką podskórną

86.04
86.054
86.221
86.229
86.23
86.289
86.52
86.53
86.54
86.55
86.59
87.030
87.031
87.034
87.036
87.049
87.164
87.165
87.174
87.175
87.176
87.177
87.221
87.231
87.232
87.241
87.242
87.29
87.410
87.411
87.415
87.431
87.432
87.433
87.44
87.440
87.441
87.49
88.010
88.011
88.110
88.111
88.191
88.199
88.21
88.22
88.23
88.241
88.249
88.26
88.27
88.28
88.299
88.301
88.304
88.383
88.385
88.387
88.388
88.714
88.718
88.721
88.729
88.761
88.769
88.776
88.777
88.789
88.791
88.792
88.793
88.796
88.797

Nacięcie/ drenaż skóry/ tkanki podskórnej - inne
Usunięcie ciała obcego ze skóry i tkanki podskórnej z nacięciem
Oczyszczenie przez wycięcie zdewitalizowanej tkanki
Oczyszczenie (wycięcie) rany, zakażenia, oparzenia - inne
Usunięcie paznokcia, łożyska paznokcia lub obrąbka naskórkowego
Inne oczyszczenie rany, zakażenia lub oparzenia bez wycinania
Szycie pojedynczej rany skóry i tkanki podskórnej, długości do 4,0 cm
Szycie pojedynczej rany skóry i tkanki podskórnej, długości powyżej 4,0 cm
Szycie licznych ran skóry i tkanki podskórnej, poniżej 4 ran
Szycie licznych ran skóry i tkanki podskórnej, 4 ran i powyżej
Szycie skóry i tkanki podskórnej w innym miejscu
TK głowy bez wzmocnienia kontrastowego
TK głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
TK twarzoczaszki bez wzmocnienia kontrastowego
TK szyi bez wzmocnienia kontrastowego
TK głowy ze wzmocnieniem kontrastowym
RTG zatok nosa
RTG nosa
RTG twarzoczaszki - przeglądowe
RTG twarzoczaszki - celowane lub czynnościowe
RTG czaszki - przeglądowe
RTG czaszki - celowane lub czynnościowe
RTG kręgosłupa odcinka szyjnego - przeglądowe
RTG kręgosłupa odcinka piersiowego
RTG kręgosłupa odcinka piersiowego - celowane lub czynnościowe
RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego - przeglądowe
RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego - celowane lub czynnościowe
Zdjęcie rtg kręgosłupa - inne
TK klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego
TK klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
TK tętnic klatki piersiowej (w tym aorta)
RTG żeber
RTG mostka
RTG obojczyków
Rutynowe zdjęcie RTG klatki piersiowej
RTG klatki piersiowej
RTG płuc - inne
Inne zdjęcie RTG klatki piersiowej
TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego
TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
RTG miednicy - przeglądowe
RTG miednicy - celowane
RTG jamy brzusznej przeglądowe
RTG jamy brzusznej - inne
Zdjęcie RTG kości barku i ramienia
Zdjęcie RTG kości łokcia/przedramienia
Zdjęcie RTG nadgarstka/dłoni
RTG kości kończyny górnej celowane lub czynnościowe
RTG kości kończyny górnej - nieokreślone inaczej
Zdjęcie RTG kości miednicy/biodra - inne
Zdjęcie RTG uda/kolana/podudzia
Zdjęcie RTG kostki/stopy
RTG kości kończyny dolnej - nieokreślone inaczej
TK kończyny górnej bez wzmocnienia kontrastowego
TK kończyny dolnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
TK kręgosłupa szyjnego bez wzmocnienia kontrastowego
TK kręgosłupa piersiowego bez wzmocnienia kontrastowego
TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez wzmocnienia kontrastowego
TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
USG naczyń szyi - doppler
USG przezciemiączkowa
Echokardiografia
Echokardiografia - inne
USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej
USG brzucha - inne
USG naczyń kończyn górnych - doppler
USG naczyń kończyn dolnych - doppler
Diagnostyka USG macicy ciężarnej - pełna
USG wielomiejscowe
USG macicy nieciężarnej i przydatków
USG kończyn górnych lub dolnych
USG stawów rąk lub stawów stóp
USG stawów biodrowych

88.798
88.799
89.00
89.001
89.0010
89.002
89.003
89.004
89.005
89.007
89.008
89.009
89.04
89.13
89.34
89.50
89.522
89.54
89.540
89.543
89.602
89.61
89.71
89.72
89.79
91.92
93.3917
93.3918
93.446
93.5020
93.53
93.541
93.542
93.549
93.57
93.92
93.93
93.931
93.934
93.94
93.964
93.991
94.11
95.09
96.04
96.05
96.07
96.33
96.34
96.37
96.39
96.45
96.48
96.51
96.55
96.58
96.59
96.71
96.781
96.783
97.12
97.14
97.16
97.21
97.22
97.23
97.29
97.38
97.43
97.612
97.641
97.642
97.882

USG stawów kolanowych
USG moszny w tym jąder i najądrzy
Porada lekarska, konsultacja, asysta
Konsultacja ginekologiczna
Konsultacja dermatologiczna
Konsultacja kardiologiczna
Konsultacja kardiochirurgiczna
Konsultacja laryngologiczna
Konsultacja neurologiczna
Konsultacja ortopedyczna
Konsultacja chirurgiczna
Konsultacja urologiczna
Opieka pielęgniarki lub położnej
Badanie neurologiczne
Badanie palcem odbytu
Ambulatoryjne monitorowanie czynności serca
Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem)
Monitorowanie elektrokardiograficzne
Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych
Telemetria
Pulsoksymetria
Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego
Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i decyzji o podjęciu lub odstąpieniu od medycznych
Wykonanie segregacji poszkodowanych w zdarzeniu mnogim i masowym
Badanie fizykalne - inne
Badanie mikroskopowe materiału z miejsc nieokreślonych - posiew
Masaż mechaniczny
Masaż - inny
Wyciąg szkieletowy za kończynę dolną
Unieruchomienie w obrębie kończyny górnej
Założenie innego unieruchomienia gipsowego
Założenie szyny z gipsem
Założenie szyny Kramera
Założenie innej szyny unieruchamiającej
Założenie opatrunku na ranę - inne
Inna wentylacja mechaniczna
Resuscytacja bezprzyrządowa
Sztuczne oddychanie
Sztuczne oddychanie z użyciem maski twarzowej lub maseczki resuscytacyjnej (foliowa)
Nebulizacja
Tlenoterapia
Ciągła wentylacja ujemnym ciśnieniem oddechowym
Psychiatryczna ocena stanu psychicznego
Badanie oka - inne
Intubacja dotchawicza
Intubacja dróg oddechowych - inne
Wprowadzenie innej sondy do żołądka (nosowo-żołądkowej) w celu odbarczenia żołądka
Płukanie żołądka
Płukanie przez sondę żołądkową (nosowo-żołądkową)
Wlewka doodbytnicza
Wlew przezodbytowy - inne
Płukanie przez nefrostomię i pielostomię
Płukanie przez inny cewnik moczowy
Płukanie oka
Toaleta drzewa oskrzelowego
Płukanie przez dren wprowadzony do rany
Płukanie rany - inne
Wentylacja wspomagana przez rurkę intubacyjną
Ciągła mechaniczna wentylacja trwająca mniej niż 96 godzin
Wentylacja mechaniczna - inna
Wymiana opatrunku unieruchamiającego kończyny dolnej
Wymiana innego przyrządu unieruchamiającego
Wymiana tamponu lub drenu w ranie
Wymiana tamponady nosa
Wymiana tamponady zębodołu
Wymiana rurki tracheostomijnej
Nieoperacyjna wymiana - inne
Usunięcie szwów z głowy lub szyi
Usunięcie szwów z klatki piersiowej
Wymiana cewnika w nefrostomii i pielostomii
Usunięcie cewnika założonego na stałe z dróg moczowych
Wymiana cewnika założonego na stałe w drogach moczowych
Usunięcie gipsu

97.883
97.891
98.20
98.25
98.26
99.03
99.04
99.05
99.07
99.161
99.18
99.219
99.22
99.26
99.38
99.44
99.56
99.621
99.622
99.623
99.624
99.631
99.69
99.95
99.999
99.99900
99.99902
99.99903
Y90

Usunięcie szyny
Usunięcie szwów z innej okolicy
Usunięcie ciała obcego bez nacięcia - inne
Usunięcie ciała obcego z tułowia, z wyjątkiem moszny, prącia lub sromu - bez nacięcia
Usunięcie ciała obcego z ręki bez nacięcia
Przetoczenie pełnej krwi w innych przypadkach
Przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych
Przetoczenie koncentratu płytkowego
Przetoczenie osocza - inne
Wstrzyknięcie antytoksyny przeciw jadowi węży
Wstrzyknięcie/ infuzja elektrolitów
Wstrzyknięcie antybiotyku - inne
Wstrzyknięcie innej substancji przeciwinfekcyjnej
Wstrzyknięcie trankwilizatora
Podanie anatoksyny tężcowej
Szczepienie przeciw wściekliźnie
Podanie antytoksyny przeciwtężcowej
Kardiowersja nieokreślona
Zewnętrzna kardiowersja
Przywrócenie rytmu zatokowego
Defibrylacja
Posredni - automatyczny masaż serca
Inne rodzaje umiarawiania serca
Rozciąganie napletka
Pozostałe procedury - inne
Odsysanie górnych dróg oddechowych
Badanie temperatury ciała (temperatura powierzchniowa lub głęboka)
Uzyskanie centralnego dostępu dożylnego
Badanie histopatologiczne

Oddział Dzienny Rehablilitacji Dzieci
KOD
89.00
93.0902
93.1121
93.1122
93.1131
93.1202
93.1204
93.1205
93.1301
93.1812
93.1901
93.1903
93.1904
93.1905
93.1908
93.1909
93.1911
93.1912
93.2201
93.2204
93.3301
93.3302
93.3802
93.3807
93.3808
93.3810
93.3911
93.3912
93.3918
93.3937
93.75
93.86
93.89
94.013
94.08
94.49

NAZWA PROCEDURY
Porada lekarska, konsultacja, asysta
Ocena rozwoju psychomotorycznego
Ćwiczenia bierne wykonywane manualnie
Ćwiczenia bierne redresyjne
Ćwiczenia czynno-bierne
Ćwiczenia czynne wolne
Ćwiczenia samowspomagane
Ćwiczenia czynne w odciążeniu
Ćwiczenia izometryczne
Czynne ćwiczenia oddechowe
Ćwiczenia równoważne
Ćwiczenia sprawności manualnej
Ćwiczenia samoobsługi
Terapeutyczne gry i zabawy ruchowe
Terapeutyczne gry zespołowe
Ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne
Ćwiczenia koordynacji ruchowej
Poizometryczna relaksacja mięśni
Pionizacja bierna
Nauka czynności lokomocyjnych
Kąpiel wirowa kończyn górnych
Kąpiel wirowa kończyn dolnych
Metody reedukacji nerwowo-mięśniowej - metoda SI
Metody neurofizjologiczne - Metoda NDT Bobath
Metody neurofizjologiczne - Metoda PNF
Metody neurofizjologiczne - ćwiczenia wspomagane zastępczym sprzężeniem
zwrotnym (biofeetback)
Masaż klasyczny - całkowity
Masaż klasyczny - częściowy
Masaż - inny
Naświetlanie promieniami IR - miejscowe
Leczenie/ćwiczenia wymowy - inne
Terapia psychologiczna lub neurologopedyczna
Rehabilitacja - inne
Test Wechslera dla dzieci
Testy/ocena psychologiczna - inna
Inne poradnictwo

Dzienna Rehabilitacja Ogólnoustrojowa
KOD
89.00
89.61
93.1121
93.1122
93.1131
93.1132
93.1139
93.1202
93.1204
93.1205
93.1301
93.1303
93.1701
93.1812
93.1813
93.1901
93.1903
93.1904
93.1909
93.1911
93.1912
93.1913
93.2204
93.2402
93.3301
93.3302
93.3808
93.3911
93.3912
93.3919
93.3920
93.3928
93.3929
93.3930
93.3931
93.3932
93.3937
93.3939
93.3940
93.3943
93.3944
93.3951
93.3983
93.3988
93.86
93.89

NAZWA PROCEDURY
Porada lekarska, konsultacja, asysta
Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego
Ćwiczenia bierne wykonywane manualnie
Ćwiczenia bierne redresyjne
Ćwiczenia czynno-bierne
Ćwiczenia wspomagane
Inne ćwiczenia z udziałem fizjoterapeuty
Ćwiczenia czynne wolne
Ćwiczenia samowspomagane
Ćwiczenia czynne w odciążeniu
Ćwiczenia izometryczne
Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem
Ćwiczenia bierne wykonywane mechanicznie
Czynne ćwiczenia oddechowe
Ćwiczenia oddechowe czynne z oporem
Ćwiczenia równoważne
Ćwiczenia sprawności manualnej
Ćwiczenia samoobsługi
Ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne
Ćwiczenia koordynacji ruchowej
Poizometryczna relaksacja mięśni
Ćwiczenia koordynacyjno-równoważne wg Frenkla
Nauka czynności lokomocyjnych
Nauka chodu o kulach i innym sprzęcie pomocniczym
Kąpiel wirowa kończyn górnych
Kąpiel wirowa kończyn dolnych
Metody neurofizjologiczne - Metoda PNF
Masaż klasyczny - całkowity
Masaż klasyczny - częściowy
Galwanizacja
Jonoforeza
Prądy diadynamiczne
Prądy interferencyjne
Prądy TENS
Prądy KOTZA
Prądy TRABERTA
Naświetlanie promieniami IR - miejscowe
Laseroterapia
Laseroterapia punktowa
Ultradżwięki
Fonoforeza
Krioterapia miejscowa ciekłym azotem
Pole magnetyczne stałe i niskiej częstotliwości
Elektrostymulacja mięśni
Terapia psychologiczna lub neurologopedyczna
Rehabilitacja - inne

