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Zakres usług świadczonych w Oddziale Chirurgii Ogólnej

Procedura
24-godzinny dożylny wlew - innych leków inotropowo dodatnich
24-godzinny dożylny wlew digoksyny/metylodigoksyny
alfa-fetoproteina (AFP)
Amputacja głowy kości śródstopa
Amputacja nogi na wysokości kości piszczelowej i strzałkowej - nie określona inaczej
Amputacja nogi na wysokości kości udowej
Amputacja palca stopy - inna
Amputacja palca stopy w stawie śródstopno-paliczkowym
Amputacja przedniej części stopy
Amputacja przez śródstopie
Amputacja przez śródstopie (w tym wszystkich palców u stopy)
Amputacja stopy w zakresie kostek bocznych
Amputacja uda
Amputacja w stawie Chopparta
Amputacja w zakresie ramienia
Amputacja w zakresie ręki
Amputacja w zakresie stopy - inne
Angiografia bez wzmocnienia kontrastowego ? RM

Kod procedury
99.297
99.299
L07
84.113
84.151
84.171
84.119
84.111
84.121
84.122
84.125
84.14
84.172
84.123
84.07
84.03
84.129
88.977

Angiografia ze wzmocnieniem kontrastowym ? RM
Antygen CA 19-9 (CA19-9)
Appendektomia laparoskopowo
Arteriografia tętnic kończyny dolnej z kontrastem
Aspiracja nagromadzenia płynu surowiczego pod paznokciem, skórą lub tkanką podskórną
Aspiracja ropnia paznokcia, skóry lub tkanki podskórnej
Aspiracja z tkanek miękkich - inne
Badanie fizykalne - inne
Badanie histopatologiczne
Badanie materiału biologicznego - posiew jakościowy i ilościowy
Badanie materiału biologicznego - posiew jakościowy wraz z identyfikacją drobnoustroju i
antybiogram
Badanie materiału biologicznego - posiew jakościowy wraz z identyfikacją drobnoustroju i
antybiogram
Badanie mikroskopowe materiału biologicznego - preparat bezpośredni
Badanie mikroskopowe materiału z innych miejsc - rozmaz bakterii
Badanie mikroskopowe materiału z miejsc nieokreślonych - posiew i antybiogram
Badanie mikroskopowe materiału z otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej - posiew
Badanie mikroskopowe materiału z rany operacyjnej - posiew
Badanie mikroskopowe materiału z rany operacyjnej - posiew i antybiogram
Badanie mikroskopowe materiału z układu i płynu mózgowo rdzeniowego - parazytologia
Badanie mikroskopowe materiału z węzłów chłonnych i chłonki - posiew
Badanie palcem odbytu
Badanie temperatury ciała (temperatura powierzchniowa lub głęboka)
Badanie USG zakrzepicy żył głębokich
Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy - celowana
Biopsja aspiracyjna stawu - kolano
Biopsja jelita - inne
Biopsja krezki
Biopsja odbytu
Biopsja sieci
Biopsja skóry/tkanki podskórnej
Biopsja tkanek miękkich
Biopsja węzła chłonnego (węzłów chłonnych)

88.978
I45
47.01
88.48
86.013
86.011
83.95
89.79
Y90
91.821
91.831
91.931
91.891
91.81
91.93
91.12
91.72
91.73
90.04
90.72
89.34
99.99902
88.771
06.112
80.36
45.27
54.231
49.23
54.232
86.11
83.21
40.10

Biopsja wszczepu otrzewnowego
Bronchoskopia fiberoskopowa
Brzuszno-kroczowa amputacja odbytnicy
Całkowita resekcja tarczycy
Całkowita splenektomia
Całkowite usunięcie jednego płata tarczycy (z usunięciem cieśni lub części drugiego płata)
Całkowite usunięcie żołądka - inne
Całkowite żywienie pozajelitowe
Cewnikowanie i pobranie moczu albo popłuczyn z pęcherza do badania
Cewnikowanie pęcherza przez cewkę jednorazowe
Cewnikowanie żył - inne
Chirurgiczne oczyszczenie ściany jamy brzusznej
Cholangiografia - inne
Cholangiografia śródoperacyjna
Cholangiopankreatografia wsteczna [ECPW]
Cholecystektomia
Cholecystografia
Choledochoduodenoctomia w celu usunięcia kamieni
Ciągła mechaniczna wentylacja trwająca mniej niż 96 godzin
Czasowa ileostomia
Czasowa kolostomia
Częściowa cholecystektomia laparoskopowo
Częściowa resekcja jelita cienkiego - inna
Częściowe wycięcie jajnika
Częściowe wycięcie jelita grubego - inne
Częściowe wycięcie wątroby - inne
Częściowe wycięcie żołądka - inne
Częściowe wycięcie żołądka z zespoleniem z jelitem czczym
Częściowe żywienie pozajelitowe
Ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne
Diagnostyka obrazowa - inne
Doszczętne wycięcie pachowych węzłów chłonnych
Doszczętne wycięcie węzłów chłonnych pachwinowych
Drenaż jamy opłucnowej

54.233
33.22
48.5
06.4
41.5
06.21
43.999
99.153
57.37
57.01
38.93
54.31
87.54
87.53
51.10
51.22
87.591
51.41
96.781
46.21
46.11
51.24
45.629
65.293
45.799
50.229
43.89
43.7
99.152
93.1909
88.99
40.51
40.54
34.041

Drenaż ropnia okołowyrostkowego
Drenaż ropnia zewnątrzotrzewnowego
Drenaż ściany jamy brzusznej
Drenaż torbieli trzustki (cewnikiem)
Echokardiografia
Echokardiografia - inne
Echokardiografia jam serca
Eksploracja przewodu żółciowego wspólnego
Eksploracja przewodu żółciowego wspólnego/ usunięcie innej blokady przepływu
Elektrokardiografia nieokreślona
Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem)
Elektrokardiogram (ocena rytmu serca)
Endoskopia jelita grubego przez przetokę
Endoskopowa ablacja guza jelita grubego
Endoskopowa biopsja żołądka
Endoskopowa cholangiografia wsteczna
Endoskopowe nacięcie zwieracza i brodawki
Endoskopowe nastrzykanie żylaków przełyku
Endoskopowe opanowanie krwawienia z przełyku
Endoskopowe opanowanie krwawienia żołądek/dwunastnica
Endoskopowe opanowanie krwotoku z jelita grubego
Endoskopowe rozszerzenie brodawki i dróg żółciowych
Endoskopowe usunięcie kamieni z dróg żółciowych
Endoskopowe usunięcie polipa odbytnicy
Endoskopowe wprowadzenie protezy do przewodu żółciowego
Endoskopowe wprowadzenie protezy samorozprężalnej do przewodu żółciowego
Endoskopowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki żołądka - inne
Endoskopowe wycięcie polipa jelita grubego
Endoskopowe wycięcie polipów żołądka
Endoskopowe wycięcie/ zniszczenie zmiany dwunastnicy
Endoskopowe wycięcie/ zniszczenie zmiany/ tkanki przełyku - inne
Endoskopowe zniszczenie innych zmian lub tkanek jelita grubego - inne
Enterokolektomia - inna
Esofagogastroduodenoskopia z biopsją

47.2
54.02
54.01
52.01
88.721
88.729
37.281
51.51
51.42
89.521
89.522
89.51
45.22
45.431
44.14
51.11
51.85
42.334
42.332
44.43
45.432
51.84
51.88
48.36
51.871
51.872
43.419
45.42
43.411
45.30
42.339
45.439
45.791
45.16

Ezofagogastroduodenoskopia [EGD]
Ezofagoskopia - inna
Farmakoterapia dożylna
Fiberokolonoskopia
Fiberosigmoidoskopia
Fundoplikacja sposobem Nissena
Gastroskopia - inna
Gastroskopia diagnostyczna z biopsją
Gastroskopia diagnostyczna z testem ureazowym
Gastrostomia - inna
Gastrotomia
Glukoza z krwi żylnej
Grzbietowe/ boczne nacięcie napletka
Hemikolektomia lewostronna
Hemikolektomia prawostronna
Heparyna
Hiperalimentacja
Ileostomia - inna
Immunizacja w chorobach autoimmunizacyjnych
Inna appendektomia
Inna częściowa tyroidektomia
Inna TK jamy brzusznej
Inna TK ze wzmocnieniem kontrastowym
Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki skóry
Inne nieinwazyjne badania serca i układu naczyniowego
Inne oczyszczenie rany, zakażenia lub oparzenia bez wycinania
Inne usunięcie zrostów otrzewnowych
Inne wycięcie naczynia - żył kończyny dolnej - (inne)
Inne wycięcie naczynia - żył kończyny dolnej (odpiszczelowa)
Inne wycięcie naczynia - żył kończyny dolnej (odstrzałkowa)
Inne wycięcie naczynia - żył kończyny dolnej (piszczelowa)
Inne wycięcie naczynia - żył kończyny dolnej (przeszywające)
Inne wycięcie naczynia - żył kończyny dolnej (udowa)
Inne zabiegi diagnostyczne w zakresie odbytnicy, esicy i tkankach okołoodbytniczych

45.131
42.23
99.97904
45.231
45.24
44.663
44.13
44.162
44.161
43.19
43.0
L43
64.91
45.75
45.733
G61
99.151
46.29
99.13
47.09
06.399
88.02
88.389
86.38
89.59
86.289
54.59
38.699
38.694
38.695
38.693
38.696
38.691
48.29

Inne zabiegi naprawcze przepony
Inny przeszczep skóry - inne miejsce
Insulina
Intubacja dotchawicza
Jednostronna operacja przepukliny udowej - inna
Jednostronna operacja przepukliny udowej (wszczep)
Jednostronne usunięcie jajnika laparoskopowo
Jednostronne wszczepienie protezy piersiowej
Kauteryzacja zmiany wątroby
Klinowa resekcja jajnika
Kolonoskopia - inne
Kolonoskopia z biopsją
Kolostomia - inna
Kolostomia pętlowa
Konsultacja chirurgiczna
Konsultacja dermatologiczna
Konsultacja ginekologiczna
Konsultacja kardiologiczna
Konsultacja laryngologiczna
Konsultacja neurochirurgiczna
Konsultacja neurologiczna
Konsultacja ortopedyczna
Konsultacja specjalistyczna
Konsultacja urologiczna
Laparoskopia
Laparoskopowa cholecystektomia - inna
Laparoskopowa cholecystektomia laserowa
Laparoskopowa operacja ograniczająca objętość żołądka
Laparotomia - inna
Laparotomia zwiadowcza
Laparotomia zwiadowcza przez ranę operacyjną
Leczenie farmakologiczne
Leczenie osteopatyczne - inne
Lewe boczne nacięcie zwieracza odbytu

34.84
86.69
L97
96.04
53.29
53.21
65.31
85.531
50.291
65.22
45.239
45.253
46.19
46.032
89.008
89.0010
89.001
89.002
89.004
89.006
89.005
89.007
23.0105
89.009
54.21
51.239
51.231
44.95
54.19
54.11
54.122
99.97
93.67
49.51

Marsupializacja torbieli trzustki
Mastektomia - inna
Mastektomia całkowita
Miejscowe wycięcia innej zmiany lub tkanki przełyku
Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanek jelita cienkiego za wyjątkiem zmian w dwunastnicy
Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki jelita grubego
Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki żołądka - inne
Miejscowe wycięcie zmiany odbytnicy
Miejscowe wycięcie zmiany piersi
Miejscowe wycięcie/ zniszczenie zmiany/ tkanki odbytu - inne

52.3
85.411
85.412
42.32
45.33
45.41
43.42
48.35
85.21
49.39

Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi za pomocą urządzeń analogowych lub cyfrowych (typu
Holter) - Holter RR
Monitorowanie czynności serca przy pomocy urządzeń analogowych (typu Holter)
Monitorowanie elektrokardiograficzne
Monitorowanie elektrokardiograficzne - inne
Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych
Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego
Nacięcie/ drenaż dłoni/ kłębu kciuka
Nacięcie/ drenaż skóry/ tkanki podskórnej - inne
Nacięcie dróg żółciowych - inne
Nacięcie dróg żółciowych celem usunięcia przeszkody - inne
Nacięcie i drenaż moszny i osłonki pochwowej jądra
Nacięcie jelita cienkiego - inne
Nacięcie okołoodbytnicze
Nacięcie piersi (skóry)
Nacięcie przegrody odbytu
Nacięcie ropnia okołoodbytowego
Nacięcie ropnia wątroby
Nacięcie sutka
Nacięcie ściany brzucha - inne
Nacięcie ściany klatki piersiowej
Nacięcie tkanek miękkich ręki - inne
Nacięcie torbieli skórzastej

89.501
89.541
89.54
89.549
89.540
89.61
82.04
86.04
51.59
51.49
61.0
45.02
48.81
85.01
49.91
49.01
50.01
85.02
54.09
34.01
82.09
86.03

Nacięcie zmiany ropnej
Nacięcie zwieracza odbytu - inne
Nacięcie zwieracza wewnętrznego cewki moczowej
Nadkłykciowa amputacja powyżej kolana
Nadszyjkowe wycięcie macicy
Nakłucie klatki piersiowej
Nakłucie opłucnej - punkcja odbarczająca
Nakłucie otrzewnej - pobranie materiału do analiz
Nakłucie otrzewnej - punkcja odbarczająca
Nebulizacja
Nieoperacyjne funkcjonalne testy neurologiczne - inne
Obustronna operacja przepukliny pachwinowej prostej/ skośnej (wszczep)
Obustronna operacja przepukliny pachwinowej (wszczep) - inna
Obustronna operacja przepukliny udowej - inna
Obustronna operacja skośnej przepukliny pachwinowej (wszczep)
Obustronna zmniejszająca mammoplastyka
Obustronne radykalne odjęcie piersi

23.20
49.59
57.91
84.174
68.391
34.91
34.095
54.957
54.956
93.94
89.159
53.16
53.17
53.39
53.15
85.313
85.46

Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i decyzji o podjęciu lub odstąpieniu od
medycznych czynności ratunkowych
Oczyszczenie kikuta
Oczyszczenie przez wycięcie zdewitalizowanej tkanki
Oczyszczenie (wycięcie) rany, zakażenia, oparzenia - inne
Odłożone otwarcie innej przetoki jelitowej
Odłożone otwarcie kolostomii
Odprowadzenie hemoroidów
Odżywcza przetoka jelitowa
Opanowanie krwotoku z odbytu (po operacji)
Operacja naprawcza otrzewnej - inne
Operacja naprawcza przepukliny - inna
Operacja naprawcza przepukliny kulszowej
Operacja naprawcza ściany brzucha - inne
Operacja prostej przepukliny pachwinowej
Operacja prostej przepukliny pachwinowej (wszczep)

89.71
84.33
86.221
86.229
46.31
46.14
49.41
46.392
49.95
54.73
53.99
53.91
54.72
53.01
53.03

Operacja przepukliny nadbrzusza
Operacja przepukliny pachwinowej (wszczep) - inna
Operacja przepukliny pępkowej - inna
Operacja przepukliny pępkowej (wszczep)
Operacja przepukliny podbrzusza
Operacja przepukliny przedniej ściany jamy brzusznej (wszczep)
Operacja przepukliny przeponowej (dostęp brzuszny)
Operacja przepukliny w bliźnie pooperacyjnej
Operacja przepukliny z otwarciem worka
Operacja przepukliny z otwarciem worka/ materiał sztuczny
Operacja skośnej przepukliny pachwinowej
Operacja skośnej przepukliny pachwinowej (wszczep)
Operacja stulejki
Operacja wodniaka jądra
Operacja z powodu martwicy moszny (zgorzel Fourniera)
Operacje dróg żółciowych - inne
Operacje hemoroidów - inne
Operacje jelitowe - inne
Operacje mięśni/ ścięgien/ powięzi/ kaletek - inne
Operacje naprawcze odbytnicy - inne
Operacje odbytu - inne
Operacje piersi - inne
Operacje skóry/ tkanki podskórnej - inne
Operacje wątroby - inne
Opieka pielęgniarki lub położnej
Opieka pielęgniarki lub położnej - wizyta domowa
Opróżnienie zmiany wątroby
Otwarcie torbieli jajnika/ jajników laparoskopowe
Otwarta biopsja jelita grubego
Otwarta biopsja odbytnicy
Otwarta biopsja piersi
Otwarta biopsja ślinianki/ przewodu
Otwarta biopsja trzustki
Otwarta biopsja wątroby

53.591
53.05
53.49
53.41
53.592
53.69
53.7
53.594
53.51
53.61
53.02
53.04
64.0
63.12
61.496
51.999
49.49
46.999
83.999
48.79
49.99
85.99
86.99
50.99
89.04
89.05
50.295
65.23
45.26
48.25
85.12
26.12
52.12
50.12

Otwarta biopsja żołądka
Pierwszy etap wyłonienia jelita metodą Mikulicza
Plastyka zwieracza przewodu trzustkowego
Pleurodeza środkiem chemicznym
Płukanie cewnika naczyniowego
Płukanie otrzewnej
Pobranie materiału przez wyszczoteczkowanie lub wypłukanie jelita grubego
Podanie anatoksyny tężcowej
Podanie antybiotyku dożylnie lub we wlewie
Podanie antybiotyku na nośniku
Podanie leku trombolitycznego pierwszej generacji
Podskórna implantacja progesteronu
Podwiązanie i wycięcie żylaków - miejsce nieokreślone
Podwiązanie i wycięcie żylaków - żył kończyny dolnej (inne)
Podwiązanie i wycięcie żylaków - żył kończyny dolnej (odpiszczelowe)
Podwiązanie i wycięcie żylaków - żył kończyny dolnej (odstrzałkowe)
Podwiązanie i wycięcie żylaków - żył kończyny dolnej (piszczelowe)
Podwiązanie i wycięcie żylaków - żył kończyny dolnej (podkolanowe)
Podwiązanie i wycięcie żylaków - żył kończyny dolnej (przeszywające)
Podwiązanie i wycięcie żylaków - żył kończyny dolnej (udowe)
Podwiązanie żylaków wpustu żołądka
Pomiary manometryczne układu moczowego
Pomniejszająca mammoplastyka (w ginekomastii)
Porada lekarska, inne
Porada lekarska, konsultacja, asysta
Porada, personel pomocniczy
Posredni - automatyczny masaż serca
Poszerzona prosta mastektomia - inna
Poszerzone wycięcie regionalnych węzłów chłonnych
Pośredni - ręczny masaż serca
Powtórna amputacja kikuta
Prawostronna radykalna kolektomia
Preparowanie skórno-podskórnego płata uszypułowanego
Profilaktyka i promocja zdrowia

44.15
46.031
51.83
34.921
96.57
54.25
45.252
99.38
99.218
99.211
99.101
99.231
38.50
38.599
38.594
38.595
38.593
38.592
38.596
38.591
44.91
89.21
85.322
89.02
89.00
89.03
99.631
85.431
40.31
99.630
84.31
45.732
86.71
89.01

Prosta mastektomia z wycięciem regionalnych węzłów chłonnych
Proste szycie trzustki
Proste wycięcie węzła chłonnego
Przecięcie przetoki odbytu
Przednia resekcja odbytnicy - inna
Przednia resekcja odbytnicy z wytworzeniem kolostomii
Przednia tamponada nosa przy krwotoku
Przeniesienie skórno-podskórnego płata uszypułowanego
Przeszczep regeneracyjny naskórkowy warstwy skóry
Przeszczep skóry pośredniej grubości
Przeszczep wolny skóry - inny
Przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych
Przetoczenie koncentratu płytkowego
Przetoczenie krwi i produktów krwiopochodnych
Przetoczenie osocza - inne
Przetoczenie pełnej krwi w innych przypadkach
Przezskórna aspiracja wątroby
Przezskórna cholangiografia
Przezskórna gruboigłowa biopsja piersi
Przezskórna igłowa biopsja narządów jamy brzusznej
Przezskórna igłowa biopsja wątroby
Przezskórne endoskopowe wytworzenie przetoki żołądkowej [PEG]
Przezskórny drenaż jamy brzusznej
Pulsoksymetria
Radykalne wycięcie do 4 zmian skóry
Radykalne wycięcie pojedynczej zmiany skóry, średnica wycięcia powyżej 4,0 cm
Radykalne wycięcie powyżej 4 zmian skóry
Radykalne wycięcie zmiany skóry
Rekonstrukcja/ plastyka skóry i tkanki podskórnej - inna
Rekonstrukcja przetoki jelitowej
Resekcja jelita czczego
Resekcja jelita krętego
Resekcja kwadrantu piersi
Resekcja poprzecznicy

85.433
52.952
40.293
49.11
48.63
48.62
21.01
86.72
86.672
86.601
86.609
99.04
99.05
99.0
99.07
99.03
50.91
87.51
85.113
54.22
50.11
43.11
54.91
89.602
86.383
86.382
86.384
86.4
86.89
46.492
45.622
45.623
85.22
45.74

Respiratoroterapia
Resuscytacja ręczna
Retorakotomia przez ranę operacyjną
Rewizja po cholecystektomii
Rewizja przetoki jelita grubego - inna
Rezonans magnetyczny miednicy, pęcherza, prostaty
Rezonans magnetyczny układu mięśniowo-szkieletowego
Ręczne odprowadzenie przepukliny
RM jamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
RM jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego

93.9
93.932
34.03
51.211
46.43
88.95
88.94
96.27
88.976
88.971

RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka lędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego)
bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

88.937

RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka szyjnego bez wzmocnienia
kontrastowego
RM szyi bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
Rozszerzanie i zabiegi w zakresie sztucznego odbytu jelitowego (enterostomii)
RTG czaszki - celowane lub czynnościowe
RTG jamy brzusznej przeglądowe
RTG klatki piersiowej
RTG kości kończyny dolnej - nieokreślone inaczej
RTG kości kończyny dolnej celowane lub czynnościowe
RTG kości kończyny górnej - nieokreślone inaczej
RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego - celowane lub czynnościowe
RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego - przeglądowe
RTG kręgosłupa odcinka piersiowego
RTG mostka
RTG płuc - inne
RTG przełyku z kontrastem
RTG przewodu pokarmowego - inne
RTG śródpiersia
RTG żeber
Sigmoidektomia
Sigmoidopeksja metodą Moschowitza

88.931
88.975
96.24
87.177
88.191
87.440
88.299
88.291
88.249
87.242
87.241
87.231
87.432
87.441
87.691
87.699
87.495
87.431
45.76
46.632

Stała kolostomia
Subtotalna mammektomia
Szczepienie przeciw grypie
Szycie jelita cienkiego za wyjątkiem dwunastnicy
Szycie licznych ran skóry i tkanki podskórnej, 4 ran i powyżej
Szycie licznych ran skóry i tkanki podskórnej, poniżej 4 ran
Szycie mięśnia/ powięzi - inne
Szycie otrzewnej
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 rany moszny i osłonki pochwowej jądra
Szycie rany odbytu
Szycie rozerwania jelita grubego
Szycie rozerwania żołądka
Szycie skóry i tkanki podskórnej w innym miejscu
Szycie ściany jamy brzusznej - inne
Śródbrzuszne manipulacje na jelicie cienkim
Śródbrzuszne manipulacje na jelicie grubym
Śródoperacyjny arteriogram laserowy (SPY)
Termoablacja zmiany wątroby
Termografia - inne
Testy zaburzeń czynności snu
TK - wirtualna kolonoskopia
TK głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
TK głowy bez wzmocnienia kontrastowego
TK głowy bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym
TK głowy ze wzmocnieniem kontrastowym
TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego

46.13
85.23
99.52
46.73
86.55
86.54
83.659
54.64
86.52
86.53
61.41
49.71
46.75
44.61
86.59
54.63
46.81
46.82
88.591
50.293
88.892
89.18
88.305
87.031
87.030
87.032
87.049
88.011
88.010

TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze
wzmocnieniem kontrastowym
TK klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

88.012
87.411

TK klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym oraz bez lub z doustnym
zakontrastowaniem przełyku

87.413

TK klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego
TK klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem
kontrastowym
TK kończyny dolnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
TK kończyny dolnej bez wzmocnienia kontrastowego
TK kończyny górnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
TK kręgosłupa piersiowego bez wzmocnienia kontrastowego
TK kręgosłupa szyjnego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
TK tętnic głowy i szyi
TK tętnic jamy brzusznej (w tym aorta)
TK tętnic klatki piersiowej (w tym aorta)
TK tętnic kończyn
TK tętnic wieńcowych
Tlenoterapia
Tomografia klatki piersiowej - inne
Tomografia komputerowa - inne
Tracheostomia czasowa
Transfuzja przy wykrwawieniu
Transfuzja wymienna
Ufiksowanie okrężnicy
USG naczyń szyi - doppler
USG brzucha - inne
USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej
USG gruczołu krokowego
USG jamy opłucnej
USG klatki piersiowej
USG klatki piersiowej - inne
USG kończyn górnych lub dolnych
USG krtani
USG łuku aorty
USG moszny w tym jąder i najądrzy
USG naczyń kończyn dolnych - doppler
USG naczyń kończyn górnych - doppler
USG piersi

87.410
87.412
88.304
88.303
88.302
88.385
88.384
87.033
88.013
87.415
88.381
88.380
93.964
87.42
88.38
31.1
99.011
99.012
46.642
88.714
88.769
88.761
88.763
88.734
88.738
88.739
88.793
88.719
88.731
88.799
88.777
88.776
88.732

USG płuc
USG przewodu pokarmowego - inne
USG śródpiersia
USG tarczycy i przytarczyc
USG transrektalne
USG węzłów chłonnych
USG węzłów chłonnych szyi
USG wielomiejscowe
Usunięcie ciała obcego bez nacięcia - inne
Usunięcie ciała obcego z jamy otrzewnej
Usunięcie ciała obcego ze skóry i tkanki podskórnej z nacięciem
Usunięcie defektu skóry przez wstrzyknięcie lub tatuaż
Usunięcie drenu (drenów) z ran pooperacyjnych
Usunięcie drenu otrzewnowego
Usunięcie drenu T lub innego drenu z dróg żółciowych/wątrobowych
Usunięcie drenu torakotomijnego lub drenu z jamy opłucnowej
Usunięcie ekspandera z piersi
Usunięcie jednego lub obu: podskórnego urządzenia zapewniającego dostęp do żołądka
Usunięcie paznokcia, łożyska paznokcia lub obrąbka naskórkowego
Usunięcie protezy przewodu żółciowego
Usunięcie przepukliny okołokolostomijnej
Usunięcie przyrządu z brzucha - inne
Usunięcie przyrządu z tułowia - inne
Usunięcie sondy z jelita grubego lub wyrostka
Usunięcie szwów z tułowia - niesklasyfikowane gdzie indziej
Usunięcie szwów ze ściany jamy brzusznej
Usunięcie tamponady nosa
Usunięcie tkanki martwiczej
Usunięcie wszczepu piersi
Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez przemycie
Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez zdrapanie
Usunięcie zrostów otrzewnowych dróg żółciowych metodą otwartą
Usunięcie zwężenia przełyku
Uwolnienie otrzewnowych zrostów jelitowych metodą otwartą

88.733
88.749
88.735
88.713
88.741
88.790
88.715
88.791
98.20
54.92
86.054
86.02
86.058
97.82
97.55
97.41
85.96
44.972
86.23
51.95
46.42
97.86
97.87
97.53
97.84
97.83
97.32
86.271
85.94
86.284
86.283
54.511
42.85
54.512

Uwolnienie zbliznowaciałej tkanki przetoki jelitowej
Uwolnienie zrostów otrzewnowych jelitowych - laparoskopowo
Uwolnienie zrostów otrzewnowych otrzewnej - laparoskopowo
Uwolnienie zrostów otrzewnowych otrzewnej metodą otwartą
Uwolnienie zrostów otrzewnowych otrzewnej miednicy metodą otwartą
Uwolnienie zrostów otrzewnowych wątroby - laparoskopowo
Wlew czynnika wazopresyjnego
Wlew dożylny innej substancji leczniczej
Wlewka doodbytnicza
Wprowadzenie całkowicie wszczepialnej pompy infuzyjnej
Wprowadzenie drenu do przewodu żółciowego wspólnego/ wątrobowego celem odbarczenia
Wprowadzenie ekspandera do piersi
Wprowadzenie innej sondy do żołądka (nosowo-żołądkowej) w celu odbarczenia żołądka
Wprowadzenie lub wymiana protezy dróg żółciowych
Wprowadzenie na stałe cewnika do pęcherza moczowego
Wprowadzenie sondy Sengstakena
Wprowadzenie stałej endoprotezy przełykowej
Wstrzyknięcie antybiotyku - inne
Wstrzyknięcie antybiotyku nieokreślone
Wstrzyknięcie antykoagulanta
Wstrzyknięcie/ infuzja elektrolitów
Wstrzyknięcie innego hormonu
Wstrzyknięcie innych sterydów
Wstrzyknięcie insuliny
Wstrzyknięcie lub wlew substancji fibrynolitycznej
Wstrzyknięcie sterydów
Wszczepialna bateria
Wszczepienie protezy ramienia
Wtórne zamknięcie kikuta
Wycięcie cieśni tarczycy
Wycięcie cysty lub zatoki pilonidalnej
Wycięcie ektopicznej tkanki piersi
Wycięcie głębokiego szyjnego węzła chłonnego
Wycięcie guza piersi - BCT

46.493
54.522
54.525
54.515
54.514
54.523
00.17
99.2909
96.37
86.06
51.43
85.95
96.07
51.991
57.94
96.06
42.81
99.219
99.210
99.19
99.18
99.24
99.239
99.17
99.10
99.23
37.541
84.44
84.32
06.391
86.21
85.241
40.21
85.26

Wycięcie hemoroidów
Wycięcie kątnicy i końcowego odcinka jelita krętego
Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanek ściany jamy brzuszne lub pępka - inne
Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki w zakresie macicy i struktur ją podtrzymujących
Wycięcie martwiczej tkanki
Wycięcie pachowego węzła chłonnego
Wycięcie pachwinowego węzła chłonnego
Wycięcie polipa nosa
Wycięcie polipowatej wyrośli odbytu
Wycięcie połowy tarczycy
Wycięcie przetoki odbytu
Wycięcie regionalnych węzłów chłonnych wraz z drenowanym segmentem skóry, tkanki podskórnej i
tłuszczowej
Wycięcie szczytu/ sklepienia pęcherza
Wycięcie tkanek miękkich - inne
Wycięcie tkanki okołonerkowej lub okołopęcherzowej
Wycięcie torbieli galaretowatej pochewki ścięgna, z wyjątkiem ręki
Wycięcie węzła wartowniczego
Wycięcie wilgotnej tkanki martwiczej
Wycięcie wodniaka osłonki pochwowej jądra
Wycięcie/ zespolenie naczynia - inne - żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe;
odpiszczelowe
Wycięcie zmiany mięśnia - inne
Wycięcie zmiany okolicy okołoodbytniczej - inne
Wycięcie zmiany pochewki ścięgna
Wycięcie zmiany tarczycy
Wycięcie zmiany tkanek miękkich - inne
Wycięcie zmiany wargi - inne
Wycięcie/ zniszczenie tkanek otrzewnowej
Wyłuszczenie palca stopy w stawie
Wyłuszczenie w stawie skokowym
Wyłuszczenie zmiany wątroby
Wymiana ekspandera na endoprotezę piersiową
Wytworzenie okienka opłucnowego dla drenażu

49.46
45.721
54.39
69.1
86.222
40.23
40.24
21.311
49.03
06.22
49.12
40.32
57.61
83.49
59.91
83.312
40.12
86.223
61.2
38.319
83.329
48.899
83.311
06.31
83.399
27.42
54.4
84.112
84.13
50.292
85.55
34.091

Wytworzenie przetoki nadłonowej (cystostomia)
Zabiegi diagnostyczne jelita grubego - inne
Zabiegi diagnostyczne okolicy jamy brzusznej - inne
Zabiegi diagnostyczne układu limfatycznego - inne
Zabiegi diagnostyczne wątroby - inne
Zabiegi naprawcze jelita - inne
Zabiegi naprawcze żołądka - inne
Założenie cewnika do tętnicy
Założenie innego unieruchomienia gipsowego
Założenie opatrunku Gibney'a
Założenie opatrunku na ranę - inne
Zamknięcie gastrostomii
Zamknięcie kolostomii
Zamknięcie przetoki dwunastnicy
Zamknięcie przetoki esiczej
Zamknięcie przetoki jelita grubego
Zamknięcie rozejścia rany ściany jamy brzusznej (pooperacyjne)
Zamknięcie sztucznej przetoki jelita cienkiego
Zamknięcie ubytku przez przesunięty płat skórno-podskórny
Zamknięcie uszkodzenia wątroby
Zamknięta biopsja jelita grubego z bliżej nieokreślonego miejsca
Zamknięta biopsja: otrzewnej
Zamknięta biopsja: sieci
Zamknięta biopsja: wszczepu do otrzewnej
Zamknięte nastawienie złamania nosa
Zamknięty drenaż klatki piersiowej
Zaszycie wrzodu dwunastnicy
Zaszycie wrzodu trawiennego - inne
Zaszycie wrzodu żołądka
Zdjęcie RTG - inne
Zdjęcie RTG kostki/stopy
Zdjęcie RTG kości barku i ramienia
Zdjęcie RTG kości łokcia/przedramienia
Zdjęcie rtg miednicy (kontrast gazowy)

57.171
45.28
54.29
40.19
50.19
46.79
44.699
100.61
93.53
93.561
93.57
44.62
46.522
46.72
46.523
46.76
54.61
46.51
86.745
50.61
45.251
54.243
54.241
54.242
21.71
34.042
44.42
44.40
44.41
88.39
88.28
88.21
88.22
88.12

Zdjęcie RTG nadgarstka/dłoni
Zdjęcie RTG uda/kolana/podudzia
Zespolenie dróg żółciowych - inne
Zespolenie jelito cienkie-jelito cienkie
Zespolenie jelito cienkie-jelito grube - inne
Zespolenie jelito grube-jelito grube
Zespolenie pęcherzyk żółciowy - jelito
Zespolenie przełyku z jelitem cienkim z całkowitym usunięciem żołądka
Zespolenie przewodu żółciowego wspólnego z jelitem
Zespolenie żołądkowo-czcze, bez wycięcia (części) żołądka, BNO
Zespolenie żołądkowo-jelitowe
Zeszycie sieci
Zmodyfikowana radykalna mastektomia
Znieczulenie całkowite dożylne (do 30 minut)
Znieczulenie całkowite dożylne (od 30 minut do 60 minut)
Znieczulenie całkowite dożylne (powyżej 60 minut)
Znieczulenie dożylne
Znieczulenie miejscowe nasiękowe
Znieczulenie nasiękowe
Znieczulenie ogólne dotchawicze z monitorowaniem rozszerzonym (do 2 godzin)
Znieczulenie ogólne dotchawicze z monitorowaniem rozszerzonym (od 2 do 4 godzin)
Znieczulenie podpajęczynówkowe (do 2 godzin)
Znieczulenie podpajęczynówkowe (powyżej 2 godzin)
Znieczulenie splotów lub nerwów obwodowych (do 2 godzin)
Zniszczenie zmiany skóry przez fulgurację
Zniszczenie zmiany skóry z Z-plastyką
Zniszczenie zmiany wątroby - inne

88.23
88.27
51.399
45.91
45.93
45.94
51.32
43.994
51.36
44.394
44.392
54.741
85.432
100.10
100.11
100.12
100.1
23.0402
100.43
100.01
100.02
100.21
100.22
100.41
86.33
86.35
50.299

