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Zakres usług świadczonych w Oddziale Chirurgii 
Urazowo- Ortopedycznej 

 

Procedura 
Kod 

procedury 
Albumina I09 
Aminotransferaza alaninowa (ALT) I17 
Aminotransferaza asparaginianowa (AST) I19 
Amputacja i wyłuszczenie kciuka w stawie 84.02 
Amputacja i wyłuszczenie palca ręki w stawie 84.01 
Amputacja w zakresie ramienia 84.07 
Amputacja w zakresie ręki 84.03 
Amylaza I25 
Amylaza trzustkowa I27 
Artrodeza międzypaliczkowa 81.28 
Artrodeza nadgarstkowo-promieniowa 81.25 
Artrodeza stawu skokowego górnego 81.11 
Artrodeza śródręczno-paliczkowa 81.27 
Artrodeza śródstopno-palcowa 81.16 
Artrografia kontrastowa 88.32 



Artroplastyka stawu barkowego - inna 81.839 
Artroskopia - bark 80.21 
Artroskopia - biodro 80.25 
Artroskopia - kolano 80.26 
Artroskopia - kostka 80.27 
Artroskopia - ręka i palce 80.24 
Artroskopowa dekompresja przestrzeni podbarkowej 81.832 
Artrotomia celem usunięcia protezy - kolano 80.06 
Artrotomia celem usunięcia protezy - miejsce nieokreślone 80.00 
Aspiracja stawu 81.911 
Autologiczny przeszczep komórek krwiotwórczych z oczyszczaniem szpiku 41.07 
Badanie ginekologiczne 89.26 
Badanie kontrolne po leczeniu radioizotopowym 92.57 
Badanie materiału biologicznego - posiew jakościowy i ilościowy 91.821 
Badanie ogólne moczu (profil) A01 
Badanie podmiotowe 89.07 
Badanie temperatury ciała (temperatura powierzchniowa lub głęboka) 99.99902 
Białko C-reaktywne (CRP) I81 
Bilirubina całkowita I89 
Biopsja kości - kość udowa 77.45 
Całkowita operacja rewizyjna po wymianie innych określonych stawów kończyny dolnej 81.581 
Całkowita operacja rewizyjna stawu biodrowego 00.701 
Całkowita pierwotna rekonstrukcja stawu biodrowego 81.512 
Całkowita pierwotna wymiana stawu biodrowego z użyciem trzpienia przynasadowego 81.513 
Cewnikowanie pęcherza przez cewkę jednorazowe 57.01 
Cewnikowanie żył - inne 38.93 
Cystoureterografia wsteczna 87.76 
Czas protrombinowy (PT) G21 
Częściowa endoproteza stawu barkowego 81.81 
Częściowa endoprotezoplastyka stawu biodrowego - wymiana elementu udowego 81.524 
Częściowa pierwotna wymiana stawu biodrowego - endoproteza bipolarna 81.521 
Częściowa pierwotna wymiana stawu biodrowego - wymiana elementu udowego 81.522 
Częściowe żywienie pozajelitowe 99.152 
Ćwiczenia czynno-bierne 93.1131 



D-Dimer G49 
Echokardiografia 88.721 
Eksploracja pochewki ścięgnistej na ręce - inna 82.011 
Elektrokardiografia nieokreślona 89.521 
Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem) 89.522 
Elektromiografia 89.394 
Endoproteza pierwotna stawu kolanowego - dwuprzedziałowa 81.542 
Endoproteza pierwotna stawu kolanowego - jednoprzedziałowa 81.541 
Endoproteza pierwotna stawu kolanowego - trójprzedziałowa 81.543 
Farmakoterapia dożylna 99.97904 
Farmakoterapia podskórna 99.97906 
Flebografia żył kończyny dolnej 88.66 
Gamma glutamylotranspeptydaza (GGTP) L31 
Gastroskopia - inna 44.13 
Gastroskopia diagnostyczna z testem ureazowym 44.161 
Gazometria mieszanej krwi żylnej 89.661 
Glukoza z krwi żylnej L43 
Immunizacja w chorobach autoimmunizacyjnych 99.13 
Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy) 78.078 
Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - kość piszczelowa/ kość strzałkowa 78.077 
Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - kość ramienna 78.072 
Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - kość udowa 78.075 
Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i 
mostek) 78.071 
Inna artrotomia - kolano 80.16 
Inna TK ze wzmocnieniem kontrastowym 88.389 
Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu  - kolano 80.86 
Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - bark 80.81 
Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - kostka 80.87 
Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - nadgarstek 80.83 
Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - stopa i palce 80.88 
Inne operacje urazu kości - paliczki ręki 79.94 
Inne wycięcie tkanek stawu - biodro 80.95 
Inne wycięcie tkanek stawu - kolano 80.96 



Inne wycięcie tkanek stawu - kostka 80.97 
Inne wycięcie tkanek stawu - ręka i palce 80.94 
Inne wycięcie tkanek stawu - stopa i palce 80.98 
Inne zabiegi naprawcze kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa 78.417 
Inne zabiegi naprawcze kości - kość udowa/ miednica 78.415 
Intubacja dotchawicza 96.04 
Kinaza fosfokreatynowa izoenzym CK-MB (CKMB) M19 
Konsultacja chirurgiczna 89.008 
Konsultacja dermatologiczna 89.0010 
Konsultacja ginekologiczna 89.001 
Konsultacja kardiologiczna 89.002 
Konsultacja laryngologiczna 89.004 
Konsultacja neurochirurgiczna 89.006 
Konsultacja neurologiczna 89.005 
Konsultacja ortopedyczna 89.007 
Konsultacja specjalistyczna 23.0105 
Konsultacja urologiczna 89.009 
Kreatynina M37 
Leczenie farmakologiczne 99.97 
Leki P49 
Limfangiografia brzuszna 88.04 
Limfangiografia kończyny dolnej 88.36 
Masowanie odbytu przy skurczu mięśni dźwigaczy 99.93 
Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - inne kości (paliczki palców stopy/ ręki) 77.692 
Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kości stępu/ kości śródstopia 77.68 
Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa 77.67 
Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kość promieniowa/ kość łokciowa 77.63 
Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kość ramienna 77.62 
Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kość udowa 77.65 
Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - nieokreślone miejsce 77.60 
Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - rzepka 77.66 
Miotomia w zakresie ręki 82.02 
Mocznik N13 



Monitorowanie czynności serca za pomocą urządzeń analogowych lub cyfrowych (typu Holter) - Holter EKG 89.502 
Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych 89.540 
Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego 89.61 
Morfologia krwi 8-parametrowa C53 
Morfologia krwi, z pełnym różnicowaniem granulocytów C55 
Nacięcie mięśni, ścięgna, powięzi i kaletki - inne 83.09 
Nacięcie pochewki ścięgna 83.011 
Nacięcie pochewki ścięgnistej na ręce 82.012 
Nakłucie tętnicy - inne 38.98 
Nakłucie żyły - inne 38.99 
Naprawa naczynia krwionośnego/ łatka z tworzywa sztucznego 39.57 
Nauka chodu o kulach i innym sprzęcie pomocniczym 93.2402 
Nauka czynności lokomocyjnych 93.2204 
Neuroliza nerwu obwodowego - nie określona inaczej 04.491 
Nieoperacyjne funkcjonalne testy neurologiczne - inne 89.159 

Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i decyzji o podjęciu lub odstąpieniu od medycznych 
czynności ratunkowych 89.71 
Oczyszczenie (wycięcie) rany, zakażenia, oparzenia - inne 86.229 
Odbarczenie albo uwolnienie zrostów nerwu obwodowego lub zwoju nerwowego - inne 04.499 
Odroczone szycie ścięgna 83.62 
Odroczone szycie ścięgna ręki - inne 82.43 
Operacja biodra - inna 81.40 
Operacja mankietu rotatorów 83.63 
Operacja nawykowego zwichnięcia barku 81.82 
Operacja plastyczna ręki z przeszczepem - inna 82.799 
Operacja rewizyjna kolana - wymiana części udowej, piszczelowej lub rzepkowej (wszystkie elementy) 00.801 
Operacja rewizyjna kolana, całkowita - jeden element mocowany za pomocą cementu, drugi bezcementowo 00.803 
Operacja rewizyjna kolana, całkowita - oba elementy mocowane bezcementowo 00.802 
Operacja rewizyjna po wymianie stawu kolanowego 81.55 
Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana elementu udowego i wkładki panewki 00.722 
Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana panewki z protezą głowy kości udowej 00.713 
Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana trzpienia i protezy głowy kości udowej 00.723 



Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana trzpienia przynasadowego 00.774 
Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana wkładki panewki 00.733 
Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana wkładki panewki i kapy (czapeczki) 00.712 
Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana wkładki panewki i protezy głowy kości udowej 00.731 
Operacja rewizyjna stawu kolanowego - wymiana płytki i wkładki piszczelowej 00.811 
Operacja stawu biodrowego - jeden element mocowany bezcementowo 00.785 
Operacja stawu biodrowego - jeden element mocowany za pomocą cementu 00.784 
Operacja stawu kolanowego - jeden element mocowany bezcementowo 00.855 
Operacja stawu kolanowego - jeden element mocowany za pomocą cementu 00.854 
Operacja stawu kolanowego - jeden element mocowany za pomocą cementu, drugi bezcementowo 00.853 
Operacja stawu kolanowego - oba elementy mocowane bezcementowo 00.851 
Operacja stawu kolanowego - oba elementy mocowane za pomocą cementu 00.852 
Operacje mięśni/ ścięgien/ powięzi/ kaletek - inne 83.999 
Operacje nerwów obwodowych - inne 04.99 
Operacje rewizyjne stawu biodrowego - jeden element mocowany za pomocą cementu, drugi bezcementowo 00.773 
Operacje rewizyjne stawu biodrowego - oba elementy mocowane bezcementowo 00.771 
Operacje rewizyjne stawu biodrowego - oba elementy mocowane za pomocą cementu 00.772 
Operacje rewizyjne stawu kolanowego, wymiana wkładki piszczelowej 00.84 
Operacje stawu biodrowego - jeden element mocowany za pomocą cementu, drugi bezcementowo 00.783 
Operacje stawu biodrowego - oba elementy mocowane bezcementowo 00.781 
Operacje stawu biodrowego - oba elementy mocowane za pomocą cementu 00.782 
Opieka pielęgniarki lub położnej 89.04 
Osteotomia klinowa - inne kości (miednica) 77.291 
Osteotomia klinowa - kości stępu/ kości śródstopia 77.28 
Osteotomia klinowa - kość piszczelowa/ kość strzałkowa 77.27 
Osteotomia klinowa - kość promieniowa/ kość łokciowa 77.23 
Osteotomia klinowa - kość udowa 77.25 
Otwarta lub gilotynowa amputacja kończyny górnej 84.003 
Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość promieniowa/ łokciowa 79.22 
Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - paliczki ręki 79.24 
Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - inne wyszczególnione kości (miednica) 79.393 
Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - inne wyszczególnione kości (obojczyk) 79.391 
Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - inne wyszczególnione kości (rzepka) 79.394 
Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kości nadgarstka/ kości śródręcza 79.33 



Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kości stępu/ kości śródstopia (noga) 79.37 
Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kość piszczelowa/ kość strzałkowa 79.36 
Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kość promieniowa/ łokciowa 79.32 
Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kość ramienna 79.31 
Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kość udowa 79.35 
Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - miejsce nieokreślone 79.30 
Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - paliczki ręki 79.34 
Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - paliczki stopy 79.38 
Otwarte nastawienie zwichnięcia barku 79.81 
Otwarte nastawienie zwichnięcia innego określonego stawu 79.89 
Otwarte nastawienie zwichnięcia kostki 79.87 
Otwarte nastawienie zwichnięcia łokcia 79.82 
Otwarte nastawienie zwichnięcia ręki/ palca 79.84 
Otwarte nastawienie zwichnięcia stopy/ palca 79.88 
Pionizacja bierna 93.2201 
Plastyka mięśnia czworogłowego 83.86 
Plastyka niestabilności rzepki 81.44 
Plastyka stawu kolanowego - inna 81.47 
Plastyka stawu skokowego - inna 81.49 
Plastyka ścięgna 83.884 
Plastyka ścięgna Achillesa 83.853 
Plastyka ścięgna i mięśnia 83.881 
Plastyka ścięgna i mięśnia ręki 82.861 
Plastyka ścięgna ręki - inna 82.869 
Plastyka więzadeł krzyżowych kolana - inna 81.45 
Płukanie cewnika naczyniowego 96.57 
Pneumografia otrzewnowa - inne 88.13 
Podanie anatoksyny tężcowej 99.38 
Podanie antybiotyku dożylnie lub we wlewie 99.218 
Podanie antybiotyku na nośniku 99.211 
Podanie antytoksyny przeciw jadowi kiełbasianemu 99.57 
Podanie leku trombolitycznego pierwszej generacji 99.101 
Podwiązanie i wycięcie żylaków - żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna 38.57 
Podwiązanie wyrośli skórnej 86.26 



Porada lekarska, konsultacja, asysta 89.00 
Pośredni - ręczny masaż serca 99.630 
Potas (K) N45 
Powtórne wprowadzenie wewnętrznego stabilizatora - kość udowa/ miednica 78.525 
Prądy interferencyjne 93.3929 
Przecięcie torebki stawu, ścięgna lub chrząstki - biodro 80.495 
Przemieszczenie ścięgna ręki - inne 82.57 
Przerywany wyciąg układu szkieletowego 93.43 
Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - kość piszczelowa/ kość strzałkowa 78.027 
Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - kość udowa/ miednica 78.025 
Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek) 78.021 
Przeszczep kostny z banku kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa 78.017 
Przeszczep kostny z banku kości - kość promieniowa/ kość łokciowa 78.013 
Przeszczep kostny z banku kości - kość udowa/ miednica 78.015 

Przeszczep kostny z oczyszczeniem miejsca przeszczepu (usunięcie stwardniałej, zwłókniałej lub martwiczej 
kości lub tkanki) transplantacja kości - kość udowa/ miednica 78.035 
Przetoczenie czynników krzepnięcia 99.06 
Przetoczenie innej substancji 99.09 
Przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych 99.04 
Przetoczenie koncentratu płytkowego 99.05 
Przetoczenie krwi i produktów krwiopochodnych 99.0 
Przetoczenie osocza - inne 99.07 
Przetoczenie środków zastępczych osocza 99.08 
Przygotowanie do chodzenia 93.2203 
Pulsoksymetria 89.602 
Rehabilitacja - inne 93.89 
Rekonstrukcja pierwotna prostowników/ zginaczy palców ręki 84.82 
Rekonstrukcja pierwotna ręki (jednoczasowa rekonstrukcja naczyń, nerwów i ścięgien) 84.83 
Rekonstrukcja/ plastyka skóry i tkanki podskórnej - inna 86.89 
Rekonstrukcja wtórna prostowników/ zginaczy palców ręki 84.85 
Rekonstrukcja wtórna wielotkankowych uszkodzeń kończyny dolnej 84.994 
Rekonstrukcja wtórna wielotkankowych uszkodzeń ręki (odtworzenie funkcji) 84.86 



Rekonstrukcja wtórna wrodzonych i nabytych deformacji stopy 84.872 
Replantacja przedramienia/ nadgarstka/ dłoni 84.23 
Resekcja/ osteotomia - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki) 78.244 
Resekcja/ osteotomia - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy) 78.248 
Resekcja/ osteotomia - kość piszczelowa/ kość strzałkowa 78.247 
Resekcja/ osteotomia - kość udowa/ miednica 78.245 
Rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego, nie określona inaczej 81.53 
Rezonans magnetyczny układu mięśniowo-szkieletowego 88.94 
RM głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 88.901 

RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka lędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego) bez 
wzmocnienia kontrastowego 88.932 

RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka piersiowego bez wzmocnienia kontrastowego 88.933 

RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka szyjnego bez wzmocnienia kontrastowego 88.931 
Rozdzielenie tkanek miękkich ręki - inne 82.19 
RTG czaszki - przeglądowe 87.176 
RTG czaszki w projekcji bocznej 87.171 
RTG czaszki w projekcji strzałkowej 87.172 
RTG jamy brzusznej przeglądowe 88.191 
RTG klatki piersiowej 87.440 
RTG kości kończyny dolnej celowane lub czynnościowe 88.291 
RTG kości kończyny górnej celowane lub czynnościowe 88.241 
RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego - przeglądowe 87.241 
RTG kręgosłupa odcinka piersiowego 87.231 
RTG kręgosłupa odcinka piersiowego - celowane lub czynnościowe 87.232 
RTG kręgosłupa odcinka szyjnego - celowane lub czynnościowe 87.222 
RTG kręgosłupa odcinka szyjnego - przeglądowe 87.221 
RTG miednicy - celowane 88.111 
RTG miednicy - przeglądowe 88.110 
RTG nosa 87.165 
RTG płuc - inne 87.441 
RTG zatok nosa 87.164 
Sód (Na) O35 



Spondylodeza szyjna z dostępu tylnego - inna 81.039 
Streching mięśni lub ścięgien 93.27 
Synowiektomia - kolano 80.76 
Synowiektomia - kostka 80.77 
Szczepienie przeciw krztuścowi 99.37 
Szycie licznych ran skóry i tkanki podskórnej, 4 ran i powyżej 86.55 
Szycie nerwu obwodowego/ czaszkowego 04.3 
Szycie pojedynczej rany skóry i tkanki podskórnej, długości do 4,0 cm 86.52 
Szycie skóry i tkanki podskórnej w innym miejscu 86.59 
Szycie ścięgna - inne 83.649 
Szycie ścięgna ręki - inne 82.45 
Szycie ścięgna zginacza ręki - inne 82.44 
Tenodeza - inna niż ręki 83.883 
Terapia psychologiczna lub neurologopedyczna 93.86 
TK głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 87.031 
TK głowy bez wzmocnienia kontrastowego 87.030 
TK głowy bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym 87.032 
TK głowy ze wzmocnieniem kontrastowym 87.049 
TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 88.011 
TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego 88.010 

TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze 
wzmocnieniem kontrastowym 88.012 
TK klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 87.411 
TK klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego 87.410 

TK klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym 87.412 
TK kończyny dolnej bez wzmocnienia kontrastowego 88.303 
TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez wzmocnienia kontrastowego 88.387 
TK kręgosłupa piersiowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 88.386 
TK kręgosłupa piersiowego bez wzmocnienia kontrastowego 88.385 
TK kręgosłupa szyjnego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 88.384 
TK kręgosłupa szyjnego bez wzmocnienia kontrastowego 88.383 
TK szyi bez wzmocnienia kontrastowego 87.036 
TK szyi bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym 87.038 



Tlenoterapia 93.964 
Tomografia komputerowa - inne 88.38 
Troponina T O61 
Unieruchomienie kręgosłupa-inne 93.5024 
Unieruchomienie w obrębie kończyn górnych 93.5021 
Unieruchomienie w obrębie kończyny dolnej 93.5022 
Unieruchomienie w obrębie kończyny górnej 93.5020 
USG brzucha - inne 88.769 
USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej 88.761 
USG klatki piersiowej - inne 88.739 
USG kończyn górnych lub dolnych 88.793 
USG naczyń kończyn dolnych - doppler 88.777 
USG stawów biodrowych 88.797 
USG transwaginalne 88.764 
USG wielomiejscowe 88.791 
Usunięcie ciała obcego ze skóry i tkanki podskórnej z nacięciem 86.054 
Usunięcie drenu (drenów) z ran pooperacyjnych 86.058 
Usunięcie szwów z głowy lub szyi 97.38 
Usunięcie szwów z innej okolicy 97.891 
Usunięcie zespolenia wewnętrznego - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki) 78.624 
Usunięcie zespolenia wewnętrznego - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy) 78.628 
Usunięcie zespolenia wewnętrznego - kość piszczelowa/ kość strzałkowa 78.627 
Usunięcie zespolenia wewnętrznego - kość promieniowa/ kość łokciowa 78.623 
Usunięcie zespolenia wewnętrznego - kość ramienna 78.622 
Usunięcie zespolenia wewnętrznego - kość udowa/ miednica 78.625 
Usunięcie zespolenia wewnętrznego - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek) 78.621 
Usunięcie zespolenia wewnętrznego - nieokreślone miejsce 78.620 
Usunięcie zespolenia wewnętrznego - rzepka 78.626 
Usunięcie zespolenia zewnętrznego - kość ramienna 97.172 
Usunięcie zewnętrznego - inwazyjnego stabilizatora kości - kość piszczelowa/kość strzałkowa 78.617 
Usunięcie zewnętrznego - inwazyjnego stabilizatora kości - kość promieniowa/kość łokciowa 78.613 
Usunięcie zewnętrznego - inwazyjnego stabilizatora kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i 
mostek) 78.611 
Usztywnienie kręgosłupa - inne 81.00 



Uwolnienie kanału nadgarstka 04.43 
Uwolnienie kanału stępu 04.44 
Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - kolano 80.436 
Uwolnienie przykurczu Dupuytrena 82.351 
Uwolnienie stawu - bark 80.441 
Uwolnienie stawu - biodro 80.445 
Uwolnienie stawu - kolano 80.446 
Uwolnienie więzadła - nadgarstek 80.453 
Uwolnienie więzadła - ręka i palce 80.454 
Uwolnienie zrostów mięśni/ ścięgien/ powięzi i kaletki 83.91 
Uwolnienie zrostów powięzi, mięśni lub ścięgien ręki 82.911 
Uwolnienie zrostów ręki - inne 82.919 
Wlew dożylny innej substancji leczniczej 99.2909 
Wprowadzenie czynników wzrostu pochodzenia autogenicznego 84.502 
Wprowadzenie czynników wzrostu z komórek macierzystych 84.503 
Wprowadzenie kaniuli z naczynia do naczynia krwionośnego 39.93 
Wprowadzenie wypełniacza do stawu (cementowego) 84.56 
Wstrzyknięcie antybiotyku - inne 99.219 
Wstrzyknięcie antybiotyku nieokreślone 99.210 
Wstrzyknięcie/ infuzja elektrolitów 99.18 
Wstrzyknięcie innych sterydów 99.239 
Wstrzyknięcie insuliny 99.17 
Wszczepy uzupełniające (kliny, koszyki) - kość piszczelowa/ kość strzałkowa 78.057 
Wszczepy uzupełniające (kliny, koszyki) - nieokreślone miejsce 78.050 
Wszczepy wzmocnione - kość udowa/ miednica 78.065 
Wyciąg kręgosłupa - inne 93.42 
Wyciąg plastrowy 93.461 
Wyciąg szkieletowy za kończynę dolną 93.446 
Wycięcie cysty Bakera 83.391 
Wycięcie kaletki 83.5 
Wycięcie kaletki palucha/ korekcja tkanek miękkich - inne 77.53 
Wycięcie kaletki palucha z korekcją tkanek miękkich z osteotomią I-szej kości śródstopia 77.51 
Wycięcie łękotki kolana (meniscektomia) 80.6 
Wycięcie martwaka - kość piszczelowa/ kość strzałkowa 77.07 



Wycięcie martwiczej tkanki 86.222 
Wycięcie powięzi ręki - inne 82.359 
Wycięcie ścięgna ręki - inne 82.339 
Wycięcie tkanek miękkich - inne 83.49 
Wycięcie tkanek miękkich ręki - inne 82.39 
Wycięcie torbieli galaretowatej pochewki ścięgna ręki (nadgarstek) 82.211 
Wycięcie torbieli galaretowatej pochewki ścięgna, z wyjątkiem ręki 83.312 
Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową - miejsce nieokreślone 38.430 
Wycięcie zmiany pochewki ścięgna 83.311 
Wycięcie zmiany tkanek miękkich - inne 83.399 
Wycięcie zmiany tkanek miękkich ręki - inne 82.29 
Wyłuszczenie palca stopy w stawie 84.112 
Wymiana przemieszczonego lub złamanego przyrządu stabilizującego - kość promieniowa/ kość łokciowa 78.533 
Wymiana przemieszczonego lub złamanego przyrządu stabilizującego - kość udowa/ miednica 78.535 
Zabieg naprawczy palca stopy 77.582 
Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy) 78.428 
Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - kość piszczelowa/ kość strzałkowa 78.427 
Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - kość promieniowa/ kość łokciowa 78.423 
Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - kość udowa/ miednica 78.425 
Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek) 78.421 
Założenie gorsetu gipsowego 93.51 
Założenie innego unieruchomienia gipsowego 93.53 
Założenie innej szyny unieruchamiającej 93.549 
Założenie kołnierza szyjnego. 93.52 
Założenie opatrunku na ranę - inne 93.57 
Założenie szyny z gipsem 93.541 
Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - inne kości (miednica) 78.191 
Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - kość promieniowa/ kość łokciowa 78.13 
Założenie zewnętrznego urządzenia stabilizującego, system pierścieniowo-prętowy - system typu Ilizarowa 84.721 
Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kości nadgarstka i kości śródręcza (ręka) 79.03 
Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kości stępu/ kości śródstopia (noga) 79.07 
Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość piszczelowa/ kość strzałkowa 79.06 
Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość promieniowa/ łokciowa (ramię - inne) 79.02 
Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość ramienna 79.01 



Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość udowa 79.05 
Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - miejsce nieokreślone 79.00 
Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - inne wyszczególnione kości (rzepka) 79.194 
Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kości nadgarstka/ kości śródręcza 79.13 
Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kości stępu/ kości śródstopia (noga) 79.17 
Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kość piszczelowa/kość strzałkowa 79.16 
Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kość promieniowa/ łokciowa 79.12 
Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kość ramienna 79.11 
Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kość udowa 79.15 
Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - paliczki ręki 79.14 
Zamknięte nastawienie zwichnięcia - inne 79.70 
Zamknięte nastawienie zwichnięcia barku 79.71 
Zamknięte nastawienie zwichnięcia biodra 79.75 
Zamknięte nastawienie zwichnięcia ręki i palców 79.74 
Zdjęcie RTG - inne 88.39 
Zdjęcie RTG kostki/stopy 88.28 
Zdjęcie RTG kości barku i ramienia 88.21 
Zdjęcie RTG kości łokcia/przedramienia 88.22 
Zdjęcie RTG kości miednicy/biodra - inne 88.26 
Zdjęcie rtg miednicy (kontrast gazowy) 88.12 
Zdjęcie RTG nadgarstka/dłoni 88.23 
Zdjęcie RTG przestrzeni zaotrzewnowej - inne 88.16 
Zdjęcie RTG uda/kolana/podudzia 88.27 
Zeszycie ścięgna Achillesa 83.641 
Znieczulenie całkowite dożylne (do 30 minut) 100.10 
Znieczulenie całkowite dożylne (od 30 minut do 60 minut) 100.11 
Znieczulenie całkowite dożylne (powyżej 60 minut) 100.12 
Znieczulenie dożylne 100.1 
Znieczulenie nasiękowe 100.43 
Znieczulenie ogólne dotchawicze z monitorowaniem rozszerzonym (do 2 godzin) 100.01 
Znieczulenie ogólne dotchawicze z monitorowaniem rozszerzonym (od 2 do 4 godzin) 100.02 
Znieczulenie podpajęczynówkowe (do 2 godzin) 100.21 
Znieczulenie podpajęczynówkowe (powyżej 2 godzin) 100.22 
Znieczulenie splotów lub nerwów obwodowych (do 2 godzin) 100.41 



Znieczulenie splotów lub nerwów obwodowych (powyżej 2 godzin) 100.42 
Znieczulenie zewnątrzoponowe (do 2 godzin) 100.31 
Żywienie dojelitowe 99.87 

 

 

 
 


