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Zakres usług świadczonych w Oddziale Neurologicznym 
i Oddziale Udarowym 

Procedura Kod procedury 
alfa-fetoproteina (AFP) L07 
Aminotransferaza alaninowa (ALT) I17 
Aminotransferaza asparaginianowa (AST) I19 
Angiografia bez wzmocnienia kontrastowego ? RM 88.977 
Angiokardiografia: prawego przedsionka 88.522 
Arteriografia tętnic płucnych z kontrastem 88.43 
Badanie ginekologiczne 89.26 
Badanie metodą pojedynczego włókna (SFEMG) 04.14 
Badanie mikroskopowe materiału z innych miejsc - innego określonego narządu - badanie 
immunohistochemiczne 91.87 
Badanie mikroskopowe materiału z pęcherza moczowego, cewki moczowej, stercza, pęcherzyków nasiennych, 
tkanki okołopęcherzowej, moczu i nasienia - posiew 91.32 
Badanie mikroskopowe materiału z układu i płynu mózgowo rdzeniowego - inne badania mikroskopowe 90.09 
Badanie mikroskopowe materiału z układu i płynu mózgowo rdzeniowego - posiew 90.02 
Badanie neurologiczne 89.13 
Badanie okulistyczne w kierunku chorób siatkówki 95.033 
Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego A03 
Badanie przewodnictwa nerwowego 89.396 
Badanie spirometryczne 89.383 



Badanie temperatury ciała (temperatura powierzchniowa lub głęboka) 99.99902 
Badanie wysiłkowe izotopowe z talem - z lub bez stymulacji przezprzełykowej 89.441 
Białko całkowite I77 
Białko C-reaktywne (CRP) I81 
Bilirubina całkowita I89 
Borrelia burgdorferi (Lyme) IgG/ IgM Przeciwciała (anty-B.burgdorferi IgG/ IgM) S29 
Borrelia burgdorferi (Lyme) IgG Przeciwciała (anty-B.burgdorferi IgG) S21 
Borrelia burgdorferi (Lyme) Przeciwciała IgG - test potwierdzający S23 
Borrelia burgdorferi (Lyme) Przeciwciała IgM - test potwierdzający S27 
Borrelia burgdorferi (Lyme) Przeciwciała IgM (anty-B.burgdorferi IgM) S25 
Cewnikowanie pęcherza przez cewkę jednorazowe 57.01 
Cewnikowanie żył - inne 38.93 
Ciągła mechaniczna wentylacja trwająca mniej niż 96 godzin 96.781 
Clostridium difficile Antygen S82 
Clostridium difficile Antygen/ Toksyna A + B S81 
Czas protrombinowy (PT) G21 
D-Dimer G49 
Defibrylacja 99.624 
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) K33 
Echokardiografia 88.721 
Echokardiografia - inne 88.729 
Echokardiografia obciążeniowa - wysiłkowa 88.726 
Elektroencefalografia (EEG) 89.141 
Elektrokardiografia nieokreślona 89.521 
Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem) 89.522 
Elektromiografia 89.394 
Elektroneurografia 04.13 
Ezofagogastroduodenoskopia [EGD] 45.131 
Fenytoina T27 
Flebografia żyły głównej (dolnej) (górnej) 88.512 
Gastroskopia - inna 44.13 
Gazometria krwi tętniczej 89.65 
Gazometria mieszanej krwi żylnej 89.661 
Glukoza z krwi żylnej L43 



Immunoglobuliny G (IgG) L93 
Immunoglobuliny M (IgM) L95 
Inna TK jamy brzusznej 88.02 
Inna TK ze wzmocnieniem kontrastowym 88.389 
Inna wentylacja mechaniczna 93.92 
Inne zabiegi diagnostyczne mózgu i opon mózgowych 01.18 
Intubacja dotchawicza 96.04 
Kalcytonina M11 
Karbamazepina T33 
Kinaza fosfokreatynowa izoenzym CK-MB (CKMB) M19 
Komputerowa tomografia głowy i/ lub szyi 87.03 
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 
Kontrastowy artrogram stawu skroniowo-żuchwowego 87.13 
Kreatynina M37 
Mammografia obu piersi 87.372 
Mikroskopowe badanie krwi -posiew 90.52 
Mikroskopowe badanie materiału ze śledziony i szpiku kostnego - rozmaz bakterii 90.61 
Mocznik N13 
Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi przy pomocy urządzeń analogowych (typu Holter) 89.542 
Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi za pomocą urządzeń analogowych lub cyfrowych (typu Holter) - Holter 
RR 89.501 
Monitorowanie czynności serca przy pomocy urządzeń analogowych (typu Holter) 89.541 
Monitorowanie czynności serca za pomocą urządzeń analogowych lub cyfrowych (typu Holter) - Holter EKG 89.502 
Monitorowanie elektrokardiograficzne - inne 89.549 
Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych 89.540 



Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego 89.61 
Morfologia krwi 8-parametrowa C53 
Morfologia krwi, z pełnym różnicowaniem granulocytów C55 
Nakłucie lędźwiowe w celu pobrania płynu mózgowo-rdzeniowego 03.311 
Nakłucie opłucnej - pobranie materiału do analiz 34.094 
Nakłucie opłucnej - punkcja odbarczająca 34.095 
Nakłucie tętnicy - inne 38.98 
Nakłucie żyły - inne 38.99 
Nieoperacyjne funkcjonalne testy neurologiczne - inne 89.159 
Ocena rozwoju psychomotorycznego 93.0902 

Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i decyzji o podjęciu lub odstąpieniu od medycznych 
czynności ratunkowych 89.71 
Ograniczone badanie oka 95.01 
Opieka pielęgniarki lub położnej 89.04 
Opróżnienie pęcherza moczowego - inne 57.09 
Pneumografia otrzewnowa - inne 88.13 
Pneumografia śródpiersia 87.33 
Pneumowentrykulogram 87.022 
Podanie antybiotyku dożylnie lub we wlewie 99.218 
Podanie leku trombolitycznego drugiej generacji 99.102 
Podanie leku trombolitycznego trzeciej generacji 99.103 
Podawanie substancji odżywczych do żołądka przez sondę 96.35 
Porada lekarska, inne 89.02 
Porada lekarska, konsultacja, asysta 89.00 
Porada, personel pomocniczy 89.03 
Potas (K) N45 
Profilaktyka i promocja zdrowia 89.01 
Przeciwciała przeciw kardiolipinie N89 
Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA) O21 
Przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych 99.04 
Przetoczenie krwi i produktów krwiopochodnych 99.0 
Przetoczenie osocza - inne 99.07 
Pulsoksymetria 89.602 



Rehabilitacja - inne 93.89 
Respiratoroterapia 93.9 
RM głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 88.901 
RM głowy bez wzmocnienia kontrastowego 88.900 
RM jamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 88.976 
RM jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego 88.971 
RM kanału rdzeniowego - kręgosłup 88.935 
RM kanału rdzeniowego - rdzeń kręgowy 88.934 
RM kończyny dolnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 88.905 
RM kończyny górnej bez wzmocnienia kontrastowego 88.902 

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 lędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego) bez 
wzmocnienia kontrastowego 88.932 

RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka piersiowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 88.938 
RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka piersiowego bez wzmocnienia kontrastowego 88.933 
RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka szyjnego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 88.936 
RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka szyjnego bez wzmocnienia kontrastowego 88.931 
RM mózgu i pnia mózgu bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 88.912 
RM mózgu i pnia mózgu bez wzmocnienia kontrastowego 88.911 
RM szyi bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 88.975 
RTG czaszki w projekcji bocznej 87.171 
RTG czaszki w projekcji strzałkowej 87.172 
RTG klatki piersiowej 87.440 
RTG kości kończyny dolnej - nieokreślone inaczej 88.299 
RTG kości kończyny dolnej celowane lub czynnościowe 88.291 
RTG kości kończyny górnej celowane lub czynnościowe 88.241 
RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego - celowane lub czynnościowe 87.242 
RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego - przeglądowe 87.241 
RTG kręgosłupa odcinka piersiowego 87.231 
RTG kręgosłupa odcinka szyjnego - przeglądowe 87.221 
RTG miednicy - przeglądowe 88.110 
RTG pantomograficzne 87.11 



RTG płuc - inne 87.441 
RTG układu kostnego - nieokreślone inaczej 88.339 
RTG zatok nosa 87.164 
Rutynowe zdjęcie RTG klatki piersiowej 87.44 
Sinografia ściany klatki piersiowej 87.38 
Sód (Na) O35 
Sztuczne oddychanie z użyciem maski twarzowej lub maseczki resuscytacyjnej (foliowa) 93.934 
Teletransmisja 12-odprowadzeniowego zapisu EKG 89.523 
Terapia psychologiczna lub neurologopedyczna 93.86 
Terapia zajęciowa 93.83 
Test biologiczny moczu 89.291 
Testy/ocena psychologiczna - inna 94.08 
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 kończyny dolnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 88.304 
TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 88.388 
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 perfuzyjna mózgu 87.039 
TK szyi bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 87.037 
TK szyi bez wzmocnienia kontrastowego 87.036 
TK tętnic głowy i szyi 87.033 



TK tętnic klatki piersiowej (w tym aorta) 87.415 
TK tętnic kończyn 88.381 
TK tętnic wieńcowych 88.380 
TK twarzoczaszki bez wzmocnienia kontrastowego 87.034 
Tlenoterapia 93.964 
Tlenoterapia - inne 93.96 
Tomografia klatki piersiowej - inne 87.42 
Tomografia komputerowa - inne 88.38 
Tomografia komputerowa serca 87.420 
Tomografia komputerowa serca - badanie morfologii i czynności mięśnia sercowego 87.421 
Troponina I O59 
Troponina T O61 
USG  naczyń szyi - doppler 88.714 
USG brzucha - inne 88.769 
USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej 88.761 
USG innych obszarów układu naczyniowego - doppler 88.779 
USG jamy opłucnej 88.734 
USG kończyn górnych lub dolnych 88.793 
USG krtani 88.719 
USG naczyń kończyn dolnych - doppler 88.777 
USG piersi 88.732 
USG przewodu pokarmowego - inne 88.749 
USG przezczaszkowa - doppler 88.716 
USG ślinianek 88.717 
USG tarczycy i przytarczyc 88.713 
USG transrektalne 88.741 
USG transwaginalne 88.764 
USG układu moczowego - inne 88.759 
USG węzłów chłonnych szyi 88.715 
USG wielomiejscowe 88.791 
Usunięcie ciała obcego ze światła jelita grubego bez nacięcia 98.04 
Walproinowy kwas T59 
Wapń zjonizowany (Ca2+) O75 
Wentylacja mechaniczna - inna 96.783 



Wentylacja wspomagana przez rurkę intubacyjną 96.71 
Wprowadzenie ekspandera pod skórę 86.93 
Wprowadzenie innej sondy do żołądka (nosowo-żołądkowej) w celu odbarczenia żołądka 96.07 
Wprowadzenie na stałe cewnika do pęcherza moczowego 57.94 
Wprowadzenie sondy dojelitowej (nosowo-jelitowej, Miller-Abbotta) w celu odbarczenia jelit 96.08 
Wstrzyknięcie antybiotyku nieokreślone 99.210 
Wstrzyknięcie/ infuzja elektrolitów 99.18 
Wstrzyknięcie innych sterydów 99.239 
Wstrzyknięcie insuliny 99.17 
Wstrzyknięcie sterydów 99.23 
Zdjęcie RTG kostki/stopy 88.28 
Zdjęcie RTG kości barku i ramienia 88.21 
Zdjęcie RTG kości kończyny dolnej - inne 88.29 
Zdjęcie RTG kości łokcia/przedramienia 88.22 
Zdjęcie RTG kości miednicy/biodra - inne 88.26 
Zdjęcie rtg kręgosłupa - inne 87.29 
Zdjęcie RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego 87.24 
Zdjęcie RTG uda/kolana/podudzia 88.27 

 

 

 
 


