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Zakres usług świadczonych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Procedura
24-godzinny dożylny wlew - innych leków inotropowo dodatnich
24-godzinny dożylny wlew agonistów receptorów beta-adrenergicznych
24-godzinny dożylny wlew leków wazodilatacyjnych
Albumina
Amputacja nogi na wysokości kości piszczelowej i strzałkowej - nie określona inaczej
Analiza toksykologiczna materiału biologicznego
Badanie fizykalne - inne
Badanie materiału biologicznego - posiew jakościowy wraz z identyfikacją drobnoustrojui antybiogram
Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego
Bronchoskopia fiberoskopowa
Całkowite żywienie pozajelitowe
Cewnikowanie tętnic
Cewnikowanie żył - inne
Cholecystektomia
Ciągła mechaniczna wentylacja trwająca 96 lub więcej godzin
Ciągła mechaniczna wentylacja trwająca mniej niż 96 godzin
Ciągła wentylacja ujemnym ciśnieniem oddechowym
Ciągłe leczenie nerkozastępcze
Czasowe wprowadzenie elektrody do komory lub przedsionka przezżylnie
Częściowe żywienie pozajelitowe
Defibrylacja

Kod procedury
99.297
99.296
99.298
I09
84.151
00.95
89.79
91.931
A03
33.22
99.153
38.91
38.93
51.22
96.782
96.781
93.991
39.952
37.72
99.152
99.624

Drenaż jamy opłucnowej
Drenaż ropnia zewnątrzotrzewnowego
Drenaż ściany jamy brzusznej
Drenaż torbieli trzustki (cewnikiem)
Echokardiografia
Echokardiografia jam serca
Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem)
Endoskopowe opanowanie krwawienia żołądek/dwunastnica
Endoskopowe wycięcie/ zniszczenie zmiany/ tkanki przełyku - inne
Ezofagogastroduodenoskopia [EGD]
Farmakoterapia dożylna
Fonokardiogram z ekg
Gastroskopia - inna
Gastroskopia - inne
Gastrostomia - inna
Gazometria krwi tętniczej
Hemodializa
Hiperalimentacja
Holter EEG
Inna stała tracheostomia
Inne nacięcie krtani/ tchawicy
Intubacja dotchawicza
Intubacja dróg oddechowych - inne
Kardiowersja nieokreślona
Klimatyzacja powietrzem pozbawionym antygenów
Klirens nerek
Konsultacja chirurgiczna
Konsultacja dermatologiczna
Konsultacja ginekologiczna
Konsultacja kardiologiczna
Konsultacja laryngologiczna
Konsultacja neurochirurgiczna
Konsultacja neurologiczna
Konsultacja ortopedyczna

34.041
54.02
54.01
52.01
88.721
37.281
89.522
44.43
42.339
45.131
99.97904
89.55
44.13
44.13
43.19
89.65
39.951
99.151
89.142
31.29
31.3
96.04
96.05
99.621
93.981
89.292
89.008
89.0010
89.001
89.002
89.004
89.006
89.005
89.007

Konsultacja specjalistyczna
Konsultacja toksykologiczna
Kruszenie kamieni moczowych (ultradźwiękami)
Laparoskopowa cholecystektomia - inna
Laparoskopowa operacja ograniczająca objętość żołądka
Laparotomia - inna
Laparotomia przez ranę operacyjną w celu opanowania krwotoku
Laparotomia zwiadowcza
Laparotomia zwiadowcza przez ranę operacyjną
Monitorowanie centralnego ciśnienia żylnego
Monitorowanie czynności serca za pomocą urządzeń analogowych lub cyfrowych (typu Holter) - Holter
EKG
Monitorowanie elektrokardiograficzne - inne
Monitorowanie rzutu serca inną techniką
Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego
Nakłucie klatki piersiowej
Nakłucie lędźwiowe w celu pobrania płynu mózgowo-rdzeniowego
Nakłucie opłucnej - punkcja odbarczająca
Nakłucie otrzewnej - pobranie materiału do analiz
Nakłucie otrzewnej - punkcja odbarczająca
Nakłucie tętnicy - inne
Nakłucie zbiornika podpajęczynówkowego
Nieinwazyjna wentylacja mechaniczna (NIV)
Odłożone otwarcie kolostomii
Odroczone zamknięcie ziarninującej rany jamy brzusznej
Odżywcza przetoka jelitowa
Operacja odbytnicy/ tkanek okołoodbytniczych - inna
Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kość ramienna
Plazmafereza lecznicza
Podanie antybiotyku dożylnie lub we wlewie
Podanie leku trombolitycznego drugiej generacji
Podawanie substancji odżywczych do żołądka przez sondę
Porada lekarska, konsultacja, asysta
Posredni - automatyczny masaż serca

23.0105
89.91
59.95
51.239
44.95
54.19
54.121
54.11
54.122
89.62
89.502
89.549
89.68
89.61
34.91
03.311
34.095
54.957
54.956
38.98
01.01
93.921
46.14
54.62
46.392
48.99
79.31
99.71
99.218
99.102
96.35
89.00
99.631

Pośredni - ręczny masaż serca
Przeszczep skóry pełnej grubości
Przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych
Przetoczenie koncentratu płytkowego
Przetoczenie osocza - inne
Przezskórna cystostomia
Przezskórne endoskopowe wytworzenie przetoki żołądkowej [PEG]
Przezskórny drenaż jamy brzusznej
Pulsoksymetria
Resuscytacja ręczna
Rewizja tracheostomii
Równowaga kwasowo-zasadowa (pH, pCO2, pO2, HCO3, BE)
RTG klatki piersiowej
RTG płuc - inne
Stała tracheostomia
Stymulacja elektrodą endokawitarną
TK głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
TK głowy bez wzmocnienia kontrastowego
TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego

99.630
86.602
99.04
99.05
99.07
57.17
43.11
54.91
89.602
93.932
31.74
O29
87.440
87.441
31.2
99.626
87.031
87.030
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
TK klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego
TK szyi bez wzmocnienia kontrastowego
TK tętnic klatki piersiowej (w tym aorta)
Tlenoterapia
Toaleta drzewa oskrzelowego
Tracheostomia czasowa
USG brzucha - inne
USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej
USG jamy opłucnej
USG klatki piersiowej
USG klatki piersiowej - inne

88.012
87.411
87.410
87.036
87.415
93.964
96.55
31.1
88.769
88.761
88.734
88.738
88.739

USG płuc
USG przewodu pokarmowego - inne
USG stawów rąk lub stawów stóp
Usunięcie ciała obcego ze światła ucha bez nacięcia
Usunięcie drenu otrzewnowego
Usunięcie drenu torakotomijnego lub drenu z jamy opłucnowej
Usunięcie rurki tracheostomijnej
Wewnątrznaczyniowa ultrasonografia (IVUS), naczyń obwodowych
Wprowadzenie innej sondy do żołądka (nosowo-żołądkowej) w celu odbarczenia żołądka
Wprowadzenie lub wymiana elektrody w systemie żył wieńcowych lewej komory z dostępu żylnego
Wprowadzenie na stałe cewnika do pęcherza moczowego
Wstrzyknięcie antybiotyku nieokreślone
Wyciąg na szynie Tomasa
Wyciąg szkieletowy za kończynę dolną
Wycięcie martwiczej tkanki
Wymiana cewnika wprowadzonego do pęcherza moczowego na stałe
Wymiana rurki tracheostomijnej
Założenie cewnika czasowego do dializy
Założenie cewnika do tętnicy
Założenie cewnika do żyły centralnej
Założenie kołnierza szyjnego
Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - inne kości (miednica)
Zaszycie wrzodu dwunastnicy
Zdjęcie RTG kości miednicy/biodra - inne
Znieczulenie całkowite dożylne (do 30 minut)
Znieczulenie dożylne
Znieczulenie ogólne dotchawicze z monitorowaniem rozszerzonym (do 2 godzin)

88.733
88.749
88.796
98.11
97.82
97.41
97.37
00.233
96.07
00.52
57.94
99.210
93.45
93.446
86.222
57.95
97.23
38.951
100.61
100.62
93.521
78.191
44.42
88.26
100.10
100.1
100.01

