ICD9
kod

nazwa

06.21

Całkowite usunięcie jednego płata tarczycy (z usunięciem cieśni lub części drugiego płata)

06.22

Wycięcie połowy tarczycy

06.399 Inna częściowa tyroidektomia
06.4

Całkowita resekcja tarczycy

06.52

Całkowita resekcja tarczycy zamostkowej

100.0

Znieczulenie ogólne

100.01 Znieczulenie ogólne dotchawicze z monitorowaniem rozszerzonym (do 2 godzin)
100.1

Znieczulenie dożylne

100.10 Znieczulenie całkowite dożylne (do 30 minut)
100.21 Znieczulenie podpajęczynówkowe (do 2 godzin)
100.43 Znieczulenie nasiękowe
100.62 Założenie cewnika do żyły centralnej
23.0102 Badanie lekarskie kontrolne
23.0105 Konsultacja specjalistyczna
40.31

Poszerzone wycięcie regionalnych węzłów chłonnych

40.59

Doszczętne wycięcie węzłów chłonnych - inne

41.5

Całkowita splenektomia

42.332 Endoskopowe opanowanie krwawienia z przełyku
43.19

Gastrostomia - inna

43.7

Częściowe wycięcie żołądka z zespoleniem z jelitem czczym

44.13

Gastroskopia - inna

44.16

Gastroskopia diagnostyczna

44.161 Gastroskopia diagnostyczna z testem ureazowym
44.162 Gastroskopia diagnostyczna z biopsją
44.392 Zespolenie żołądkowo-jelitowe
44.4

Opanowanie krwotoku i zaszycie wrzodu żołądka lub dwunastnicy

44.40

Zaszycie wrzodu trawiennego - inne

44.41

Zaszycie wrzodu żołądka

44.42

Zaszycie wrzodu dwunastnicy

44.43

Endoskopowe opanowanie krwawienia żołądek/ dwunastnica

44.61

Szycie rozerwania żołądka

44.639 Zamknięcie przetoki żołądka - inne
44.91

Podwiązanie żylaków wpustu żołądka

44.99

Operacje żołądka - inne

45.01

Nacięcie dwunastnicy

45.02

Nacięcie jelita cienkiego - inne

45.622 Resekcja jelita czczego
45.623 Resekcja jelita krętego
45.629 Częściowa resekcja jelita cienkiego - inna
45.7

Częściowe wycięcie jelita grubego

45.73

Hemikolektomia prawostronna

45.733 Hemikolektomia prawostronna
45.74

Resekcja poprzecznicy

45.75

Hemikolektomia lewostronna

45.76

Sigmoidektomia

45.8

Totalna śródbrzuszna kolektomia

45.91

Zespolenie jelito cienkie-jelito cienkie

45.93

Zespolenie jelito cienkie-jelito grube - inne

45.94

Zespolenie jelito grube-jelito grube

46.011 Ileostomia pętlowa
46.032 Kolostomia pętlowa
46.11

Czasowa kolostomia

46.13

Stała kolostomia

46.19

Kolostomia - inna

46.29

Ileostomia - inna

46.32

Przezskórna (endoskopowa) jejunostomia [PEJ]

46.4

Rewizja przetoki jelitowej

46.42

Usunięcie przepukliny okołokolostomijnej

46.71

Szycie rozerwanej dwunastnicy

46.73

Szycie jelita cienkiego za wyjątkiem dwunastnicy

46.81

Śródbrzuszne manipulacje na jelicie cienkim

46.85

Rozszerzenie jelita

46.999 Operacje jelitowe - inne
47.0

Appendektomia

47.01

Appendektomia laparoskopowo

47.09

Inna appendektomia

47.99

Operacje wyrostka robaczkowego - inne

48.29

Inne zabiegi diagnostyczne w zakresie odbytnicy, esicy i tkankach okołoodbytniczych

48.32

Elektrokoagulacja zmiany odbytnicy - inna

48.5

Brzuszno-kroczowa amputacja odbytnicy

48.63

Przednia resekcja odbytnicy - inna

48.691 Częściowe wycięcie odbytnicy
48.71

Szycie rozerwania odbytnicy

48.73

Zamknięcie przetoki odbytniczej - inne

48.752 Operacja wypadającego odbytu metodą Ripsteina
48.761 Operacja wypadającego odbytu metodą Delorme
48.81

Nacięcie okołoodbytnicze

48.99

Operacja odbytnicy/ tkanek okołoodbytniczych - inna

49.0

Nacięcie lub wycięcie tkanki w okolicy odbytu

49.01

Nacięcie ropnia okołoodbytowego

49.11

Przecięcie przetoki odbytu

49.12

Wycięcie przetoki odbytu

49.3

Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki odbytu - inne

49.31

Endoskopowe wycięcie/ zniszczenie zmiany/ tkanki odbytu

49.39

Miejscowe wycięcie/ zniszczenie zmiany/ tkanki odbytu - inne

49.46

Wycięcie hemoroidów

49.59

Nacięcie zwieracza odbytu - inne

49.7

Zabiegi naprawcze w zakresie odbytu

49.71

Szycie rany odbytu

49.79

Zabieg naprawczy zwieracza odbytu - inny

49.95

Opanowanie krwotoku z odbytu (po operacji)

50.01

Nacięcie ropnia wątroby

51.2

Cholecystektomia

51.219 Częściowa cholecystektomia - inna
51.22

Cholecystektomia

51.23

Laparoskopowa cholecystektomia

51.239 Laparoskopowa cholecystektomia - inna
51.43

Wprowadzenie drenu do przewodu żółciowego wspólnego/ wątrobowego celem
odbarczenia

52.42

Wytworzenie przetoki torbieli trzustki z żołądkiem

52.93

Endoskopowe wprowadzenie protezy do przewodu trzustkowego

53.03

Operacja prostej przepukliny pachwinowej (wszczep)

53.04

Operacja skośnej przepukliny pachwinowej (wszczep)

53.05

Operacja przepukliny pachwinowej (wszczep) - inna

53.09

Jednostronna operacja przepukliny pachwinowej - inna

53.16

Obustronna operacja przepukliny pachwinowej prostej/ skośnej (wszczep)

53.21

Jednostronna operacja przepukliny udowej (wszczep)

53.29

Jednostronna operacja przepukliny udowej - inna

53.4

Operacja przepukliny pępkowej

53.41

Operacja przepukliny pępkowej (wszczep)

53.49

Operacja przepukliny pępkowej - inna

53.5

Operacja innych przepuklin przedniej ściany jamy brzusznej (bez wszczepu)

53.51

Operacja przepukliny z otwarciem worka

53.59

Operacja przepukliny ściany jamy brzusznej - inne

53.591 Operacja przepukliny nadbrzusza
53.592 Operacja przepukliny podbrzusza
53.594 Operacja przepukliny w bliźnie pooperacyjnej
53.61

Operacja przepukliny z otwarciem worka/ materiał sztuczny

53.69

Operacja przepukliny przedniej ściany jamy brzusznej (wszczep)

53.99

Operacja naprawcza przepukliny - inna

54.01

Drenaż ściany jamy brzusznej

54.02

Drenaż ropnia zewnątrzotrzewnowego

54.03

Drenaż ropnia przestrzeni zaotrzewnowej

54.11

Laparotomia zwiadowcza

54.12

Laparotomia przez ranę pooperacyjną

54.123 Laparotomia przez ranę operacyjną w celu nacięcia krwiaka
54.19

Laparotomia - inna

54.31

Chirurgiczne oczyszczenie ściany jamy brzusznej

54.51

Usunięcie zrostów otrzewnowych - metoda otwarta

54.512 Uwolnienie otrzewnowych zrostów jelitowych metodą otwartą
54.514 Uwolnienie zrostów otrzewnowych otrzewnej miednicy metodą otwartą
54.515 Uwolnienie zrostów otrzewnowych otrzewnej metodą otwartą
54.516 Uwolnienie zrostów otrzewnowych śledziony metodą otwartą
54.59

Inne usunięcie zrostów otrzewnowych

54.72

Operacja naprawcza ściany brzucha - inne

54.73

Operacja naprawcza otrzewnej - inne

54.91

Przezskórny drenaż jamy brzusznej

55.022 Wytworzenie przetoki nerkowej metodą nakłucia
57.811 Zaopatrzenie urazowego pęknięcia pęcherza proste
65.22

Klinowa resekcja jajnika

65.39

Jednostronne usunięcie jajnika - inne

70.7

Inne zabiegi naprawcze pochwy

77.691 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - inne kości (miednica)

79.02

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość promieniowa/
łokciowa (ramię - inne)

82.09

Nacięcie tkanek miękkich ręki - inne

82.39

Wycięcie tkanek miękkich ręki - inne

83.09

Nacięcie mięśni, ścięgna, powięzi i kaletki - inne

83.399 Wycięcie zmiany tkanek miękkich - inne
83.49

Wycięcie tkanek miękkich - inne

83.999 Operacje mięśni/ ścięgien/ powięzi/ kaletek - inne
84.10

Amputacja kończyn dolnej nie określona inaczej

84.11

Amputacja palca stopy

84.111 Amputacja palca stopy w stawie śródstopno-paliczkowym
84.113 Amputacja głowy kości śródstopa
84.12

Amputacja w zakresie stopy

84.121 Amputacja przedniej części stopy
84.129 Amputacja w zakresie stopy - inne
84.151 Amputacja nogi na wysokości kości piszczelowej i strzałkowej nie określona inaczej
84.171 Amputacja nogi na wysokości kości udowej
84.172 Amputacja uda
86.04

Nacięcie/ drenaż skóry/ tkanki podskórnej - inne

86.09

Nacięcie skóry/ tkanki podskórnej - inne

86.21

Wycięcie cysty lub zatoki pilonidalnej

86.22

Oczyszczenie (wycięcie) rany, zakażenia, oparzenia

86.221 Oczyszczenie przez wycięcie zdewitalizowanej tkanki
86.222 Wycięcie martwiczej tkanki
86.229 Oczyszczenie (wycięcie) rany, zakażenia, oparzenia - inne
86.26

Podwiązanie wyrośli skórnej

86.283

Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez
zdrapanie

86.382 Radykalne wycięcie pojedynczej zmiany skóry, średnica wycięcia powyżej 4,0 cm

86.4

Radykalne wycięcie zmiany skóry

86.55

Szycie licznych ran skóry i tkanki podskórnej, 4 ran i powyżej

86.745 Zamknięcie ubytku przez przesunięty płat skórno-podskórny
86.89

Rekonstrukcja/ plastyka skóry i tkanki podskórnej - inna

86.99

Operacje skóry/ tkanki podskórnej - inne

87.03

Komputerowa tomografia głowy i/ lub szyi

87.030 TK głowy bez kontrastu
87.031 TK głowy bez kontrastu i z kontrastem
87.034 TK twarzoczaszki bez kontrastu
87.036 TK szyi bez kontrastu
87.037 TK szyi bez kontrastu i z kontrastem
87.04

Tomografia głowy i/ lub szyi - inne

87.171 RTG czaszki w projekcji bocznej
87.174 RTG twarzoczaszki przeglądowe
87.22

Zdjęcie RTG kręgosłupa szyjnego

87.221 RTG kręgosłupa odcinka szyjnego przeglądowe
87.222 RTG kręgosłupa odcinka szyjnego celowane lub czynnościowe
87.231 RTG kręgosłupa odcinka piersiowego
87.24

Zdjęcie RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego

87.241 RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego przeglądowe
87.3

Badanie rtg tkanek miękkich klatki piersiowej

87.4

Inne badania rtg klatki piersiowej

87.41

Komputerowa tomografia (TK) klatki piersiowej

87.410 TK klatki piersiowej bez kontrastu
87.411 TK klatki piersiowej bez kontrastu i z kontrastem
87.42

Tomografia klatki piersiowej - inne

87.432 RTG mostka
87.44

Rutynowe zdjęcie RTG klatki piersiowej

87.440 RTG klatki piersiowej

87.49

Inne zdjęcie RTG klatki piersiowej

87.54

Cholangiografia - inne

87.62

Seriogram górnego odcinka przewodu pokarmowego

87.63

Seriogram jelita cienkiego

87.64

Seriogram dolnego odcinka przewodu pokarmowego

87.65

Badanie RTG jelit - inne

87.69

Inne zdjęcie RTG przewodu pokarmowego

87.73

Urografia

87.733 Urografia z kontrastem niejonowym
88.01

Komputerowa tomografia brzucha

88.010 TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu
88.011 TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu i z kontrastem
88.012 TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu i co najmniej dwie fazy z kontrastem
88.013 TK tętnic jamy brzusznej (w tym aorta)
88.02

Inna TK jamy brzusznej

88.1

Inne badania rtg brzucha

88.11

Zdjęcie RTG miednicy

88.110 RTG miednicy przeglądowe
88.111 RTG miednicy celowane
88.14

Fistulografia

88.19

Inne RTG brzucha

88.191 RTG jamy brzusznej przeglądowe
88.199 RTG jamy brzusznej inne
88.21

Zdjęcie RTG kości barku i ramienia

88.23

Zdjęcie RTG nadgarstka/dłoni

88.24

Zdjęcie RTG kości kończyny górnej - inne

88.26

Zdjęcie RTG kości miednicy/biodra - inne

88.27

Zdjęcie RTG uda/kolana/podudzia

88.28

Zdjęcie RTG kostki/stopy

88.304 TK kończyny dolnej bez kontrastu i z kontrastem
88.331 RTG łopatek
88.38

Tomografia komputerowa - inne

88.381 TK tętnic kończyn
88.383 TK kręgosłupa szyjnego bez kontrastu
88.385 TK kręgosłupa piersiowego bez kontrastu
88.387 TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez kontrastu
88.7

Diagnostyczna ultrasonografia

88.71

Diagnostyka ultrasonograficzna głowy/szyi

88.714 USG naczyń szyi doppler
88.721 Echokardiografia
88.729 Echokardiografia - inne
88.732 USG piersi
88.749 USG przewodu pokarmowego - inne
88.76

Diagnostyka ultrasonograficzna brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej

88.761 USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej
88.769 USG brzucha inne
88.77

Diagnostyka ultrasonograficzna obwodowego układu naczyniowego

88.773 Obrazowanie kolorowe naczyń obwodowych 2D power doppler
88.777 USG naczyń kończyn dolnych - doppler
88.79

Inna diagnostyczna ultrasonografia

88.791 USG wielomiejscowe
88.793 USG kończyn górnych lub dolnych
88.799 USG moszny w tym jąder i najądrzy
89.0

Wywiad, ocena, konsultacja i badanie

89.00

Porada lekarska, konsultacja, asysta

89.04

Opieka pielęgniarki lub położnej

90.5

Mikroskopowe badanie krwi

90.52

Mikroskopowe badanie krwi -posiew

90.59

Mikroskopowe badanie krwi - inne badania mikroskopowe

90.92

Badanie mikroskopowe materiału z dolnego odcinka przewodu pokarmowego i stolca posiew

91.12

Badanie mikroskopowe materiału z otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej - posiew

91.32

Badanie mikroskopowe materiału z pęcherza moczowego, cewki moczowej, stercza,
pęcherzyków nasiennych, tkanki okołopęcherzowej, moczu i nasienia - posiew

91.93

Badanie mikroskopowe materiału z miejsc nieokreślonych - posiew i antybiogram

93.57

Założenie opatrunku na ranę - inne

93.89

Rehabilitacja - inne

93.92

Inna wentylacja mechaniczna

93.932 Resuscytacja ręczna
94.11

Psychiatryczna ocena stanu psychicznego

94.111 Kliniczno-psychiatryczna ocena stanu psychicznego
96.04

Intubacja dotchawicza

96.591 Oczyszczenie rany - nieokreślone
96.7

Ciągła wentylacja mechaniczna - inne

96.781 Ciągła mechaniczna wentylacja trwająca mniej niż 96 godzin
98.29

Usunięcie ciała obcego z nogi, z wyjątkiem stopy bez nacięcia

99.0

Przetoczenie krwi i produktów krwiopochodnych

99.04

Przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych

99.05

Przetoczenie koncentratu płytkowego

99.07

Przetoczenie osocza - inne

99.1

Wstrzyknięcie lub wlew substancji leczniczej lub profilaktycznej

99.152 Częściowe żywienie pozajelitowe
99.153 Całkowite żywienie pozajelitowe
99.218 Podanie antybiotyku dożylnie lub we wlewie
99.2909 Wlew dożylny innej substancji leczniczej
99.60

Nieokreślone metody resuscytacji krążeniowo-oddechowej

99.87

Żywienie dojelitowe

99.97

Leczenie farmakologiczne

