
ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY - REALIZOWANE PROCEDURY ICD-9 W RAMACH NFZ

Kod ICD-9 NAZWA UDZIELANEGO ŚWIADCZENIA

23.0401 Znieczulenie miejscowe powierzchniowe

54.19 Laparotomia - inna

54.21 Laparoskopia

54.91 Przezskórny drenaż jamy brzusznej

59.793 Podwieszenie cewki i pęcherza z użyciem materiału syntetycznego

59.795 Operacja wysiłkowego nietrzymania moczu przezpochwowa z użyciem taśmy

65.11 Biopsja aspiracyjna jajnika

65.25 Inne laparoskopowe wycięcie lub zniszczenie zmiany jajnika

65.26 Wyłuszczenie guza jajnika jednostronne/ obustronne

65.39 Jednostronne usunięcie jajnika - inne

65.49 Jednostronne usunięcie jajnika i jajowodu - inne

66.01 Nacięcie jajowodu

66.91 Aspiracja treści jajowodu

67.11 Biopsja kanału szyjki macicy

67.12 Wycinki z szyjki macicy (biopsja skrawkowa)

67.2 Chirurgiczna konizacja szyjki macicy

67.39 Zniszczenie lub wycięcie zmiany lub tkanki szyjki macicy - inne

67.592 Operacja McDonalda

68.12 Histeroskopia diagnostyczna

68.232 Histeroskopowa ablacja endometrium

68.234 Histeroskopowe wycięcie zmiany chorobowej w macicy

68.24 Histerolaparoskopia lecznicza

68.291 Usunięcie mięśniaka macicy

68.312 Nadszyjkowe usunięcie macicy w asyście laparoskopowej [LASH]

68.391 Nadszyjkowe wycięcie macicy

68.51 Wycięcie macicy drogą pochwową w asyście laparoskopowej (LAVH)

68.61 Zmodyfikowane radykalne wycięcie macicy

69.02 Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy po porodzie lub poronieniu

69.03 Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy - diagnostyczne

69.04 Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy - lecznicze

70.33 Wycięcie lub zniszczenie zmiany pochwy

70.50 Plastyka przednia i tylna pochwy

70.77 Podwieszenie i umocowanie pochwy

71.099 Nacięcie sromu/ krocza - inne

71.11 Biopsja sromu

71.23 Marsupializacja torbieli gruczołu Bartholina

71.3 Inne częściowe wycięcie lub zniszczenie zmian chorobowych w obrębie sromu i krocza

71.71 Szycie pęknięcia sromu lub krocza

73.71 Poród samoistny bez nacięcia krocza

73.72 Poród samoistny z nacięciem krocza i następowym zeszyciem

74.1 Cięcie cesarskie w dolnym odcinku macicy

87.440 RTG klatki piersiowej

88.011 TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

88.761 USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej

88.781 USG płodu

88.789 Diagnostyka USG macicy ciężarnej - pełna

88.791 USG wielomiejscowe

88.792 USG macicy nieciężarnej i przydatków

89.00 Porada lekarska, konsultacja, asysta

89.04 Opieka pielęgniarki lub położnej

89.26 Badanie ginekologiczne

89.393 Kardiotokografia



89.501

Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi za pomocą urządzeń analogowych lub cyfrowych (typu 

Holter) - Holter RR

89.540 Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych

89.61 Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego

91.33

Badanie mikroskopowe materiału z pęcherza moczowego, cewki moczowej, stercza, 

pęcherzyków nasiennych, tkanki okołopęcherzowej, moczu i nasienia - posiew i antybiogram

91.433 Badanie mikroskopowe materiału z pochwy - posiew i antybiogram

97.25 Wymiana pesarium pochwowego

99.04 Przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych

99.111 Wstrzyknięcie globuliny anty D (Rhesus)

99.18 Wstrzyknięcie/ infuzja elektrolitów

99.295 Podanie preparatu w celu zakończenia ciąży

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

100.10 Znieczulenie całkowite dożylne (do 30 minut)

100.21 Znieczulenie podpajęczynówkowe (do 2 godzin)


