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Zakres usług świadczonych w Oddziale Chorób Wewnętrznych
Procedura
24-godzinny dożylny wlew - innych leków inotropowo dodatnich
24-godzinny dożylny wlew agonistów receptorów beta-adrenergicznych
24-godzinny dożylny wlew digoksyny/metylodigoksyny
24-godzinny dożylny wlew leków wazodilatacyjnych
Afereza komórek macierzystych
Afereza lecznicza - inna
Angiografia ze wzmocnieniem kontrastowym ? RM
Angiokardiografia lewego i prawego serca
Angiokardiografia: prawego przedsionka
Angiokardiografia: zastawki płucnej
Arteriografia krążenia w tylnej części mózgu z kontrastem
Arteriografia łożyska - inne
Arteriografia, nieokreślone miejsce
Arteriografia tętnic płucnych z kontrastem
Arteriografia tętnicy podstawnej mózgu z kontrastem
Artrografia kontrastowa
Autopsja
Badanie chemiczne moczu
Badanie ginekologiczne
Badanie materiału biologicznego - posiew jakościowy wraz z identyfikacją drobnoustroju i antybiogram
Badanie mikroskopowe materiału z dolnego odcinka przewodu pokarmowego i stolca - inne badania mikroskopowe

Kod procedury
99.297
99.296
99.299
99.298
99.790
99.799
88.978
88.54
88.522
88.521
88.413
88.469
88.40
88.43
88.411
88.32
89.8
89.293
89.26
91.831
90.99

Badanie mikroskopowe materiału z dolnego odcinka przewodu pokarmowego i stolca - posiew
Badanie mikroskopowe materiału z dolnego odcinka przewodu pokarmowego i stolca - posiew i antybiogram
Badanie mikroskopowe materiału z gruczołów dokrewnych, wcześniej nie klasyfikowane - posiew i antybiogram

90.92
90.93
90.13

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

91.32

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

91.33

Badanie mikroskopowe materiału z tchawicy, opłucnej, płuc i innych tkanek klatki piersiowej oraz plwociny - posiew

90.42

Badanie mikroskopowe materiału z tchawicy, opłucnej, płuc i innych tkanek klatki piersiowej oraz plwociny - posiew i
antybiogram

90.43

Badanie mikroskopowe materiału z tchawicy, opłucnej, płuc i innych tkanek klatki piersiowej oraz plwociny - rozmaz
bakterii
Badanie mikroskopowe materiału z ucha, nosa, i krtani - posiew i antybiogram
Badanie neurologiczne
Badanie okulistyczne w kierunku chorób siatkówki
Badanie psychologiczne i testy
Badanie temperatury ciała (temperatura powierzchniowa lub głęboka)
Badanie wysiłkowe serca na bieżni ruchomej
Badanie wysiłkowe serca na ergometrze rowerowym
Bezpośredni masaż serca
Cewnikowanie pęcherza przez cewkę jednorazowe
Cewnikowanie tętnic
Cewnikowanie żył - inne
Ciągła mechaniczna wentylacja trwająca mniej niż 96 godzin
Ciągła wentylacja przez tracheostomię
Ciągła wentylacja ujemnym ciśnieniem oddechowym
Ciągłe monitorowanie gazometrii krwi tętniczej za pomocą czujnika dotętniczego
Częściowe żywienie pozajelitowe
Ćwiczenia czynne w odciążeniu
Ćwiczenia czynne wolne
Defibrylacja
Echokardiografia

90.41
90.33
89.13
95.033
94.0
99.99902
89.41
89.43
37.91
57.01
38.91
38.93
96.781
96.75
93.991
89.601
99.152
93.1205
93.1202
99.624
88.721

Echokardiografia - inne
Echokardiografia obciążeniowa - wysiłkowa
Elektroencefalografia (EEG)
Elektrokardiografia nieokreślona
Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem)
Elektrookulografia (EOG)
EMG zwieracza cewki moczowej
Endoskopia jelita cienkiego przez przetokę
Endoskopia jelita grubego przez przetokę
Endoskopowa biopsja żołądka
Endoskopowe opanowanie krwawienia żołądek/dwunastnica
Endoskopowe wycięcie polipa jelita grubego
Endoskopowe wycięcie polipów żołądka
Esofagogastroduodenoskopia z biopsją
Ezofagogastroduodenoskopia [EGD]
Farmakoterapia dotętnicza
Farmakoterapia doustna
Farmakoterapia dożylna
Farmakoterapia podskórna
Fiberokolonoskopia
Fiberosigmoidoskopia
Flebografia żył głowy/szyi
Fonokardiogram z ekg
Fosforan nieorganiczny
Gastroskopia - inna
Gastroskopia diagnostyczna z biopsją
Gastroskopia przez przetokę
Gazometria krwi tętniczej
Gazometria mieszanej krwi żylnej
Hemodializa
Holter EEG
Immunizacja w chorobach autoimmunizacyjnych
Inna TK jamy brzusznej
Inna TK ze wzmocnieniem kontrastowym

88.729
88.726
89.141
89.521
89.522
95.22
89.23
45.12
45.22
44.14
44.43
45.42
43.411
45.16
45.131
99.97903
99.97900
99.97904
99.97906
45.231
45.24
88.61
89.55
L23
44.13
44.162
44.12
89.65
89.661
39.951
89.142
99.13
88.02
88.389

Inna wentylacja mechaniczna
Inne nieinwazyjne badania serca i układu naczyniowego
Intubacja dotchawicza
Intubacja dróg oddechowych - inne
Kardiowersja przedsionków (częstoskurczu nadkomorowego)
Katalityczna terapia tlenowa
Kliniczno-psychiatryczna ocena stanu psychicznego
Klirens nerek
Kolonoskopia - inne
Kolonoskopia z biopsją
Kolostomia - inna
Komponentów krwi
Konsultacja chirurgiczna
Konsultacja dermatologiczna
Konsultacja ginekologiczna
Konsultacja kardiologiczna
Konsultacja laryngologiczna
Konsultacja neurochirurgiczna
Konsultacja neurologiczna
Konsultacja ortopedyczna
Konsultacja specjalistyczna
Konsultacja urologiczna
Kontrastowa mielografia
Laparotomia zwiadowcza
LDL - afereza
Leczenie farmakologiczne
Leczenie osteopatyczne - siła izotoniczna/ izometryczna
Lecznicza erytrocytofereza
Mammografia obu piersi
Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki jelita grubego
Mikroskopowe badanie krwi - parazytologia
Mikroskopowe badanie krwi - posiew i antybiogram
Mikroskopowe badanie krwi - rozmaz bakterii
Mikroskopowe badanie krwi -posiew

93.92
89.59
96.04
96.05
99.61
93.961
94.111
89.292
45.239
45.253
46.19
99.021
89.008
89.0010
89.001
89.002
89.004
89.006
89.005
89.007
23.0105
89.009
87.21
54.11
99.791
99.97
93.64
99.73
87.372
45.41
90.54
90.53
90.51
90.52

Mikroskopowe badanie materiału ze śledziony i szpiku kostnego - rozmaz bakterii
Monitorowanie centralnego ciśnienia żylnego
Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi przy pomocy urządzeń analogowych (typu Holter)
Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi za pomocą urządzeń analogowych lub cyfrowych (typu Holter) - Holter RR
Monitorowanie czynności serca przy pomocy urządzeń analogowych (typu Holter)
Monitorowanie czynności serca za pomocą urządzeń analogowych lub cyfrowych (typu Holter) - Holter EKG
Monitorowanie elektrokardiograficzne
Monitorowanie elektrokardiograficzne - inne
Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych
Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego
Nakłucie opłucnej - pobranie materiału do analiz
Nakłucie opłucnej - punkcja odbarczająca
Nakłucie otrzewnej - punkcja odbarczająca
Nakłucie tętnicy - inne
Nakłucie żyły - inne
Nebulizacja
Nieokreślone metody resuscytacji krążeniowo-oddechowej
Nieoperacyjne funkcjonalne testy neurologiczne - inne
Obrazowanie kolorowe naczyń obwodowych 2D power doppler
Obszerne badanie oka
Ocena innego czynnika wywołującego nadwrażliwość

90.61
89.62
89.542
89.501
89.541
89.502
89.54
89.549
89.540
89.61
34.094
34.095
54.956
38.98
38.99
93.94
99.60
89.159
88.773
95.02
99.809

Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i decyzji o podjęciu lub odstąpieniu od medycznych czynności
ratunkowych
Ocena stanu psychicznego - inne
Odczulanie - inne
Oddychanie z przerywanym ciśnieniem dodatnim (IPPB)
Opieka paliatywna
Opieka pielęgniarki lub położnej
Opieka pielęgniarki lub położnej - wizyta domowa
Opróżnienie pęcherza moczowego - inne
Pełnej grubości przeszczep skóry na rękę
Płukanie cewnika naczyniowego
Pneumografia otrzewnowa - inne

89.71
94.115
99.129
93.91
89.06
89.04
89.05
57.09
86.61
96.57
88.13

Podanie antybiotyku dożylnie lub we wlewie
Podanie dożylne tyreostatyków
Podawanie substancji odżywczych do żołądka przez sondę
Podskórna implantacja progesteronu
Podstawowa przemiana materii żołądka - analizy chemiczne treści
Polisomnografia
Pomiar szybkości przepływu cewkowego (uroflowmetria)
Porada lekarska, inne
Porada lekarska, konsultacja, asysta
Posredni - automatyczny masaż serca
Pośredni - ręczny masaż serca
Pozostałe procedury - inne
Profilaktyka i promocja zdrowia
Przetoczenie czynników krzepnięcia
Przetoczenie innej substancji
Przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych
Przetoczenie koncentratu płytkowego
Przetoczenie osocza - inne
Przetoczenie pełnej krwi w innych przypadkach
Przezskórny drenaż jamy brzusznej
Psychologiczna ocena stanu psychicznego - inne niż wymienione
Pulsoksymetria
Punkcja zatoki nosa/ płukanie/ aspiracja
Radiograficzne EEG
Respiratoroterapia
Resuscytacja ręczna
RM jamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
RM jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego
RTG czaszki - celowane lub czynnościowe
RTG czaszki - przeglądowe
RTG czaszki w projekcji bocznej
RTG czaszki w projekcji strzałkowej
RTG czaszki w projekcji stycznej
RTG jamy brzusznej - inne

99.218
99.291
96.35
99.231
89.392
89.17
89.201
89.02
89.00
99.631
99.630
99.999
89.01
99.06
99.09
99.04
99.05
99.07
99.03
54.91
94.09
89.602
22.01
89.191
93.9
93.932
88.976
88.971
87.177
87.176
87.171
87.172
87.173
88.199

RTG jamy brzusznej przeglądowe
RTG klatki piersiowej
RTG kości kończyny dolnej celowane lub czynnościowe
RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego - przeglądowe
RTG kręgosłupa odcinka piersiowego
RTG kręgosłupa odcinka szyjnego - przeglądowe
RTG łopatek
RTG miednicy - przeglądowe
RTG płuc - inne
RTG układu kostnego - nieokreślone inaczej
RTG zatok nosa
RTG żeber
Rutynowe zdjęcie RTG klatki piersiowej
Seriogram dolnego odcinka przewodu pokarmowego
Sinografia ścian jamy brzusznej
Sztuczne oddychanie
Sztuczne oddychanie z użyciem maski twarzowej lub maseczki resuscytacyjnej (foliowa)
Telemetria
Terapia psychologiczna lub neurologopedyczna
Test biologiczny moczu
Testy wysiłkowe - inne
Testy zaburzeń czynności snu
Testy/ocena psychologiczna - inna
TK głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
TK głowy bez wzmocnienia kontrastowego
TK głowy bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym
TK głowy ze wzmocnieniem kontrastowym
TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego

88.191
87.440
88.291
87.241
87.231
87.221
88.331
88.110
87.441
88.339
87.164
87.431
87.44
87.64
88.03
93.931
93.934
89.543
93.86
89.291
89.449
89.18
94.08
87.031
87.030
87.032
87.049
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

88.012
87.411

TK klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym oraz bez lub z doustnym zakontrastowaniem przełyku

87.413

TK klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego
TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez wzmocnienia kontrastowego
TK szyi bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
TK szyi bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym
TK tętnic jamy brzusznej (w tym aorta)
TK tętnic klatki piersiowej (w tym aorta)
TK tętnic kończyn
TK tętnic wieńcowych
Tlenoterapia
Tlenoterapia - inne
Toaleta drzewa oskrzelowego
Tomografia klatki piersiowej - inne
Tomografia komputerowa - inne
Tomografia komputerowa serca - badanie morfologii i czynności mięśnia sercowego
Tonometria
Trepanobiopsja szpiku kostnego
Urografia z infuzją środka moczopędnego
Urografia z kontrastem jonowym
USG naczyń szyi - doppler
USG brzucha - inne
USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej
USG gruczołu krokowego
USG innych obszarów układu naczyniowego - doppler
USG jamy opłucnej
USG kończyn górnych lub dolnych
USG łuku aorty
USG macicy nieciężarnej i przydatków
USG moszny w tym jąder i najądrzy
USG naczyń kończyn dolnych - doppler
USG naczyń kończyn górnych - doppler
USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego
USG piersi
USG płodu

87.410
88.388
88.387
87.037
87.038
88.013
87.415
88.381
88.380
93.964
93.96
96.55
87.42
88.38
87.421
89.11
41.312
87.731
87.732
88.714
88.769
88.761
88.763
88.779
88.734
88.793
88.731
88.792
88.799
88.777
88.776
88.752
88.732
88.781

USG stawów barkowych
USG stawów kolanowych
USG ślinianek
USG tarczycy i przytarczyc
USG transrektalne
USG transwaginalne
USG układu moczowego - inne
USG węzłów chłonnych szyi
USG wielomiejscowe
Usunięcie ciała obcego z przetoki sztucznej bez nacięcia
Usunięcie ciała obcego ze światła przełyku bez nacięcia
Usunięcie urządzenia wspomagającego krążenie
Uzyskanie obwodowego dostępu dożylnego
Wentylacja wspomagana przez rurkę intubacyjną
Wentylacja z ciągłym dodatnim ciśnieniem końcowo-wydechowym (PEEP)
Wlew dożylny innej substancji leczniczej
Wprowadzenie innej sondy do żołądka (nosowo-żołądkowej) w celu odbarczenia żołądka
Wprowadzenie kaniuli z naczynia do naczynia krwionośnego
Wprowadzenie na stałe cewnika do pęcherza moczowego
Wprowadzenie rurki nosowo-gardłowej
Wstrzyknięcie antidotum
Wstrzyknięcie antybiotyku - inne
Wstrzyknięcie antybiotyku nieokreślone
Wstrzyknięcie antykoagulanta
Wstrzyknięcie/ infuzja elektrolitów
Wstrzyknięcie innej substancji przeciwinfekcyjnej
Wstrzyknięcie innych sterydów
Wstrzyknięcie insuliny
Wstrzyknięcie sterydów
Wycięcie głębokiego szyjnego węzła chłonnego
Wymuszona przerywana wentylacja (IMV)
Zabiegi diagnostyczne jelita - inne
Zabiegi diagnostyczne jelita grubego - inne
Zabiegi diagnostyczne żołądka - inne

88.794
88.798
88.717
88.713
88.741
88.764
88.759
88.715
88.791
98.18
98.02
97.441
99.99904
96.71
96.73
99.2909
96.07
39.93
57.94
96.01
99.16
99.219
99.210
99.19
99.18
99.22
99.239
99.17
99.23
40.21
96.72
45.29
45.28
44.19

Zabiegi w zakresie jamy brzusznej - nieokreślone inaczej
Założenie cewnika do żyły centralnej
Założenie opatrunku na ranę - inne
Zdjęcie RTG - inne
Zdjęcie RTG kostki/stopy
Zdjęcie RTG kości barku i ramienia
Zdjęcie RTG kości łokcia/przedramienia
Zdjęcie RTG kości miednicy/biodra - inne
Zdjęcie rtg miednicy (kontrast gazowy)
Zdjęcie RTG nadgarstka/dłoni
Zdjęcie RTG uda/kolana/podudzia
Zewnętrzna kardiowersja
Zmodyfikowane radykalne wycięcie macicy
Znieczulenie całkowite dożylne (do 30 minut)
Znieczulenie ogólne dotchawicze z monitorowaniem rozszerzonym (do 2 godzin)

54.999
100.62
93.57
88.39
88.28
88.21
88.22
88.26
88.12
88.23
88.27
99.622
68.61
100.10
100.01

