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Zakres usług świadczonych w Oddziale Położniczo- Ginekologicznym 
z Blokiem Porodowym 

 
Procedura Kod procedury 

Artrodeza nadgarstkowo-śródręczna 81.26 
Aspiracja płynu z jajnika 65.91 
Badania mikroskopowe pęcherza płodowego - posiew 91.412 
Badania mikroskopowe pęcherza płodowego - rozmaz bakterii 91.411 
Badanie chemiczne moczu 89.293 
Badanie fizykalne - inne 89.79 
Badanie ginekologiczne 89.26 
Badanie materiału biologicznego - posiew jakościowy i ilościowy 91.821 
Badanie materiału biologicznego - posiew jakościowy wraz z identyfikacją drobnoustroju i 
antybiogram 91.831 
Badanie mikroskopowe materiału z innych miejsc - rozmaz bakterii 91.81 
Badanie mikroskopowe materiału z macicy - posiew 91.452 

Badanie mikroskopowe materiału z nerek, moczowodów oraz tkanki okołonerkowej i 
okołomoczowodowej - posiew 91.22 



Badanie mikroskopowe materiału z nerek, moczowodów oraz tkanki okołonerkowej i 
okołomoczowodowej - posiew i antybiogram 91.23 
Badanie mikroskopowe materiału z oka - badanie pakietu komórek i cytologia metodą Papanicolau 90.26 

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 pęcherza moczowego, cewki moczowej, stercza, pęcherzyków 
nasiennych, tkanki okołopęcherzowej, moczu i nasienia - rozmaz bakterii 91.31 
Badanie mikroskopowe materiału z pochwy - inne badania mikroskopowe 91.439 
Badanie mikroskopowe materiału z pochwy - posiew 91.432 
Badanie mikroskopowe materiału z pochwy - posiew i antybiogram 91.433 
Badanie mikroskopowe materiału z pochwy - rozmaz bakterii 91.431 
Badanie mikroskopowe materiału z rany operacyjnej - posiew 91.72 
Badanie mikroskopowe materiału z rany operacyjnej - posiew i antybiogram 91.73 
Badanie mikroskopowe materiału z rany operacyjnej - rozmaz bakterii 91.71 
Badanie mikroskopowe materiału z szyjki macicy - posiew 91.442 
Badanie mikroskopowe materiału z szyjki macicy - rozmaz bakterii 91.441 
Badanie ogólne moczu (profil) A01 
Badanie oka - inne 95.09 
Badanie palpacyjne macicy 68.11 
Badanie psychologiczne i testy 94.0 
Badanie USG zakrzepicy żył głębokich 88.771 
Biopsja jajnika - inna 65.12 
Biopsja jajowodu 66.11 
Biopsja kanału szyjki macicy 67.11 
Biopsja kości twarzy 76.11 
Biopsja pochwy 70.24 
Biopsja sromu 71.11 
Biopsja zagłębienia odbytniczo-macicznego 70.23 
Całkowite jednostronne wycięcie jajowodu 66.4 
Cewnikowanie żył - inne 38.93 
Chirurgiczna konizacja szyjki macicy 67.2 



Chirurgiczne oczyszczenie ściany jamy brzusznej 54.31 
Chirurgiczne złamanie kości - inne kości (paliczki palców stopy/ ręki) 78.792 
Cięcie cesarskie w dolnym odcinku macicy 74.1 
Częściowe wycięcie jajnika 65.293 
Częściowe wycięcie jajowodu - inne 66.69 
Diagnostyka USG macicy ciężarnej - pełna 88.789 
Drenaż ściany jamy brzusznej 54.01 
Dwufotonowa absorpcjometria (densytometria z kości udowej lub kręgosłupa) 88.981 
Echokardiografia 88.721 
Echokardiografia płodu 88.784 
Elektroencefalografia (EEG) 89.141 
Elektrokardiografia nieokreślona 89.521 
Elektrokardiografia z 1? 3 odprowadzeniami 89.511 
Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem) 89.522 
Elektrokardiogram (ocena rytmu serca) 89.51 
Elektrokonizacja szyjki macicy 67.321 
EMG zwieracza cewki moczowej 89.23 
Ezofagogastroduodenoskopia [EGD] 45.131 
Fiberokolonoskopia 45.231 
Gazometria mieszanej krwi żylnej 89.661 
Glukoza z krwi żylnej L43 
Histerosalphingografia (kontrast cieniujący) 87.83 
Histerosalpingografia (kontrast gazowy) 87.82 
Inna TK jamy brzusznej 88.02 
Inna TK ze wzmocnieniem kontrastowym 88.389 
Inne częściowe wycięcie lub zniszczenie zmian chorobowych w obrębie sromu i krocza 71.3 
Inne laparoskopowe wycięcie lub zniszczenie zmiany jajnika 65.25 
Inne operacje naprawcze macicy i struktur podtrzymujących 69.29 
Instrumentalna kontrola jamy macicy po porodzie 75.72 
Jednostronne proste wycięcie sromu 71.61 
Jednostronne usunięcie jajnika - inne 65.39 
Jednostronne usunięcie jajnika i jajowodu - inne 65.49 
Kardiotokografia 89.393 
Kauteryzacja jajnika 65.292 



Klirens nerek 89.292 
Kolonoskopia - inne 45.239 
Kolonoskopia z biopsją 45.253 
Konsultacja chirurgiczna 89.008 
Konsultacja dermatologiczna 89.0010 
Konsultacja dermatologiczna 89.010 
Konsultacja ginekologiczna 89.001 
Konsultacja kardiochirurgiczna 89.003 
Konsultacja kardiologiczna 89.002 
Konsultacja laryngologiczna 89.004 
Konsultacja neurologiczna 89.005 
Konsultacja ortopedyczna 89.007 
Konsultacja specjalistyczna 23.0105 
Konsultacja urologiczna 89.009 
Kwalifikacja do podania immunoglobuliny anty-Rh(D) E31 
Laparoskopia 54.21 
Laparoskopowa biopsja jajnika 65.13 
Laparoskopowe usunięcie obu jajników i jajowodów w trakcie jednego zabiegu 65.62 
Laparotomia - inna 54.19 
Laparotomia zwiadowcza 54.11 
Mammografia obu piersi 87.372 
Marsupializacja torbieli gruczołu Bartholina 71.23 
Marsupializacja torbieli szyjki macicy 67.31 
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 ciśnienia w tętnicy płucnej 89.63 
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 podstawowych funkcji życiowych 89.540 
Monitorowanie rzutu serca metodą zużycia tlenu 89.67 
Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego 89.61 



Morfologia krwi 8-parametrowa C53 
Nacięcie jajowodu 66.01 
Nacięcie sromu/ krocza - inne 71.099 
Nacięcie ściany brzucha - inne 54.09 
Nacięcie torbieli gruczołu Bartholina 71.22 
Nadszyjkowe wycięcie macicy 68.391 
Nakłucie opłucnej - punkcja odbarczająca 34.095 
Nakłucie zagłębienia odbytniczo macicznego (zatoki Douglasa) 70.0 
Odroczone zamknięcie ziarninującej rany jamy brzusznej 54.62 
Operacja metodą Burcha 59.51 
Opieka pielęgniarki lub położnej 89.04 
Otwarcie torbieli jajnika/ jajników laparoskopowe 65.23 
Plastyka jajowodu i jajnika 65.73 
Plastyka pochwy i krocza 70.791 
Plastyka przednia i tylna pochwy 70.50 
Plazmafereza lecznicza 99.71 
Pochwowa operacja przewlekłego wypadania macicy 69.23 
Podanie antybiotyku dożylnie lub we wlewie 99.218 
Podanie preparatu w celu zakończenia ciąży 99.295 
Podstawowa przemiana materii żołądka - analizy chemiczne treści 89.392 
Podstawowa przemiana materii żołądka - czynnościowe badania żołądka 89.391 
Podwiązanie wyrośli skórnej 86.26 
Podwieszenie i umocowanie pochwy 70.77 
Pomiary manometryczne układu moczowego 89.21 
Porada lekarska, inne 89.02 
Porada lekarska, konsultacja, asysta 89.00 
Poród samoistny bez nacięcia krocza 73.71 
Poród samoistny z nacięciem krocza i następowym zeszyciem 73.72 
Poszerzone wycięcie macicy 68.42 
Powiększenie wejścia do pochwy 71.091 
Profil ciśnienia wewnętrznego cewki moczowej 89.25 
Profilaktyka i promocja zdrowia 89.01 
Proste wycięcie macicy 68.41 
Proste zeszycie jajowodu 66.71 



Przedmuchiwanie i przepłukiwanie jajowodu 66.8 
Przednia plastyka pochwy z wycięciem uchyłka cewki moczowej 70.511 
Przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych 99.04 
Przetoczenie koncentratu płytkowego 99.05 
Przetoczenie krwi i produktów krwiopochodnych 99.0 
Przetoczenie osocza - inne 99.07 
Przetoczenie pełnej krwi w innych przypadkach 99.03 
Przezskórna igłowa biopsja narządów jamy brzusznej 54.22 
Przezskórne opróżnienie pęcherza (nakłucie i aspiracja) 57.11 
Przezskórny drenaż jamy brzusznej 54.91 
Przyszycie macicy do powłok brzusznych 69.221 
Pulsoksymetria 89.602 
Rezonans magnetyczny miednicy, pęcherza, prostaty 88.95 
Ręczna kontrola jamy macicy po porodzie 75.71 
Ręczne badanie piersi 89.36 
Ręczne wydobycie łożyska 75.4 
RM głowy bez wzmocnienia kontrastowego 88.900 
RM jamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 88.976 
Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy - diagnostyczne 69.03 
Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy - inne 69.09 
Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy - lecznicze 69.04 
Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy po porodzie lub poronieniu 69.02 
Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy w celu zakończenia ciąży 69.01 
Rozszerzenie kanału szyjki macicy 67.0 
Równoczesne usunięcie obu jajników - inne 65.519 
Równoczesne usunięcie obu jajników i jajowodów 65.61 
RTG czaszki - przeglądowe 87.176 
RTG jamy brzusznej przeglądowe 88.191 
RTG klatki piersiowej 87.440 
RTG płuc - inne 87.441 
Rutynowa wizyta psychiatryczna 94.12 
Sfałdowanie więzadeł macicznych 69.223 
Szycie jajnika 65.71 
Szycie jajowodu 66.72 



Szycie pęknięcia sromu lub krocza 71.71 
Szycie rozdarcia macicy 69.41 
Szycie rozdarcia pochwy 70.71 
Szycie rozdarcia szyjki macicy 67.61 
Tamponada pochwy 96.14 
Terapia psychologiczna lub neurologopedyczna 93.86 
Termografia - inne 88.892 
TK głowy bez wzmocnienia kontrastowego 87.030 
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 wzmocnienia kontrastowego 87.410 
TK tętnic jamy brzusznej (w tym aorta) 88.013 
Tomografia komputerowa - inne 88.38 
Toxoplasma gondii Awidność Przeciwciała IgG (anty-T. gondii) X49 
Toxoplasma gondii Przeciwciała IgG + IgM Przeciwciała X47 
Toxoplasma gondii Przeciwciała IgG (anty-Toxoplasma gondii IgG) X41 
Toxoplasma gondii Przeciwciała IgM (anty-Toxolpasma gondii IgM) X45 
Tylna plastyka pochwy 70.521 
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 macicy nieciężarnej i przydatków 88.792 
USG naczyń kończyn dolnych - doppler 88.777 
USG naczyń kończyn górnych - doppler 88.776 
USG piersi 88.732 
USG płodu 88.781 
USG stawów kolanowych 88.798 
USG tarczycy i przytarczyc 88.713 
USG transrektalne 88.741 
USG transwaginalne 88.764 



USG układu moczowego - inne 88.759 
USG wielomiejscowe 88.791 
Usunięcie drenu otrzewnowego 97.82 
Usunięcie innego pesarium pochwowego 97.74 
Usunięcie krążka wewnątrzpochwowego 97.73 
Usunięcie mięśniaka macicy 68.291 
Usunięcie wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej 97.71 
Usunięcie zrostów jajnikowo-jajowodowych - inne 65.89 
Uwolnienie otrzewnowych zrostów jelitowych metodą otwartą 54.512 
Uwolnienie skrętu jajnika 65.95 
Uwolnienie zrostów otrzewnowych otrzewnej miednicy metodą otwartą 54.514 
Wewnątrzmaciczna cefalometria 88.782 
Wirus/ przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV) Antygen/ Przeciwciała F91 
Wirus różyczki (Rubella virus) Przeciwciała IgG/ IgM V25 
Wlew czynnika wazopresyjnego 00.17 
Wprowadzenie czopka z prostaglandyną 99.993 
Wprowadzenie innego pesarium pochwowego 96.18 
Wprowadzenie krążka dopochwowego 96.17 
Wprowadzenie na stałe cewnika do pęcherza moczowego 57.94 
Wprowadzenie wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej 69.7 
Wstrzyknięcie antybiotyku - inne 99.219 
Wstrzyknięcie antybiotyku nieokreślone 99.210 
Wstrzyknięcie globuliny anty D (Rhesus) 99.111 
Wstrzyknięcie/ infuzja elektrolitów 99.18 
Wstrzyknięcie innych sterydów 99.239 
Wstrzyknięcie trankwilizatora 99.26 
Wycięcie albo inne zniszczenie torbieli gruczołu Bartholina 71.24 
Wycięcie jajowodu z ciążą jajowodową 66.62 
Wycięcie lub zniszczenie zmiany jajowodu 66.61 
Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanek ściany jamy brzuszne lub pępka - inne 54.39 
Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki w zakresie macicy i struktur ją podtrzymujących 69.1 
Wycięcie lub zniszczenie zmiany pochwy 70.33 
Wycięcie obu jajowodów w czasie tej samej operacji 66.51 
Wycięcie pozostałego jajowodu 66.521 



Wycięcie przegrody pochwowej 70.141 
Wycinki z szyjki macicy (biopsja skrawkowa) 67.12 
Wyłuszczenie guza jajnika jednostronne/ obustronne 65.26 
Wymiana opatrunku unieruchamiającego kończyny górnej 97.11 
Wziernikowanie pochwy 70.21 
Zabieg naprawczy krocza 75.693 
Zabieg naprawczy pochwy 75.694 
Zaopatrzenie urazowego pęknięcia pęcherza proste 57.811 
Zdjęcie RTG - inne 88.39 
Zdjęcie RTG kości miednicy/biodra - inne 88.26 
Zespolenie jelito grube-jelito grube 45.94 
Zeszycie sromu i krocza 75.691 
Zeszycie świeżego położniczego uszkodzenia pęcherza lub cewki moczowej 75.61 
Zeszycie świeżego położniczego uszkodzenia szyjki macicy 75.51 
Znieczulenie całkowite dożylne (do 30 minut) 100.10 
Znieczulenie całkowite dożylne (od 30 minut do 60 minut) 100.11 
Znieczulenie całkowite dożylne (powyżej 60 minut) 100.12 
Znieczulenie miejscowe powierzchniowe 23.0401 
Znieczulenie nasiękowe 100.43 
Znieczulenie ogólne dotchawicze z monitorowaniem rozszerzonym (do 2 godzin) 100.01 
Znieczulenie podpajęczynówkowe (do 2 godzin) 100.21 
Znieczulenie zewnątrzoponowe ciągłe (od 2 do 4 godzin) 100.33 
Znieczulenie zewnątrzoponowe ciągłe (powyżej 4 godzin) 100.34 
Zniszczenie lub wycięcie zmiany lub tkanki szyjki macicy - inne 67.39 

 

 

 
 


