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Zakres usług świadczonych w Oddziale Okulistycznym
Procedura
24-godzinny dożylny wlew - innych leków inotropowo dodatnich
Angiografia fluoresceinowa
Antytrombina III (AT III)
Autorefraktometria
Badanie czynnościowe mózgu - RM
Badanie dna oka
Badanie lekarskie stomatologiczne, które obejmuje również instruktaż higieny jamy ustnej
Badanie mikroskopowe materiału z otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej - rozmaz bakterii
Badanie mikroskopowe materiału z układu i płynu mózgowo rdzeniowego - posiew
Badanie neurologiczne
Badanie oka - inne
Badanie okulistyczne neurooftalmologiczne
Badanie okulistyczne w kierunku jaskry
Badanie okulistyczne w znieczuleniu ogólnym
Badanie ostrości wzroku
Badanie pola widzenia (perymetria)
Badanie ruchomości oka
Badanie w lampie szczelinowej
Badanie widzenia barw
Badanie zdolności adaptacji do ciemności
Balneoterapia lub hydroterapia

Kod procedury
99.297
95.121
G03
95.1912
88.913
95.1902
23.0101
91.11
90.02
89.13
95.09
95.032
95.031
95.04
95.1901
95.05
95.15
95.1913
95.06
95.07
23.0901

Białko C-reaktywne (CRP)
Biopsja powieki
Cewnikowanie żył - inne
Cyklokrioterapia
Czas protrombinowy (PT)
Defibrylacja
Echokardiografia
Elektrochirurgiczna epilacja rzęs
Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem)
Elektroretinografia (ERG)
Epilacja rzęs - inne
Fotografia dna oka
Fotokoagulacja (laser) zmiany naczyniówki/ siatkówki
Gazometria krwi tętniczej
GDX - Analiza włókien nerwowych
Gonioskopia
Iniekcja doszklistkowa - pegaptanib
Iniekcja doszklistkowa innego leku
Iniekcja doszklistkowa rekombinowanego humanizowanego przeciwciała monoklonalnego (rhmAb-VEGF)
Iniekcja podspojówkowa
Inna korekcja opadania powieki
Inne nacięcia spojówki
Inne nieoperacyjne funkcjonalne testy neurologiczne
Inne operacje soczewki
Inne rekonstrukcje worka spojówkowego
Inne wycięcia skrzydlika
Inne zabiegi diagnostyczne spojówki
Inne zabiegi diagnostyczne tęczówki, ciałka rzęskowego, twardówki i przedniej komory oka
Inne zabiegi na spojówce
Intubacja dotchawicza
Klamrowanie twardówki z tamponadą powietrzną
Klamrowanie twardówki z wszczepem
Klinowa resekcja podwiniętej/ wywiniętej powieki
Konsultacja chirurgiczna

I81
08.11
38.93
12.72
G21
99.624
88.721
08.91
89.522
95.21
08.93
95.11
14.24
89.65
95.1905
95.1903
14.761
14.769
14.762
10.91
08.361
10.1
89.15
13.9
10.43
11.39
10.29
12.29
10.99
96.04
14.491
14.41
08.43
89.008

Konsultacja dermatologiczna
Konsultacja kardiologiczna
Konsultacja laryngologiczna
Konsultacja neurochirurgiczna
Konsultacja neurologiczna
Konsultacja specjalistyczna
Kontrastowy rentgenogram oczodołu
Krioterapia uszkodzeń rogówki
Lecznicze opróżnienie komory przedniej oka
Mechaniczna witrektomia - dostęp przedni
Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego
Morfologia krwi 8-parametrowa
Morfologia krwi, z pełnym różnicowaniem granulocytów
Nacięcie powieki oka - inne
Nacięcie sutka
Nacięcie tęczówki z użyciem lasera
Nacięcie woreczka łzowego
Nakłucie żyły - inne
Naprawy rogówki - inne
Naświetlanie Sollux
Obszerne badanie oka
OCT - Optyczna koherentna tomografia oka
Odnerwienie kłębka szyjnego
Ograniczone badanie oka
Operacja naprawcza skaleczenia spojówki
Operacja powieki oka - inne
Operacje rogówki - inne
Operacje tęczówki - inne
Operacje więcej niż jednego mięśnia okoruchowego jednej lub dwóch gałek - inne
Operacje wywiniętej/ podwiniętej powieki - inne
Opieka pielęgniarki lub położnej
Pachymetria
Pełnej krwi
Plastyka kąta szpary powiekowej

89.0010
89.002
89.004
89.006
89.005
23.0105
87.14
11.43
12.91
14.73
89.61
C53
C55
08.09
85.02
12.124
09.53
38.99
11.59
23.0902
95.02
95.1906
39.83
95.01
10.6
08.99
11.99
12.97
15.4
08.49
89.04
95.1910
99.022
08.592

Plastyka powieki oka - inna
Plastyka rany brzegu powieki - pełnej grubości
Plastyka rany powieki - niepełnej grubości - inna
Podanie antybiotyku dożylnie lub we wlewie
Podskórna implantacja progesteronu
Podszycie podwiniętej/ wywiniętej powieki
Porada lekarska, inne
Porada lekarska, konsultacja, asysta
Pośredni - ręczny masaż serca
Przecięcie wtórnej błony (po zaćmie)
Przeszczep rąbka rogówki z autoprzeszczepem
Pulsoksymetria
Rekonstrukcja podwiniętej/ wywiniętej powieki
Rekonstrukcja powieki - inna
Rekonstrukcja powieki niepełnej grubości - inna
Rekonstrukcja powieki przeszczep/ uszypułowany płat skóry
Rewizja rany operacji przedniej części oka - inna
RM głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
RM głowy bez wzmocnienia kontrastowego
RM mózgu i pnia mózgu bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
RM mózgu i pnia mózgu bez wzmocnienia kontrastowego
Rozdrobnienie soczewki i aspiracja zaćmy - inne
Rozdrobnienie soczewki i aspiracja zaćmy z dojścia tylnego
Rozerwanie siatkówki - leczenie krioterapią
RTG czaszki - celowane lub czynnościowe
RTG czaszki - przeglądowe
RTG czaszki w projekcji bocznej
RTG płuc - inne
RTG twarzoczaszki - celowane lub czynnościowe
RTG twarzoczaszki - przeglądowe
Sedacja i nadzór intensywny
Sedacja i nadzór intensywny (do 2 godzin)
Szycie skaleczenia rogówki
Szycie skaleczenia twardówki

08.89
08.84
08.83
99.218
99.231
08.42
89.02
89.00
99.630
13.64
11.651
89.602
08.44
08.79
08.72
08.61
12.83
88.901
88.900
88.912
88.911
13.49
13.42
14.32
87.177
87.176
87.171
87.441
87.175
87.174
100.5
100.51
11.51
12.81

Termokauteryzacja podwiniętej/ wywiniętej powieki
TK głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
TK głowy bez wzmocnienia kontrastowego
TK głowy ze wzmocnieniem kontrastowym
TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
TK tętnic głowy i szyi
TK twarzoczaszki bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
Tonografia, badania prowokacyjne i inne badania jaskry
Tonometria
USG naczyń szyi - doppler
USG brzucha - inne
USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej
USG gałki ocznej
Usunięcie lub zniszczenie uszkodzeń rogówki - inne
Usunięcie wszczepionego materiału z tylnej części oka
Wideokeratografia
Wlew dożylny innej substancji leczniczej
Wprowadzenie kaniuli z naczynia do naczynia krwionośnego
Wprowadzenie rurki ustno-gardłowej
Wstrzyknięcie antybiotyku - inne
Wstrzyknięcie antybiotyku nieokreślone
Wstrzyknięcie/ infuzja elektrolitów
Wstrzyknięcie innej substancji przeciwinfekcyjnej
Wstrzyknięcie innych sterydów
Wstrzyknięcie leku do przedniej komory oka
Wstrzyknięcie rekombinowanych białek
Wstrzyknięcie trankwilizatora
Wszczepienie soczewki przy usunięciu zaćmy (jednoetapowe)
Wtórne wszczepienie soczewki
Wycięcie gradówki
Wycięcie innej małej zmiany powieki
Wycięcie niepełnej grubości dużej zmiany powieki - jednej czwartej lub większej części brzegu powieki
Wycięcie pełnej grubości dużej zmiany powieki - inne
Wycięcie skrzydlika z przeszczepem rogówkowym

08.41
87.031
87.030
87.049
88.011
87.033
87.035
95.26
89.11
88.714
88.769
88.761
95.13
11.49
14.6
95.1909
99.2909
39.93
96.02
99.219
99.210
99.18
99.22
99.239
12.923
99.293
99.26
13.71
13.72
08.21
08.22
08.231
08.249
11.32

Wycięcie zmiany oczodołu
Wycięcie zmiany oka - inne struktury
Wycięcie zmiany ze spojówki
Wydanie orzeczenia lekarskiego
Wytworzenie przetoki twardówki z usunięciem tęczówki
Zaopatrzenie przetoki twardówki
Zaopatrzenie urazu oka/ oczodołu - inne
Zewnątrztorebkowe usunięcie soczewki - inne
Znieczulenie całkowite dożylne (do 30 minut)
Znieczulenie dożylne
Znieczulenie miejscowe nasiękowe
Znieczulenie miejscowe powierzchniowe
Znieczulenie nasiękowe
Znieczulenie ogólne dotchawicze z monitorowaniem rozszerzonym (do 2 godzin)
Znieczulenie ogólne dotchawicze z monitorowaniem rozszerzonym (od 2 do 4 godzin)
Zniszczenie zmiany powieki
Zszycie linijnej rany powieki/ brwi

16.92
16.93
10.31
23.0104
12.65
12.82
16.89
13.59
100.10
100.1
23.0402
23.0401
100.43
100.01
100.02
08.25
08.81

