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Zakres usług świadczonych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym 
Procedura Kod procedury 

24-godzinny dożylny wlew agonistów receptorów beta-adrenergicznych 99.296 
Aspiracja ropnia paznokcia, skóry lub tkanki podskórnej 86.011 
Aspiracja stawu 81.911 
Badanie palcem odbytu 89.34 
Badanie spirometryczne 89.383 
Badanie temperatury ciała (temperatura powierzchniowa lub głęboka) 99.99902 
Cewnikowanie pęcherza przez cewkę jednorazowe 57.01 
Cewnikowanie żył - inne 38.93 
Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (CPAP) 93.90 
Czasowa stymulacja elektrodą zewnętrzną 99.625 
Defibrylacja 99.624 
Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem) 89.522 
Endoskopowe opanowanie krwawienia z przełyku 42.332 
Endoskopowe opanowanie krwawienia żołądek/dwunastnica 44.43 
Farmakoterapia domięśniowa 99.97902 
Farmakoterapia doszpikowa 99.97901 
Farmakoterapia doustna 99.97900 
Farmakoterapia dożylna 99.97904 
Farmakoterapia podjęzykowa 99.97907 
Farmakoterapia podskórna 99.97906 
Farmakoterapia przy użyciu nebulizatora 99.97910 



Gastroskopia - inna 44.13 
Gazometria krwi tętniczej 89.65 
Glukoza z krwi żylnej L43 
Inna wentylacja mechaniczna 93.92 
Inne oczyszczenie rany, zakażenia lub oparzenia bez wycinania 86.289 
Inne rodzaje umiarawiania serca 99.69 
Intubacja dotchawicza 96.04 
Intubacja dróg oddechowych - inne 96.05 
Jednodniowa hospitalizacja pacjenta w SOR 99.99914 
Kapnografia (ETCO2) monitorowanie 93.983 
Konsultacja chirurgiczna 89.008 
Konsultacja dermatologiczna 89.0010 
Konsultacja kardiologiczna 89.002 
Konsultacja laryngologiczna 89.004 
Konsultacja neurologiczna 89.005 
Konsultacja ortopedyczna 89.007 
Konsultacja specjalistyczna 23.0105 
Laryngoskopia i inne wziernikowanie tchawicy 31.42 
Leczenie bólu, analgosedacja w nagłym zagrożeniu 100.71 
Leczenie farmakologiczne 99.97 
Leczenie wstrząsu (niezależnie od etiologii) 99.99912 
Leki P49 
Monitorowanie centralnego ciśnienia żylnego 89.62 
Monitorowanie elektrokardiograficzne 89.54 
Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych 89.540 
Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego 89.61 
Nacięcie/ drenaż skóry/ tkanki podskórnej - inne 86.04 
Nacięcie zmiany ropnej 23.20 
Nakłucie otrzewnej - pobranie materiału do analiz 54.957 
Nakłucie otrzewnej - punkcja odbarczająca 54.956 
Nieoperacyjne funkcjonalne testy neurologiczne - inne 89.159 

Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i decyzji o podjęciu lub odstąpieniu od 
medycznych czynności ratunkowych 89.71 



Oczyszczenie przez wycięcie zdewitalizowanej tkanki 86.221 
Oczyszczenie (wycięcie) rany, zakażenia, oparzenia - inne 86.229 
Odbarczenie (mózgu) 01.241 
Oddychanie z przerywanym ciśnieniem dodatnim (IPPB) 93.91 
Odsysanie górnych dróg oddechowych 99.99900 
Ogrzewanie w hipotermii (ogrzewanie wewnętrzne/zewnętrzne pacjenta) 99.852 
Opanowanie krwotoku - inne 39.98 
Opatrunek hemostatyczny - gaza taktyczna do tamowania krwotoków o skróconym czasie aktywacji 93.572 
Opatrzenie obrażeń głowy 93.5000 
Opatrzenie obrażeń kończyny dolnej 93.5006 
Opatrzenie obrażeń kończyny górnej 93.5004 
Opatrzenie obrażeń oka 93.5013 
Operacje mięśni/ ścięgien/ powięzi/ kaletek - inne 83.999 
Opieka pielęgniarki lub położnej 89.04 
Oznaczenie przemieszczenia mózgu w linii środkowej 88.711 
Płukanie cewnika naczyniowego 96.57 
Płukanie oka 96.51 
Płukanie przez sondę żołądkową (nosowo-żołądkową) 96.34 
Płukanie rany - inne 96.59 
Płukanie żołądka 96.33 
Podanie anatoksyny tężcowej 99.38 
Podanie antybiotyku dożylnie lub we wlewie 99.218 
Podanie antytoksyny przeciwtężcowej 99.56 

Podwiązanie naczynia krwionośnego - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; 
promieniowych; łokciowych 38.833 
Pomiar stężenia glukozy w arterializowanej krwi włośniczkowej 99.99909 
Pomiar szybkości odpływu moczu 89.24 
Porada lekarska, inne 89.02 
Porada lekarska, konsultacja, asysta 89.00 
Prowadzenie resuscytacji krążeniowo - oddechowo - mózgowej na stanowisku intensywnej terapii 99.601 
Przetoczenie innej substancji 99.09 
Przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych 99.04 
Przetoczenie koncentratu płytkowego 99.05 



Przetoczenie krwi i produktów krwiopochodnych 99.0 
Przetoczenie osocza - inne 99.07 
Przywrócenie rytmu zatokowego 99.623 
Pulsoksymetria 89.602 
Respiratoroterapia 93.9 
Resuscytacja bezprzyrządowa 93.93 
Resuscytacja ręczna 93.932 
RTG jamy brzusznej przeglądowe 88.191 
RTG klatki piersiowej 87.440 
RTG kości kończyny dolnej - nieokreślone inaczej 88.299 
RTG kości kończyny górnej - nieokreślone inaczej 88.249 
RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego - przeglądowe 87.241 
RTG kręgosłupa odcinka piersiowego 87.231 
RTG kręgosłupa odcinka szyjnego - celowane lub czynnościowe 87.222 
RTG kręgosłupa odcinka szyjnego - przeglądowe 87.221 
RTG miednicy - przeglądowe 88.110 
RTG płuc - inne 87.441 
Sedacja i nadzór intensywny 100.5 
Sedacja i nadzór intensywny (do 2 godzin) 100.51 
Stwierdzenie zgonu (bez procedur transplantologicznych) 99.99913 
Stymulacja zatoki szyjnej 99.64 
Sztuczne oddychanie z użyciem maski twarzowej lub maseczki resuscytacyjnej (foliowa) 93.934 
Szycie licznych ran skóry i tkanki podskórnej, 4 ran i powyżej 86.55 
Szycie licznych ran skóry i tkanki podskórnej, poniżej 4 ran 86.54 
Szycie mięśnia/ powięzi - inne 83.659 
Szycie mięśnia/ powięzi ręki 82.46 
Szycie pojedynczej rany skóry i tkanki podskórnej, długości do 4,0 cm 86.52 
Szycie pojedynczej rany skóry i tkanki podskórnej, długości powyżej 4,0 cm 86.53 
Szycie rany nosa 21.81 
Szycie rany wargi 27.51 
Szycie skóry i tkanki podskórnej w innym miejscu 86.59 
TK głowy bez wzmocnienia kontrastowego 87.030 
TK głowy ze wzmocnieniem kontrastowym 87.049 
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 klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 87.411 
TK kręgosłupa szyjnego bez wzmocnienia kontrastowego 88.383 
TK szyi bez wzmocnienia kontrastowego 87.036 
TK twarzoczaszki bez wzmocnienia kontrastowego 87.034 
Tlenoterapia 93.964 
Tlenoterapia - inne 93.96 
Tylna i przednia tamponada nosa przy krwotoku 21.02 
Unieruchomienie w obrębie kończyny dolnej 93.5022 
Unieruchomienie w obrębie kończyny górnej 93.5020 
USG  naczyń szyi - doppler 88.714 
USG brzucha - inne 88.769 
USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej 88.761 
USG gałki ocznej 95.13 
USG naczyń kończyn dolnych - doppler 88.777 
USG naczyń kończyn górnych - doppler 88.776 
USG przewodu pokarmowego - inne 88.749 
USG wielomiejscowe 88.791 
Usunięcie ciała obcego z przedniej części gałki (bez magnesu) 12.02 
Usunięcie ciała obcego ze skóry i tkanki podskórnej z nacięciem 86.054 
Usunięcie magnesem ciała obcego z przedniej części oka 12.01 
Usunięcie paznokcia, łożyska paznokcia lub obrąbka naskórkowego 86.23 
Uzyskanie dostępu doszpikowego 99.99906 
Wentylacja wspomagana przez rurkę intubacyjną 96.71 
Wentylacja z ciągłym dodatnim ciśnieniem końcowo-wydechowym (PEEP) 96.73 
Wentylacja ze wspomaganiem ciśnieniowym (PSV) 96.74 
Wlew czynnika wazopresyjnego 00.17 
Wlew przezodbytowy - inne 96.39 
Wprowadzenie innej sondy do żołądka (nosowo-żołądkowej) w celu odbarczenia żołądka 96.07 
Wprowadzenie kaniuli z naczynia do naczynia krwionośnego 39.93 
Wprowadzenie sondy Sengstakena 96.06 
Wstrzyknięcie antybiotyku - inne 99.219 
Wstrzyknięcie antykoagulanta 99.19 
Wstrzyknięcie/ infuzja elektrolitów 99.18 



Wstrzyknięcie sterydów 99.23 
Wstrzyknięcie trankwilizatora 99.26 
Wymiana cewnika założonego na stałe w drogach moczowych 97.642 
Wymiana rurki tracheostomijnej 97.23 
Wymiana rurki wewnątrzkrtaniowej lub wewnątrztchawiczej 31.93 
Wymuszona przerywana wentylacja (IMV) 96.72 
Założenie cewnika czasowego do dializy 38.951 
Założenie cewnika do żyły centralnej 100.62 
Założenie innego unieruchomienia gipsowego 93.53 
Założenie innej szyny unieruchamiającej 93.549 
Założenie kołnierza szyjnego 93.521 
Założenie opatrunku na ranę - inne 93.57 
Założenie szyny Kramera 93.542 
Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kości nadgarstka i kości śródręcza 
(ręka) 79.03 
Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość promieniowa/ łokciowa (ramię - 
inne) 79.02 
Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość ramienna 79.01 
Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość udowa 79.05 
Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - miejsce nieokreślone 79.00 
Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - paliczki ręki 79.04 
Zamknięte nastawienie zwichnięcia - inne 79.70 
Zamknięte nastawienie zwichnięcia barku 79.71 
Zaopatrzenie urazu oka/ oczodołu - inne 16.89 
Zdjęcie RTG kostki/stopy 88.28 
Zewnętrzna kardiowersja 99.622 
Znieczulenie całkowite dożylne (do 30 minut) 100.10 
Znieczulenie dożylne 100.1 
Znieczulenie miejscowe powierzchniowe 23.0401 
Znieczulenie nasiękowe 100.43 
Znieczulenie splotów lub nerwów obwodowych (do 2 godzin) 100.41 

 


