DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 5 stycznia 2012 r.
Pozycja 14
52=325=Ą'=(1,(
0,1,675$='52:,$1)
z dnia 5 stycznia 2012 r.
ZVSUDZLHVSRVREXNLHURZDQLDLNZDOL¿NRZDQLDSDFMHQWyZGR]DNáDGyZOHF]QLFWZDX]GURZLVNRZHJR
Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach
RFKURQ\X]GURZLVNRZHMRUD]RJPLQDFKX]GURZLVNRZ\FK ']81USR]]SyĨQ]P2) ]DU]ąG]DVLĊFRQDVWĊpuje:
5R]SRU]ąG]HQLHRNUHĞODVSRVyENLHURZDQLDLNZDOLILNRZDQLDSDFMHQWyZGR]DNáDGyZOHF]QLFWZDX]GURZLVNRZHJR
ZW\PSU]HFLZZVND]DQLDGROHF]HQLDX]GURZLVNRZHJRDOERUHKDELOLWDFMLX]GURZLVNRZHMVWDQRZLąFHSRGVWDZĊNZDOLILNRZDnia pacjenta.
,OHNURüZUR]SRU]ąG]HQLXMHVWPRZDR
 V]SLWDOX±UR]XPLHVLĊSU]H]WRV]SLWDOX]GURZLVNRZ\V]SLWDOX]GURZLVNRZ\GODG]LHFLRUD]V]SLWDOZXU]ąG]RQ\PSRGziemnym wyrobisku górniczym;
 VDQDWRULXP ± UR]XPLH VLĊ SU]H] WR VDQDWRULXP X]GURZLVNRZH VDQDWRULXP X]GURZLVNRZH GOD G]LHFL RUD] VDQDWRULXP
ZXU]ąG]RQ\PSRG]LHPQ\PZ\URELVNXJyUQLF]\P
6SRVyENLHURZDQLDGR]DNáDGXOHF]QLFWZDX]GURZLVNRZHJRĞZLDGF]HQLRELRUF\RNWyU\PPRZDZDUWXVW
ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz
RJPLQDFKX]GURZLVNRZ\FK]ZDQHMGDOHMÄXVWDZą´RNUHĞODMąSU]HSLV\Z\GDQHQDSRGVWDZLHDUWXVWXVWDZ\]GQLD
VLHUSQLDURĞZLDGF]HQLDFKRSLHNL]GURZRWQHMILQDQVRZDQ\FK]HĞURGNyZSXEOLF]Q\FK ']8]U1U
SR]]SyĨQ]P3)).
=DĞZLDGF]HQLHREUDNXSU]HFLZZVND]DĔGRNRU]\VWDQLD]GDQHJRURG]DMXĞZLDGF]HĔ]GURZRWQ\FKZGDQ\PX]GURZLVNXRVRERPRUD]ĞZLDGF]HQLRELRUFRPRNWyU\FKPRZDZDUWXVWXVWDZ\Z\VWDZLDOHNDU]Z]DNáDG]LHOHF]QLFWZD
uzdrowiskowego.
3U]\NZDOLILNRZDQLXSDFMHQWDGR]DNáDGXOHF]QLFWZDX]GURZLVNRZHJROHNDU]RFHQLD
1) stan zdrowia pacjenta;
 PRĪOLZRĞüOHF]HQLDX]GURZLVNRZHJRSU]\Z\NRU]\VWDQLXZáDĞFLZRĞFLQDWXUDOQ\FKVXURZFyZOHF]QLF]\FK
1)0LQLVWHU=GURZLDNLHUXMHG]LDáHPDGPLQLVWUDFMLU]ąGRZHM±]GURZLHQDSRGVWDZLHXVWUR]SRU]ąG]HQLD3UH]HVD5DG\0LQLVWUyZ

]GQLDOLVWRSDGDUZVSUDZLHV]F]HJyáRZHJR]DNUHVXG]LDáDQLD0LQLVWUD=GURZLD ']81USR]L1USR] 
2)=PLDQ\Z\PLHQLRQHMXVWDZ\]RVWDá\RJáRV]RQHZ']8]U1USR]]U1USR]RUD]]U1U

poz. 390 i Nr 112, poz. 654.
3)=PLDQ\WHNVWXMHGQROLWHJRZ\PLHQLRQHMXVWDZ\]RVWDá\RJáRV]RQHZ']8]U1USR]1USR]1U

poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92,
poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374,
z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363,
Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440,
Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205,
poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378.
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 SU]HELHJFKRURE\EĊGąFHMZVND]DQLHPGROHF]HQLDX]GURZLVNRZHJROXEUHKDELOLWDFMLX]GURZLVNRZHMZUDPDFKNLHUXQków leczniczych uzdrowisk, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy;
 HIHNW\SU]HE\WHJRZSU]HV]áRĞFLOHF]HQLDX]GURZLVNRZHJROXEUHKDELOLWDFMLX]GURZLVNRZHMMHĪHOLSDFMHQWNRU]\VWDá]WHM
IRUP\OHF]HQLDOXEUHKDELOLWDFML
 ]GROQRĞüSDFMHQWDGRVDPRREVáXJLLVDPRG]LHOQHJRSRUXV]DQLDVLĊOXE]GROQRĞüSDFMHQWDGRVDPRREVáXJLLVDPRG]LHOQHJRSU]HPLHV]F]DQLDVLĊQDZy]NXLQZDOLG]NLP
3U]HFLZZVND]DQLHGROHF]HQLDX]GURZLVNRZHJRDOERUHKDELOLWDFMLX]GURZLVNRZHMVWDQRZLą
 VWDQFKRURERZ\ZNWyU\POHF]HQLHX]GURZLVNRZHDOERUHKDELOLWDFMDX]GURZLVNRZDSU]\Z\NRU]\VWDQLXZáDĞFLZRĞFL
QDWXUDOQ\FKVXURZFyZOHF]QLF]\FKPRJá\E\VSRZRGRZDüSRJRUV]HQLHVWDQX]GURZLDSDFMHQWD
 FKRURED]DNDĨQDZID]LHRVWUHM
 FLąĪDLSRáyJ
 F]\QQDFKRUREDQRZRWZRURZDRUD]RNUHVSU]HGXSá\ZHP
D ODWZSU]\SDGNXF]HUQLDND]áRĞOLZHJRELDáDF]NL]LDUQLF\]áRĞOLZHMFKáRQLDNyZ]áRĞOLZ\FKQRZRWZRUyZQHUNL
E PLHVLĊF\ZSU]\SDGNXLQQ\FKQRZRWZRUyZ]áRĞOLZ\FK
±RG]DNRĔF]HQLDOHF]HQLDRSHUDF\MQHJRFKHPLRWHUDSLLOXEUDGLRWHUDSLL]Z\áąF]HQLHPOHF]HQLDKRUPRQDOQHJR
3U]\NZDOLILNRZDQLXSDFMHQWDGR]DNáDGXOHF]QLFWZDX]GURZLVNRZHJROHNDU]SRVWZLHUG]HQLXEUDNXSU]HFLZZVND]DĔRNWyU\FKPRZDZXZ]JOĊGQLDV]F]HJyáRZHZVND]DQLDLSU]HFLZZVND]DQLDGROHF]HQLDX]GURZLVNRZHJRDOER
rehabilitacji uzdrowiskowej oraz odpowiednio warunki, o których mowa w ust. 4–6.
 6]F]HJyáRZH ZVND]DQLD L SU]HFLZZVND]DQLD GR OHF]HQLD X]GURZLVNRZHJR Z SRV]F]HJyOQ\FK URG]DMDFK ]DNáDGyZ
OHF]QLFWZDX]GURZLVNRZHJRVąRNUHĞORQHZ]DáąF]QLNXQUGRUR]SRU]ąG]HQLD
6]F]HJyáRZHZVND]DQLDLSU]HFLZZVND]DQLDGRUHKDELOLWDFMLX]GURZLVNRZHMZSRV]F]HJyOQ\FKURG]DMDFK]DNáDGyZ
OHF]QLFWZDX]GURZLVNRZHJRVąRNUHĞORQHZ]DáąF]QLNXQUGRUR]SRU]ąG]HQLD
3DFMHQWSRSU]HV]F]HSLHQDU]ąGX ELRUFDQDU]ąGX PRĪH]RVWDü]DNZDOLILNRZDQ\GR]DNáDGXOHF]QLFWZDX]GURZLVNRwego po przedstawieniu opinii lekarza specjalisty w dziedzinie transplantologii klinicznej w zakresie:
 VWDELOQHMF]\QQRĞFLSU]HV]F]HSLRQHJRQDU]ąGX
2) ustalenia dawek leków immunosupresyjnych,
 EUDNXRVWU\FKVFKRU]HĔDNW\ZQ\FKLQIHNFMLRUD]SRZDĪQHJRXV]NRG]HQLDLQQ\FKXNáDGyZLQDU]ąGyZ
±SRGZDUXQNLHPĪHRGGQLDSU]HV]F]HSXGRGQLDUR]SRF]ĊFLDOHF]HQLDZ]DNáDG]LHOHF]QLFWZDX]GURZLVNRZHJRXSá\QLH
RNUHVQLHNUyWV]\QLĪPLHVLĊF\
3DFMHQWSRSU]HV]F]HSLHV]SLNXNRVWQHJRPRĪH]RVWDü]DNZDOLILNRZDQ\GRV]SLWDODSRSU]HGVWDZLHQLXRSLQLLOHNDU]D
VSHFMDOLVW\ZG]LHG]LQLHKHPDWRORJLLSRGZDUXQNLHPĪHRGGQLDSU]HV]F]HSXGRGQLDUR]SRF]ĊFLDOHF]HQLDZV]SLWDOXXSá\QLHRNUHVQLHNUyWV]\QLĪPLHVLĊF\
3DFMHQWSRGGDZDQ\GLDOL]RWHUDSLLPRĪH]RVWDü]DNZDOLILNRZDQ\GR]DNáDGXOHF]QLFWZDX]GURZLVNRZHJRSRSU]HGVWDZLHQLXRSLQLLOHNDU]DVSHFMDOLVW\ZG]LHG]LQLHQHIURORJLL
6NLHURZDQLDQDOHF]HQLHX]GURZLVNRZHVNLHURZDQLDQDUHKDELOLWDFMĊX]GURZLVNRZąRUD]]DĞZLDGF]HQLDREUDNX
SU]HFLZZVND]DĔGRNRU]\VWDQLD]GDQHJRURG]DMXĞZLDGF]HĔ]GURZRWQ\FKZGDQ\PX]GURZLVNXZ\VWDZLRQHSU]HGGQLHP
ZHMĞFLDZĪ\FLHUR]SRU]ąG]HQLDQDSRGVWDZLHGRW\FKF]DVRZ\FKSU]HSLVyZ]DFKRZXMąZDĪQRĞü
5R]SRU]ąG]HQLHZFKRG]LZĪ\FLH]GQLHPVW\F]QLDU4)
Minister Zdrowia: %$$UáXNRZLF]
4)1LQLHMV]HUR]SRU]ąG]HQLHE\áRSRSU]HG]RQHUR]SRU]ąG]HQLHP0LQLVWUD=GURZLD]GQLDOXWHJRUZVSUDZLH]DVDGNLHURZDQLD

LNZDOLILNRZDQLDSDFMHQWyZGR]DNáDGyZOHF]QLFWZDX]GURZLVNRZHJR ']81USR] NWyUH]GQLHPVW\F]QLDUWUDFL
moc na podstawie art. 13 ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach
ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 73, poz. 390 i Nr 112, poz. 654).
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=DáąF]QLNLGRUR]SRU]ąG]HQLD0LQLVWUD=GURZLD
z dnia 5 stycznia 2012 r. (poz. 14)

=DáąF]QLNQU
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,&KRURE\RUWRSHG\F]QR-XUD]RZH RUWRSHGLD 

6]F]HJyáRZHZVND]DQLD
1)szpital:
a) S32, T92, T93 – VWDQ\ SR XUD]DFK NRĔF]\Q NUĊJRVáXSD OXE PLHGQLF\ ]H ]QDF]Q\P
RJUDQLF]HQLHP VSUDZQRĞFL OXE ]QDF]Q\PL ]DQLNDPL PLĊĞQLRZ\PL SR ]DNRĔF]HQLX OHF]HQLD
V]SLWDOQHJR Z RNUHVLH GR  PLHVLĊF\ RG Z\VWąSLHQLD XUD]X
b) T02 – VWDQ\ SR OLF]Q\FK ]áDPDQLDFK NRĞFL ] RJUDQLF]HQLHP VSUDZQRĞFL Z RNUHVLH GR 
PLHVLĊF\ RG Z\VWąSLHQLD XUD]X
c) T08, T09 – VWDQ\ SR XUD]DFK NUĊJRVáXSD ] SRZLNáDQLDPL QHXURORJLF]Q\PL
d) T94 – QDVWĊSVWZD XUD]yZ REHMPXMąF\FK PQRJLH RNROLFH FLDáD OHF]RQ\FK ]DFKRZDZF]R
lub operacyjnie,
e) T95 – VWDQ\ SR RSDU]HQLDFK WHUPLF]Q\FK OXE FKHPLF]Q\FK DOER RGPURĪHQLDFK
] WRZDU]\V]ąF\PL SU]\NXUF]DPL L RJUDQLF]HQLHP UXFKyZ Z RNUHVLH GR  PLHVLĊF\ RG
Z\VWąSLHQLD XUD]X
I =– stany po DPSXWDFMDFK NRĔF]\Q SR W\PF]DVRZ\P ]DSURWH]RZDQLX DOER Z RNUHVLH GR
 PLHVLĊF\ RG RVWDWHF]QHJR ]DSURWH]RZDQLD
g) Z96, Z98 – ZF]HVQH VWDQ\ SR RSHUDFMDFK DOORSODVW\F]Q\FK VWDZyZ ELRGURZ\FK
OXE VWDZyZ kolanowych oraz po operacjach dysku, w okresie do 12 mLHVLĊF\ RG SU]HE\WHM
operacji,
h) Z98 – VWDQ\ SR RSHUDFMDFK NRĞFL OXE VWDZyZ ]H ]QDF]Q\P RJUDQLF]HQLHP ]DNUHVX
UXFKyZ
i) Z98 – stany po operacjach wad wrodzonych, najlepiej po wczesnej rehabilitacji,
j) Q65-Q68, Q74, Q76-Q79 – wrodzone wady rozwojowe ze zQLHNV]WDáFHQLDPL XNáDGX
PLĊĞQLRZR-V]NLHOHWRZHJR L RJUDQLF]HQLHP VSUDZQRĞFL
k) M40 – M42 – ZDG\ SRVWDZ\ RJUDQLF]DMąFH VSUDZQRĞü Z VWRSQLX ]QDF]Q\P
2) sanatorium:
a) M23, M24, S33, T92, T93 – QDVWĊSVWZD XUD]yZ OXE FKRUyE VWDZyZ OXE DSDUDWX
ZLĊ]DGáRZHJR ] RJUDQLF]HQLHP VSUDZQRĞFL OXE ] RJUDQLF]HQLHP ]DNUHVX UXFKyZ Z VWDZDFK
b) Z89 – VWDQ\ SR DPSXWDFMDFK NRĔF]\Q SR RVWDWHF]Q\P ]DSURWH]RZDQLX
c) M40-M42 – nabyte wady postawy w stopniu nieznacznym (dotyczy dzieci),
d) Q74, Q76 – wrodzone wady rozwojowe z niH]QDF]Q\P RJUDQLF]HQLHP VSUDZQRĞFL
H UHNRQZDOHVFHQFMD Z RNUHVLH GR  PLHVLĊF\ RG ]DNRĔF]HQLD OHF]HQLD V]SLWDOQHJR ]
SRZRGX FKRUyE RUWRSHG\F]QR-urazowych;
3) przychodnia uzdrowiskowa:
a) S13, S23, S33, S39, S43, S46, S53, S56, S63, S66, S73, S76, S83, S86, S93, S96, S99 –
VWDQ\ SR XUD]DFK WNDQHN PLĊNNLFK PLĊĞQL ZLĊ]DGHá OXE WRUHEHN VWDZRZ\FK ] QLH]QDF]Q\P
RJUDQLF]HQLHP UXFKyZ OXE ] XWU]\PXMąF\P VLĊ ]HVSRáHP EyORZ\P
b) M40 – M42 – nabyte wady postawy w stopniu nieznacznym (dotyczy dzieci),
c) M93 – pourD]RZD PDUWZLFD NRĞFL Z RNUHVLH ]GURZLHQLD

Dziennik Ustaw

–4–

Poz. 14

d) T91 – T93 – RGOHJáH QDVWĊSVWZD XUD]yZ NRĔF]\Q OXE NUĊJRVáXSD ] QLH]QDF]Q\P
RJUDQLF]HQLHP VSUDZQRĞFL
H UHNRQZDOHVFHQFMD SR OHF]HQLX V]SLWDOQ\P ] SRZRGX FKRUyE RUWRSHG\F]QR-urazowych.
6]F]HJyáRZHSU]HFLZZVND]DQLD
1) C40, C41 – QRZRWZRU\ ]áRĞOLZH NRĞFL OXE FKU]ąVWNL VWDZRZHM Z RNUHVLH GR  PLHVLĊF\ RG
]DNRĔF]HQLD OHF]HQLD RSHUDF\MQHJR FKHPLRWHUDSLL OXE UDGLRWHUDSLL
2) M84, T10, T12 – VWDQ\ SR ]áDPDQLDFK NRĞFL NRĔF]\Q ] RSyĨQLRQ\P ]URVWHP VWDZHP
rzekomym luE SRZLNáDQH ]DSDOHQLHP NRĞFL OXE V]SLNX NRVWQHJR
3) M86 – ]DSDOHQLH NRĞFL OXE V]SLNX NRVWQHJR ] RGF]\QHP RJyOQ\P OXE F]\QQ\PL
przetokami;
4) M99 – VWDQ\ SR ]DELHJDFK RSHUDF\MQ\FK RUWRSHG\F]Q\FK ] QLH]GROQRĞFLą GR VDPRREVáXJL
5) T09 – VWDQ\ SR XUD]DFK NUĊJRVáXSD ] REMDZDPL WHWUDSOHJLL ] RGOHĪ\QDPL OXE ]
QLH]GROQRĞFLą GR VDPRREVáXJL
,,&KRURE\XNáDGXQHUZRZHJR QHXURORJLD 

6]F]HJyáRZHZVND]DQLD
1) szpital:
a) D33 – QDVWĊSVWZD QHXURORJLF]QH SR RSHUDFML QLH]áRĞOLZ\FK QRZRWZRUyZ Py]JX OXE
LQQ\FK F]ĊĞFL centralnego systemu nerwowego,
b) G09 – QDVWĊSVWZD QHXURORJLF]QH FKRUyE ]DSDOQ\FK RĞURGNRZHJR XNáDGX QHUZRZHJR OXE
RSRQ Py]JRZ\FK SR XSá\ZLH  PLHVLĊF\ RG ]DNRĔF]HQLD OHF]HQLD IDUPDNRORJLF]QHJR
c) G20, G21 – FKRURED 3DUNLQVRQD OXE SDUNLQVRQL]P ZWyUQ\ ]H znacznym ograniczeniem
chodu,
d) G35 – VWZDUGQLHQLH UR]VLDQH Z RNUHVLH ]DDZDQVRZDQ\P OXE SR ]DNRĔF]HQLX OHF]HQLD
V]SLWDOQHJR EH]SRĞUHGQLR SR LQF\GHQFLH ]DRVWU]HQLD 
e) G54 – ]DEXU]HQLD NRU]HQL UG]HQLRZ\FK L VSORWyZ QHUZRZ\FK Z QDVWĊSVWZLH XUD]yZ
czaszkowo-Py]JRZ\FK OXE XUD]yZ NUĊJRVáXSD EH]SRĞUHGQLR SR ]DNRĔF]HQLX OHF]HQLD
szpitalnego lub przebyciu wczesnej rehabilitacji,
I  * – XFLVN NRU]HQL QHUZyZ UG]HQLRZ\FK L VSORWyZ QHUZRZ\FK Z FKRUREDFK
VNODV\ILNRZDQ\FK JG]LH LQG]LHM Z W\P XFLVN NRU]HQL QHUZyZ UG]HQLRZ\FK L VSORWyZ
QHUZRZ\FK Z FKRUREDFK NUąĪND PLĊG]\NUĊJRZHJR 0 0 OXE ]PLDQDFK
]Z\URGQLHQLRZ\FK NUĊJyZ 0 
g) G61 – ]HVSyá *XLOODLQD-%DUUHJR EH]SRĞUHGQLR SR ]DNRĔF]HQLX OHF]HQLD Z RGG]LDOH
neurologicznym lub przebyciu wczesnej rehabilitacji neurologicznej,
h) G80 – G]LHFLĊFH SRUDĪHQLH Py]JRZH ]H ]QDF]Qą G\VIXQNFMą UXFKRZą SRUXV]DQLH VLĊ QD
Zy]NX LQZDOLG]NLP – GRW\F]\ SDFMHQWyZ GR  URNX Ī\FLD
i) G81 – SRUDĪHQLH SRáRZLF]H QDVWĊSVWZD QHXURORJLF]QH SR XGDUDFK Py]JRZ\FK
EH]SRĞUHGQLR SR ]DNRĔczeniu leczenia szpitalnego lub przebyciu wczesnej rehabilitacji,
j) G82 – SRUDĪHQLH NRĔF]\Q GROQ\FK DOER SRUDĪHQLH F]WHURNRĔF]\QRZH EĊGąFH
QDVWĊSVWZHP XGDUyZ Py]JRZ\FK, EH]SRĞUHGQLR SR ]DNRĔF]HQLX OHF]HQLD V]SLWDOQHJR OXE
przebyciu wczesnej rehabilitacji,
k) I64 – XGDU QLHRNUHĞORQ\ MDNR NUZRWRF]Q\ OXE ]DZDáRZ\ EH]SRĞUHGQLR SR ]DNRĔF]HQLX
leczenia szpitalnego lub przebyciu wczesnej rehabilitacji neurologicznej;
2) sanatorium:
a) G09 – XWU]\PXMąFH VLĊ QDVWĊSVWZD QHXURORJLF]QH FKRUyE ]DSDOQ\FK RĞURGNRZHJR XNáDGX
nerwowego,
b) G20, G21 – FKRURED 3DUNLQVRQD OXE SDUNLQVRQL]P ZWyUQ\ Z SRF]ąWNRZ\P VWDGLXP
]DDZDQVRZDQLD ] QLH]QDF]Q\P RJUDQLF]HQLHP VSUDZQRĞFL UXFKRZHM
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c) G35 – VWZDUGQLHQLH UR]VLDQH Z RNUHVLH UHPLVML OXE R SU]HELHJX áDJRGQ\P
d) G54 – zaburzenia kRU]HQL UG]HQLRZ\FK L VSORWyZ QHUZRZ\FK Z QDVWĊSVWZLH XUD]yZ
czaszkowo-Py]JRZ\FK OXE XUD]yZ NUĊJRVáXSD
e) G55 – XFLVN NRU]HQL QHUZyZ UG]HQLRZ\FK L VSORWyZ QHUZRZ\FK Z FKRUREDFK
VNODV\ILNRZDQ\FK JG]LH LQG]LHM Z W\P XFLVN NRU]HQL QHUZyZ UG]HQLRZ\FK L VSORWyw
QHUZRZ\FK Z FKRUREDFK NUąĪND PLĊG]\NUĊJRZHJR 0 0  RUD] Z ]PLDQDFK
]Z\URGQLHQLRZ\FK NUĊJyZ 0 
I  * * – SU]HZOHNáH ]DSDOHQLH QHUZyZ REZRGRZ\FK L VSORWyZ QHUZRZ\FK Z W\P
QDVWĊSVWZD SU]HE\WHJR ]HVSRáX *XLOODLQD-%DUUHJR  WDNĪH RNUHV EH]REMDZowy w
QDZUDFDMąFHM SRVWDFL ]DSDOHQLD
g) G64 – QDVWĊSVWZD QHXURORJLF]QH XUD]yZ QHUZyZ REZRGRZ\FK
h) G81, G82 – SRUDĪHQLH SRáRZLF]H SRUDĪHQLH NRĔF]\Q GROQ\FK ] QLH]QDF]Q\P
RJUDQLF]HQLHP VSUDZQRĞFL UXFKRZHM EĊGąFH QDVWĊSVWZHP XV]NRG]HQLD Py]JX OXE UG]HQLD
NUĊJRZHJR
i) G80 – G]LHFLĊFH SRUDĪHQLH Py]JRZH ] ]DFKRZDQą ]GROQRĞFLą GR VDPRG]LHOQHJR
SRUXV]DQLD VLĊ – GRW\F]\ SDFMHQWyZ GR  URNX Ī\FLD
j) G90 – QDVLORQH ]DEXU]HQLD XNáDGX ZHJHWDW\ZQHJR
3) przychodnia uzdrowiskowa:
a) G20 – choroba Parkinsona z niezQDF]Q\P RJUDQLF]HQLHP FKRGX ] ]DFKRZDQą
VDPRREVáXJą
b) G54 – ]DEXU]HQLD NRU]HQL UG]HQLRZ\FK L VSORWyZ QHUZRZ\FK Z QDVWĊSVWZLH XUD]yZ
czaszkowo-Py]JRZ\FK OXE XUD]yZ NUĊJRVáXSD - RNUHV SU]HZOHNá\
c) G55 – XFLVN NRU]HQL QHUZyZ UG]HQLRZ\FK L VSORWyZ QHUZRZ\ch w chorobach
VNODV\ILNRZDQ\FK JG]LH LQG]LHM Z W\P XFLVN NRU]HQL QHUZyZ UG]HQLRZ\FK L VSORWyZ
QHUZRZ\FK Z FKRUREDFK NUąĪND PLĊG]\NUĊJRZHJR 0 0  RUD] Z ]PLDQDFK
]Z\URGQLHQLRZ\FK NUĊJRVáXSD 0 – RNUHV SU]HZOHNá\
d) G61, G62 – SU]HZOHNáH ]DSDOHQLH QHUZyZ REZRGRZ\FK L VSORWyZ QHUZRZ\FK Z W\P
QDVWĊSVWZD SU]HE\WHJR ]HVSRáX *XLOODLQD-%DUUHJR WDNĪH RNUHV EH]REMDZRZ\ Z
QDZUDFDMąFHM SRVWDFL ]DSDOHQLD
e) G64 – QDVWĊSVWZD XUD]yZ QHUZyZ REZRGRZ\FK
I *– ]DEXU]HQLD XNáDGX ZHJHWDW\ZQHJR
6]F]HJyáRZHSU]HFLZZVND]DQLD
1) I64 – VWDQ\ SR XGDUDFK Py]JRZ\FK ] XWUZDORQ\PL QLHGRZáDGDPL ] DID]Mą VHQVRU\F]Qą OXE
PRWRU\F]Qą OXE ]HVSRáHP SV\FKRRUJDQLF]Q\P RUD] ] FDáNRZLWą QLHSHáQRVSUDZQRĞFLą
2) G40 – SDGDF]ND ] F]ĊVW\PL QDSDGDPL FR QDMPQLHM UD] Z PLHVLąFX 
3) G35 – stwardnienie rozsiane w okresie zaostrzenia; 
4) G55 – FDáNRZLWH Z\SDGQLĊFLH MąGUD JDODUHWRZDWHJR OXE LQQH VWDQ\ FKRURERZH ]H
wskazaniem do operacji;
5) T09 – VWDQ\ SR XUD]DFK NUĊJRVáXSD ] REMDZDPL WHWUDSOHJLL ] RGOHĪ\QDPL OXE ]
QLH]GROQRĞFLą GR VDPRREVáXJL
6) G09, T81, T90 – VWDQ\ SRXUD]RZH VWDQ\ SR]DSDOQH OXE VWDQ\ SRRSHUDF\MQH Py]JX OXE
UG]HQLD NUĊJRZHJR LQQH FKRURE\ QHXURORJLF]QH ] G\VIXQNFMą UXFKRZą XQLHPRĪOLZLDMąFą
SRGVWDZRZą VDPRREVáXJĊ
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,,,&KRURE\UHXPDWRORJLF]QH UHXPDWRORJLD 

6]F]HJyáRZHZVND]DQLD
1) szpital:
a) M05, M06 – reumatoidalne zapalenie stawów - oNres , ,, ,,, alEo ,9 w szFzeJólnoĞFi
EezpoĞrednio po inF\denFie zaostrzenia proFesu FKoroEoweJo
b) M06 – reumatoidalne zapalenie stawów – okres I, II, III albo IV, po zabiegach
operaF\Mn\FK naMlepieM EezpoĞrednio po zaNoĔFzeniu leFzenia szpitalneJo luE przeE\Fiu
wczesnej rehabilitacji,
c) M07 – artropatie towarz\sząFe áuszFz\F\ luE FKoroEom Melit w oNresie podostr\m alEo w
okresie remisji,
d) M08 – máodzieĔFze przewleNáe zapalenie stawów postaü wielostawowa alEo
sNąpostawowa
e) M15 – M17, M19 – FKoroEa zw\rodnieniowa stawów oEwodow\FK duĪ\FK luE maá\FK
ze znaFzn\m oJraniFzeniem sprawnoĞFi ruFKoweM
I  0 – M35 – uNáadowe FKoroE\ tNanNi áąFzneM w oNresie remisMi z zaFKowaną
zdolnoĞFią do samooEsáuJi
g) M45, M46 – zeszt\wniaMąFe zapalenie stawów NrĊJosáupa zespóá 5eitera ze znaFzn\m
oJraniFzeniem sprawnoĞFi ruFKoweM prz\ zaFKowaneM zdolnoĞFi do samooEsáuJi
h) M47 – FKoroEa zw\rodnieniowa NrĊJosáupa ze znaFzn\m oJraniFzeniem sprawnoĞFi
ruFKoweM luE z towarz\sząF\mi powiNáaniami neuroloJiFzn\mi
i) stany po operacji z przyczyn reumatycznych, w okresie do  miesiĊF\ od przeE\teM
operaFMi a w prz\padNu w\stĊpowania powiNáaĔ neuroloJiFzn\FK luE zaniNów
miĊĞniow\FK – taNĪe po upá\wie teJo oNresu
2) sanatorium:
a) M05, M06 – reumatoidalne zapalenie stawów – okres I, II albo III, w okresie remisji,
b) M07 – artropatie towarz\sząFe áuszFz\F\ luE FKoroEom Melit w oNresie remisMi
c) M10, M11 – FKoroE\ metaEoliFzne z zaMĊFiem stawów (dna moczanowa,
cKondroNalc\noza i inne , w oNresie przewleNá\m z niewielNimi zmianami stawow\mi,
d) M13 – zespóá 5eitera z zaMĊciem NrĊJosáupa,
e) M15 – M17, M19 – cKoroEa zw\rodnieniowa stawów oEwodow\cK duĪ\cK luE maá\cK,
z czĊĞciow\m oJraniczeniem sprawnoĞci rucKoweM,
I 000– zeszt\wniaMące zapalenie stawów NrĊJosáupa luE inne zapalne cKoroE\
NrĊJosáupa, w oNresie remisMi, z nieznaczn\m oJraniczeniem sprawnoĞci rucKoweM i
niewielNą destruNcMą stawów,
g) M47 – cKoroEa zw\rodnieniowa NrĊJosáupa z nieznaczn\m oJraniczeniem sprawnoĞci
ruchowej,
h) M62 – polimialJia reumat\czna ze wspóáistnieMąc\mi zmianami zw\rodnieniow\mi,
i) M70 – M79 – IiEromialJia luE inne cKoroE\ tNaneN miĊNNicK z czĊĞciow\m
oJraniczeniem sprawnoĞci luE o przeEieJu nawracaMąc\m,
j) stany po zabiegach operacyjnych z przyczyn reumatycznych;
3) przychodnia uzdrowiskowa:
a) M05, M06 – reumatoidalne zapalenie stawów - okres I albo II, w okresie remisji,
b) M07 – artropatie towarz\szące áuszcz\c\ luE cKoroEom Melit, w oNresie remisji,
c) M10, M11 – cKoroE\ metaEoliczne z zaMĊciem stawów (dna moczanowa,
cKondroNalc\noza i inne , w oNresie przewleNá\m z niewielNimi zmianami stawow\mi,
d) M13 – zespóá 5eitera z zaMĊciem NrĊJosáupa,
e) M15 – M19 – cKoroEa zw\rodnieniowa stawów oEwodow\cK duĪ\cK luE maá\cK z
nieznaczn\m luE Ğrednim oJraniczeniem sprawnoĞci rucKoweM,
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I  0 0 0 – zeszt\wniaMące zapalenie stawów NrĊJosáupa oraz inne zapalne
cKoroE\ NrĊJosáupa, w oNresie remisMi, z nieznaczn\m oJraniczeniem sprawnoĞci rucKoweM
i niewielNądestruNcMą stawów,
g) M47 – cKoroEa zw\rodnieniowa NrĊJosáupa z nieznaczn\m oJraniczeniem sprawnoĞci
ruchowej,
h) M62 – polimialJia reumat\czna ze wspóáistnieMąc\mi zmianami zw\rodnieniow\mi,
i) M70 – M79 – inne cKoroE\ tNaneN miĊNNicK
6]F]HJyáRZHSU]HFLZZVND]DQLD
1) M05, M06 – reumatoidalne zapalenie stawów w ,9 stopniu sprawnoĞci cz\nnoĞcioweM
(unierucKomienie w áóĪNu 
2) M05, M06 – zaostrzenie stanu zapalneJo w reumatoidaln\m zapaleniu stawów z odcz\nem
oJóln\m (stan\ JorączNowe, ĞwieĪe w\siĊNi, duĪe oErzĊNi stawowe 
3) M05, M06, M14, M45 – RJUDQLF]HQLH IXQNFML UXFKRZ\FK Z SU]HELHJX reumatoidalnego
zapalenia stawów, zeszt\wniaMąceJo zapalenia stawów NrĊJosáupa i innych artropatii, z
caáNowitą niepeánosprawnoĞcią
4) M05, M06, M14 – zaawansowane zmian\ narządowe w przeEieJu scKorzeĔ
reumatoidalnych;
5) M30 – M36 – uNáadowe cKoroE\ tNanNi áączneM w Iazie ostreM
6) M13, M89 – inIeNc\Mne zapalenie NoĞci luE stawów w Iazie ostreM
7) M96 – stan\ w przeEieJu cKoróE reumat\czn\cK w\maJaMące pilnej interwencji
chirurgicznej lub ortopedycznej.
,9&KRURE\NDUGLRORJLF]QHLQDGFLĞQLHQLH NDUGLRORJLD 

6]F]HJyáRZHZVND]DQLD
1) szpital:
a) I10 – I13 – nadciĞnienie tĊtnicze, stopieĔ ,, alEo ,,, Eez dodatNow\cK cz\nniNów r\z\Na,
b) I21, I24 – stany po przeE\t\m zawale serca, w oNresie do  miesiĊc\ od przeE\cia
zawaáu serca,
c) I25 – przewleNáa cKoroEa niedoNrwienna serca wJ Nlas\IiNacMi &&6 - II okres,
d) I50 – niew\dolnoĞü serca w Nlasie niew\dolnoĞci serca ,, wedáuJ 1<+$ w stanacK z
upoĞledzeniem Irakcji wyrzutowej lewej komory (LVEF) < 35%, z zabezpieczeniem
kardiowerterem-GHILEU\ODWRUHP ,&' 
e) I30, I33, I40 – nastĊpstwa zapalenia miĊĞnia sercoweJo, wsierdzia luE osierdzia, w
oNresie do  miesiĊc\ od zaNoĔczenia leczenia szpitalneJo w stanacK z upoĞledzeniem
IUDNFML Z\U]XWRZHM OHZHM NRPRU\ /9()    ] ]DEH]SLHF]HQLHP NDUGLRZHUWHUHPGHILEU\ODWRUHP ,&' 
I ,,– Nardiomiopatie w stanacK z upoĞledzeniem IraNcMi w\rzutoweM leweM Nomor\
(LVEF) < 35 %, z zabezpieczeniem kardiowerterem-GHILEUylatorem (ICD),
g) I45 – stan w oNresie do  miesiĊc\ od wszczepienia uNáadu st\muluMąceJo serca
2) sanatorium:
a) I10, I11 – nadciĞnienie tĊtnicze , stopnia z Medn\m alEo dwoma cz\nniNami r\z\Na alEo
,, stopnia Eez cz\nniNów r\z\Na,
b) I21, I24 – stany po przeE\t\m zawale serca Eez powiNáaĔ, w oNresie do  miesiĊc\ od
przeE\cia zawaáu serca w stanacK po upá\wie  dni od przeE\cia zawaáu serca i
utrz\muMąc\m siĊ upoĞledzeniu IraNcMi w\rzutoweM leweM Nomor\ (/9()  , z
zabezpieczeniem kardiowerterem-dHILEU\ODWRUHP ,&' 
c) I25 – przewleNáa cKoroEa niedoNrwienna serca wJ Nlas\IiNacMi &&6 – I albo II okres,
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d) I41-I43 – zmian\ zw\rodnieniowe i pozapalne miĊĞnia sercoweJo w Nlasie
niew\dolnoĞci serca ,, wedáuJ 1<+$ w stanacK z upoĞledzeniem IraNcMi w\rzutowej
lewej komory (LVEF) < 35%, z zabezpieczeniem kardiowerterem-GHILEU\ODWRUHP ,&' 
e) Q22, Q23, Z98 – stan\ po operacMi zastaweN serca po upá\wie co naMmnieM  miesiĊc\
od przeE\teJo zaEieJu w oNresie peáneM w\dolnoĞci NrąĪenia,
I  4- Q25 – wady serca w Nlasie niew\dolnoĞci serca , alEo ,, wedáuJ 1<+$ z
zacKowaną IunNcMą sNurczową leweM Nomor\
3) przychodnia uzdrowiskowa:
a) I10, I11 – nadciĞnienie tĊtnicze , stopnia z Medn\m alEo dwoma cz\nniNami r\z\Na alEo
,, stopnia Eez cz\nniNów r\z\Na, unormRZDQHIDUPDNRORJLF]QLH
b) I25 – przewleNáa cKoroEa niedoNrwienia serca w oNresie peáneM w\dolnoĞci,
c) Q22, Q23, Z98 – stan\ po operacMacK wad zastawNow\cK serca po upá\wie co naMmnieM
 miesiĊc\ od zaEieJu w oNresie peáneM w\dolnoĞci NrąĪenia
6]F]HJyáRZHSU]HFLZZVND]DQLD
1) I11 – nadciĞnienie tĊtnicze ,,, stopnia nieunormowane IarmaNoloJicznie z cKwieMn\m
przeEieJiem oraz z co naMmnieM dwoma cz\nniNami r\z\Na powiNáaĔ sercowonaczyniowych;
2) I11 – nadciĞnienie tĊtnicze záoĞliwe
3) I21 – ostr\ zawaá serca, w t\m stan\ po upá\wie  dni od przeE\cia zawaáu serca z
upoĞledzoną IraNcMą w\rzutową leweM Nomor\ (/9()  , Eez zaEezpieczenia
kardiowerterem-GHILEU\ODWRUHP ,&' 
4) I24 – niestaEilna cKoroEa wieĔcowa
5) I25 – przewleNáa cKoroEa niedoNrwieQQDVHUFDZJNODV\ILNDFML&&6– III albo IV okres;
6) I27 – nadciĞnienie páucne duĪeJo stopnia
7) I38, I30 – ostre zapalenie wsierdzia lub osierdzia;
8) I42 – Nardiomiopatia przerostowa alEo roztrzeniowa w Nlasie niew\dolnoĞci serca ,,, alEo
,9 wedáuJ 1<+A;
9) I44 – zespóá cKoreJo wĊzáa zatoNoweJo, EloN przedsionNowo-komorowy III stopnia, blok
tróMwiązNow\, EloN przedsionNowo-komorowy II stopnia typu Mobitz, blok przedsionkowokomorowy II stopnia 2:1 – w przypadku braku usuwalnej przyczyny bloku i bez
zabezpieczenia uNáadem st\muluMąc\m serca
10) I47 – czĊstosNurcze utrwalone luE czĊste napad\ czĊstosNurczu w w\wiadzie
11) I48 – napadowe migotanie alEo trzepotanie przedsionNów z towarz\sząc\m zespoáem
:3: luE oEecnoĞcią dodatNoweM droJi przewodząceM (przy braku skutecznego leczenia
aElacMą 
12) I48 – napadowe miJotanie alEo trzepotanie przedsionNów (u cKor\cK Eez dodatNoweM
droJi przewodzenia z nawrotami ar\tmii w ciąJu ostatnicK  miesiĊc\
13) I49 – záoĞliwe, Nomorowe zaEurzenia r\tmu serca w w\wiadzie, przy braku usuwalnej ich
przyczyny (zaburzenia elektrolitowe, tyreotoksykoza i inne), bez zabezpieczenia
kardiowerterem-GHILEU\ODWRUHP ,&' 
14) I50 – niew\dolnoĞü serca w Nlasie niew\dolnoĞci serca ,,, alEo ,9 wedáuJ 1<+$
15) I71 – tĊtniaN rozwarstwiaMąc\ aort\
16) I72 – tĊtniaN serca
17) I82 – ostre powiNáania zatorowo-zakrzepowe;
18) Q24 – wad\ serca w Nlasie niew\dolnoĞci serca ,,, alEo ,9 wedáuJ 1<+$ luE ze
záoĞliw\mi zaEurzeniami r\tmu serca
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9&KRURE\QDF]\ĔREZRGRZ\FK

6]F]HJyáRZHZVND]DQLD
1) szpital:
a) I70 – miaĪdĪ\ca tĊtnic NoĔcz\n doln\cK w ,,E alEo ,,, stopniu niedoNrwienia wedáuJ
)ontaine¶a,
b) I71, I97 – stan\ po operacMacK tĊtniaNa aort\ ErzuszneM, w oNresie do  miesiĊc\ od
zaNoĔczenia leczenia szpitalneJo,
c) I73, I97 – stany po operacMacK nacz\Ĕ tĊtnicz\cK NoĔcz\n doln\cK, w oNresie do 
miesiĊc\ od zaNoĔczenia leczenia szpitalneJo,
d) I73 – zakrzepowo-zarostowe zapalenie nacz\Ĕ (cKoroEa %uerJera , poza oNresem
zaostrzenia cKoroE\, prz\ EraNu nadNaĪon\cK owrzodzeĔ, zJorzeli,
e) I74 – stan\ po leczeniu szpitaln\m zatoru luE zaNrzepu tĊtnic NoĔcz\n doln\cK,
I  , – stan\ po przeE\t\m zaNrzepow\m zapaleniu Ī\á NoĔcz\n doln\cK Eez inn\cK
powiNáaĔ, po upá\wie  miesiĊc\ od zaNoĔczenia leczenia Iaz\ ostreM
2) sanatorium:
a) I70 – miaĪdĪ\ca tĊtnic NoĔcz\n doln\cK w ,, stopniu niedoNrwienia wedáuJ )ontaine¶a
(Eez owrzodzeĔ ,
b) I73 – zakrzepowo-zarostowe zapalenie nacz\Ĕ (cKoroEa %uerJera – stadium
początNowe,
c) I77 – nerwice naczynioruchowe (choroba Raynauda oraz inne zaburzenia cz\nnoĞci
tĊtnic i tĊtniczeN ,
d) I79 – zespóá stop\ cuNrz\coweM Eez owrzodzenia,
e) I83 – Ī\laNi NoĔcz\n doln\cK w stopniu 9 alEo 9, niew\dolnoĞci Ī\lneM, zJodnie
z Nlas\IiNacMą &($3 (oErzĊNi, zaJoMone owrzodzenie luE nieduĪe przewleNáe owrzodzenie ,
I  ,83 – stan\ po operacMacK Ī\laNów NoĔcz\n doln\cK Eez powiNáaĔ, w oNresie do 
miesiĊc\ od przeE\teM operacMi,
g) I89 – inne niezaNaĨne zaEurzenia IunNcMi nacz\Ĕ i wĊzáów cKáonn\cK
3) przychodnia uzdrowiskowa:
a) I70 – miaĪdĪ\ca tĊtnic NoĔcz\n doln\cK w , alEo ,,a stopniu niedoNrwienia wedáuJ
)ontaine¶a,
b) I77 – nerwice nacz\niorucKowe (cKoroEa 5a\nauda oraz inne zaEurzenia cz\nnoĞci
tĊtnic i tĊtniczeN ,
c) I83 – Ī\laNi NoĔcz\n doln\cK w  alEo  stopniu niew\dolnoĞci Ī\lneM, zJodnie z
Nlas\IiNacMą &($3 (Eez duĪ\cK oErzĊNów i owrzodzeĔ ,
d) I89 – inne niezaNaĨne zaEurzenia IunNcMi nacz\Ĕ i wĊzáów cKáonn\cK
6]F]HJyáRZHSU]HFLZZVND]DQLD
1) I70 – miaĪdĪ\ca nacz\Ĕ NoĔcz\n doln\cK w ,,, alEo ,9 stopniu niedoNrwienia wedáuJ
)ontaine¶a
2) I74 – zakrzepowo-zarostowe zapalenie tĊtnic NoĔcz\n doln\cK w oNresie ostr\m oraz
w ,,, alEo ,9 stadium wedáuJ )ontaine¶a
3) I83 – rozleJáe owrzodzenia Ī\laNowe podudzia, w  stopniu niew\dolnoĞci Ī\lneM, zJodnie
z Nlas\IiNacMą &($3
4) I97 – stany po operacjach naczyniowycK z powiNáaniami pooperac\Mn\mi
5) L97, L88 – zespóá stop\ cuNrz\coweM z rozleJá\mi, nadNaĪon\mi owrzodzeniami, zJorzel
6) I80 – zapalenie Ī\á luE zaNrzepowe zapalenie Ī\á w ostreM Iazie cKoroE\
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9,&KRURE\JyUQ\FKGUyJRGGHFKRZ\FK ODU\QJRORJLD 

6]F]HJyáRZHZVND]DQLD
1) szpital:
a) G53 – stan\ poraĪenne (niedowáad\ nerwów Nrtaniow\cK z ustalon\cK prz\cz\n, w t\m
stan\ poraĪenne nerwów Nrtaniow\cK w przeEieJu zaEieJów operac\Mn\cK,
b) J38, J39 – stan\ po operacMacK, w szczeJólnoĞci strun Jáosow\cK, Nieszonek
Nrtaniow\cK, naJáoĞni, w oNresie do  miesiĊc\ od przebytej operacji,
c) Z98 – stan\ po caáNowit\m alEo czĊĞciow\m usuniĊciu Nrtani z powodu zmian
nowotworow\cK áaJodn\cK luE po upá\wie  miesiĊc\ od zaNoĔczenia leczenia
operacyjnego, radioterapii luE cKemioterapii w prz\padNu nowotworów záoĞliw\cK
2) sanatorium:
a) J31 – przewleNáe zapalenie Eáon\ ĞluzoweM Mam\ nosoweM luE Jardáa o cKaraNterze
zaniNow\m, w róĪn\m stopniu zaawansowania luE o cKaraNterze przerostow\m,
niew\maJaMące leczenia operacyjnego,
b) J32 – przewleNáe zapalenie zatoN prz\nosow\cK, niew\maJaMące leczenia operac\MneJo,
c) J32, J35, Z98 – stan\ po operacMacK w zaNresie Jórn\cK dróJ oddecKow\cK luE zatoN
przynosowych, w okresie do  miesiĊc\ od przeE\teM operacMi,
d) J35 – przewleNáe cKoroE\ miJdaáNów podnieEienn\cK luE miJdaáNa JardáoweJo,
e) J37, J38 – przewleNáe zapalenie Nrtani luE tcKawic\
3) przychodnia uzdrowiskowa:
a) J31 – przewleNáe zapalenie Eáon\ ĞluzoweM Mam\ nosoweM luE Jardáa o cKaraNterze
zaniNow\m, w róĪn\m stopniu zaawansowania lub o charakterze przerostowym,
niew\maJaMące leczenia operac\MneJo,
b) J32 – przewleNáe zapalenie zatoN prz\nosow\cK niew\maJaMące zaEieJu operac\MneJo,
c) J35 – przewleNáe cKoroE\ miJdaáNów podnieEienn\cK luE miJdaáNa JardáoweJo,
d) J32, J35, Z98 – stan\ po operacMacK w zaNresie Jórn\cK dróJ oddecKow\cK luE zatoN
prz\nosow\cK, w oNresie do  miesiĊc\ od przeE\teM operacMi,
e) J37, J38 – przewleNáe zapalenie Nrtani luE tcKawic\
6]F]HJyáRZHSU]HFLZZVND]DQLD
1) C09 – C14 – nowotwor\ záoĞliwe Jórn\cK dróJ oddecKow\cK przed upá\wem  miesiĊc\
od zaNoĔczenia leczenia operac\MneJo, cKemioterapii luE radioterapii
2) J00 – J06 – ostre inIeNcMe Jórn\cK dróJ oddecKow\cK, w\maJaMące intens\wneM
IDUPDNRWHUDSLL
3) J39 – cKoroE\ Jórn\cK dróJ oddecKow\cK z upoĞledzoną droĪnoĞcią w w\niNu znaczneJo
przerostu adenoidalneJo luE sNrz\wienia przeJrod\ nosa, w\maJaMące zaEieJu
operacyjnego;
4) H81, H82 – =espóá 0eniera luE zespoá\ pseudomenierowsNie
9,,&KRURE\GROQ\FKGUyJRGGHFKRZ\FK SXOPRQRORJLD 

6]F]HJyáRZHZVND]DQLD
1) szpital:
a) J43, I27 – rozedma páuc ze wspóáistnieMąc\m zespoáem serca páucneJo,
b) J44 – przewleNáa oEturac\Mna cKoroEa páuc w ,, alEo ,,, stopniu zaawansowania ()(9 
30%),
c) J45, J43, I27 – d\cKawica osNrzelowa z rozedmą luE zespoáem przewleNáeJo serca
páucneJo,
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d) J95 – stan\ po reseNcMi tNanNi páucneM, w oNresie do  miesiĊc\ od zaNoĔczenia leczenia
szpitalnego;
2) sanatorium:
a) I27, I64 – p\lice páuc z rozpocz\naMąc\m siĊ zespoáem serca páucneJo,
b) J13 – J18, J94 – stan\ po zapaleniu páuc luE opáucneM, w oNresie do  miesiĊc\ od
zaNoĔczenia leczenia szpitalneJo,
c) J41 – przewleNáe zapalenie osNrzeli z czĊst\mi zaostrzeniami,
d) J43, I27 – rozedma páuc z rozpocz\naMąc\m siĊ zespoáem serca páucneJo,
e) J44 – przewleNáa oEturac\Mna cKoroEa páuc w , alEo ,, stopniu zaawansowania ()(9 
50%),
I -– dychawica oskrzelowa;
3) przychodnia uzdrowiskowa:
a) J41 – przewleNáa oEturac\Mna cKoroEa páuc w , stopniu zaawansowania,
b) J13 – J18, J94 – stan\ po zapaleniu páuc luE opáucnej, w oNresie do  miesiĊc\ od
zaNoĔczenia leczenia szpitalneJo
6]F]HJyáRZHSU]HFLZZVND]DQLD
1) A15 – JruĨlica páuc luE opáucneM w oNresie aNt\wn\m
2) C34 – C39 – nowotwor\ záoĞliwe doln\cK dróJ oddecKow\cK przed upá\wem  miesiĊc\
od zaNoĔczenia leczenia operac\MneJo, cKemioterapii luE radioterapii
3) I27 – peánooEMawowa niew\dolnoĞü oddecKowa luE oddecKowo-NrąĪeniowa
4) J12 – J18, J20 – J22 – ostre zapalenie osNrzeli, páuc luE opáucneM
5) J45 – d\cKawica osNrzelowa o ciĊĪNim przeEieJu, ze stanami astmat\czn\mi w
wywiadzie;
6) J47, A15 – rozstrzenie osNrzeli na tle JruĨlicz\m
7) R04 – Nrwawienie luE NrwotoNi z Jórn\cK dróJ oddecKow\cK oraz stan\ po krwotokach
páucn\cK
9,,,&KRURE\XNáDGXWUDZLHQLD JDVWURHQWHURORJLDKHSDWRORJLD 

6]F]HJyáRZHZVND]DQLD
1) szpital:
a) B15, B19 – stan\ po przeE\t\m ostr\m wirusow\m zapaleniu wątroE\, w oNresie do 
miesiĊc\ od zaNoĔczenia leczenia Iaz\ ostreM choroby,
b) K25, Z98 – stan\ po reseNcMi ĪoáądNa z powodu cKoroE\ wrzodoweM, w oNresie do 
miesiĊc\ od zaNoĔczenia leczenia szpitalneJo,
c) K50 – cKoroEa /eĞniowsNieJo-Crohna o lekkim przebiegu,
d) K51 – wrzodzieMące zapalenie Melita JruEeJo o leNNim przebiegu,
e) K74 – marsNoĞü wątroE\ w oNresie w\dolnoĞci (Eez enceIalopatii wątroEoweM,
wodoErzusza, ĪóátaczNi, Ī\laNów przeá\Nu 
2) sanatorium:
a) B15 – B19 – stan\ po przeE\t\m ostr\m wirusow\m zapaleniu wątroE\, w oNresie do 
miesiĊc\ od zaNoĔczenia leF]HQLDID]\RVWUHMFKRURE\
b) K20 – K23 – przewleNáe cKoroE\ przeá\Nu (rozstrzeĔ, ucK\áeN, Nurcz wpustu ,
c) K25, K26 – cKoroEa wrzodowa ĪoáądNa, cKoroEa wrzodowa dwunastnic\,
d) K73 – przewleNáe zapalenie wątroE\ w oNresie w\dolnoĞci wątroE\,
e) K86 – przewleNáe zapalenie trzustNi
3) przychodnia uzdrowiskowa:
a) K20 – K23 – przewleNáe cKoroE\ przeá\Nu (rozstrzeĔ, ucK\áeN, Nurcz wpustu ,
b) K21 – FKRUREDUHIOXNVRZD– ,, ,, alEo ,,, stopieĔ,
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c) K25, K26 – cKoroEa wrzodowa ĪoáądNa, cKoroEa wrzodowa dwunastnicy w okresie
remisji,
d) K30 – dyspepsja niewrzodowa,
e) K31, K82 – zaEurzenia cz\nnoĞciowe ĪoáądNa, Melit luE pĊcKerz\Na ĪóácioweJo,
I .– przewleNáe zapalenie trzustNi
6]F]HJyáRZHSU]HFLZZVND]DQLD
1) C15 – C26 – nowotwor\ záoĞliwe uNáadu trawienia przed upá\wem  miesiĊc\ od
zaNoĔczenia leczenia operac\MneJo, cKemioterapii luE radioterapii
2) B15-B17 – ostre wirusowe zapalenia wątroE\
3) K74 – peánooEMawowa marsNoĞü wątroE\
4) K72 – niew\dolnoĞü wątroE\ niesNlas\IiNowana Jdzie indzieM
5) K22 – zwĊĪenie odĨwierniNa z owrzodzeniem i Nrwawieniem
6) K31, K63 – cKoroE\ ĪoáądNa luE Melit przeEieJaMące z Nrwawieniem z przewodu
pokarmowego;
7) K28, K81, K82 – cKoroE\ ĪoáądNa, Melit, pĊcKerz\Na ĪóácioweJo w\maJaMące leczenia
operacyjnego;
8) K50 – choroEa /eĞniowsNieJo-&roKna o ciĊĪNim przeEieJu
9) K51 – wrzodzieMące zapalenie Melita JruEeJo o ciĊĪNim przeEieJu
10) K85 – ostre zapalenie trzustki;
11) K92 – nawracaMące, niezdiaJnozowane zaEurzenia ĪoáądNowo-jelitowe (biegunki,
zaparcia, Eóle ErzucKa, Nrwawienia z przewodu pokarmowego).
,;&XNU]\FD GLDEHWRORJLD 

6]F]HJyáRZHZVND]DQLD
1) szpital:
a) E10 – ĞwieĪo rozpoznana cuNrz\ca t\pu ,
b) E10, E11 – cuNrz\ca t\pu  alEo t\pu  leczona insuliną o szczeJólnie cKwieMn\m
przebiegu,
c) E10, E11 – cukrzyca typu 1 albo typu 2 w okresie dekompensacji znacznego stopnia,
d) E10, E11, I25, I68, I73 – cuNrz\ca t\pu  alEo t\pu  z zaawansowaną maNroanJiopatią,
e) E10, E11, N08, G63, H36 – cuNrz\ca t\pu  alEo t\pu  z zaawansowaną
miNroanJiopatią (neIropatią luE neuropatią, luE retinopatią ,
I ((+– cuNrz\ca t\pu  alEo t\pu  ze znaczn\m upoĞledzeniem wzroNu,
g) E10, E11, N18 – cuNrz\ca z niew\dolnoĞcią nereN (dializoterapia ,
h) E13 – cukrzyca po przeszczepie nerki lub trzustki;
2) sanatorium:
a) E11 – ĞwieĪo rozpoznana cuNrz\ca t\pu ,
b) E11 – cuNrz\ca t\pu  z wtórną niewraĪliwoĞcią na pocKodne sulIon\lomoczniNa (celem
zastosowania insuliny),
c) E10, E11, I25, I68, I73 – cuNrz\ca t\pu  alEo t\pu  z maNroanJiopatią (z w\áączeniem
prz\padNów o znaczn\m zaawansowaniu powiNáaĔ ,
d) E10, E11, N08, G63, H36 – cuNrz\ca t\pu  alEo t\pu  z miNroanJiopatią neIropatią,
neuropatią, retinopatią (z w\áączeniem prz\padNów o znaczn\m zaawansowaniu powiNáaĔ ,
e) E10, E11, I15 – w\równana cuNrz\ca t\pu  alEo t\pu  z nadciĞnieniem tĊtnicz\m,
I (((– cuNrz\ca t\pu  alEo t\pu  z ot\áoĞcią olErz\mią (%0,   ,
g) E13 – cuNrz\ca z ot\áoĞcią luE powiNáaniami nacz\niow\mi
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3) przychodnia uzdrowiskowa:
a) E10, E11, I25, I68, I73 – wyrównana cukrzyca typu  alEo typu  z makroanJiopatią
(z wyáączeniem przypadków o znacznym zaawansowaniu powikáaĔ ,
b) E10, E11, N08, G63, H36 – wyrównana cukrzyca typu  alEo typu  z mikroanJiopatią,
neIropatią, neuropatią, retinopatią (z wyáączeniem przypadków o znacznym zaawansowaniu
powikáaĔ ,
c) E88 – zespóá metaEoliczny,
d) E74 – zaEurzenia tolerancMi wĊJlowodanoweM (,*7 
6]F]HJyáRZHSU]HFLZZVND]DQLD
1) E10, E11 – cukrzyca typu  alEo typu  w okresie kwasicy, stan przedĞpiączkowy
2) R02 – zespóá stopy cukrzycoweM ze zJorzelą wymaJaMący interwencMi cKirurJiczneM
3) Z89 – stany po amputacMi koĔczyn z niezaJoMoną raną operacyMną
4) E10, E11, N18 – cukrzyca z neIropatią w okresie mocznicy
5) I79, I70 – cukrzyca z makroanJiopatią koĔczyn dolnycK w okresie ,,, alEo IV choroby
naczyniowej;
6) E10, E11, I50 – cukrzyca z niewydolnoĞcią krąĪenia w klasie niewydolnoĞci serca ,,, alEo
,9 wedáuJ 1<+$
7) E10, E11, Z74 – peána niezdolnoĞü do samooEsáuJi z powodu powikáaĔ cukrzycy luE
cKoróE towarzyszącycK
;2W\áRĞü

6]F]HJyáRZHZVND]DQLD
1) szpital:
a) E66, I15, I25 – otyáoĞü (%0, !  z nadciĞnieniem tĊtniczym luE przewlekáą cKoroEą
niedokrwienną serca w , alEo ,, okresie wedáuJ &&6,
b) E66, I50 – otyáoĞü (%0, !  z niewydolnoĞcią serca w klasie niewydolnoĞci serca I
alEo ,, wedáuJ 1<+$,
c) E66, M15 – otyáoĞü (%0, !  z zaawansowaną cKoroEą zwyrodnieniową duĪycK
stawów, przy zacKowaneM zdolnoĞci do samooEsáuJi,
d) E66, M16, M17 – otyáoĞü (%0, !  z cKoroEą zwyrodnieniową z ustalonymi
wskazaniami do zabiegu operacyMneJo stawów EiodrowycK luE kolanowycK,
e) E66 – otyáoĞü olErzymia po operacMi zmnieMszenia Īoáądka
2) sanatorium:
a) E68 – otyáoĞü Erzuszna (trzewna z innymi metaEolicznymi czynnikami ryzyka
miaĪdĪycy,
b) E66, E67, E88 – otyáoĞü z zaEurzeniami tolerancMi wĊJlowodanoweM,
c) E66, R73 – otyáoĞü z nieprawidáową Jlikemią na czczo,
d) E66, E73 – otyáoĞü z cukrzycą postprandialną,
e) E66, I15 – otyáoĞü z nadciĞnieniem tĊtniczym , alEo ,, stopnia,
I (0– otyáoĞü z cKoroEą zwyrodnieniową stawów,
g) E66, E00 – E03 – otyáoĞü z endokrynopatiami (niedoczynnoĞü tarczycy 
3) przychodnia uzdrowiskowa:
a) E68 – otyáoĞü Erzuszna (trzewna maáeJo i ĞrednieJo stopnia ,
b) E66, E68 – otyáoĞü z zaEurzeniami tolerancMi wĊJlowodanoweM,
c) E66, R73 – otyáoĞü z nieprawidáową Jlikemią na czczo,
d) E66, E73 – otyáoĞü z cukrzycą postprandialną,
e) E66, I15 – otyáoĞü z nadciĞnieniem , stopnia,
I ((– E03 – otyáoĞü z endokrynopatiami (niedoczynnoĞü tarczycy 
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6]F]HJyáRZHSU]HFLZZVND]DQLD
1) E66, I73 – otyáoĞü z cukrzycą powikáaną zmianami naczyniowymi
2) I98, E66 – otyáoĞü z peánooEMawową niewydolnoĞcią krąĪenia
3) E66, F72, F73 – otyáoĞü u osóE ze znacznym oJraniczeniem umysáowym
;,&KRURE\HQGRNU\QRORJLF]QH

6]F]HJyáRZHZVND]DQLD
1) szpital:
a) E05 – nadczynnoĞü tarczycy pierwotna, w tym choroba Gravesa-Basedowa w okresie
niepeáneM eutyreozy,
b) E05 – stany po operacMacK przeprowadzonycK z powodu cKoróE przeEieJaMącycK
pierwotnie z nadczynnoĞcią tarczycy, w okresie od  do miesiĊcy od przeEyteJo zaEieJu,
c) E22 – akromeJalia w okresie nieaktywnym, po upáywie  miesiĊcy od zakoĔczenia
leczenia operacyMneJo luE radioterapii z cKoroEami towarzyszącymi, takimi Mak cKoroEa
zwyrodnieniowa stawów, nadciĞnienie tĊtnicze,
d) E24 – zespóá &usKinJa – po czĊĞciowym luE caákowitym usuniĊciu nadnercza luE
nadnerczy lub choroba Cuschinga – po operacyMnym wyciĊciu Jruczolaka przysadki, z
cKoroEami wspóáistnieMącymi – w okresie do  miesiĊcy od zakoĔczenia leczenia
operacyjnego,
e) E27 – niedoczynnoĞü kory nadnerczy w okresie wyrównania z cKoroEami
wspóáistnieMącymi
2) sanatorium:
a) E05 – nadczynnoĞü tarczycy pierwotna, w tym cKoroEa *raYesa-Basedowa w stadium
eutyreozy,
b) E05 – stany po operacMacK przeprowadzonycK z powodu cKoróE przeEieJaMącycK
pierwotnie z nadczynnoĞcią tarczycy, w okresie od  do  miesiĊcy od przeEyteJo zaEieJu,
c) E06 – stany po zapaleniu tarczycy w okresie do  miesiĊcy po ustąpieniu ostreJo alEo
podostreJo stanu zapalneJo, takĪe przewlekáe zapalenia tarczycy,
d) E22 – akromegalia w okresie nieaktywnym, po upáywie  miesiĊcy od zakoĔczenia
leczenia operacyMneJo luE radioterapii z cKoroEami towarzyszącymi w nieznacznym stopniu
zaawansowania, takimi Mak cKoroEa zwyrodnieniowa stawów, nadciĞnienie tĊtnicze,
e) E24 – zespóá &usKinJa – po czĊĞciowym luE caákowitym wyciĊciu nadnercza luE
choroba Cuschinga – po operacyMnym wyciĊciu Jruczolaka przysadki, z cKoroEami
wspóáistnieMącymi w nieznacznym stopniu zaawansowania – w okresie do  miesiĊcy od
zakoĔczenia leczenia operacyMneJo,
I  ( – niedoczynnoĞü kory nadnerczy w okresie wyrównania z cKoroEami
wspóáistnieMącymi o nieznacznym stopniu zaawansowania,
g) E20 – niedoczynnoĞü przytarczyc (poza ciĊĪkimi postaciami, z tĊĪyczką 
3) przychodnia uzdrowiskowa:
a) E05 – nadczynnoĞü tarczycy pierwotna, w tym cKoroEa Gravesa-Basedowa w stadium
eutyreozy,
b) E05 – stany po operacMacK przeprowadzonycK z powodu cKoróE przeEieJaMącycK
pierwotnie z nadczynnoĞcią tarczycy, w okresie do miesiĊcy od przeEyteJo zaEieJu
6]F]HJyáRZHSU]HFLZZVND]DQLD
1) C73 – nowotwory záoĞliwe tarczycy przed upáywem  miesiĊcy od zakoĔczenia leczenia
operacyjnego, chemioterapii lub radioterapii;
2) E05 – nadczynnoĞü tarczycy w okresie caákowiteJo niewyrównania
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3) E06 – ostry stan zapalny tarczycy;
4) E04 – wole z EezwzJlĊdnymi wskazaniami do operacji;
5) E22 – akromegalia w okresie:
a) czynnego procesu chorobowego,
E z Juzem zlokalizowanym w siodle tureckim znacznycK rozmiarów oraz z oEMawami
ocznymi, które wymaJaMą staáeM kontroli neurocKirurJiczneM
6) E23, I95 – niedoczynnoĞü przysadki – niewyrównana z niskim ciĞnieniem tĊtniczym
7) E24 – zespóá &usKinJa
a z czynną cKoroEą,
E po leczeniu operacyMnym nadnerczy luE przysadki, z utrzymuMącym siĊ nadal czynnym
procesem,
c z niewydolnoĞcią krąĪenia, skazą krwotoczną, wysokim ciĞnieniem tĊtniczym krwi
RSRUQ\PQDOHF]HQLHIDUPDNRORJLF]QH
8) E27 – niedoczynnoĞü kory nadnerczy w okresie niewyrównania
9) E20 – niedoczynnoĞü przytarczyc
a ciĊĪkie postacie tĊĪyczki,
E postacie tĊĪyczki wymaJaMące czĊsteJo doĪylneJo podawania preparatów wapnia.
;,,2VWHRSRUR]D

6]F]HJyáRZHZVND]DQLD
1) szpital:
a) M80, M81 – osteoporoza uoJólniona, pomenopauzalna i starcza rozpoznana wedáuJ
kryteriów :+2 (7-score poniĪeM -2,5 odcKylenia standardoweJo z przeEytymi záamaniami
luE Eez záamaĔ z wiĊceM niĪ  czynnikami ryzyka,
b) M80 – stany po záamaniacK z powodu osteoporozy, kompresyMne záamanie krĊJosáupa,
koĞci nadJarstka typu &ollesa oraz ĪeEer,
c) M82, M85 – osteoporoza i osteopenia z cKoroEami towarzyszącymi (reumatoidalne
zapalenie stawów, zesztywniaMące zapalenie stawów krĊJosáupa, cukrzyca, po sterydoterapii
systemowej);
2) sanatorium:
a) M85 – osteopenia rozpoznana wedáuJ kryteriów :+2 (7-score do -2,5 odchylenia
standardowego) z czynnikami ryzyka,
b) M82, M85 – osteoporoza albo osteopenia z chorobami towarzyszącymi (reumatoidalne
zapalenie stawów, zesztywniaMące zapalenie stawów krĊJosáupa, cukrzyca, po sterydoterapii
systemowej);
3) przychodnia uzdrowiskowa:
a) M85 – osteopenia rozpoznana wedáuJ kryteriów :+2 (7-score do -2,5 odchylenia
standardowego) z czynnikami ryzyka,
b) M82, M85 – osteoporoza i osteopenia z cKoroEami towarzyszącymi (reumatoidalne
zapalenie stawów, zesztywniaMące zapalenie stawów krĊJosáupa, cukrzyca, po sterydoterapii
systemowej).
6]F]HJyáRZHSU]HFLZZVND]DQLD
1) M82 – osteoporozy wtórne w przeEieJu przewlekáeM niewydolnoĞci nerek, szpiczaka
mnoJieJo, nadczynnoĞci tarczycy, nadczynnoĞci przytarczyc, nadczynnoĞci kory
nadnerczy;
2) M80 – osteoporoza ze ĞwieĪym záamaniem
3) M80, Z74 – osteoporoza póĨna z oJraniczeniem zdolnoĞci podstawoweM samooEsáuJi luE
powikáana niewydolnoĞcią ukáadu krąĪenia i oddecKoweJo
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;,,,&KRURE\VNyU\ GHUPDWRORJLD 

6]F]HJyáRZHZVND]DQLD
1) sanatorium:
a) choroby alergiczne skóry:
- L20 – atopowe zapalenie skóry,
- L28 – Ğwierzbiączka guzowata (prurigo nodularis Hyde),
- L24 – wyprysk przewlekáy,
b) choroby naczyniowe w maáym albo Ğrednim stopniu zaawansowania:
- D77, I78 – plamica i zapalenie naczyĔ wáosowatych,
- I77 – choroba Raynauda,
c) L40 – áuszczyca zwykáa lub MeM odmiany,
d) L41 – przyáuszczyca grudkowa,
e) M34, L94 – zmiany skórne w przebiegu kologenoz: twardzina uogólniona, twardzina
ogniskowa,
I /– Īylaki podudzi z wypryskiem przewlekáym,
g) L43 – liszaM páaski – wszystkie odmiany,
h) L45 – liszaj zanikowy twardzinowy,
i) choroby zawodowe skóry o przebiegu przewlekáym:
- L24 – wyprysk zawodowy,
- L24 – trądzik zawodowy,
- L58 – zmiany skórne wywoáane ekspozycMą na promieniowanie MonizuMące,
j) T 33 – powierzchowne odmroĪenie,
k) L90 – zanikowe schorzenia choroby skóry: zanikowe zapalenie skóry, marskoĞü sromu i
ĪoáĊdzi,
l) zaburzenia rogowacenia naskórka:
- Q80 – rybia áuska,
- L85 – rogowacenie dáoni i stóp,
m) schorzenia áoMotokowe skóry:
- L21 – áoMotokowe zapalenie skóry,
- L26 – záuszczaMące zapalenie skóry,
n) L80 – bielactwo;
2) przychodnia uzdrowiskowa:
a) L40 – áuszczyca zwykáa ze zmianami lokalnymi i MeM odmiany,
b) L41 – przyáuszczyca grudkowa,
c) L97 – Īylaki podudzi z wypryskiem przewlekáym,
d) T33 – powierzchowne odmroĪenie,
e) zaburzenia rogowacenia naskórka o maáym stopniu zaawansowania:
- Q80 – rybia áuska,
- L85 – rogowacenie dáoni i stóp,
I) schorzenia áoMotokowe skóry o maáym stopniu zaawansowania:
- L21 – áoMotokowe zapalenie skóry,
- L26 – záuszczaMące zapalenie skóry,
g) L80 – bielactwo.
6]F]HJyáRZHSU]HFLZZVND]DQLD
1) C43, C44 – nowotwory záoĞliwe skóry, w przypadku czerniaka – w okresie do 5 lat, a w
pozostaáych przypadkach nowotworów záoĞliwych skóry – w okresie do  miesiĊcy, od
zakoĔczenia leczenia operacyMnego, chemioterapii lub radioterapii
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2) M34, L93 – kolagenozy – twardzina uogólniona i liszaj rumieniowaty z zaawansowanymi
zmianami narządowymi
3) L56, L57 – IRWRGHUPDWR]\
4) L40 – áuszczyca uogólniona w okresie zaostrzenia wymagająca leczenia szpitalnego
5) L23 – ostre alergiczne choroby skóry
6) L97 – rozlegáe owrzodzenia Īylakowe podudzi z cechami zakaĪenia bakteryjnego,
grzybiczego;
7) L08, L99 – ropne zapalenie skóry oraz choroby grzybicze, pasoĪytnicze i wirusowe
8) L30 – erytrodermia;
9) L98 – dermatozy zawodowe w okresie ostrym.

;,9&KRURE\NRELHFH JLQHNRORJLD 

6]F]HJyáRZHZVND]DQLD
1) szpital:
a) N99 – stany po operacjach w obrĊbie narządu rodnego w okresie do  miesiĊcy od
przebytej operacji z wyáączeniem stanów po operacjach z powodu nowotworu záoĞliwego,
b) N83 – stany po operacjach jajnika w zespoáach androgennych w okresie do  miesiĊcy
od przebytej operacji;
2) sanatorium:
a) N70 – N73 – przewlekáe stany zapalne narządu rodnego, w tym przewlekáe zapalenie
ulegające zaostrzeniom,
b) N70 – N76 – nastĊpstwa pozapalne w obrĊbie przydatków, przymacicz, pochwy i sromu,
okres wczesny,
c) N95 – zaburzenia menopauzalne ze wspóáistniejącymi chorobami: osteoporozą, chorobą
zwyrodnieniową, nadciĞnieniem,
d) N91, N97 – opóĨnione dojrzewanie páciowe: opóĨnione pokwitanie wskutek przyczyn
ogólnoustrojowych, niedorozwój pierwotny jajników, niedoczynnoĞü wtórna jajników,
e) N91, N92, N97 – niepáodnoĞü u kobiet lub zaburzenia cyklu miesiączkowego:
- zaburzenia miesiączkowania w wyniku zmian pozapalnych jajników, zwyrodnienia
jajników, cyklu bezowulacyjnego,
- brak miesiączki wtórny pochodzenia jajnikowego,
I  1 – stany po operacjach w obrĊbie narządu rodnego, przebiegające bez powikáaĔ
pooperacyjnych, z wyáączeniem stanów po operacjach z powodu nowotworu záoĞliwego –
w okresie do  miesiĊcy od przebytej operacji;
3) przychodnia uzdrowiskowa:
a) N70 – N73 – przewlekáe stany zapalne narządu rodnego,
b) N70 – N76 – nastĊpstwa pozapalne narządu rodnego w obrĊbie przydatków, przymacicz,
pochwy i sromu, okres wczesny,
c) N95 – zaburzenia menopauzalne ze wspóáistniejącymi chorobami: osteoporozą, chorobą
zwyrodnieniową, nadciĞnieniem,
d) N91, N97 – opóĨnione dojrzewanie páciowe: opóĨnione pokwitanie wskutek przyczyn
ogólnoustrojowych, niedorozwój pierwotny jajników, niedoczynnoĞü jajników wtórna,
e) N91, N92, N97 – niepáodnoĞü u kobiet lub zaburzenia cyklu miesiączkowego:
- zaburzenia miesiączkowania w wyniku zmian pozapalnych jajników, zwyrodnienia
jajników, cyklu bezowulacyjnego,
- brak miesiączki wtórny pochodzenia jajnikowego,
I  1 – stany po operacjach w obrĊbie narządu rodnego, przebiegające bez powikáaĔ
pooperacyjnych, w okresie od  do  miesiĊcy od przebytej operacji
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6]F]HJyáRZHSU]HFLZZVND]DQLD
1) C51-C58 – nowotwory záoĞliwe narządu rodnego przed upáywem  miesiĊcy od
zakoĔczonej terapii chirurgicznej, radioterapii lub chemioterapii, z wyáączeniem terapii
hormonalnej;
2) N70-N76 – ostre stany zapalne w obrĊbie narządów rodnych, ostre zakaĪenia na tle
gruĨlicy, rzeĪączka, rzĊsistkowica, grzybice
3) D25, D26 – miĊĞniaki macicy duĪego stopnia, kwaliIikujące siĊ do zabiegu operacyjnego
4) N93 – niewyjaĞnione krwawienia z dróg rodnych
5) N82 – przetoki pochwowo-pĊcherzowe lub pochwowo-odbytnicze.
;9&KRURE\QHUHNLGUyJPRF]RZ\FK QHIURORJLDLXURORJLD

6]F]HJyáRZHZVND]DQLD
1) szpital:
a) Q61-Q63 – stany po operacjach wad wrodzonych nerek oraz po usuniĊciu nerki, w
okresie do  miesiĊcy od przebytej operacji,
b) Z94 – stany po przeszczepie nerek, ze stabilną czynnoĞcią przeszczepu, bez powikáaĔ
ogólnoustrojowych,
c) N30 – N34, N39 – stany po przebytych ostrych cewkowo-ĞródmiąĪszowych zapaleniach
nerek leczonych szpitalnie, w okresie do  miesiĊcy od przebytego zapalenia,
d) N11 – przewlekáe káĊbuszkowe zapalenie nerek w okresie początkowym, maáo
zaawansowanym, w okresie remisji,
e) Q61 – zwyrodnienie torbielowate nerek,
I 7– T60 – stany po zatruciach z objawami uszkodzenia nerek,
g) N04, N05 – zespóá nerczycowy w początkowym okresie bez obrzĊków, nadciĞnienia,
h) N18 – przewlekáa niewydolnoĞü nerek,
i) Z98 – stany po operacjach na drogach moczowych w okresie do  miesiĊcy od przebytej
operacji;
2) sanatorium:
a) N03 – przewlekáe nieswoiste zapalenie nerek i dróg moczowych,
b) N20 – N22 – kamica nerkowa lub moczowodowa nawrotowa (niewymagająca
interwencji chirurgicznej),
c) Z98, N20 – stany po operacyjnym usuniĊciu záogów w drogach moczowych oraz po
zabiegach rozkruszania kamieni, w okresie do  miesiĊcy od przebytego zabiegu,
d) E79 – skaza moczanowa,
e) T52 – T65 – stany po zatruciach z objawami uszkodzenia nerek,
I 1– wysiákowe nietrzymanie moczu,
g) N41 – przewlekáy nieswoisty stan zapalny gruczoáu krokowego o charakterze
nawrotowym,
h) D29 – gruczolak stercza, początkowe stadium (bez zalegania moczu w pĊcherzu),
i) N33, F52 – nerwice páciowe, zaburzenia neurogenne pĊcherza moczowego
3) przychodnia uzdrowiskowa:
a) N03 – przewlekáe nieswoiste zapalenie nerek lub dróg moczowych (okres maáo
zaawansowany),
b) N20-N22 – kamica nerki lub moczowodu (niewymagająca interwencji chirurgicznej),
c) N20, N21 – stany po samoistnym wydaleniu kamienia,
d) Z98, N20 – stany po operacyjnym usuniĊciu záogów w drogach moczowych,
e) E79 – skaza moczanowa,
I 1– wysiákowe nietrzymanie moczu,
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g) D29 – gruczolak stercza, początkowe stadium (bez zalegania moczu w pĊcherzu),
h) N33, F52 – nerwice páciowe, zaburzenia neurogenne pĊcherza moczowego
6]F]HJyáRZHSU]HFLZZVND]DQLD
1) C64, C65 – nowotwór záoĞliwy nerki przed upáywem  lat od zakoĔczenia leczenia
operacyjnego, chemioterapii, radioterapii;
2) C66 – C68 – nowotwór záoĞliwy moczowodu, pĊcherza moczowego, nieokreĞlonych
narządów moczowych przed upáywem  miesiĊcy od zakoĔczenia leczenia operacyjnego,
chemioterapii lub radioterapii;
3) N00, N01, N10, N30, N34 – ostre stany zapalne nerek i dróg moczowych
4) I12, I15 – choroby nerek z utrwalonym wysokim nadciĞnieniem tĊtniczym
5) N18 – schyákowa niewydolnoĞü nerek w stadium 9 – z objawami mocznicy; dotyczy
pacjentów, którzy nie rozpoczĊli leczenia nerkozastĊpczego
6) N20 – N22 – kamica nerkowa zagraĪająca powstaniem wodonercza lub roponercza,
wymagająca leczenia operacyjnego;
7) N00, N01, N03 – ostre káĊbuszkowe zapalenie nerek lub zaostrzenie przewlekáego
zapalenia nerek;
8) K60 – przetoki pochwowo-pĊcherzowe lub pochwowo-odbytnicze;
9) N04, N17 – N19 – zespóá nerczycowy z niewydolnoĞcią nerek
10) N02 – krwiomocz nawracający o nieustalonej etiologii
;9,&KRURE\NUZLLXNáDGXNUZLRWZyUF]HJR KHPDWRORJLD 

6]F]HJyáRZHZVND]DQLD
1) sanatorium:
a) D50 – D53 – niedokrwistoĞci niedoborowe, po uzyskaniu leczeniem Iarmakologicznym
normalizacji parametrów moUIRORJLLNUZLREZRGRZHM
- D50 – niedokrwistoĞü z niedoboru Īelaza,
- D51 – niedokrwistoĞü z niedoboru witaminy %,
- D52 – niedokrwistoĞü z niedoboru kwasu Ioliowego,
- D53 – inne niedokrwistoĞci z niedoborów pokarmowych,
b) D64 – przewlekáe niedokrwistoĞci pokrwotoczne,
c) D64 – niedokrwistoĞci poinIekcyjne,
d) D83 – pospolity zmienny niedobór odpornoĞci
2) przychodnia uzdrowiskowa:
a) D50 – ' niedokrwistoĞci niedoborowe, po uzyskaniu leczeniem Iarmakologicznym
normalizacji parametrów morIologii krwi obwodowej:
- D50 – niedokrwistoĞü z niedoboru Īelaza,
- D51 – niedokrwistoĞü z niedoboru witaminy % (w okresie remisji),
- D52 – niedokrwistoĞü z niedoboru kwasu Ioliowego,
- D53 – inne niedokrwistoĞci z niedoborów pokarmowych,
b) D83 – pospolity zmienny niedobór odpornoĞci
6]F]HJyáRZHSU]HFLZZVND]DQLD
1) C81 – C96 – nowotwory záoĞliwe tkanki limIatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych
przed upáywem  lat od zakoĔczenia leczenia operacyjnego, chemioterapii lub radioterapii
2) D45 – czerwienica prawdziwa;
3) D46 – inne zespoáy mielodysplastyczne
4) D62 – ostra niedokrwistoĞü pokrwotoczna
5) D63 – niedokrwistoĞci w przebiegu chorób nowotworowych
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6) D65 – rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe (zespóá odwáóknienia)
) inne zaburzenia krzepniĊcia:
a) D66* – dziedziczny niedobór czynnika 9,,,,
b) D68.1* – dziedziczny niedobór czynnika ,;,
c) D68.2* – dziedziczny niedobór innych czynników krzepniĊcia,
d) D68.3 – skazy krwotoczne zaleĪne od obecnoĞci krąĪących antykoagulantów,
e) D68.4* – nabyty niedobór czynników krzepniĊcia (w przebiegu chorób wątroby lub
niedoboru witaminy K);
8) D70 – agranulocytoza (neutropenia) poniĪej , *l (ȝl)
9) D72.8 – limIopenia poniĪej , *l (ȝl)
) ciĊĪkie niedokrwistoĞci z objawami ogólnoustrojowymi (tachykardią, bólami
zamostkowymi, niskim ciĞnieniem tĊtniczym krwi)
;9,,&KRURE\RNDLSU]\GDWNyZRND

6]F]HJyáRZHZVND]DQLD
Sanatorium:
1) H49 – zez poraĪenny, po urazach, bez innych powikáaĔ pourazowych
2) H50 – stany po operacji korygującej zeza u dzieci.

3rzeciwwskazaniem do leczenia uzdrowiskowego są wymienione choroby do czasu opanowania zaburzeĔ
krzepniĊcia i ustalenia leczenia zapewniającego homeostazĊ .
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6]F]HJyáRZHZVND]DQLD
1) szpital:
a) S12 – QDVWĊSVWZD]áDPDĔZREUĊELH szyi,
b) S14 – VWDQ\SRXUD]DFKQHUZyZOXEUG]HQLDNUĊJRZHJRRGFLQNDV]\MQHJRNUĊJRVáXSDZ
RNUHVLH GR  PLHVLĊF\ RG ]DNRĔF]HQLD OHF]HQLD V]SLWDOQHJR OXE Z SU]\SDGNX
XWU]\PXMąF\FKVLĊGHILF\WyZQHXURORJLF]Q\FK
c) S22 – VWDQ\SR]DáDPDQLXĪHEHUPRVWNDOXERGFLQNDSLHUVLRZHJRNUĊJRVáXSDZRNUHVLH
GRPLHVLĊF\RG]DNRĔF]HQLDOHF]HQLD]DFKRZDZF]HJROXERSHUDF\MQHJR
d) S24 – VWDQ\SRXUD]LHQHUZyZLUG]HQLDNUĊJRZHJRRGFLQNDSLHUVLRZHJRNUĊJRVáXSDZ
RNUHVLH GR  PLHVLĊF\ RG ]DNRĔF]HQLD OHF]HQLD V]SLWDOnego lub w przypadku
XWU]\PXMąF\FKVLĊGHILF\WyZQHXURORJLF]Q\FK
e) S32 – VWDQ\SR]áDPDQLXRGFLQNDOĊGĨZLRZHJRNUĊJRVáXSDOXEPLHGQLF\ZRNUHVLHGR
PLHVLĊF\ RG ]DNRĔF]HQLD OHF]HQLD V]SLWDOQHJR OXE Z SU]\SDGNX XWU]\PXMąF\FK VLĊ
GHILF\WyZQHXURORJLF]Q\ch,
I 6– VWDQ\SR]áDPDQLXNRĞFLXGRZHMZRNUHVLHGRPLHVLĊF\RG]DNRĔF]HQLDOHF]HQLD
szpitalnego,
g) S82 – VWDQ\ SR ]áDPDQLX SRGXG]LD áąF]QLH ]H VWDZHP VNRNRZ\P Z RNUHVLH GR 
PLHVLĊF\RG]DNRĔF]HQLDOHF]HQLDV]SLWDOQHJR
h) T02 – stany po przeb\W\FK]áDPDQLDFKREHMPXMąF\FKOLF]QHRNROLFHFLDáDZRNUHVLHGR
PLHVLĊF\RG]DNRĔF]HQLDOHF]HQLDV]SLWDOQHJR
i) T08 – VWDQ\SR]áDPDQLXNUĊJRVáXSDSR]LRPQLHRNUHĞORQ\ZRNUHVLHGRPLHVLĊF\RG
]DNRĔF]HQLDOHF]HQLDV]SLWDOQHJR
j) T09 – QDVWĊSVWZDLQQ\FKXUD]yZNUĊJRVáXSDOXEWXáRZLDSR]LRPQLHRNUHĞORQ\ZRNUHVLH
GRPLHVLĊF\RG]DNRĔF]HQLDOHF]HQLDV]SLWDOQHJR
k) T91 – QDVWĊSVWZD XUD]yZ V]\L OXE WXáRZLD Z RNUHVLH GR  PLHVLĊF\ RG ]DNRĔF]HQLD
OHF]HQLD V]SLWDOQHJR OXE SU]\ XWU]\PXMąF\FK VLĊ GHILF\WDFK QHXURORJLF]Q\FK
RJUDQLF]DMąF\FKVSUDZQRĞüUXFKRZąSDFMHQWD
l) T93 – QDVWĊSVWZDXUD]yZNRĔF]\Q\GROQHM ]QDF]QLHXWUXGQLDMąFHSRUXV]DQLHVLĊ 
2) sanatorium:
a) S13 – VWDQ\ SR ]ZLFKQLĊFLX VNUĊFHQLX OXE QDGHUZDQLX VWDZyZ ZLĊ]DGHá QD SR]LRPLH
szyi ] XWU]\PXMąF\PL VLĊ OXE QDZUDFDMąF\PL GROHJOLZRĞFLDPL EyORZ\PL OXE GHILF\WDPL
neurologicznymi,
b) S23 – VWDQ\ SR ]ZLFKQLĊFLX VNUĊFHQLX OXE QDGHUZDQLX VWDZyZ L ZLĊ]DGHá NODWNL
piersiowej,
c) S33 – VWDQ\ SR ]ZLFKQLĊFLX VNUĊFHQLX OXE QDGHUZDQLX VWDZyZ L ZLĊ]DGHá RGFLQND
OĊGĨZLRZHJRNUĊJRVáXSDOXEPLHGQLF\
d) S42 – VWDQ\SR]áDPDQLXEDUNXOXEUDPLHQLDZRNUHVLHGRPLHVLĊF\RG]DNRĔF]HQLD
OHF]HQLD OXE Z SU]\SDGNX XWU]\PXMąF\FK VLĊ GROHJOLZRĞFL EyORZ\FK OXE GHILF\WyZ
neurologicznych,
e) S43 – stany po zwLFKQLĊFLX VNUĊFHQLX L QDGHUZDQLX VWDZyZ L ZLĊ]DGHá REUĊF]\
EDUNRZHM Z RNUHVLH GR  PLHVLĊF\ RG ]DNRĔF]HQLD OHF]HQLD OXE Z SU]\SDGNX
XWU]\PXMąF\FKVLĊGROHJOLZRĞFLEyORZ\FKOXEGHILF\WyZQHXURORJLF]Q\FK
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I 6– stany po urazie nerwów barku lub ramienia,
g) S46 – stany po urazie miĊĞnia ĞFiĊJna na poziomie barku lub ramienia
h) S52 – stany po záamaniu przeGramienia
i) S53 – stany po zwiFKniĊFiu skrĊFeniu lub naGerwaniu stawów i wiĊzaGeá stawu
áokFioweJo
j) S54 – stany po urazie nerwów na poziomie przedramienia,
k) S62 – stany po záamaniu na poziomie naGJarstka lub rĊki
l) S63 – stany po zwiFKniĊFiu skrĊFeniu lub naGerwaniu stawów i wiĊzaGeá na poziomie
naGJarstka i rĊki
m) S64 – stany po urazie nerwów na poziomie naGJarstka lub rĊki
n) S73 – stany po zwiFKniĊFiu skrĊFeniu lub naGerwaniu stawów i wiĊzaGeá bioGra
o) S74 – stany po urazie nerwów na poziomie bioGra lub uGa
p) S83 – stany po zwiFKniĊFiu skrĊFeniu lub naGerwaniu stawów i wiĊzaGeá kolana
q) S84 – stany po urazie nerwów na poziomie podudzia,
r) S86 – stany po urazie miĊĞnia i ĞFiĊJna na poziomie poGuGzia
s) S92 – stany po záamaniu stopy bez stawu skokoweJo
t) S93 – stany po zwiFKniĊFiu skrĊFeniu i naGerwaniu stawów i wiĊzaGeá stawu skokoweJo
lub stopy,
u) S94 – stany po urazie nerwów na poziomie kostki lub stopy
w) T92 – nastĊpstwa urazów koĔFzyny JórneM
6]F]HJyáRZHSU]HFLZZVND]DQLD
1) C40, C41 – nowotwory záoĞliwe koĞFi i FKrząstki stawoweM w okresie Go  miesiĊFy oG
zakoĔFzenia leFzenia operaFyMneJo FKemioterapii lub raGioterapii wymienionych
nowotworów;
2) M84, T10, T12 – stany po záamaniaFK koĞFi koĔFzyn z opóĨnionym zrostem stawem
rzekomym lub powikáane zapaleniem koĞFi i szpiku;
3) M86 – zapalenie koĞFi i szpiku kostneJo z oGFzynem oJólnym i Fzynnymi przetokami;
4) M99 – stany po zabieJaFK operaFyMnyFK ortopeGyFznyFK z FaákowiFie upoĞleGzoną
zGolnoĞFią Go samoobsáuJi;
5) T09 – stany po urazaFK krĊJosáupa z obMawami tetrapleJii lub powikáane z oGleĪynami lub
niezGolnoĞFią Go samoobsáuJi

,,&KRURE\XNáDGXQHUZRZHJR QHXURORJLD 

6]F]HJyáRZHZVND]DQLD
Szpital:
1) G35 – stwarGnienie rozsiane w okresie zaawansowanym z zaFKowaną poGstawową
samoobsáuJą;
2) G37 – FKoroby GemielinizaFyMne oĞroGkoweJo ukáaGu nerwoweJo inne niĪ wskazana w
pkt 1;
3) G54 – zaburzenia korzeni rdzeniowyFK i splotów nerwowyFK;
4) G55 – uFisk korzeni nerwów rGzeniowyFK i splotów nerwowyFK w FKorobaFK
VNODV\ILNRZDQ\FKJG]LHLQG]LHM
5) G70 – miastenia FiĊĪka rzekomoporaĨna i inne zaburzenia nerwowo-miĊĞniowe;
6) G81 – poraĪenie poáowiFze;
7) G82 – poraĪenie koĔFzyn GolnyFK i poraĪenie FzterokoĔFzynowe;
8) G83 – inne zespoáy poraĪenne
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6]F]HJyáRZHSU]HFLZZVND]DQLD
1) I64 – stany po uGaraFK mózJowyFK z utrwalonymi nieGowáaGami z aIazMą sensoryFzną lub
motoryFzną zespoáem psyFKoorJaniFznym oraz z peáną niepeánosprawnoĞFią;
2) G40 – paGaFzka z FzĊsto powtarzaMąFymi siĊ napaGami MeGen raz w miesiąFu lub FzĊĞFieM ;
3) G35 – stwarGnienie rozsiane w okresie ostreJo rzutu lub z FzĊsto powtarzaMąFymi siĊ
rzutami;
4) G55 – Faákowite wypaGniĊFie MąGra Jalaretowatego i inne stany chorobowe ze wskazaniem
do operacji;
5) I64 – stany po uGaraFK mózJowyFK z utrwalonymi nieGowáaGami z aIazMą sensoryFzną lub
motoryFzną zespoáem psyFKoorJaniFznym oraz z peáną niepeánosprawnoĞFią;
6) T09 – stany po urazaFK krĊJosáupa z obMawami tetrapleJii powikáane z oGleĪynami lub
niezGolnoĞFią Go samoobsáuJi;
7) T90, G09, T81 – stany pourazowe pozapalne lub pooperaFyMne mózJu rGzenia i inne
FKoroby neuroloJiFzne z GysIunkFMą ruFKową uniemoĪliwiaMąFą poGstawową samoobsáuJĊ
,,,&KRURE\UHXPDWRORJLF]QH UHXPDWRORJLD 

6]F]HJyáRZHZVND]DQLD
1) szpital:
a) M05, M06 – reumatoiGalne zapalenie stawów w staGium zaawansowanym
b) M07 – artropatie zaawansowane towarzysząFe áuszFzyFy lub FKorobom Melit
c) M08 – máoGzieĔFze zapalenie stawów
d) M16 – zaawansowana FKoroba zwyroGnieniowa stawów bioGrowyFK
e) M17 – zaawansowana FKoroba zwyroGnieniowa stawów kolanowyFK
I 0– zesztywniaMąFe zapalenie stawów krĊJosáupa;
2) sanatorium:
a) M05, M06 – reumatoidalne zapalenie stawów
b) M08 – máoGzieĔFze zapalenie stawów
c) M15 – zwyrodnienia wielostanowe,
d) M16 – FKoroba zwyroGnieniowa stawów bioGrowyFK
e) M17 – FKoroba zwyroGnieniowa stawów kolanowyFK
I 0– wewnĊtrzne uszkoGzenia stawu kolanoweJo
g) M32 – toFzeĔ rumieniowaty ukáaGowy
h) M34 – twarGzina ukáaGowa
i) M41 – boFzne skrzywienie krĊJosáupa maáeJo albo ĞreGnieJo stopnia GotyFzy GzieFi Go
 roku ĪyFia 
j) M50 – FKoroby krĊJów szyMnyFK
k) M51 – inne FKoroby krąĪka miĊGzykrĊJoweJo
l) M75 – uszkodzenia barku,
m) M80 – osteoporoza ze záamaniem patoloJiFznym
n) M81 – osteoporoza bez záamania patoloJiFzneJo
o) M95 – inne nabyte znieksztaáFenia ukáaGu miĊĞniowo-NRVWQHJRQLHVNODV\ILNRZDQHJG]LH
indziej.
6]F]HJyáRZHSU]HFLZZVND]DQLD
1) M06, M05 – reumatoiGalne zapalenie stawów w ,9 stopniu sprawnoĞFi FzynnoĞFioweM
unieruFKomienie w áóĪku ;
2) M06, M05 – zaostrzenie stanu zapalnego w reumatoidalnym zapaleniu stawów z odczynem
ogólnym stany gorączkowe ĞwieĪe wysiĊki duĪe obrzĊki stawowe ;
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3) M06, M05, M14, M45 – RJUDQLF]HQLH IXQNFML UXFKRZ\FK Z SU]HELHJX reumatoidalnego
zapalenia stawów zesztywniaMącego zapalenia stawów krĊgosáupa i innycK artropatii
uniemoĪliwiaMące podstawową samoobsáugĊ;
4) M06, M05, M14 – zaawansowane zmiany narządowe w przebiegu scKorzeĔ
reumatoidalnych;
5) M30 – M36 – ukáadowe cKoroby tkanki áączneM w Iazie ostreM cKoroby;
6) M13, M89 – inIekcyMne zapalenie koĞci lub stawów w Iazie ostreM cKoroby;
7) M96 – stany w przebiegu cKorób reumatycznycK wymagaMące pilneM interwencMi
chirurgicznej lub ortopedycznej.
,9&KRURE\NDUGLRORJLF]QHLQDGFLĞQLHQLH NDUGLRORJLD 

6]F]HJyáRZHZVND]DQLD
1) szpital:
a) I21 – póĨna reKabilitacMa po przebytym ostrym zawale serca
b) I97 – póĨna reKabilitacMa po operacMacK naczyĔ wieĔcowycK tĊtniaka aorty, wad
zastawkowych serca,
c) Z95 – póĨna reKabilitacMa po przeszczepie serca;
2) sanatorium:
a) I10 – samoistne nadciĞnienie tĊtnicze
b) I11 – cKoroba nadciĞnieniowa z zaMĊciem serca
c) I25 – przewlekáa cKoroba niedokrwienna serca wg klasyIikacji CCS I albo II okres).
6]F]HJyáRZHSU]HFLZZVND]DQLD
1) I11 – nadciĞnienie tĊtnicze ,,, stopnia nienormowane Iarmakologicznie z cKwieMnym
przebiegiem oraz co naMmnieM dwoma czynnikami ryzyka powikáaĔ sercowo-naczyniowych;
2) I11 – nadciĞnienie tĊtnicze záoĞliwe;
3) I21 – ostry zawaá serca w tym stany po upáywie  dni od przebycia zawaáu z upoĞledzoną
IrakcMą wyrzutową leweM komory /9()   bez zabezpieczenia kardiowerteremGHILEU\ODWRUHP ,&' 
4) I24 – niestabilna cKoroba wieĔcowa;
5) I25 – przewlekáa cKoroba niedokrwienna serca wg klasyIikacMi &&6 ,,, albo ,9 okres;
6) I27 – nadciĞnienie páucne duĪego stopnia;
7) I38, I30 – ostre zapalenie wsierdzia lub osierdzia;
8) I42 – kardiomiopatia przerostowa albo roztrzeniowa w klasie niewydolnoĞci serca III albo
,9 wedáug 1<+$;
9) I44 – zespóá cKorego wĊzáa zatokowego blok przedsionkowo-komorowy III stopnia, blok
tróMwiązkowy blok przedsionkowo-komorowy II stopnia typu Mobitz, blok przedsionkowokomorowy II stopnia 2:1 – w przypadku braku usuwalnej przyczyny bloku i bez
zabezpieczenia ukáadem stymuluMącym serca;
10) I47 – czĊstoskurcze utrwalone lub czĊste napady czĊstoskurczu w wywiadzie;
11) I48 – napadowe migotanie przedsionków z towarzyszącym zespoáem :3: lub
obecnoĞcią dodatkoweM drogi przewodząceM przy braku skutecznego leczenia ablacMą ;
12) I48 – napadowe migotanie przedsionków u cKorycK bez dodatkoweM drogi przewodzenia
z nawrotami arytmii w ciągu ostatnicK  miesiĊcy;
13) I49 – záoĞliwe komorowe zaburzenia rytmu serca w wywiadzie przy braku usuwalnej ich
przyczyny (zaburzenia elektrolitowe, tyreotoksykoza i inne), bez zabezpieczenia
kardiowerterem-GHILEU\ODWRUHP ,&' 
14) I50 – niewydolnoĞü serca w klasie niewydolnoĞci serca ,,, albo,9 wedáug 1<+$;
15) I71 – tĊtniak rozwarstwiaMący aorty;
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16) I72 – tĊtniak serca;
17) I82 – ostre powikáania zatorowo-zakrzepowe;
18) Q24 – wady serca w klasie niewydolnoĞci serca ,,, albo ,9 wedáug 1<+$ lub ze
záoĞliwymi zaburzeniami rytmu serca
9&KRURE\GROQ\FKGUyJRGGHFKRZ\FK SXOPRQRORJLD 

6]F]HJyáRZHZVND]DQLD
Sanatorium:
1) J44 – inna przewlekáa zaporowa cKoroba páucna;
2) J45 – dychawica oskrzelowa.
6]F]HJyáRZHSU]HFLZZVND]DQLD
1) A15 – gruĨlica páuc lub opáucneM w okresie aktywnym;
2) C34 – C39 – nowotwory záoĞliwe w okresie do  miesiĊcy od zakoĔczenia leczenia
operacyjnego, chemioterapii lub radioterapii;
3) I27 – peánoobMawowa niewydolnoĞü oddecKowa lub oddecKowo-krąĪeniowa;
4) J12 – J18, J20 – J22 – ostre zapalenie oskrzeli páuc lub opáucneM;
5) J45 – dycKawica oskrzelowa o ciĊĪkim przebiegu, ze stanami astmatycznymi w
wywiadzie;
6) J47, A15 – rozstrzenie oskrzeli na tle gruĨliczym;
7) R04 – krwawienie lub krwotoki z górnycK dróg oddecKowycK oraz stany po krwotokacK
páucnycK

