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Przypadki przedłużonego pobytu spowodowane problemami socjalnymi 

 

Z75 Niedostępność innych placówek medycznych świadczących opiekę  

Z75.0 Niedostępność usług medycznych w domu  

Z75.1 Osoba oczekująca na przyjęcie do odpowiedniej placówki gdzie indziej  

Z75.2 Inne okresy oczekiwania na badania i leczenie  

Z75.3 Niedostępność placówek medycznych  

Z75.4 Niedostępność innych form opieki  

Z75.8 Inne problemy związane z opieką medyczną i innymi formami opieki zdrowotnej  

Z75.9 nieokreślone problemy związane z placówkami medycznymi świadczącymi opiekę  

 Z74 Problemy związane z zależnością od opiekuna  

Z74.2 Potrzeba pomocy w domu, której nie jest zdolny udzielić inny domownik  

Z74.3 Potrzeba stałego nadzoru  

Z74.8 Inne problemy związane z zależnością od opiekuna  

Z74.9 Problemy związane z zależnością od opiekuna, nie określone  

 Z59 Problemy związane z zamieszkaniem i warunkami ekonomicznymi  

Z59.0 Bezdomność  

Z59.1 Złe warunki mieszkaniowe  

Z59.2 Niezgoda z sąsiadami, lokatorami i właścicielami  

Z59.3 Problemy związane z przebywaniem w miejscach zamieszkania zbiorowego  

Z59.7 Niewystarczające zabezpieczenie socjalne i wsparcie opieki społecznej  

Z59.8 Inne problemy związane z warunkami mieszkaniowymi i okolicznościami ekonomicznymi  

Z59.9 Problemy związane z warunkami mieszkaniowymi i okolicznościami ekonomicznymi, nie określone  

 
Przypadki dyskwalifikacji do zabiegu 

 

Z53 osoby stykające się ze służbą zdrowia dla specjalnych zabiegów bez ich wykonania  

Z53.0 zabiegi niewykonane z powodu przeciwwskazań  

Z53.1 Zabiegi niewykonane z powodu decyzji pacjenta wynikającej z wiary lub nacisku grupowego  

Z53.2 Zabiegi niewykonane z powodu decyzji pacjenta wynikającej z innych nieokreślonych przyczyn  

Z53.8 Zabiegi niewykonane z innych przyczyn  

Z53.9 Zabiegi niewykonane z przyczyn nie określonych  
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Powikłania w trakcie i po zabiegach chirurgicznych 

 

T81 Powikłania po zabiegach niesklasyfikowane gdzie indziej  

T81.0 Krwotok i krwiak wikłający zabieg, niesklasyfikowany gdzie indziej  
T81.1 Wstrząs w trakcie lub po, będący wynikiem zabiegu, niesklasyfikowany gdzie indziej (w tym zapaść, wstrząs 

hipowolemiczny lub septyczny) i wstrząs pooperacyjny 

T81.2 Przypadkowe przebicie lub rozdarcie podczas zabiegu: naczynia krwionośnego, nerwu, narządu 
T81.3 Rozerwanie rany operacyjnej, niesklasyfikowane gdzie indziej (w tym pęknięcie i rozejście się rany) 
 
T81.4 Zakażenie po zabiegu, niesklasyfikowane gdzie indziej  (w tym pozabiegowy ropień wewnątrzbrzuszny, 

podprzeponowy, rany i szwu. Obejmuje też posocznicę w wyniku zabiegu   
 
T81.5 Ciało obce pozostawione przypadkowo w jamie ciała lub ranie operacyjnej po zabiegu (w tym zrosty, 

niedrożność, przedziurawienie) 
 
T81.6 Ostry odczyn na ciało obce przypadkowo pozostawione w czasie zabiegu (w tym zapalenie otrzewnej 

asptyczne, chemiczne) 
T81.7 Powikłania naczyniowe po zabiegu, niesklasyfikowane gdzie indziej (w tym zator powietrzny) 
 
T81.8 Inne powikłania zabiegów, niesklasyfikowane gdzie indziej (w tym powikłanie po inhalacji, odma podskórna, 

przetoka utrzymująca się przetoka pooperacyjna 

T81.9 Nieokreślone powikłanie zabiegu  

 E89 Zaburzenia wydzielania wewnętrznego i metaboliczne po zabiegach, gdzie indziej niesklasyfikowane  

E89.0 Niedoczynność tarczycy po zabiegach  

E89.1 Hipoinsulinemia po zabiegach  

E89.2 Niedoczynność przytarczyc po zabiegach  

E89.3 Niedoczynność przysadki po zabiegach  

E89.4 Niedoczynność jajników po zabiegach  

E89.5 Niedoczynność jąder po zabiegach  

E89.6 Niedoczynność kory (rdzenia) nadnerczy po zabiegach  

E89.8 Inne zaburzenia wydzielania wewnętrznego i metaboliczne  

E89.9 Zaburzenia wydzielania wewnętrznego i metaboliczne, nie określone 

 I97 Pozabiegowe zaburzenia funkcji układu krążenia, niesklasyfikowane gdzie indziej  

I97.0 Zespół po kardiotomii  

I97.1 Inne zaburzenia czynności układu krążenia po operacjach serca  

I97.2 Zespół obrzęku chłonnego po usunięciu sutka  

I97.8 Inne pozabiegowe zaburzenia funkcji układu krążenia, niesklasyfikowane gdzie indziej  

I97.9 Pozabiegowe zaburzenia funkcji układu krążenia, nie określone  

 G97 Zaburzenia pozabiegowe układu nerwowego niesklasyfikowane gdzie indziej  

G97.0 Wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego z nakłucia lędźwiowego  

G97.1 Inne odczyny po nakłuciu lędźwiowym  

G97.2 Wewnątrzczaszkowe podciśnienie następujące po przetoce komorowej  

G97.8 Inne pozabiegowe zaburzenia układu nerwowego, nie określone  

G97.9 Zaburzenia pozabiegowe układu nerwowego, nie określone  
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Powikłania w zabiegach chirurgicznych cd.. 

 

J95 Chirurgiczne (pozabiegowe) zaburzenia układu oddechowego niesklasyfikowane gdzie indziej  
J95.0 Nieprawidłowa czynność  w wynilku tracheostomii (w tym krwotok, niedrożność dróg oddechowych, 

posocznica, przetoka tchawiczo-przełykowa 

J95.1 Ostra niewydolność płucna w następstwie zabiegu chirurgicznego na klatce piersiowej  

J95.2 Ostra niewydolność płucna w następstwie zabiegu chirurgicznego poza klatką piersiową  

J95.3 Przewlekła niewydolność płucna w następstwie zabiegu chirurgicznego  

J95.4 Zespół mendelsona  

J95.5 Chirurgiczne podgłośniowe zwężenie (krtani)  

J95.8 Inne chirurgiczne (pozabiegowe) zaburzenia układu oddechowego  

J95.9 Chirurgiczne (pozabiegowe) zaburzenie układu oddechowego, nie określone  

 K91 Pooperacyjne zaburzenia układu pokarmowego niesklasyfikowane gdzie indziej  

K91.0 Wymioty spowodowane zabiegami chirurgicznymi żołądkowo-jelitowymi  

K91.1 Zespoły po zabiegach chirurgicznych żołądka  

K91.2 Nieprawidłowe wchłanianie po zabiegach chirurgicznych niesklasyfikowane gdzie indziej  

K91.3 Pooperacyjna niedrożność jelitowa  

K91.4 Nieprawidłowa czynność zespoleń okrężniczych lub jelitowych (kolostomii, enterostomii)  

K91.5 Zespół po usunięciu pęcherzyka żółciowego  

K91.8 Inne pooperacyjne zaburzenia układu pokarmowego niesklasyfikowane gdzie indziej  

K91.9 Pooperacyjne zaburzenia układu pokarmowego, nie określone  

 M96 Zaburzenia układu mięśniowo-kostnego niesklasyfikowane gdzie indziej  

M96.0 Staw rzekomy po unieruchomieniu operacyjnym stawu  

M96.1 Zespół polaminektomijny, nie klasyfikowany gdzie indziej  

M96.2 Popromienna kifoza  

M96.3 Kifoza po zabiegu laminektomii  

M96.4 Lordoza po zabiegu operacyjnym  

M96.5 Popromienna skolioza  

M96.6 Złamanie kości w wyniku zastosowania implantu ortopedycznego, protezy stawu, płytki kostnej  

M96.8 Inne zaburzenia układu mięśniowo-kostnego po zabiegach operacyjnych  

M96.9 Zaburzenia układu mięśniowo-kostnego po zabiegach operacyjnych, nie określone  

 N99 Pozabiegowe zaburzenie układu moczowo-płciowego niesklasyfikowane gdzie indziej  

N99.0 pozabiegowa niewydolność nerek  

N99.1 pozabiegowe zwężenie cewki moczowej  

N99.2 pooperacyjne zrosty pochwowe  

N99.3 wypadanie sklepienia pochwy po usunięciu macicy  

N99.4 pozabiegowe zrosty otrzewnej miednicy  

N99.5 nieprawidłowa czynność cewki moczowej  

N99.8 inne pozabiegowe schorzenia układu moczowo-płciowego  

N99.9 pozabiegowe zaburzenie układu moczowo-płciowego, nie określone  
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Powikłania w położnictwie 

 O74 Powikłania znieczulenia w trakcie czynności porodowej i porodu  

O74.0 zachłystowe zapalenie płuc wywołane przez znieczulenie w trakcie czynności porodowej i porodu  

O74.1 inne powikłania płucne(w tym odma) znieczulenia w trakcie czynności porodowej i porodu  

O74.2 powikłania sercowe(zatrzymanie akcji serca, niewydolność krążenia) znieczulenia w trakcie porodu  
O74.3 powikłania ze strony ośrodkowego układu nerwowego (w tym niedotlenienie) w trakcie czynności 

porodowej i porodu 

O74.4 reakcje toksyczne na znieczulenie miejscowe w trakcie czynności porodowej i porodu  

O74.5 ból głowy wywołany przez znieczulenie dokanałowe i nadoponowe w trakcie czynności porodowej i porodu  

O74.6 Inne powikłania znieczulenia podpajęczego i nadoponowego w trakcie czynności porodowej i porodu  

O74.7 Nieudana lub utrudniona intubacja w trakcie czynności porodowej i porodu  

O74.8 Inne powikłania znieczulenia w trakcie czynności porodowej i porodu  

O74.9 Powikłanie znieczulenia w trakcie czynności porodowej i porodu, nie określone  

 O75 Inne powikłania czynności porodowej i porodu niesklasyfikowane gdzie indziej  

O75.0 Stan zagrożenia matki w czasie czynności porodowej i porodu  

O75.1 Wstrząs w czasie lub w następstwie czynności porodowej i porodu  

O75.2 Gorączka w czasie porodu, niesklasyfikowana gdzie indziej  

O75.3 Inne zakażenia w czasie porodu (w tym posocznica) 
O75.4 Inne powikłania operacji chirurgicznych i zabiegów położniczych (w tym zatrzymananie akcji serca, 

niewydolność krążenia i niedotlenienie mózgu) 

O75.5 Opóźniony poród po przebiciu pęcherza płodowego  

O75.6 Opóźniony poród po samoistnym lub nie określonym pęknięciu pęcherza płodowego  

O75.7 Poród pochwowy po uprzednim cięciu cesarskim  

O75.8 Inne określone powikłania czynności porodowej i porodu  

O75.9 Powikłanie czynności porodowej i porodu, nie określone  

 P96.5 Powikłania zabiegów wewnątrzmacicznych, niesklasyfikowane gdzie indziej  
 


