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Załącznik nr 3 – Lista rozpoznań wg ICD-10 kwalifikująca do kompleksowej 

rehabilitacji pediatrycznej  
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1. Lista rozpoznań uprawniających do świadczeń kompleksowej rehabilitacji 
stacjonarnej pediatrycznej -  dzieci 0-3 lata 

 

Kod ICD-10 
Nazwa rozpoznania - kompleksowa rehabilitacja stacjonarna pediatryczna-  dzieci 0-

3 lata 

F82 Specyficzne zaburzenia rozwojowe funkcji motorycznych 

G09 Następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego 

G11.0 Bezład wrodzony niepostępujący 

G11.1 Bezład móżdżkowy o wczesnym początku 

G11.9 Bezład dziedziczny, nieokreślony 

G12.0 Rdzeniowy zanik mięśni, postać dziecięca, typ I [Werdniga-Hoffmana] 

G12.1 Inne dziedziczne zaniki mięśni pochodzenia rdzeniowego 

G12.8 Inne rdzeniowe zaniki mięśni i zespoły pokrewne 

G12.9 Rdzeniowy zanik mięśni, nieokreślony 

G51.0 Obwodowe porażenie nerwu twarzowego 

G54.0 Zaburzenia splotu ramiennego 

G54.1 Zaburzenia splotu lędźwiowo-krzyżowego 

G61.0 Zespół Gullaina-Barrego 

G70.1 Toksyczne zaburzenia nerwowo-mięśniowe 

G70.2 Miastenia wrodzona i wieku rozwojowego 

G71.2 Miopatie wrodzone 

G71.3 Miopatia mitochondrialna niesklasyfikowana gdzie indziej 

G71.8 Inne pierwotne zaburzenia mięśni 

G71.9 Pierwotne zaburzenia mięśniowe, nieokreślone 

G72.4 Miopatia zapalna niesklasyfikowana gdzie indziej 

G72.8 Inne określone miopatie 

G73.7 Miopatia w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej 

G80.0 Kurczowe porażenie mózgowe 

G80.1 Kurczowe porażenie obustronne 

G80.2 Dziecięce porażenie połowicze 

G80.3 Dyskinetyczne mózgowe porażenie dziecięce 

G80.4 Ataktyczne mózgowe porażenie dziecięce 

G80.8 Inne dziecięce porażenie mózgowe 

G80.9 Dziecięce porażenie mózgowe, nie określone 

G81.0 Wiotkie porażenie połowicze 

G81.1 Spastyczne porażenie połowicze 

G81.9 Porażenie połowicze, nieokreślone 
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Kod ICD-10 
Nazwa rozpoznania - kompleksowa rehabilitacja stacjonarna pediatryczna-  dzieci 0-

3 lata 

G82.0 Wiotkie porażenie kończyn dolnych 

G82.1 Spastyczne porażenie kończyn dolnych 

G82.2 Porażenie kończyn dolnych, nieokreślone 

G82.3 Wiotkie porażenie czterokończynowe 

G82.4 Spastyczne porażenie czterokończynowe 

G82.5 Porażenie czterokończynowe, nieokreślone 

G83.0 Porażenie obustronne kończyn górnych 

G83.1 Porażenie jednej kończyny dolnej 

G83.2 Porażenie jednej kończyny górnej 

G83.3 Porażenie jednej kończyny, nieokreślone 

G83.8 Inne określone zespoły porażenne 

G83.9 Zespół porażenny, nieokreślony 

G93.1 Uszkodzenie mózgu z niedotlenienia niesklasyfikowane gdzie indziej 

G93.4 Encefalopatia, nieokreślona 

G93.7 Zespół Reye'a 

G95.0 Jamistość rdzenia kręgowego i jamistość opuszki 

G95.9 Choroba rdzenia kręgowego, nie określona 

G96.8 Inne określone zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego 

G96.9 Zaburzenie ośrodkowego układu nerwowego, nieokreślone 

I60.1 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy środkowej mózgu 

I60.2 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy łączącej przedniej 

I60.3 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy łączącej tylnej 

I60.4 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy podstawnej 

I60.5 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy kręgowej 

I60.6 Krwotok podpajęczynówkowy z innych tętnic wewnątrzczaszkowych 

I60.7 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy wewnątrzczaszkowej, nie określony 

I60.8 Inne krwotoki podpajęczynówkowe 

I60.9 Krwotok podpajęczynówkowy, nie określony 

I61.0 Krwotok mózgowy do półkul, podkorowy 

I61.1 Krwotok mózgowy do półkul, korowy 

I61.2 Krwotok mózgowy do półkul, nie określony 

I61.3 Krwotok mózgowy do pnia mózgu 

I61.4 Krwotok mózgowy do móżdżku 

I61.5 Krwotok mózgowy wewnątrzkomorowy 

I61.6 Krwotok mózgowy o mnogim umiejscowieniu 

I61.8 Inne krwotoki mózgowe 

I61.9 Krwotok mózgowy, nie określony 

I62.0 Krwotok pod oponą twardą (ostry) (nieurazowy) 

I62.9 Krwotok mózgowy (nieurazowy), nie określony 

I63.0 Zawał mózgu spowodowany przez zakrzep tętnic przedmózgowych 

I63.1 Zawał mózgu spowodowany przez zator tętnic przedmózgowych 

I63.2 
Zawał mózgu spowodowany przez nieokreśloną niedrożność lub zwężenie tętnic 

przedmózgowych 

I63.3 Zawał mózgu spowodowany przez zakrzep tętnic mózgowych 

I63.4 Zawał mózgu spowodowany przez zator tętnic mózgowych 
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Kod ICD-10 
Nazwa rozpoznania - kompleksowa rehabilitacja stacjonarna pediatryczna-  dzieci 0-

3 lata 

I63.5 
Zawał mózgu spowodowany przez nieokreśloną niedrożność lub zwężenie tętnic 

mózgowych 

I63.6 Zawał mózgu spowodowany przez zakrzep żył mózgowych, nieropny 

I63.8 Inne zawały mózgu 

I63.9 Zawał mózgu, nieokreślony 

I64 Udar mózgu, nieokreślony jako krwotoczny lub zawałowy 

I69.0 Następstwa krwotoku podpajęczynówkowego 

I69.1 Następstwa krwotoku śródmózgowego 

I69.2 Następstwa innych nieurazowych krwotoków wewnątrzczaszkowych 

I69.3 Następstwa zawału mózgu 

I69.4 Następstwa udaru mózgu, nieokreślone jako krwotoczny lub zawałowy 

I69.8 Następstwa innych i nieokreślonych chorób naczyń mózgowych 

M00.0 Gronkowcowe zapalenie jedno- lub wielostawowe 

M00.1 Pneumokokowe zapalenie jedno- lub wielostawowe 

M00.2 Paciorkowcowe zapalenia jedno- lub wielostawowe 

M00.8 Inne bakteryjne zapalenia jedno- lub wielostawowe 

M00.9 Ropne zapalenia stawów, nie określone 

M02.2 Poszczepienne zapalenie stawów 

M03.0 Pomeningokokowe zapalenie stawów (A39.8+) 

M35.7 Zespół nadmiernej ruchomości 

M41.4 Skolioza nerwowo-mięśniowa 

M43.6 Kręcz szyi 

P01.1 Stan płodu i noworodka spowodowany przedwczesnym pęknięciem pęcherza płodowego 

P01.2 Stan płodu i noworodka spowodowany małowodziem 

P01.3 Stan płodu i noworodka spowodowany wielowodziem 

P01.4 Stan płodu i noworodka spowodowany ciążą pozamaciczną 

P01.5 Stan płodu i noworodka spowodowany ciążą mnogą 

P01.7 
Stan płodu i noworodka spowodowany nieprawidłowym ułożeniem płodu przed 

rozpoczęciem czynności porodowej 

P01.8 Stan płodu i noworodka spowodowany innymi powikłaniami ciąży u matki 

P01.9 Stan płodu i noworodka spowodowany powikłaniami ciąży u matki, nie określonymi 

P02.0 Stan płodu i noworodka spowodowany łożyskiem przodującym 

P02.1 
Stan płodu i noworodka spowodowany innymi rodzajami oddzielenia łożyska i 

krwawieniami 

P02.2 
Stan płodu i noworodka spowodowany innymi i nie określonymi nieprawidłowościami 

morfologicznymi i czynnościowymi łożyska 

P02.3 Stan płodu i noworodka spowodowany zespołami przetoczenia krwi w obrębie łożyska 

P02.4 Stan płodu i noworodka spowodowany wypadnięciem pępowiny 

P02.5 Stan płodu i noworodka spowodowany innymi stanami z uciśnięciem pępowiny 

P02.6 Stan płodu i noworodka spowodowany innymi i nie określonymi stanami pępowiny 

P02.7 Stan płodu i noworodka spowodowany zapaleniem błon płodowych i łożyska 

P02.8 Stan płodu i noworodka spowodowany innymi nieprawidłowościami błon płodowych 

P02.9 Stan płodu i noworodka spowodowany nieprawidłowością błon płodowych, nie określoną 

P03.0 Stan płodu i noworodka spowodowany porodem pośladkowym i wydobyciem płodu 

P03.1 
Stan płodu i noworodka spowodowany innym nieprawidłowym przodowaniem, ułożeniem i 

niewspółmiernością podczas czynności porodowej i porodu 

P03.2 Stan płodu i noworodka spowodowany porodem kleszczowym 
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Kod ICD-10 
Nazwa rozpoznania - kompleksowa rehabilitacja stacjonarna pediatryczna-  dzieci 0-

3 lata 

P03.3 Stan płodu i noworodka spowodowany zastosowaniem próżniociągu 

P03.4 Stan płodu i noworodka spowodowany cięciem cesarskim 

P03.5 Stan płodu i noworodka spowodowany porodem nagłym 

P03.6 Stan płodu i noworodka spowodowany nieprawidłową czynnością skurczową macicy 

P03.8 
Stan płodu i noworodka spowodowany innymi określonymi powikłaniami czynności 

porodowej i porodu 

P03.9 
Stan płodu i noworodka spowodowany powikłaniem czynności porodowej i porodu, nie 

określonym 

P04.0 
Stan płodu i noworodka spowodowany znieczuleniem i środkami przeciwbólowymi 

stosowanymi u matki podczas ciąży, czynności porodowej i porodu 

P04.1 Stan płodu i noworodka spowodowany innymi lekami stosowanymi u matki 

P04.3 Stan płodu i noworodka spowodowany piciem alkoholu przez matkę 

P04.4 
Stan płodu i noworodka spowodowany przyjmowaniem leków uzależniających przez 

matkę 

P04.5 
Stan płodu i noworodka spowodowany pokarmowymi substancjami chemicznymi 

przyjmowanymi przez matkę 

P04.6 
Stan płodu i noworodka spowodowany narażeniem matki na środowiskowe substancje 

chemiczne 

P04.8 Stan płodu i noworodka spowodowany innymi szkodliwymi wpływami u matki 

P04.9 Stan płodu i noworodka spowodowany szkodliwym wpływem u matki, nie określonym 

P05.0 Niska urodzeniowa masa ciała noworodka w stosunku do wieku płodowego 

P05.1 Niskie urodzeniowe wymiary ciała noworodka w stosunku do wieku płodowego 

P05.2 
Niedożywienie (hypotrofia) płodu bez wzmianki o niskiej urodzeniowej masie ciała lub o 

niskich urodzeniowych wymiarach ciała w stosunku do wieku płodowego 

P05.9 Opóźnienie wzrastania płodu, nie określone 

P07.0 Skrajnie niska urodzeniowa masa ciała 

P07.1 Inna niska urodzeniowa masa ciała 

P07.2 Skrajne wcześniactwo 

P07.3 Inne przypadki wcześniactwa 

P08.0 Noworodek hypertroficzny 

P08.1 Inne noworodki z bardzo dużą w stosunku do wieku płodowego masą ciała 

P08.2 
Noworodek urodzony w wyliczonym terminie, nie wykazujący nadmiaru urodzeniowej 

masy ciała lub wielkości w stosunku do wieku płodowego 

P10.0 Krwotok podtwardówkowy spowodowany urazem porodowym 

P10.1 Krwawienie do mózgu spowodowane urazem porodowym 

P10.2 Krwotok dokomorowy spowodowany urazem porodowym 

P10.3 Krwotok podpajęczynówkowy spowodowany urazem porodowym 

P10.4 Rozdarcie namiotu móżdżku spowodowane urazem porodowym 

P10.8 Inne rozerwanie struktur śródczaszkowych i krwotoki spowodowane urazem porodowym 

P10.9 
Nie określone rozerwanie struktury śródczaszkowej i krwotok spowodowany urazem 

porodowym 

P11.0 Obrzęk mózgu spowodowany urazem porodowym 

P11.1 Inne określone uszkodzenie mózgu spowodowane urazem porodowym 

P11.2 Nie określone uszkodzenie mózgu spowodowane urazem porodowym 

P11.3 Uraz porodowy nerwu twarzowego 

P11.4 Uraz porodowy innych nerwów czaszkowych 

P11.5 Uraz porodowy kręgosłupa i rdzenia kręgowego 

P11.9 Uraz porodowy ośrodkowego układu nerwowego, nie określony 

P12.0 Krwiak podokostnowy spowodowany urazem porodowym 
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Kod ICD-10 
Nazwa rozpoznania - kompleksowa rehabilitacja stacjonarna pediatryczna-  dzieci 0-

3 lata 

P13.2 Uraz porodowy kości udowej 

P13.3 Uraz porodowy innych kości długich 

P13.4 Złamanie obojczyka spowodowane urazem porodowym 

P13.8 Urazy porodowe innych części kośćca 

P14.0 Porażenie Erba spowodowane urazem porodowym 

P14.1 Porażenie Klumpke spowodowane urazem porodowym 

P14.2 Porażenie nerwu przeponowego spowodowane urazem porodowym 

P14.3 Inne urazy porodowe splotu ramiennego 

P14.8 Urazy porodowe innych części obwodowego układu nerwowego 

P14.9 Uraz porodowy obwodowego układu nerwowego, nie określony 

P15.2 Uraz porodowy mięśnia mostkowo-sutkowo-obojczykowego 

P15.8 Inne określone urazy porodowe 

P15.9 Uraz porodowy, nie określony 

P20.0 Niedotlenienie wewnątrzmaciczne stwierdzone przed rozpoczęciem czynności porodowej 

P20.1 Niedotlenienie wewnątrzmaciczne stwierdzone w czasie czynności porodowej i porodu 

P20.9 Niedotlenienie wewnątrzmaciczne, nie określone 

P21.0 Ciężka zamartwica urodzeniowa 

P21.1 Umiarkowana lub średniego stopnia zamartwica urodzeniowa 

P21.9 Zamartwica urodzeniowa, nie określona 

P22.0 Zespół zaburzeń oddychania noworodka 

P22.9 Zespół zaburzeń oddychania noworodka, nie określony 

P27.1 Dysplazja oskrzelowo-płucna rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym 

P35.0 Wrodzony zespół różyczkowy 

P35.1 Wrodzone zakażenie wirusem cytomegalii 

P35.2 Wrodzone zakażenie wirusem opryszczki 

P35.8 Inne wrodzone choroby wirusowe 

P35.9 Wrodzona choroba wirusowa, nie określona 

P36.0 Posocznica noworodka wywołana przez paciorkowca grupy B 

P36.1 Posocznica noworodka wywołana przez inne i nie określone paciorkowce 

P36.2 Posocznica noworodka wywołana przez gronkowca złocistego 

P36.3 Posocznica noworodka wywołana przez inne i nie określone gronkowce 

P36.4 Posocznica noworodka wywołana przez pałeczkę okrężnicy 

P36.5 Posocznica noworodka wywołana przez beztlenowce 

P36.8 Inna posocznica bakteryjna noworodka 

P36.9 Posocznica bakteryjna noworodka, nie określona 

P37.0 Wrodzona gruźlica 

P37.1 Wrodzona toksoplazmoza 

P37.2 Wrodzona (rozsiana) listerioza 

P37.3 Wrodzona zimnica wywołana przez zarodźca malarii 

P52.0 Dokomorowy (nieurazowy) krwotok, stopnia 1, u płodu i noworodka 

P52.1 Dokomorowy (nieurazowy) krwotok, stopnia 2, u płodu i noworodka 

P52.2 Dokomorowy (nieurazowy) krwotok, stopnia 3, u płodu i noworodka 

P52.3 Nie określony dokomorowy (nieurazowy) krwotok u płodu i noworodka 

P52.4 Śródmózgowy (nieurazowy) krwotok u płodu i noworodka 

P52.5 Podpajęczynówkowy krwotok (nieurazowy) u płodu i noworodka 
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Kod ICD-10 
Nazwa rozpoznania - kompleksowa rehabilitacja stacjonarna pediatryczna-  dzieci 0-

3 lata 

P52.6 Krwotok (nieurazowy) do móżdżku i tylnego dołu czaszki u płodu i noworodka 

P52.8 Inne śródczaszkowe (nieurazowe) krwotoki u płodu i noworodka 

P52.9 Śródczaszkowy (nieurazowy) krwotok u płodu i noworodka, nie określony 

P56.0 Obrzęk uogólniony płodu spowodowany izoimmunizacją 

P56.9 Obrzęk uogólniony płodu spowodowany inną i nie określoną chorobą hemolityczną 

P57 Żółtaczka jąder podkorowych 

P57.0 Żółtaczka jąder podkorowych spowodowana izoimmunizacją 

P57.8 Inna określona żółtaczka jąder podkorowych 

P57.9 Żółtaczka jąder podkorowych o nieokreślonej przyczynie 

P59.8 Żółtaczka noworodków spowodowana innymi określonymi przyczynami 

P59.9 Żółtaczka noworodków, nie określona 

P60 Rozsiane wykrzepianie śródnaczyniowe u płodu i noworodka 

P70.0 Zespół dziecka matki chorej na cukrzycę ciężarnych 

P70.1 Zespół dziecka matki cukrzycowej 

P70.2 Cukrzyca noworodków 

P70.4 Inna hipoglikemia noworodków 

P91.0 Niedokrwienie mózgu noworodka 

P91.1 Nabyta torbiel okołokomorowa noworodka 

P91.2 Rozmiękanie istoty białej mózgu noworodka 

P91.3 Nadpobudliwość mózgowa noworodka 

P91.4 Obniżenie aktywności mózgowej noworodka 

P91.5 Śpiączka noworodka 

P91.8 Inne określone zaburzenia mózgowe noworodka 

P91.9 Zaburzenie mózgowe noworodka, nie określone 

P93 Reakcje i zatrucia wywołane przez leki stosowane u płodu i noworodka 

P94.0 Przemijająca noworodkowa miasthenia gravis 

P94.1 Wrodzone wzmożone napięcie mięśniowe 

P94.2 Wrodzone obniżone napięcie mięśniowe 

P94.8 Inne zaburzenia napięcia mięśniowego u noworodka 

P94.9 Zaburzenie napięcia mięśniowego u noworodka, nie określone 

P96 Inne stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym 

P96.3 Szerokie szwy czaszkowe u noworodka 

P96.5 Powikłania zabiegów wewnątrzmacicznych, niesklasyfikowane gdzie indziej 

P96.8 Inne określone stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym 

Q00.0 Bezmózgowie 

Q00.1 Rozszczep czaszki i kręgosłupa 

Q00.2 Rozszczep potylicy 

Q01.0 Przepuklina mózgowa czołowa 

Q01.1 Przepuklina mózgowa nosowo-czołowa 

Q01.2 Przepuklina mózgowa potyliczna 

Q01.8 Przepuklina mózgowa w innej lokalizacji 

Q01.9 Przepuklina mózgowa, nie określona 

Q02 Małogłowie 

Q03.0 Wady rozwojowe wodociągu mózgu Sylwiusza 

Q03.1 Zarośnięcie otworów Magendiego i Luschki 
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Kod ICD-10 
Nazwa rozpoznania - kompleksowa rehabilitacja stacjonarna pediatryczna-  dzieci 0-

3 lata 

Q03.8 Wodogłowie wrodzone inne 

Q03.9 Wodogłowie wrodzone, nie określone 

Q04.0 Wrodzone wady rozwojowe spoidła wielkiego 

Q04.1 Brak węchomózgowia 

Q04.2 Przodomózgowie jednokomorowe 

Q04.3 Inne wady mózgu z ubytkiem tkanek 

Q04.5 Mózg olbrzymi 

Q04.6 Wrodzone torbiele mózgu 

Q04.8 Inne określone wady rozwojowe mózgu 

Q04.9 Wrodzone wady rozwojowe mózgu, nie określone 

Q05.0 Rozszczep kręgosłupa szyjnego ze współistniejącym wodogłowiem 

Q05.1 Rozszczep kręgosłupa piersiowego ze współistniejącym wodogłowiem 

Q05.2 Rozszczep kręgosłupa lędźwiowego ze współistniejącym wodogłowiem 

Q05.3 Rozszczep kręgosłupa krzyżowego ze współistniejącym wodogłowiem 

Q05.4 Nieokreślony rozszczep kręgosłupa ze współistniejącym wodogłowiem 

Q05.5 Rozszczep kręgosłupa szyjnego bez wodogłowia 

Q05.6 Rozszczep kręgosłupa piersiowego bez wodogłowia 

Q05.7 Rozszczep kręgosłupa lędźwiowego bez wodogłowia 

Q05.8 Rozszczep kręgosłupa krzyżowego bez wodogłowia 

Q05.9 Rozszczep kręgosłupa, nie określony 

Q06.0 Brak rdzenia 

Q06.1 Niedorozwój i dysplazja rdzenia kręgowego 

Q06.2 Rozdwojenie rdzenia 

Q06.3 Inne wrodzone wady rozwojowe ogona końskiego 

Q06.4 Wodordzenie 

Q06.8 Inne określone wrodzone wady rozwojowe rdzenia kręgowego 

Q06.9 Wrodzone wady rozwojowe rdzenia kręgowego, nie określone 

Q07.0 Zespół Arnolda-Chiariego 

Q07.8 Inne określone wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego 

Q07.9 Wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego, nie określone 

Q20.0 Wspólny pień tętniczy 

Q20.1 Odejście obu dużych naczyń z prawej komory 

Q20.2 Odejście obu dużych naczyń z lewej komory 

Q20.3 Nieprawidłowe połączenia komorowo-tętnicze 

Q20.4 Odejście obu dużych naczyń serca z jednej komory 

Q20.5 Nieprawidłowe połączenia przedsionkowo-komorowe 

Q20.6 Izomeria uszek przedsionków serca 

Q20.8 Inne wrodzone wady rozwojowe jam i połączeń sercowych 

Q20.9 Wrodzona wada rozwojowa jam i połączeń sercowych, nie określona 

Q21.0 Ubytek przegrody międzykomorowej 

Q21.1 Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej 

Q21.2 Ubytek przegrody przedsionkowo-komorowej 

Q21.3 Tetralogia Fallota 

Q21.4 Ubytek przegrody aortalno-płucnej 

Q21.8 Inna wrodzona wada rozwojowa przegród serca 
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Q21.9 Wrodzona wada przegrody serca, nie określona 

Q22.0 Zarośnięcie zastawki pnia płucnego 

Q22.1 Wrodzone zwężenie zastawki pnia płucnego 

Q22.2 Wrodzona niedomykalność zastawki pnia płucnego 

Q22.3 Inne wrodzone wady rozwojowe zastawki pnia płucnego 

Q22.4 Wrodzone zwężenie zastawki trójdzielnej 

Q22.5 Choroba Ebsteina 

Q22.6 Zespół niedorozwoju prawej części serca 

Q22.8 Inne wrodzone wady rozwojowe zastawki trójdzielnej 

Q22.9 Wrodzona wada rozwojowa zastawki trójdzielnej, nie określona 

Q23.0 Wrodzone zwężenie ujścia tętniczego lewego 

Q23.1 Wrodzona niedomykalność zastawki aorty 

Q23.2 Wrodzone zwężenie zastawki mitralnej 

Q23.3 Wrodzona niedomykalność zastawki dwudzielnej 

Q23.4 Zespół niedorozwoju lewej części serca 

Q23.8 Inne wrodzone wady rozwojowe zastawki aorty i zastawki dwudzielnej 

Q23.9 Wrodzona wada zastawki aorty i zastawki dwudzielnej, nie określona 

Q24.0 Prawostronne położenie serca 

Q24.1 Serce lewostronne 

Q24.2 Serce trójprzedsionkowe 

Q24.3 Wrodzone zwężenie stożka tętniczego prawej komory 

Q24.4 Wrodzone zwężenie ujścia tętniczego lewego podzastawkowe 

Q24.5 Wada rozwojowa naczyń wieńcowych 

Q24.6 Wrodzony blok serca 

Q24.8 Inne określone wrodzone wady rozwojowe serca 

Q24.9 Wrodzona wada rozwojowa serca, nie określona 

Q25.1 Zwężenie cieśni aorty 

Q25.3 Zwężenie aorty 

Q25.4 Inne wrodzone wady rozwojowe aorty 

Q25.5 Zarośnięcie pnia płucnego 

Q25.6 Zwężenie pnia płucnego 

Q25.7 Inne wrodzone wady rozwojowe pnia płucnego 

Q25.8 Inne wrodzone wady rozwojowe dużych tętnic 

Q25.9 Wrodzona wada rozwojowa dużych tętnic, nie określona 

Q35.0 Rozszczep podniebienia twardego, obustronny 

Q35.1 Rozszczep podniebienia twardego, jednostronny 

Q35.2 Rozszczep podniebienia miękkiego, obustronny 

Q35.3 Rozszczep podniebienia miękkiego, jednostronny 

Q35.4 Rozszczep podniebienia twardego i miękkiego, obustronny 

Q35.5 Rozszczep podniebienia twardego i miękkiego, jednostronny 

Q35.6 Rozszczep podniebienia pośrodkowy 

Q35.7 Rozszczep języczka podniebienia 

Q35.8 Rozszczep podniebienia nie określony, obustronny 

Q35.9 Rozszczep podniebienia nie określony, jednostronny 

Q37.0 Rozszczep podniebienia twardego wraz z rozszczepem wargi, obustronny 
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Q37.1 Rozszczep podniebienia twardego wraz z rozszczepem wargi, jednostronny 

Q37.2 Rozszczep podniebienia miękkiego wraz z rozszczepem wargi, obustronny 

Q37.3 Rozszczep podniebienia miękkiego wraz z rozszczepem wargi, jednostronny 

Q37.8 Rozszczep podniebienia wraz z rozszczepem wargi nie określony, obustronny 

Q37.9 Rozszczep podniebienia wraz z rozszczepem wargi nie określony, jednostronny 

Q65.0 Wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, jednostronne 

Q65.1 Wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, obustronne 

Q65.2 Wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, nie określone 

Q65.3 Wrodzone nadwichnięcie stawu biodrowego, jednostronne 

Q65.4 Wrodzone nadwichnięcie stawu biodrowego, obustronne 

Q65.5 Wrodzone nadwichnięcie stawu biodrowego, nie określone 

Q66.0 Stopa końsko-szpotawa wrodzona 

Q66.1 Stopa piętowo-szpotawa wrodzona 

Q66.2 Szpotawość śródstopia wrodzona 

Q66.3 Inne wrodzone zniekształcenia szpotawe stopy 

Q66.4 Stopa piętowo-koślawa wrodzona 

Q66.5 Wrodzona stopa płaska 

Q66.6 Inne wrodzone zniekształcenia koślawe stopy 

Q66.7 Stopa wydrążona 

Q66.8 Inne wrodzone zniekształcenia stopy 

Q70.4 Palce dodatkowe ze zrostem palców 

Q70.9 Zrost palców, nie określony 

Q71.0 Wrodzony brak całkowity kończyn(y) górn(ej)(ych) 

Q71.1 Wrodzony brak ramienia i przedramienia z zachowaną dłonią 

Q71.2 Wrodzony brak przedramienia i dłoni 

Q71.3 Wrodzony brak dłoni i palców 

Q71.4 Podłużne zniekształcenie zmniejszające kości promieniowej 

Q71.5 Podłużne zniekształcenie zmniejszające kości łokciowej 

Q71.6 Ręka przypominająca szczypce homara 

Q71.8 Inne zniekształcenia zmniejszające kończyn górnych 

Q71.9 Zniekształcenie zmniejszające kończyny górnej, nie określone 

Q72.0 Wrodzony brak całkowity kończyn(y) doln(ej)(ych) 

Q72.1 Wrodzony brak uda i podudzia z zachowaną stopą 

Q72.2 Wrodzony brak podudzia i stopy 

Q72.3 Wrodzony brak stopy i palców 

Q72.4 Podłużne zniekształcenie zmniejszające kości udowej 

Q72.5 Podłużne zniekształcenie zmniejszające kości goleniowej 

Q72.6 Podłużne zniekształcenie zmniejszające kości strzałkowej 

Q72.7 Rozszczep stopy 

Q72.8 Inne zniekształcenia zmniejszające kończn(y) doln(ej)(ych) 

Q72.9 Zniekształcenie zmniejszające kończyny dolnej, nie określone 

Q73.0 Wrodzony brak kończyn(y), nie określon(ej)(ych) 

Q73.1 Wrodzony brak bliższych części kończyn(y), nie określon(ej)(ych) 

Q73.8 Inne zmniejszające zniekształcenia kończn(y), nie określon(ej)(ych) 

Q74.0 Inne wrodzone wady rozwojowe kończyn(y) górne(ej)(ych), z włączeniem obręczy 
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barkowej 

Q74.1 Wrodzone wady rozwojowe stawu kolanowego 

Q74.2 
Inne wrodzone wady rozwojowe kończyn(y) doln(ej)(ych), z włączeniem obręczy 

miednicznej 

Q74.3 Wrodzona sztywność wielostawowa 

Q74.8 Inne określone wrodzone wady rozwojowe kończyn(y) 

Q74.9 Nie określona wrodzona wada rozwojowa kończyn(y) 

Q75.0 Przedwczesne skostnienie szwów czaszkowych 

Q75.1 Dyzostoza czaszkowo-twarzowa 

Q75.3 Wielkogłowie 

Q75.4 Dyzostoza żuchwowo-twarzowa 

Q75.5 Dyzostoza oczno-żuchwowa 

Q75.8 Inne określone wrodzone wady rozwojowe kości czaszki i twarzy 

Q75.9 Wrodzona wada rozwojowa kości czaszki i twarzy, nie określona 

Q76.0 Utajony rozszczep kręgosłupa 

Q76.1 Zespół Klippel-Feila 

Q76.2 Wrodzony kręgozmyk 

Q76.3 
Wrodzone skrzywienie boczne kręgosłupa spowodowane wrodzoną wadą rozwojową 

kości 

Q76.4 Inne wrodzone wady rozwojowe kręgosłupa nie związane ze skrzywieniem bocznym 

Q76.6 Inne wrodzone wady rozwojowe żeber 

Q76.7 Wrodzona wada rozwojowa mostka 

Q76.8 Inne wrodzone wady rozwojowe klatki piersiowej kostnej 

Q76.9 Wrodzona wada rozwojowa klatki piersiowej kostnej, nie określona 

Q77.3 Chondrodysplazja punktowa 

Q77.4 Achondroplazja 

Q77.5 Diastrophic dysplasia 

Q77.6 Dysplazja chondro-ektodermalna 

Q77.7 Dysplazja kręgowo-przynasadowa 

Q77.8 Inne osteochondrodysplazje z upośledzeniem wzrostu kości długich i kręgosłupa 

Q77.9 Osteochondrodysplazja z upośledzeniem wzrostu kości długich i kręgosłupa, nie określona 

Q78.0 Kostnienie niedoskonałe 

Q78.1 Uogólnione włóknisto-torbielowate zwyrodnienie kości (polyostotic fibrous dysplasia) 

Q78.3 Postępująca sklerotyzująca dysplazja trzonów kości długich 

Q78.5 Dysplazja przynasadowa 

Q79.6 Zespół Ehlersa-Danlosa 

Q79.8 Inne wrodzone wady rozwojowe układu mięśniowo-szkieletowego 

Q79.9 Wrodzona wada rozwojowa układu mięśniowo-szkieletowego, nie określona 

Q85.0 Nerwiakowłókniakowatość niezłośliwa 

Q85.1 Stwardnienie guzowate 

Q85.8 Inne fakomatozy niesklasyfikowane gdzie indziej 

Q85.9 Fakomatoza, nie określona 

Q86.0 Płodowy zespół alkoholowy (dyzmorficzny) 

Q86.1 Płodowy zespół hydantoinowy 

Q86.2 Dyzmorfia spowodowana warfaryną 

Q86.8 Inne zespoły wrodzonych wad rozwojowych spowodowane przez znane czynniki 
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zewnętrzne 

Q87.2 Zespoły wrodzonych wad rozwojowych dotyczące głównie kończyn 

Q87.3 Zespoły wrodzonych wad rozwojowych związane z wczesnym nadmiernym rozwojem 

Q87.5 Inne zespoły wrodzonych wad rozwojowych ze zmianami szkieletowymi 

Q87.8 Inne określone zespoły wrodzonych wad rozwojowych niesklasyfikowane gdzie indziej 

Q89.7 Mnogie wrodzone wady rozwojowe niesklasyfikowane gdzie indziej 

Q89.8 Inne określone wrodzone wady rozwojowe 

Q89.9 Wady wrodzone nie określone 

Q90.0 Trisomia 21, mejotyczna nierozdzielność 

Q90.1 Trisomia 21, mozaika (mitotyczna nierozdzielność) 

Q90.2 Trisomia 21, translokacja 

Q90.9 Zespół Downa, nie określony 

Q91.1 Trisomia 18, mozaika (mitotyczna nierozdzielność) 

Q91.2 Trisomia 18, translokacja 

Q91.3 Zespół Edwardsa, nie określony 

Q91.4 Trisomia 13, mejotyczna nierozdzielność 

Q91.5 Trisomia 13, mozaika (mitotyczna nierozdzielność) 

Q91.6 Trisomia 13, translokacja 

Q91.7 Zespół Pataua, nie określony 

Q92.0 Trisomia całego chromosomu, mejotyczna nierozdzielność 

Q92.1 Trisomia całego chromosomu, mozaika (mitotyczna nierozdzielność) 

Q92.2 Trisomia duża 

Q92.3 Trisomia mała 

Q92.4 Mikroduplikacje (duplikacje widzialne tylko podczas prometafazy) 

Q92.5 Duplikacje współistniejące z innymi złożonymi przemieszczeniami 

Q92.6 Extra marker chromosomes 

Q92.7 Triploidia i poliploidia 

Q92.8 Inne określone całkowite i częściowe trisomie autosomów 

Q92.9 Trisomia całkowita lub częściowa autosomów, nie określona 

Q93.0 Monosomia całego chromosomu, mejotyczna nierozdzielność 

Q93.1 Monosomia całego chromosomu, mozaika (mitotyczna nierozdzielność) 

Q93.2 Chromosom przemieszczony z ringiem lub dicentryczny 

Q93.3 Delecja krótkiego ramienia chromosomu 4 

Q93.4 Delecja krótkiego ramienia chromosomu 5 

Q93.5 Inne delecje części chromosomów 

Q93.6 Mikrodelecje (delecje widzialne tylko podczas prometafazy) 

Q93.7 Delecje współistniejące z innymi złożonymi przekształceniami 

Q93.8 Inne delecje autosomów 

Q93.9 Delecja autosomów, nie określona 

Q95.2 Zrównoważone przemieszczenie autosomalne u nieprawidłowego osobnika 

Q95.3 
Zrównoważone przemieszczenie chromosomów płciowych/autosomów u nieprawidłowego 

osobnika 

Q95.4 Osobniczy wariant heterochromatyny 

Q95.5 Osobnicze autosomalne miejsce łamliwe 

Q95.8 Inne zrównoważone przemieszczenia materiału genetycznego i znaczniki strukturalne 
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Q95.9 Zrównoważone przemieszczenie i znacznik strukturalny, nie określone 

Q99.2 Łamliwy chromosom X 

Q99.8 Inne określone aberracje chromosomowe 

Q99.9 Aberracja chromosomowa, nie określona 

R26.0 Chód ataktyczny 

R26.1 Chód paralityczny 

R26.2 Utrudnienie poruszania się gdzie indziej niesklasyfikowane 

R26.8 Inne i nie określone zaburzenia chodu i poruszania się 

R27.0 Ataksja, nie określona 

R27.8 Inne i nie określone zaburzenia koordynacji ruchów 

R29.1 Zapalenie opon 

R29.2 Nieprawidłowe odruchy 

R29.8 
Inne i nieokreślone objawy chorobowe dotyczące układu nerwowego i mięśniowo-

kostnego 

R47.0 Dysfazja i afazja 

R47.1 Dysartria i anartria 

R62 Brak oczekiwanego prawidłowego rozwoju fizjologicznego 

R64 Kacheksja 

S04.3 Uraz nerwu trójdzielnego 

S04.5 Uraz nerwu twarzowego 

S04.8 Uraz innych nerwów czaszkowych 

S04.9 Uraz nieokreślonego nerwu czaszkowego 

S06.0 Wstrząśnienie 

S06.1 Urazowy obrzęk mózgu 

S06.2 Rozlany uraz mózgu 

S06.3 Ogniskowy uraz mózgu 

S06.4 Krwotok nadtwardówkowy 

S06.5 Urazowy krwotok podtwardówkowy 

S06.6 Urazowy krwotok podpajęczynówkowy 

S06.7 Uraz śródczaszkowy z długotrwałym okresem nieprzytomności 

S06.8 Inne urazy śródczaszkowe 

S06.9 Uraz śródczaszkowy, nie określony 

S07.0 Uraz zmiażdżeniowy twarzoczaszki 

S07.1 Uraz zmiażdżeniowy czaszki 

S07.8 Uraz zmiażdżeniowy innych części głowy 

S07.9 Uraz zmiażdżeniowy głowy, część nieokreślona 

S08.0 Oderwanie powłok głowy 

S08.1 Urazowa amputacja ucha 

S08.8 Amputacja urazowa innych części głowy 

S08.9 Amputacja urazowa nieokreślonej części głowy 

S09.0 Uraz naczyń krwionośnych głowy niesklasyfikowany gdzie indziej 

S09.7 Liczne urazy głowy 

S09.8 Inne określone urazy głowy 

S09.9 Nieokreślony uraz głowy 

S12.0 Złamanie 1 kręgu szyjnego 
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S12.1 Złamanie 2 kręgu szyjnego 

S12.2 Złamanie innego określonego kręgu szyjnego 

S12.7 Liczne złamania odcinka szyjnego kręgosłupa 

S12.9 Złamanie w obrębie szyi, część nie określona 

S13.1 Zwichnięcie kręgu odcinka szyjnego kręgosłupa 

S13.2 Zwichnięcie w innych i nieokreślonych częściach odcinka szyjnego kręgosłupa 

S13.3 Liczne zwichnięcia odcinka szyjnego kręgosłupa 

S13.4 Skręcenie i naderwanie odcinka szyjnego kręgosłupa 

S13.6 Skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł innych i nieokreślonych części szyi 

S14.0 Wstrząśnienie i obrzęk odcinka szyjnego rdzenia kręgowego 

S14.1 Inne i nieokreślone urazy odcinka szyjnego rdzenia kręgowego 

S14.2 Uraz korzeni nerwowych nerwów odcinka szyjnego rdzenia kręgowego 

S14.3 Uraz splotu ramiennego 

S14.4 Uraz obwodowych nerwów szyi 

S17 Uraz zmiażdżeniowy szyi 

S17.8 Uraz zmiażdżeniowy innych części szyi 

S17.9 Uraz zmiażdżeniowy szyi, część nieokreślona 

S18 Urazowa amputacja na poziomie szyi 

S22.0 Złamanie kręgów odcinka piersiowego kręgosłupa 

S32.0 Złamanie kręgu odcinka lędźwiowego kręgosłupa 

S32.1 Złamanie kości krzyżowej 

S32.3 Złamanie kości biodrowej 

S32.5 Złamanie kości łonowej 

S32.7 Liczne złamania odcinka lędźwiowego kręgosłupa 

S32.8 Złamanie innych i nieokreślonych części odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy 

S33.1 Zwichnięcie kręgu odcinka lędźwiowego kręgosłupa 

S33.3 Zwichnięcie innych i nieokreślonych części odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy 

S33.5 Skręcenie i naderwanie odcinka lędźwiowego kręgosłupa 

S33.7 
Skręcenie i naderwanie innych i nieokreślonych części odcinka lędźwiowego kręgosłupa i 

miednicy 

S34.0 Wstrząśnienie i obrzęk rdzenia kręgowego odcinka lędźwiowego kręgosłupa 

S34.1 Inny uraz odcinka lędźwiowego rdzenia kręgowego 

S34.2 Uraz korzeni nerwowych nerwów odcinka lędźwiowego i krzyżowego rdzenia kręgowego 

S34.4 Uraz splotu lędźwiowo-krzyżowego 

S34.6 Uraz obwodowego nerwu (nerwów) brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy 

S45.7 Uraz licznych naczyń krwionośnych na poziomie barku i ramienia 

S45.8 Uraz innych naczyń krwionośnych na poziomie barku i ramienia 

S48 Urazowa amputacja barku i ramienia 

S48.0 Urazowa amputacja w miejscu stawu ramiennego 

S48.9 Urazowa amputacja barku i ramienia, poziom nieokreślony 

S49.7 Mnogie urazy barku i ramienia 

T08.0 Złamanie kręgosłupa, poziom nieokreślony (zamknięte) 

T09.3 Uraz rdzenia kręgowego, poziom nieokreślony 

T09.4 Uraz nieokreślonego nerwu, nerwu rdzeniowego i splotu tułowia 

T13.6 Urazowa amputacja kończyny dolnej, poziom nieokreślony 
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Kod ICD-10 
Nazwa rozpoznania - kompleksowa rehabilitacja stacjonarna pediatryczna-  dzieci 0-

3 lata 

T20.2 Oparzenie termiczne II stopnia głowy i szyi 

T20.3 Oparzenie termiczne III stopnia głowy i szyi 

T20.4 Oparzenie chemiczne nieokreślonego stopnia głowy i szyi 

T20.6 Oparzenie chemiczne II stopnia głowy i szyi 

T20.7 Oparzenie chemiczne III stopnia głowy i szyi 

T21.1 Oparzenie termiczne I stopnia tułowia 

T21.2 Oparzenie termiczne II stopnia tułowia 

T21.3 Oparzenie termiczne III stopnia tułowia 

T21.5 Oparzenie chemiczne I stopnia tułowia 

T21.6 Oparzenie chemiczne II stopnia tułowia 

T21.7 Oparzenie chemiczne III stopnia tułowia 

T22.0 
Oparzenie termiczne nieokreślonego stopnia barku i kończyny górnej, z wyjątkiem 

nadgarstka i ręki 

T22.2 Oparzenie termiczne II stopnia barku i kończyny górnej z wyjątkiem nadgarstka i ręki 

T22.3 Oparzenie termiczne III stopnia barku i kończyny górnej z wyjątkiem nadgarstka i ręki 

T24.2 
Oparzenie termiczne II stopnia biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu 

skokowego i stopy 

T24.3 
Oparzenie termiczne III stopnia biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu 

skokowego i stopy 

T24.6 
Oparzenie chemiczne II stopnia biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu 

skokowego i stopy 

T24.7 
Oparzenie chemiczne III stopnia biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu 

skokowego i stopy 

T29.0 Oparzenie termiczne mnogich okolic, nieokreślonego stopnia 

T29.2 Oparzenie termiczne mnogich okolic, nie większe niż oparzenie II stopnia 

T29.3 Oparzenie termiczne mnogich okolic, przynajmniej jedno III stopnia 

T29.6 Oparzenie chemiczne mnogich okolic, nie większe niż II stopnia 

T29.7 Oparzenie chemiczne mnogich okolic, przynajmniej jedno III stopnia 

T30.0 Oparzenie termiczne nieokreślonej okolicy ciała, nieokreślonego stopnia 

T30.2 Oparzenie termiczne II stopnia, okolica ciała nieokreślona 

T30.3 Oparzenie termiczne III stopnia, okolica ciała nieokreślona 

T30.6 Oparzenie chemiczne II stopnia, okolica ciała nieokreślona 

T30.7 Oparzenie chemiczne III stopnia, okolica ciała nieokreślona 

T31.1 Oparzenie termiczne obejmujące 10-19% powierzchni ciała 

T31.2 Oparzenie termiczne obejmujące 20-29% powierzchni ciała 

T31.3 Oparzenie termiczne obejmujące 30-39% powierzchni ciała 

T31.4 Oparzenie termiczne obejmujące 40-49% powierzchni ciała 

T31.5 Oparzenie termiczne obejmujące 50-59% powierzchni ciała 

T31.6 Oparzenie termiczne obejmujące 60-69% powierzchni ciała 

T31.7 Oparzenie termiczne obejmujące 70-79% powierzchni ciała 

T31.8 Oparzenie termiczne obejmujące 80-90% powierzchni ciała 

T31.9 Oparzenie termiczne obejmujące 90% i więcej powierzchni ciała 

T32.2 Oparzenie chemiczne obejmujące 20-29% powierzchni ciała 

T32.3 Oparzenie chemiczne obejmujące 30-39% powierzchni ciała 

T32.4 Oparzenie chemiczne obejmujące 40-49% powierzchni ciała 

T32.5 Oparzenie chemiczne obejmujące 50-59% powierzchni ciała 

T32.6 Oparzenie chemiczne obejmujące 60-69% powierzchni ciała 
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Kod ICD-10 
Nazwa rozpoznania - kompleksowa rehabilitacja stacjonarna pediatryczna-  dzieci 0-

3 lata 

T32.7 Oparzenie chemiczne obejmujące 70-79% powierzchni ciała 

T32.8 Oparzenie chemiczne obejmujące 80-89% powierzchni ciała 

T32.9 Oparzenie chemiczne obejmujące 90% i więcej powierzchni ciała 

T90.5 Następstwa urazu śródczaszkowego 

T90.8 Następstwa innych określonych urazów głowy 

T91.1 Następstwa złamania kręgosłupa 

T91.3 Następstwa urazu rdzenia kręgowego 

T95.1 Następstwa oparzenia termicznego, chemicznego i odmrożeń tułowia 

2. Lista rozpoznań uprawniających do świadczeń kompleksowej rehabilitacji 
stacjonarnej pediatrycznej - dzieci 4-18 lat 

 

Kod ICD-10 
Nazwa rozpoznania – kompleksowa rehabilitacja stacjonarna pediatryczna- dzieci 4-18 

lat 

G09 Następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego 

G11.0 Bezład wrodzony niepostępujący 

G11.1 Bezład móżdżkowy o wczesnym początku 

G11.3 Bezład móżdżkowy z wadliwym systemem naprawy DNA 

G11.4 Dziedziczne kurczowe porażenie kończyn dolnych 

G11.8 Inne bezłady dziedziczne 

G11.9 Bezład dziedziczny, nieokreślony 

G12.0 Rdzeniowy zanik mięśni, postać dziecięca, typ I [Werdniga-Hoffmana] 

G12.1 Inne dziedziczne zaniki mięśni pochodzenia rdzeniowego 

G12.8 Inne rdzeniowe zaniki mięśni i zespoły pokrewne 

G12.9 Rdzeniowy zanik mięśni, nieokreślony 

G13.0 Paranowotworowa neuromiopatia i neuropatia 

G13.1 
Inne zaniki układowe pierwotnie zajmujące układ nerwowy w przebiegu chorób 

nowotworowych 

G24.1 Dystonia samoistna rodzinna 

G25.8 Inne określone zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych 

G31.8 Inne określone choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego 

G31.9 Choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego, nieokreślone 

G32.0 
Podostre złożone zwyrodnienie rdzenia kręgowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych 

gdzie indziej 

G32.8 
Inne określone zaburzenia zwyrodnieniowe układu nerwowego występujące w przebiegu 

chorób sklasyfikowanych gdzie indziej 

G35 Stwardnienie rozsiane 

G36.0 Zapalenie rdzenia i nerwów wzrokowych [zespół Devica] 

G36.8 Inne określone rozsiane procesy demielinizacje o ostrym przebiegu 

G37.3 
Ostre poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego w przebiegu choroby demielinizacyjnej 

ośrodkowego układu nerwowego 

G37.4 Podostre martwicze zapalenie rdzenia kręgowego 

G37.8 Inne określone choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego 

G51.0 Obwodowe porażenie nerwu twarzowego 

G54.0 Zaburzenia splotu ramiennego 

G54.1 Zaburzenia splotu lędźwiowo-krzyżowego 

G54.2 Zaburzenia korzeni nerwów rdzeniowych szyjnych niesklasyfikowane gdzie indziej 
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Kod ICD-10 
Nazwa rozpoznania – kompleksowa rehabilitacja stacjonarna pediatryczna- dzieci 4-18 

lat 

G54.3 Zaburzenia korzeni nerwów rdzeniowych piersiowych niesklasyfikowane gdzie indziej 

G54.4 
Zaburzenia korzeni nerwów rdzeniowych lędźwiowo-krzyżowych niesklasyfikowane gdzie 

indziej 

G54.9 Zaburzenia korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych, nieokreślone 

G55.0 
Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w przebiegu chorób 

nowotworowych (C00–D48†) 

G55.1 
Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w zaburzeniach dotyczących 

krążka międzykręgowego (M50-M51+) 

G55.2 
Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w zmianach zwyrodnieniowych 

kręgów (M47.-+) 

G55.3 
Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w przebiegu innych chorób 

kręgosłupa (M45-M46+, M48.-+,M53-M54+) 

G55.8 
Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w przebiegu innych chorób 

sklasyfikowanych gdzie indziej 

G58.7 Mnogie zapalenie pojedynczych nerwów 

G59.0 Mononeuropatia cukrzycowa (E10–E14† ze wspólnym czwartym znakiem kodu .4) 

G59.8 Inne mononeuropatie w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej 

G60.0 Dziedziczna neuropatia ruchowa i czuciowa 

G60.2 Neuropatia z towarzyszącą dziedziczną ataksją 

G60.3 Neuropatia samoistna postępująca 

G60.4 Inne neuropatie dziedziczne i samoistne 

G60.9 Neuropatia samoistna i dziedziczna, nieokreślona 

G61.0 Zespół Gullaina-Barrego 

G61.1 Neuropatia surowicza 

G61.8 Inne polineuropatie zakaźne 

G61.9 Polineuropatia zakaźna, nieokreślona 

G62.0 Polineuropatia polekowa 

G62.2 Polineuropatia spowodowana przez inne czynniki toksyczne 

G62.8 Inne określone polineuropatie 

G62.9 Polineuropatia, nieokreślona 

G63.0 
Polineuropatia w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie 

indziej 

G63.1 Polineuropatia w przebiegu chorób nowotworowych (C00-D48+) 

G63.2 Polineuropatia cukrzycowa (E10-E14+ zwykle ze wspólnym czwartym znakiem kodu 4) 

G63.3 
Polineuropatia w przebiegu innych chorób układu wewnątrzwydzielniczego i metabolicznych 

(E00-E07+, E15-E16+, E20-E34+, E70-E89+) 

G63.4 Polineuropatia w niedoborach żywieniowych (E40-E64+) 

G63.5 Polineuropatia w układowych stanach chorobowych tkanki łącznej (M30-M35+) 

G63.6 
Polineuropatia w innych zaburzeniach układu mięśniowo-szkieletowego (M00-M25+, M40-

M96+) 

G63.8 Polineuropatia w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej 

G70.0 Miastenia 

G70.1 Toksyczne zaburzenia nerwowo-mięśniowe 

G70.2 Miastenia wrodzona i wieku rozwojowego 

G70.8 Inne określone zaburzenia mięśniowo-nerwowe 

G70.9 Zaburzenia mięśniowo-nerwowe, nieokreślone 

G71.0 Dystrofia mięśniowa 

G71.1 Zaburzenia miotoniczne 

G71.2 Miopatie wrodzone 
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Kod ICD-10 
Nazwa rozpoznania – kompleksowa rehabilitacja stacjonarna pediatryczna- dzieci 4-18 

lat 

G71.3 Miopatia mitochondrialna niesklasyfikowana gdzie indziej 

G71.8 Inne pierwotne zaburzenia mięśni 

G71.9 Pierwotne zaburzenia mięśniowe, nieokreślone 

G72.4 Miopatia zapalna niesklasyfikowana gdzie indziej 

G72.8 Inne określone miopatie 

G73.5 Miopatia w przebiegu chorób układu wewnątrzwydzielniczego 

G73.6 Miopatia w przebiegu chorób metabolicznych 

G73.7 Miopatia w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej 

G80.0 Kurczowe porażenie mózgowe 

G80.1 Kurczowe porażenie obustronne 

G80.2 Dziecięce porażenie połowicze 

G80.3 Dyskinetyczne mózgowe porażenie dziecięce 

G80.4 Ataktyczne mózgowe porażenie dziecięce 

G80.8 Inne dziecięce porażenie mózgowe 

G80.9 Dziecięce porażenie mózgowe, nie określone 

G81.0 Wiotkie porażenie połowicze 

G81.1 Spastyczne porażenie połowicze 

G81.9 Porażenie połowicze, nieokreślone 

G82.0 Wiotkie porażenie kończyn dolnych 

G82.1 Spastyczne porażenie kończyn dolnych 

G82.2 Porażenie kończyn dolnych, nieokreślone 

G82.3 Wiotkie porażenie czterokończynowe 

G82.4 Spastyczne porażenie czterokończynowe 

G82.5 Porażenie czterokończynowe, nieokreślone 

G83.0 Porażenie obustronne kończyn górnych 

G83.1 Porażenie jednej kończyny dolnej 

G83.2 Porażenie jednej kończyny górnej 

G83.3 Porażenie jednej kończyny, nieokreślone 

G83.4 Zespół ogona końskiego 

G83.8 Inne określone zespoły porażenne 

G83.9 Zespół porażenny, nieokreślony 

G93.1 Uszkodzenie mózgu z niedotlenienia niesklasyfikowane gdzie indziej 

G93.4 Encefalopatia, nieokreślona 

G95.0 Jamistość rdzenia kręgowego i jamistość opuszki 

G95.8 Inne określone choroby rdzenia kręgowego 

G95.9 Choroba rdzenia kręgowego, nie określona 

G96.8 Inne określone zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego 

G96.9 Zaburzenie ośrodkowego układu nerwowego, nieokreślone 

G99.2 Mielopatia w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej 

G99.8 
Inne określone zaburzenia układu nerwowego, występujące w przebiegu chorób 

sklasyfikowanych gdzie indziej 

I60.0 Krwotok podpajęczynówkowy z syfonu lub rozwidlenia tętnicy szyjnej wewnętrznej 

I60.1 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy środkowej mózgu 

I60.2 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy łączącej przedniej 

I60.3 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy łączącej tylnej 

I60.4 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy podstawnej 
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Kod ICD-10 
Nazwa rozpoznania – kompleksowa rehabilitacja stacjonarna pediatryczna- dzieci 4-18 

lat 

I60.5 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy kręgowej 

I60.6 Krwotok podpajęczynówkowy z innych tętnic wewnątrzczaszkowych 

I60.7 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy wewnątrzczaszkowej, nie określony 

I60.8 Inne krwotoki podpajęczynówkowe 

I60.9 Krwotok podpajęczynówkowy, nie określony 

I61.0 Krwotok mózgowy do półkul, podkorowy 

I61.1 Krwotok mózgowy do półkul, korowy 

I61.2 Krwotok mózgowy do półkul, nie określony 

I61.3 Krwotok mózgowy do pnia mózgu 

I61.4 Krwotok mózgowy do móżdżku 

I61.5 Krwotok mózgowy wewnątrzkomorowy 

I61.6 Krwotok mózgowy o mnogim umiejscowieniu 

I61.8 Inne krwotoki mózgowe 

I61.9 Krwotok mózgowy, nie określony 

I62.9 Krwotok mózgowy (nieurazowy), nie określony 

I63.0 Zawał mózgu spowodowany przez zakrzep tętnic przedmózgowych 

I63.1 Zawał mózgu spowodowany przez zator tętnic przedmózgowych 

I63.2 
Zawał mózgu spowodowany przez nieokreśloną niedrożność lub zwężenie tętnic 

przedmózgowych 

I63.3 Zawał mózgu spowodowany przez zakrzep tętnic mózgowych 

I63.4 Zawał mózgu spowodowany przez zator tętnic mózgowych 

I63.5 
Zawał mózgu spowodowany przez nieokreśloną niedrożność lub zwężenie tętnic 

mózgowych 

I63.6 Zawał mózgu spowodowany przez zakrzep żył mózgowych, nieropny 

I63.8 Inne zawały mózgu 

I63.9 Zawał mózgu, nieokreślony 

I64 Udar mózgu, nieokreślony jako krwotoczny lub zawałowy 

I69.0 Następstwa krwotoku podpajęczynówkowego 

I69.1 Następstwa krwotoku śródmózgowego 

I69.2 Następstwa innych nieurazowych krwotoków wewnątrzczaszkowych 

I69.3 Następstwa zawału mózgu 

I69.4 Następstwa udaru mózgu, nieokreślone jako krwotoczny lub zawałowy 

I69.8 Następstwa innych i nieokreślonych chorób naczyń mózgowych 

M00.0 Gronkowcowe zapalenie jedno- lub wielostawowe 

M00.1 Pneumokokowe zapalenie jedno- lub wielostawowe 

M00.2 Paciorkowcowe zapalenia jedno- lub wielostawowe 

M00.8 Inne bakteryjne zapalenia jedno- lub wielostawowe 

M00.9 Ropne zapalenia stawów, nie określone 

M01.0 Meningokokowe zapalenie stawów (A39.8+) 

M01.1 Gruźlicze zapalenie stawów (A18.0+) 

M01.2 Zapalenie stawów w chorobie z Lyme (A69.2+) 

M01.3 
Zapalenie stawów towarzyszące innym bakteryjnym chorobom sklasyfikowanym gdzie 

indziej 

M01.4 Zapalenie stawów w różyczce (B06.8+) 

M01.5 Zapalenie stawów związane z chorobami wirusowymi sklasyfikowanymi gdzie indziej 

M01.6 Grzybicze zapalenie stawów (B35-B49+) 

M01.8 Zapalenie stawów w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie 
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Kod ICD-10 
Nazwa rozpoznania – kompleksowa rehabilitacja stacjonarna pediatryczna- dzieci 4-18 

lat 

indziej 

M02.2 Poszczepienne zapalenie stawów 

M08.0 Młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów 

M08.1 Młodzieńcze zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa 

M08.2 Młodzieńcze zapalenie stawów o początku uogólnionym 

M08.3 Młodzieńcze zapalenie wielu stawów (sero-ujemne) 

M08.4 Młodzieńcze zapalenie stawów o początku skąpostawowym 

M08.8 Inne młodzieńcze zapalenia stawów 

M08.9 Młodzieńcze zapalenie stawów, nie określone 

M09.0 Młodzieńcze zapalenie stawów w łuszczycy (L40.5+) 

M09.1 Młodzieńcze zapalenie stawów w chorobie Crohna [odcinkowym zapaleniu jelita] (K50.-+) 

M09.2 
Młodzieńcze zapalenie stawów w przebiegu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (K51.-

+) 

M09.8 Młodzieńcze zapalenie stawów w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej 

M23.5 Przewlekła niestabilność kolana 

M23.6 Inne spontaniczne zerwanie więzadeł kolana 

M23.8 Inne wewnętrzne uszkodzenia stawu kolanowego 

M23.9 Wewnętrzne uszkodzenie stawu kolanowego, nieokreślone 

M24.4 Nawykowe przemieszczenia i podwichnięcia stawu 

M24.5 Przykurcz stawu 

M24.6 Zesztywnienie stawu 

M25.0 Krwiak śródstawowy 

M25.1 Przetoka stawu 

M25.2 Staw cepowaty 

M25.3 Inna postać niestabilności stawu 

M25.5 Ból stawu 

M25.6 Sztywność stawu niesklasyfikowana gdzie indziej 

M33.0 Młodzieńcze zapalenie skórno-mięśniowe 

M33.1 Inne zapalenia skórno-mięśniowe 

M33.2 Zapalenie wielomięśniowe 

M34.0 Postępująca twardzina uogólniona 

M35.1 Inne zespoły nakładające się 

M35.3 Polimialgia reumatyczna 

M36.2 Artropatia w przebiegu hemofilii (D66-D68+) 

M36.8 
Układowe choroby tkanki łącznej w przebiegu innych schorzeń sklasyfikowanych gdzie 

indziej 

M41.2 Inne idiopatyczne skoliozy 

M41.3 Skolioza wynikająca z budowy klatki piersiowej 

M41.4 Skolioza nerwowo-mięśniowa 

M41.5 Inne wtórne skoliozy 

M41.8 Inne postacie skoliozy 

M41.9 Nieokreślone skoliozy 

M42.0 Młodzieńcza osteochondroza kręgosłupa 

M42.9 Nieokreślone osteochondrozy 

M43.0 Kręgoszczelina [spondylolysis] 

M43.1 Kręgozmyk [spondylolisthesis] 
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Kod ICD-10 
Nazwa rozpoznania – kompleksowa rehabilitacja stacjonarna pediatryczna- dzieci 4-18 

lat 

M43.3 
Nawykowe nadwichnięcie w stawie szczytowo-obrotowym z uszkodzeniem rdzenia 

kręgowego 

M50.0 Choroba krążka międzykręgowego szyjnego z uszkodzeniem rdzenia kręgowego (G99.2*) 

M50.1 Choroba krążka międzykręgowego szyjnego z uszkodzeniem korzeni nerwów rdzeniowych 

M53.1 Zespół szyjno-barkowy 

M62.3 Zespół unieruchomienia (paraplegiczny) 

M63.0 Zapalenie mięśni w przebiegu chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej 

M63.1 
Zapalenie mięśni w przebiegu chorób pierwotniakowych i pasożytniczych sklasyfikowanych 

gdzie indziej 

M79.7 Fibromialgia 

M80.2 Osteoporoza z unieruchomienia ze złamaniem patologicznym 

M80.3 
Osteoporoza w następstwie pooperacyjnego zespołu upośledzonego wchłaniania ze 

złamaniem patologicznym 

M80.5 Osteoporoza idiopatyczna ze złamaniem patologicznym 

M81.2 Osteoporoza w następstwie unieruchomienia 

M81.3 Osteoporoza w następstwie pooperacyjnego zespołu upośledzonego wchłaniania 

M84.0 Wadliwy zrost po złamaniu 

M84.1 Brak zrostu po złamaniu [staw rzekomy] 

M84.2 Opóźniony zrost po złamaniu 

M84.3 Złamanie zmiażdżeniowe niesklasyfikowane gdzie indziej 

M87.0 Jałowa samoistna martwica kości 

M89.1 Zahamowanie wzrostu nasady kości 

M89.2 Inne zaburzenia rozwoju i wzrostu kości 

M89.3 Przerost kości 

M89.6 Choroby kości w następstwie zapalenia wieloneuronowego rogów przednich rdzenia 

M90.5 Martwica kości w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej 

M90.6 Zniekształcające zapalenie kości w przebiegu chorób nowotworowych (C00-D48+) 

M90.7 Złamanie kości w przebiegu chorób nowotworowych (C00-D48+) 

M91.1 Osteochondroza młodzieńcza głowy kości udowej [choroba Legg-Calve-Perthesa] 

M93.0 Złuszczenie górnej nasady kości udowej (nieurazowe) 

M95.4 Nabyte zniekształcenia klatki piersiowej i żeber 

M95.5 Nabyte zniekształcenia miednicy 

M95.8 Inne określone nabyte zniekształcenia układu mięśniowo-szkieletowego 

M95.9 Nabyte zniekształcenia układu mięśniowo-szkieletowego, nie określone 

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 

P14.0 Porażenie Erba spowodowane urazem porodowym 

P14.1 Porażenie Klumpke spowodowane urazem porodowym 

Q00.1 Rozszczep czaszki i kręgosłupa 

Q00.2 Rozszczep potylicy 

Q01.0 Przepuklina mózgowa czołowa 

Q01.1 Przepuklina mózgowa nosowo-czołowa 

Q01.2 Przepuklina mózgowa potyliczna 

Q01.8 Przepuklina mózgowa w innej lokalizacji 
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Q01.9 Przepuklina mózgowa, nie określona 

Q02 Małogłowie 

Q03.0 Wady rozwojowe wodociągu mózgu Sylwiusza 

Q03.1 Zarośnięcie otworów Magendiego i Luschki 

Q03.8 Wodogłowie wrodzone inne 

Q03.9 Wodogłowie wrodzone, nie określone 

Q04.0 Wrodzone wady rozwojowe spoidła wielkiego 

Q04.1 Brak węchomózgowia 

Q04.2 Przodomózgowie jednokomorowe 

Q04.3 Inne wady mózgu z ubytkiem tkanek 

Q04.5 Mózg olbrzymi 

Q04.6 Wrodzone torbiele mózgu 

Q04.8 Inne określone wady rozwojowe mózgu 

Q04.9 Wrodzone wady rozwojowe mózgu, nie określone 

Q05.0 Rozszczep kręgosłupa szyjnego ze współistniejącym wodogłowiem 

Q05.1 Rozszczep kręgosłupa piersiowego ze współistniejącym wodogłowiem 

Q05.2 Rozszczep kręgosłupa lędźwiowego ze współistniejącym wodogłowiem 

Q05.3 Rozszczep kręgosłupa krzyżowego ze współistniejącym wodogłowiem 

Q05.4 Nieokreślony rozszczep kręgosłupa ze współistniejącym wodogłowiem 

Q05.5 Rozszczep kręgosłupa szyjnego bez wodogłowia 

Q05.6 Rozszczep kręgosłupa piersiowego bez wodogłowia 

Q05.7 Rozszczep kręgosłupa lędźwiowego bez wodogłowia 

Q05.8 Rozszczep kręgosłupa krzyżowego bez wodogłowia 

Q05.9 Rozszczep kręgosłupa, nie określony 

Q06.0 Brak rdzenia 

Q06.1 Niedorozwój i dysplazja rdzenia kręgowego 

Q06.2 Rozdwojenie rdzenia 

Q06.3 Inne wrodzone wady rozwojowe ogona końskiego 

Q06.4 Wodordzenie 

Q06.8 Inne określone wrodzone wady rozwojowe rdzenia kręgowego 

Q06.9 Wrodzone wady rozwojowe rdzenia kręgowego, nie określone 

Q07.0 Zespół Arnolda-Chiariego 

Q07.8 Inne określone wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego 

Q07.9 Wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego, nie określone 

Q20.0 Wspólny pień tętniczy 

Q20.1 Odejście obu dużych naczyń z prawej komory 

Q20.2 Odejście obu dużych naczyń z lewej komory 

Q20.3 Nieprawidłowe połączenia komorowo-tętnicze 

Q20.4 Odejście obu dużych naczyń serca z jednej komory 

Q20.5 Nieprawidłowe połączenia przedsionkowo-komorowe 

Q20.6 Izomeria uszek przedsionków serca 

Q20.8 Inne wrodzone wady rozwojowe jam i połączeń sercowych 

Q20.9 Wrodzona wada rozwojowa jam i połączeń sercowych, nie określona 

Q21.0 Ubytek przegrody międzykomorowej 

Q21.1 Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej 
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Q21.2 Ubytek przegrody przedsionkowo-komorowej 

Q21.3 Tetralogia Fallota 

Q21.4 Ubytek przegrody aortalno-płucnej 

Q21.8 Inna wrodzona wada rozwojowa przegród serca 

Q21.9 Wrodzona wada przegrody serca, nie określona 

Q22.0 Zarośnięcie zastawki pnia płucnego 

Q22.1 Wrodzone zwężenie zastawki pnia płucnego 

Q22.2 Wrodzona niedomykalność zastawki pnia płucnego 

Q22.3 Inne wrodzone wady rozwojowe zastawki pnia płucnego 

Q22.4 Wrodzone zwężenie zastawki trójdzielnej 

Q22.5 Choroba Ebsteina 

Q22.6 Zespół niedorozwoju prawej części serca 

Q22.8 Inne wrodzone wady rozwojowe zastawki trójdzielnej 

Q22.9 Wrodzona wada rozwojowa zastawki trójdzielnej, nie określona 

Q23.0 Wrodzone zwężenie ujścia tętniczego lewego 

Q23.1 Wrodzona niedomykalność zastawki aorty 

Q23.2 Wrodzone zwężenie zastawki mitralnej 

Q23.3 Wrodzona niedomykalność zastawki dwudzielnej 

Q23.4 Zespół niedorozwoju lewej części serca 

Q23.8 Inne wrodzone wady rozwojowe zastawki aorty i zastawki dwudzielnej 

Q23.9 Wrodzona wada zastawki aorty i zastawki dwudzielnej, nie określona 

Q24.0 Prawostronne położenie serca 

Q24.1 Serce lewostronne 

Q24.2 Serce trójprzedsionkowe 

Q24.3 Wrodzone zwężenie stożka tętniczego prawej komory 

Q24.4 Wrodzone zwężenie ujścia tętniczego lewego podzastawkowe 

Q24.5 Wada rozwojowa naczyń wieńcowych 

Q24.6 Wrodzony blok serca 

Q24.8 Inne określone wrodzone wady rozwojowe serca 

Q24.9 Wrodzona wada rozwojowa serca, nie określona 

Q25.1 Zwężenie cieśni aorty 

Q25.3 Zwężenie aorty 

Q25.4 Inne wrodzone wady rozwojowe aorty 

Q25.5 Zarośnięcie pnia płucnego 

Q25.6 Zwężenie pnia płucnego 

Q25.7 Inne wrodzone wady rozwojowe pnia płucnego 

Q25.8 Inne wrodzone wady rozwojowe dużych tętnic 

Q25.9 Wrodzona wada rozwojowa dużych tętnic, nie określona 

Q35.0 Rozszczep podniebienia twardego, obustronny 

Q35.1 Rozszczep podniebienia twardego, jednostronny 

Q35.2 Rozszczep podniebienia miękkiego, obustronny 

Q35.3 Rozszczep podniebienia miękkiego, jednostronny 

Q35.4 Rozszczep podniebienia twardego i miękkiego, obustronny 

Q35.5 Rozszczep podniebienia twardego i miękkiego, jednostronny 

Q35.6 Rozszczep podniebienia pośrodkowy 



24 
 

Kod ICD-10 
Nazwa rozpoznania – kompleksowa rehabilitacja stacjonarna pediatryczna- dzieci 4-18 

lat 

Q35.7 Rozszczep języczka podniebienia 

Q35.8 Rozszczep podniebienia nie określony, obustronny 

Q35.9 Rozszczep podniebienia nie określony, jednostronny 

Q37.0 Rozszczep podniebienia twardego wraz z rozszczepem wargi, obustronny 

Q37.1 Rozszczep podniebienia twardego wraz z rozszczepem wargi, jednostronny 

Q37.2 Rozszczep podniebienia miękkiego wraz z rozszczepem wargi, obustronny 

Q37.3 Rozszczep podniebienia miękkiego wraz z rozszczepem wargi, jednostronny 

Q37.8 Rozszczep podniebienia wraz z rozszczepem wargi nie określony, obustronny 

Q37.9 Rozszczep podniebienia wraz z rozszczepem wargi nie określony, jednostronny 

Q65.0 Wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, jednostronne 

Q65.1 Wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, obustronne 

Q65.2 Wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, nie określone 

Q65.3 Wrodzone nadwichnięcie stawu biodrowego, jednostronne 

Q65.4 Wrodzone nadwichnięcie stawu biodrowego, obustronne 

Q65.5 Wrodzone nadwichnięcie stawu biodrowego, nie określone 

Q70.4 Palce dodatkowe ze zrostem palców 

Q70.9 Zrost palców, nie określony 

Q71.0 Wrodzony brak całkowity kończyn(y) górn(ej)(ych) 

Q71.1 Wrodzony brak ramienia i przedramienia z zachowaną dłonią 

Q71.2 Wrodzony brak przedramienia i dłoni 

Q71.3 Wrodzony brak dłoni i palców 

Q71.4 Podłużne zniekształcenie zmniejszające kości promieniowej 

Q71.5 Podłużne zniekształcenie zmniejszające kości łokciowej 

Q71.6 Ręka przypominająca szczypce homara 

Q71.8 Inne zniekształcenia zmniejszające kończyn górnych 

Q71.9 Zniekształcenie zmniejszające kończyny górnej, nie określone 

Q72.0 Wrodzony brak całkowity kończyn(y) doln(ej)(ych) 

Q72.1 Wrodzony brak uda i podudzia z zachowaną stopą 

Q72.2 Wrodzony brak podudzia i stopy 

Q72.3 Wrodzony brak stopy i palców 

Q72.4 Podłużne zniekształcenie zmniejszające kości udowej 

Q72.5 Podłużne zniekształcenie zmniejszające kości goleniowej 

Q72.6 Podłużne zniekształcenie zmniejszające kości strzałkowej 

Q72.7 Rozszczep stopy 

Q72.8 Inne zniekształcenia zmniejszające kończn(y) doln(ej)(ych) 

Q72.9 Zniekształcenie zmniejszające kończyny dolnej, nie określone 

Q73.0 Wrodzony brak kończyn(y), nie określon(ej)(ych) 

Q73.1 Wrodzony brak bliższych części kończyn(y), nie określon(ej)(ych) 

Q73.8 Inne zmniejszające zniekształcenia kończn(y), nie określon(ej)(ych) 

Q74.0 Inne wrodzone wady rozwojowe kończyn(y) górne(ej)(ych), z włączeniem obręczy barkowej 

Q74.1 Wrodzone wady rozwojowe stawu kolanowego 

Q74.2 
Inne wrodzone wady rozwojowe kończyn(y) doln(ej)(ych), z włączeniem obręczy 

miednicznej 

Q74.3 Wrodzona sztywność wielostawowa 

Q74.8 Inne określone wrodzone wady rozwojowe kończyn(y) 

Q74.9 Nie określona wrodzona wada rozwojowa kończyn(y) 
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Q75.0 Przedwczesne skostnienie szwów czaszkowych 

Q75.1 Dyzostoza czaszkowo-twarzowa 

Q75.3 Wielkogłowie 

Q75.4 Dyzostoza żuchwowo-twarzowa 

Q75.5 Dyzostoza oczno-żuchwowa 

Q75.8 Inne określone wrodzone wady rozwojowe kości czaszki i twarzy 

Q75.9 Wrodzona wada rozwojowa kości czaszki i twarzy, nie określona 

Q76.0 Utajony rozszczep kręgosłupa 

Q76.1 Zespół Klippel-Feila 

Q76.2 Wrodzony kręgozmyk 

Q76.3 Wrodzone skrzywienie boczne kręgosłupa spowodowane wrodzoną wadą rozwojową kości 

Q76.4 Inne wrodzone wady rozwojowe kręgosłupa nie związane ze skrzywieniem bocznym 

Q76.6 Inne wrodzone wady rozwojowe żeber 

Q76.7 Wrodzona wada rozwojowa mostka 

Q76.8 Inne wrodzone wady rozwojowe klatki piersiowej kostnej 

Q76.9 Wrodzona wada rozwojowa klatki piersiowej kostnej, nie określona 

Q77.0 Brak tkanki chrzęstnej (achondrogenezja) 

Q77.3 Chondrodysplazja punktowa 

Q77.4 Achondroplazja 

Q77.5 Diastrophic dysplasia 

Q77.6 Dysplazja chondro-ektodermalna 

Q77.7 Dysplazja kręgowo-przynasadowa 

Q77.8 Inne osteochondrodysplazje z upośledzeniem wzrostu kości długich i kręgosłupa 

Q77.9 Osteochondrodysplazja z upośledzeniem wzrostu kości długich i kręgosłupa, nie określona 

Q78.0 Kostnienie niedoskonałe 

Q78.1 Uogólnione włóknisto-torbielowate zwyrodnienie kości (polyostotic fibrous dysplasia) 

Q78.4 Chrzęstniakowatość śródkostna wrodzona 

Q79.6 Zespół Ehlersa-Danlosa 

Q79.8 Inne wrodzone wady rozwojowe układu mięśniowo-szkieletowego 

Q79.9 Wrodzona wada rozwojowa układu mięśniowo-szkieletowego, nie określona 

Q82.0 Wrodzony obrzęk chłonny 

Q85.0 Nerwiakowłókniakowatość niezłośliwa 

Q85.1 Stwardnienie guzowate 

Q85.8 Inne fakomatozy niesklasyfikowane gdzie indziej 

Q87.1 Zespoły wrodzonych wad rozwojowych związane głównie z niskim wzrostem 

Q87.2 Zespoły wrodzonych wad rozwojowych dotyczące głównie kończyn 

Q87.3 Zespoły wrodzonych wad rozwojowych związane z wczesnym nadmiernym rozwojem 

Q87.4 Zespół Marfana 

Q87.5 Inne zespoły wrodzonych wad rozwojowych ze zmianami szkieletowymi 

Q87.8 Inne określone zespoły wrodzonych wad rozwojowych niesklasyfikowane gdzie indziej 

Q89.7 Mnogie wrodzone wady rozwojowe niesklasyfikowane gdzie indziej 

Q89.8 Inne określone wrodzone wady rozwojowe 

Q89.9 Wady wrodzone nie określone 

Q90.0 Trisomia 21, mejotyczna nierozdzielność 

Q90.1 Trisomia 21, mozaika (mitotyczna nierozdzielność) 
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Q90.2 Trisomia 21, translokacja 

Q90.9 Zespół Downa, nie określony 

Q91.1 Trisomia 18, mozaika (mitotyczna nierozdzielność) 

Q91.2 Trisomia 18, translokacja 

Q91.3 Zespół Edwardsa, nie określony 

Q91.4 Trisomia 13, mejotyczna nierozdzielność 

Q91.5 Trisomia 13, mozaika (mitotyczna nierozdzielność) 

Q91.6 Trisomia 13, translokacja 

Q91.7 Zespół Pataua, nie określony 

Q92.0 Trisomia całego chromosomu, mejotyczna nierozdzielność 

Q92.1 Trisomia całego chromosomu, mozaika (mitotyczna nierozdzielność) 

Q92.2 Trisomia duża 

Q92.3 Trisomia mała 

Q92.4 Mikroduplikacje (duplikacje widzialne tylko podczas prometafazy) 

Q92.5 Duplikacje współistniejące z innymi złożonymi przemieszczeniami 

Q92.6 Extra marker chromosomes 

Q92.7 Triploidia i poliploidia 

Q92.8 Inne określone całkowite i częściowe trisomie autosomów 

Q92.9 Trisomia całkowita lub częściowa autosomów, nie określona 

Q93.0 Monosomia całego chromosomu, mejotyczna nierozdzielność 

Q93.1 Monosomia całego chromosomu, mozaika (mitotyczna nierozdzielność) 

Q93.2 Chromosom przemieszczony z ringiem lub dicentryczny 

Q93.3 Delecja krótkiego ramienia chromosomu 4 

Q93.4 Delecja krótkiego ramienia chromosomu 5 

Q93.5 Inne delecje części chromosomów 

Q93.6 Mikrodelecje (delecje widzialne tylko podczas prometafazy) 

Q93.7 Delecje współistniejące z innymi złożonymi przekształceniami 

Q93.8 Inne delecje autosomów 

Q93.9 Delecja autosomów, nie określona 

Q95.2 Zrównoważone przemieszczenie autosomalne u nieprawidłowego osobnika 

Q95.3 
Zrównoważone przemieszczenie chromosomów płciowych/autosomów u nieprawidłowego 

osobnika 

Q95.4 Osobniczy wariant heterochromatyny 

Q95.5 Osobnicze autosomalne miejsce łamliwe 

Q96.0 Kariotyp 45, X 

Q96.8 Inne warianty zespołu Turnera 

Q96.9 Zespół Turnera, nie określony 

Q98.0 Zespół Klinefeltera kariotyp 47, XX 

Q99.2 Łamliwy chromosom X 

R26 Nieprawidłowości chodu i poruszania się 

R26.0 Chód ataktyczny 

R26.1 Chód paralityczny 

R26.2 Utrudnienie poruszania się gdzie indziej niesklasyfikowane 

R26.8 Inne i nie określone zaburzenia chodu i poruszania się 

R27.0 Ataksja, nie określona 

R29.1 Zapalenie opon 
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R64 Kacheksja 

S22.2 Złamanie mostka 

S22.3 Złamanie żebra 

S22.4 Liczne złamania żeber 

S22.8 Złamanie innych części rusztowania kostnego klatki piersiowej 

S22.9 Złamanie rusztowania kostnego klatki piersiowej, nie określone 

S23 Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł klatki piersiowej 

S23.0 Urazowe pęknięcie krążka międzykręgowego odcinka piersiowego kręgosłupa 

S23.1 Zwichnięcie kręgu odcinka piersiowego kręgosłupa 

S23.2 Zwichnięcie innych i nieokreślonych części klatki piersiowej 

S23.4 Skręcenie i naderwanie żeber i mostka 

S24 Uraz nerwów i rdzenia kręgowego odcinka piersiowego kręgosłupa 

S33.1 Zwichnięcie kręgu odcinka lędźwiowego kręgosłupa 

S33.2 Zwichnięcie stawu krzyżowo-biodrowego i krzyżowo-guzicznego 

S33.3 Zwichnięcie innych i nieokreślonych części odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy 

S33.5 Skręcenie i naderwanie odcinka lędźwiowego kręgosłupa 

S34.3 Uraz ogona końskiego 

S34.4 Uraz splotu lędźwiowo-krzyżowego 

S34.5 Uraz nerwów układu sympatycznego części lędźwiowej, krzyżowej i miedniczej kręgosłupa 

S34.6 Uraz obwodowego nerwu (nerwów) brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy 

S44.0 Uraz nerwu łokciowego na poziomie ramienia 

S44.1 Uraz nerwu pośrodkowego na poziomie ramienia 

S44.2 Uraz nerwu promieniowego na poziomie ramienia 

S44.3 Uraz nerwu pachowego 

S44.7 Uraz wielu nerwów na poziomie barku i ramienia 

S44.8 Uraz innych nerwów na poziomie barku i ramienia 

S44.9 Uraz nieokreślonego nerwu na poziomie barku i ramienia 

S45.1 Uraz tętnicy ramiennej 

S45.7 Uraz licznych naczyń krwionośnych na poziomie barku i ramienia 

S45.8 Uraz innych naczyń krwionośnych na poziomie barku i ramienia 

S48 Urazowa amputacja barku i ramienia 

S48.0 Urazowa amputacja w miejscu stawu ramiennego 

S48.9 Urazowa amputacja barku i ramienia, poziom nieokreślony 

S49.7 Mnogie urazy barku i ramienia 

S68.4 Urazowa amputacja ręki na poziomie nadgarstka 

S68.8 Urazowa amputacja innych części nadgarstka i ręki 

S68.9 Urazowa amputacja nadgarstka i ręki, poziom nieokreślony 

S71.0 Otwarta rana biodra 

S71.1 Otwarta rana uda 

S71.7 Mnogie rany otwarte biodra i uda 

S71.8 Otwarta rana innych i nieokreślonych części obręczy miedniczej 

S72.0 Złamanie szyjki kości udowej 

S72.1 Złamanie przezkrętarzowe 

S72.2 Złamanie podkrętarzowe 

S72.3 Złamanie trzonu kości udowej 
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S72.4 Złamanie nasady dalszej kości udowej 

S72.7 Mnogie złamania kości udowej 

S72.8 Złamanie innych części kości udowej 

S72.9 Złamanie kości udowej, część nieokreślona 

S73.0 Zwichnięcie stawu biodrowego 

S73.1 Skręcenie i naderwanie stawu biodrowego 

S74.0 Uraz nerwu kulszowego na poziomie biodra i uda 

S86.0 Uraz ścięgna Achillesa 

S86.1 Uraz innego mięśnia (mięśni) i ścięgna (ścięgien) tylnej grupy mięśni podudzia 

S86.2 Uraz mięśnia (mięśni) i ścięgna (ścięgien) przedniej grupy mięśni podudzia 

S86.3 Uraz mięśnia (mięśni) i ścięgna (ścięgien) grupy mięśni strzałkowych na poziomie podudzia 

S86.7 Uraz licznych mięśni i ścięgien na poziomie podudzia 

S86.8 Uraz innych mięśni i ścięgien na poziomie podudzia 

S86.9 Uraz nieokreślonego mięśnia i ścięgna na poziomie podudzia 

S87.0 Uraz zmiażdżeniowy kolana 

S87.8 Uraz zmiażdżeniowy innej i nieokreślonej części podudzia 

S88.0 Urazowa amputacja na poziomie kolana 

S88.1 Urazowa amputacja na poziomie między kolanem i stawem skokowym 

S88.9 Urazowa amputacja podudzia, poziom nieokreślony 

S89.7 Mnogie urazy podudzia 

S91.0 Otwarta rana stawu skokowego 

S91.1 Otwarta rana palca (palców) bez uszkodzenia paznokcia 

S91.2 Otwarta rana palca (palców) z uszkodzeniem paznokcia 

S91.3 Otwarta rana innych części stopy 

S91.7 Mnogie otwarte rany stawu skokowego i stopy 

S92.0 Złamanie kości piętowej 

S92.1 Złamanie kości skokowej 

S92.2 Złamanie innej (innych) kości stępu 

S92.3 Złamanie kości śródstopia 

S92.4 Złamanie palucha 

T06.0 
Urazy mózgu i nerwów czaszkowych z obrażeniami nerwów rdzeniowych i rdzenia 

kręgowego na poziomie szyi 

T06.1 Urazy nerwów rdzeniowych i rdzenia kręgowego obejmujące inne liczne okolice ciała 

T06.2 Urazy nerwów obejmujące liczne okolice ciała 

T06.8 Inne określone urazy obejmujące liczne okolice ciała 

T09.3 Uraz rdzenia kręgowego, poziom nieokreślony 

T09.4 Uraz nieokreślonego nerwu, nerwu rdzeniowego i splotu tułowia 

T09.5 Uraz nieokreślonego mięśnia i więzadła tułowia 

T09.6 Urazowa amputacja tułowia, poziom nieokreślony 

T12.1 Złamanie kończyny dolnej, poziom nieokreślony (otwarte) 

T13.6 Urazowa amputacja kończyny dolnej, poziom nieokreślony 

T20.2 Oparzenie termiczne II stopnia głowy i szyi 

T20.3 Oparzenie termiczne III stopnia głowy i szyi 

T20.4 Oparzenie chemiczne nieokreślonego stopnia głowy i szyi 

T20.6 Oparzenie chemiczne II stopnia głowy i szyi 

T20.7 Oparzenie chemiczne III stopnia głowy i szyi 
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T21.1 Oparzenie termiczne I stopnia tułowia 

T21.2 Oparzenie termiczne II stopnia tułowia 

T21.3 Oparzenie termiczne III stopnia tułowia 

T21.5 Oparzenie chemiczne I stopnia tułowia 

T21.6 Oparzenie chemiczne II stopnia tułowia 

T21.7 Oparzenie chemiczne III stopnia tułowia 

T22.0 
Oparzenie termiczne nieokreślonego stopnia barku i kończyny górnej, z wyjątkiem 

nadgarstka i ręki 

T22.2 Oparzenie termiczne II stopnia barku i kończyny górnej z wyjątkiem nadgarstka i ręki 

T22.3 Oparzenie termiczne III stopnia barku i kończyny górnej z wyjątkiem nadgarstka i ręki 

T22.6 Oparzenie chemiczne II stopnia barku i kończyny górnej, z wyjątkiem nadgarstka i ręki 

T22.7 Oparzenie chemiczne III stopnia barku i kończyny górnej, z wyjątkiem nadgarstka i ręki 

T23.2 Oparzenie termiczne II stopnia nadgarstka i ręki 

T23.3 Oparzenie termiczne III stopnia nadgarstka i ręki 

T23.4 Oparzenie chemiczne nieokreślonego stopnia nadgarstka i ręki 

T23.6 Oparzenie chemiczne II stopnia nadgarstka i ręki 

T23.7 Oparzenie chemiczne III stopnia nadgarstka i ręki 

T24.0 
Oparzenie termiczne nieokreślonego stopnia biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy 

stawu skokowego i stopy 

T87.6 Inne i nieokreślone powikłania kikuta po amputacji 

T90.3 Następstwa urazu nerwów czaszkowych 

T91.1 Następstwa złamania kręgosłupa 

T91.3 Następstwa urazu rdzenia kręgowego 

T92.1 Następstwa złamania kończyny górnej 

T92.2 Następstwa złamania na poziomie nadgarstka i ręki 

T92.3 Następstwa zwichnięcia, skręcenia i naderwania kończyny górnej 

T92.4 Następstwa urazu nerwu kończyny górnej 

T92.5 Następstwa urazu mięśnia i ścięgna kończyny górnej 

T92.6 Następstwa urazu zmiażdżeniowego i amputacji kończyny górnej 

T92.8 Następstwa innych określonych urazów kończyny górnej 

T92.9 Następstwa nieokreślonego urazu kończyny górnej 

T93.1 Następstwa złamania kości udowej 

T93.2 Następstwa innych złamań kończyny dolnej 

T93.3 Następstwa zwichnięcia, skręcenia i naderwania kończyny dolnej 

T93.4 Następstwa urazu nerwu kończyny dolnej 

T93.5 Następstwa urazu mięśnia i ścięgna kończyny dolnej 

T93.6 Następstwa urazu zmiażdżeniowego i amputacji kończyny dolnej 

T93.8 Następstwa innych określonych urazów kończyny dolnej 

T93.9 Następstwa nieokreślonego urazu kończyny dolnej 

T94.0 Następstwa urazów obejmujących liczne okolice ciała 

T94.1 Następstwa urazów nieokreślonej części ciała 

T95.0 Następstwa oparzenia termicznego, chemicznego i odmrożenia głowy i szyi 

T95.1 Następstwa oparzenia termicznego, chemicznego i odmrożeń tułowia 

T95.2 Następstwa oparzenia termicznego, chemicznego i odmrożenia kończyny górnej 

T95.3 Następstwa oparzenia termicznego, chemicznego i odmrożenia kończyny dolnej 

T95.4 
Następstwa oparzenia termicznego, chemicznego i odmrożenia sklasyfikowanego tylko w 

zależności od powierzchni ciała 
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T95.8 Następstwa innego określonego oparzenia termicznego, chemicznego i odmrożenia 

T95.9 Następstwa nieokreślonego oparzenia termicznego, chemicznego i odmrożenia 

T98.2 Następstwa pewnych wczesnych powikłań urazu 

T98.3 Następstwa powikłań opieki chirurgicznej i medycznej niesklasyfikowane gdzie indziej 

Z89.1 Nabyty brak dłoni i nadgarstka 

Z89.2 Nabyty brak kończyny górnej powyżej nadgarstka 

Z89.3 Nabyty brak obu kończyn górnych (na jakimkolwiek poziomie) 

Z89.4 Nabyty brak stopy i kostki 

Z89.5 Nabyty brak kończyny dolnej lub poniżej kolana 

Z89.6 Nabyty brak kończyny dolnej powyżej kolana 

Z89.7 Nabyty brak obu kończyn dolnych (na jakimkolwiek poziomie za wyjątkiem wyłącznie stopy) 

Z89.8 Nabyty brak obu kończyn górnych i dolnych (na jakimkolwiek poziomie) 

Z89.9 Nabyty brak kończyn, nie określony 

Z97.1 Obecność protezy kończyny (całkowitej) (częściowej) 

Z98.1 Stan po usztywnieniu stawu 

Z99.3 Zależność od wózka inwalidzkiego 

 


