
 Regulamin Porządkowy Oddziału  

 

  I.     Pełna nazwa oddziału:   

  Oddział Chirurgiczny Ogólny w tym Chirurgia Onkologiczna  

    

 

Oddział Chirurgiczny Ogólny znajduje się na IV piętrze budynku  Szpitala  

 przy ulicy  Szpitalnej 45 . 

Odcinek A  :   Blok A strona prawa,  

Odcinek B :     Blok A strona lewa,  

 

II. Specjalność: zabiegowa 

 

III.   Oferowany poziom świadczeń szpitalnych:  

        podstawowy, specjalistyczny, wysokospecjalistyczny  

IV  Oddziałem kieruje Kierownik i Pielęgniarka Oddziałowa 

        Zgodnie z zakresami czynności 

V.   Pomieszczenia: 

        

        Sala operacyjne: sale wspólne z innymi oddziałami 

        Sale pooperacyjne: samodzielne  

        Sale zabiegowe: 2   

        Sale opatrunkowe: 2  

        Gabinet konsultacyjny: w obrębie sal opatrunkowych 

        

        Poradnie: Chirurgiczna  I      budynek przy ul. Szpitalnej 45 

                        Chirurgiczna  II     budynek  przy ul. St. Wyszyńskiego 1 

         

        Poradnia dla Chorych ze Stomią  budynek przy ul. St. Wyszyńskiego 1  

         

        

 



 Liczba łóżek w oddziale: razem 57 w tym 10 łóżek wzmożonego nadzoru 

                                                powierzchnia w m² na 1 łóżko: ?…… 

  

Odcinek A :        26 łóżek    w tym  6 łóżek wzmożonego nadzoru 

Opis pomieszczeń:      

 

           Pomieszczenie Ilość                            Opis pomieszczeń 

 

Sale chorych  10 sale 2-osobowe  z pełnym węzłem sanitarnym 

Sala wzmożonego nadzoru 1 sala 6–osobowa  wyposażona w aparaturę 

monitorującą parametry życiowe z 

samodzielnym stanowiskiem pielęgniarskim 

Sala opatrunkowa 1 wyposażona w 2 stoły opatrunkowe, USG, 

podwójną lampę zabiegową sufitową.  

Sala zabiegowa 1 punkt pobierania krwi do badań 

Gabinet kierownika 1  

Gabinet lekarski asystentów  w 

tym część konferencyjna 

1 stanowiska pracy dla 5 lekarzy 

Dyżurka lekarska 1 stanowisko pracy dla 1 lekarza dyżurnego 

+ pełny węzeł sanitarny 

Sekretariat 1 3 stanowiska do pracy 

Dyżurka pielęgniarska 1 dyżurka + pomieszczenie socjalne 

Pokój przygotowywania 

posiłków dla personelu 

1 wyposażony w kuchenkę i lodówkę   

Pokój pobytu dziennego dla 

chorych i odwiedzających 

1 przystosowany do spożywania posiłków przez 

chorych chodzących 

Kuchenka oddziałowa 1 do wydawania posiłków 

Węzeł sanitarny dla chorych 

niepełnosprawnych 

1 łazienka z  prysznicem, WC i umywalka 

przystosowane dla niepełnosprawnych 

Węzeł sanitarny dla personelu 1 prysznic, umywalka i  WC dla i pielęgniarek 

lekarzy  

Pomieszczenia magazynowe  4 magazyn leków i sprzętu zapasowego, magazyn 

bielizny czystej, składzik porządkowy,  

brudownik 

 

pomieszczenie do 

przechowywania zwłok 

1  

 

 

 



Odcinek B :        31 łóżek    w tym  4 łóżka wzmożonego nadzoru 

 

Opis pomieszczeń:      

 

           Pomieszczenie Ilość                            Opis pomieszczeń 

 

Sale chorych  8 sale 3-osobowe 

Sale chorych z pełnym węzłem 

sanitarnym 

2  2 osobowa i  1 osobowa  

Sala wzmożonego nadzoru 1 sala 4–osobowa  wyposażona w aparaturę 

monitorującą parametry życiowe z 

samodzielnym stanowiskiem pielęgniarskim 

Sala opatrunkowa 1 wyposażona w 1 stół opatrunkowy, lampę 

zabiegową sufitową.  

Sala zabiegowa 1 punkt pobierania krwi do badań 

Gabinet  zastępcy kierownika 1  

Gabinet lekarski asystentów  w 

tym część konferencyjna 

1 stanowiska pracy dla 4 lekarzy 

Gabinet lekarski asystentów   1 stanowiska pracy dla 2 lekarzy 

Dyżurka lekarska 1 stanowisko pracy dla 1 lekarza dyżurnego 

+ pełny węzeł sanitarny 

Gabinet Oddziałowej 1  

Dyżurka pielęgniarska 1 dyżurka + pomieszczenie socjalne 

Pokój pobytu dziennego dla 

chorych i odwiedzających 

1 przystosowany do spożywania posiłków przez 

chorych chodzących 

Kuchenka oddziałowa 1 do wydawania posiłków 

Węzeł sanitarny dla chorych 

niepełnosprawnych 

1 łazienka z  prysznicem, WC i umywalka 

przystosowane dla niepełnosprawnych 

Węzeł sanitarny dla kobiet 1 2 kabiny WC, 2 prysznice 

Węzeł sanitarny dla mężczyzn 1 2 pisuary, kabina WC i 2 prysznice 

Węzeł sanitarny dla personelu 1  umywalka i  WC dla i pielęgniarek lekarzy  

Pomieszczenia magazynowe  3  magazyn bielizny czystej, składzik 

porządkowy,  brudownik 

 

pomieszczenie do 

przechowywania zwłok 

1  

 

 

VI    Przykładowy wykaz jednostek chorobowych leczonych w oddziale, 



klasyfikacja    wg ICD-10           (Załącznik nr 1)  

 

VII.   Przykładowy wykaz świadczeń – stosowanych w oddziale procedur 

terapeutycznych ICD-9            (Załącznik nr 2) 

 

VIII.   Szczegółowy zakres wykonywanych świadczeń i jednostek chorobowych 

wynika z corocznie podpisywanej umowy z Narodowym Funduszem 

Zdrowia na świadczenie wykonywane w Oddziale Chirurgii Ogólnej. 

 

IX.  Organizacja pracy oddziału:  jest identyczna dla obu Odcinków  

Odcinek A nadzoruje i prowadzi Kierownik lub wyznaczony przez 

niego lekarz wraz z przydzielonym zespołem asystentów  

Odcinek B  nadzoruje Kierownik a prowadzi Zastępca Kierownika  wraz 

z przydzielonym  zespołem asystentów  

 

1. Rozkład dnia: 

 

7.00-7.30 przekazywanie odcinków pracy przez pielęgniarki, odczytanie raportów. 

7.15-8.15 toaleta chorych, toaleta p. odleżynowa, zmiana bielizny pościelowej                                            

i osobistej, mierzenie ciepłoty ciała, mierzenie RR, obliczanie tętna  i 

oddechów, przygotowywanie pacjentów do zabiegów operacyjnych, 

transport   pacjentów na blok operacyjny, przygotowanie sal do wizyty 

lekarskiej. 

7.30-9.00 pobieranie materiału do badań laboratoryjnych oraz wykonywanie  

                niektórych badań diagnostycznych, uzupełnienie apteczki oddziałowej w  

     brakujące leki i materiały opatrunkowe i drobny sprzęt medyczny  

     (pielęgniarka oddziałowa) 

7.00-8.00 przyjmowanie przyjęć planowych  

7.30-7.45 raport z dyżuru lekarskiego  

7.45-8.30 wizyta lekarska : na Odcinku A wizytę prowadzi Kierownik lub         

wyznaczony przez niego Starszy asystent wraz z zespołem asystentów,  

                na Odcinku B wizytę prowadzi  Zastępca Kierownika 

                wraz z zespołem asystentów 

8.30-9.00 śniadanie 

8.15-14.00 wykonywanie  operacji na Bloku Operacyjnym w znieczuleniu       

miejscowym  i ogólnym. 

8.30-13.30 wykonywanie zleceń lekarskich i zabiegów pielęgniarskich, wykonywanie  

                  opatrunków, kontakt z blokiem operacyjnym, z pracowniami   

                  diagnostycznymi,  konsultacje, nadzór nad pacjentami po zabiegach  



                  operacyjnych, wykonywanie  czynności związanych z funkcjonowaniem  

                  oddziału. 

13.00-13.30 przygotowanie pacjentów do posiłku i wydanie obiadu  

13.30-13.45 omówienie przyjęć, operacji , wyników badań i konsultacji w Odcinkach 

13.45- 14.15 wizyta lekarska z dyżurnymi wspólna dla obu Odcinków  

14.30-17.00 odwiedziny chorych - codziennie (maksymalnie 2 osoby w danym czasie) 

16.00-18.00 mierzenie ciepłoty ciała, pomiary tętna, ciśnienia i oddechów,  

                    prowadzenie  dobowej zbiórki moczu, dobowej zbiórki treści z rany                         

                     i dobowej zbiórki treści  z sondy 

18.00-18.30 kolacja, uporządkowanie sal 

17.00-22.00 wykonanie zleceń lekarskich i zabiegów pielęgnacyjnych, toaleta chorych 

19.00- 19.15 przekazanie odcinków przez personel pielęgniarski 

19.30-20.00  wizyta lekarska wieczorna  

22.00-6.00  cisza nocna 

 

2. Zasady przyjęcia chorego do oddziału i udzielania konsultacji 

 

a)  pacjent do przyjęcia planowego zgłasza się ze skierowaniem do sekretariatu 

Oddziału, gdzie Kierownik lub Zastępca Kierownika  ustala termin przyjęcia. 

Przyjęcie w uzgodnionym terminie odbywa się w dni powszednie przez Biuro 

Przyjęć Planowych a w dni wolne od pracy w SOR 

b)  pacjent z nagłym schorzeniem jest przyjęty w oddział po badaniu 

chirurgicznym i wstępnym zaopatrzeniu w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. 

c) Kierownik lub jego Zastępca wyznacza lekarza odpowiedzialnego w danym 

dniu za przyjmowanie pacjentów z nagłymi schorzeniami kierowanymi przez 

lekarzy SOR lub z poza szpitala 

d) w poniedziałki, środy, piątki i co drugą sobotę miesiąca pacjenci z nagłymi 

schorzeniami przyjmowani są w Odcinku A 

e) we wtorki, czwartki, niedziele i co drugą sobotę  miesiąca pacjenci z nagłymi 

schorzeniami przyjmowani są w Odcinku B 

f) w przypadku braku miejsc w Odcinku przyjmującym aktualnie chorych, 

pacjenta przyjmuje drugi Odcinek  

g) po zakończonym dyżurze lekarze sporządzają raport w Księgach Raportów 

Lekarskich na poszczególnych Odcinkach  

g) konsultacji chirurgicznych dla pacjentów innych oddziałów w godzinach 

normalnej ordynacji  udziela Kierownik  i Zastępca Kierownika lub wyznaczony 

przez nich Starszy asystent,  

h) konsultacji chirurgicznych dla pacjentów innych oddziałów szpitalnych  w 

czasie dyżuru udziela lekarz tego Odcinka, który w danym dniu nie przyjmuje 

pacjentów z nagłymi schorzeniami poprzez SOR  

      

 

 

    3.  Zasady prowadzenia diagnostyki i leczenia  

 

a) za prowadzenie prawidłowego  procesu  diagnostyczno leczniczego w Odcinku A 



odpowiedzialny jest Kierownik,  w Odcinku B wyznaczony lekarz 

b) Kierownik i Zastępca mogą wyznaczyć  Starszego asystenta od samodzielnego  

prowadzenia procesu diagnostyczno leczniczego u wskazanych pacjentów 

c) Kierownik, Zastępca lub wskazany  przez nich Starszy asystent wyznacza 

pacjentowi lekarza prowadzącego, 

d) lekarz prowadzący w porozumieniu z Kierownikiem, Zastępcą lub wyznaczonym 

przez nich Starszym asystentem diagnozuje  i leczy pacjenta oraz jest odpowiedzialny 

za prowadzenie jego dokumentacji medycznej, 

e) Kierownik, Zastępca i wyznaczeni do samodzielnego prowadzenia pacjentów Starsi 

asystenci mają obowiązek wzajemnych  konsultacji w przypadku pacjentów z 

powikłaniami lub o niepewnym lub trudnym do ustalenia rozpoznaniu, 

f) jeśli jest to niezbędne zasięgają oni opinii specjalistów z innych dziedzin 

medycznych  lub zwołują konsylium lekarskie z ich udziałem       

 

 

4. Zasady wypisania chorego z oddziału: 

 

a) wypisy odbywają się codziennie w dni robocze do 14.00  a także w ramach dyżuru 

w dni robocze , święta i dni wolne od pracy  

b) dokumenty do wypisu przygotowuje lekarz prowadzący 

c) karty informacyjne leczenia szpitalnego w trzech egzemplarzach przygotowuje 

   sekretarka medyczna 

d) wypis z Odcinków A i B sprawdza i podpisuje Kierownik lub Zastępca   

f) wypisy wydawane są pacjentom w dwóch egzemplarzach 

g) w przypadku wypisania pacjenta na dyżurze lub dni wolne i święta wydawane są  

mu niezbędne zalecenie i recepty a wypis odbiera pacjent lub osoba przez niego 

wskazana w najbliższy dzień roboczy 

g) historię choroby po jej uzupełnieniu i sprawdzeniu kompletności  sekretarka 

medyczna przekazuje do Sekcji Dokumentacji Chorych. 

 

 

 

5.  Dokumentacja oddziałowa i obieg dokumentów: 

 

1) dokumentacja medyczna indywidualna / historia choroby/ 

- formularz historii choroby 

- karta gorączkowa 

- indywidualna karta zleceń lekarskich 

- formularz zgody pacjenta pełnoletniego na badanie lub leczenie 

- okołooperacyjna karta kontrolna 

- karta udzielania informacji 

- karta obserwacji lekarskich 

- historia pielęgnowania 

- karta statystyczna szpitalna ogólna 

- wykaz danych związanych z przypisaniem pacjenta do JPG 

- karta profilaktyki żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej  w o.zabiegowym 



- protokół profilaktyki żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej 

- karta transportu wewnętrznego 

- karta oceny wystąpienia ryzyka zakażenia szpitalnego 

- zgłoszenie przyjęcia w trybie ratującym zdrowie lub życie 

- wyniki badań diagnostycznych 

- przesiewowa ocena stanu odżywienia NRS 2002 

- karta premedykacyjna 

- karta konsultacyjna 

- karta zastosowania unieruchomienia lub izolacji 

- wywiad epidemiologiczny 

- wywiad anestezjologiczny 

- karta p/odleżynowa 

- karta bilansu płynów 

- karta cukrzycowa 

 

2) dokumentacja medyczna zbiorcza 

- księga ruchu chorych oddziału, prowadzona przez sekretarki medyczne 

- książki raportów pielęgniarskich z poszczególnych odcinków 

- księga raportów lekarskich z poszczególnych odcinków 

- księga wykonanych operacji 

- książka kontroli środków odurzających i psychotropowych-odpowiedzialny 

lekarz 

- książka transfuzyjna-odpowiedzialny lekarz wyznaczony z oddziału 

- książka leków psychotropowych (prowadzona przez pielęgniarki według zleceń 

lekarskich-odpowiedzialny lekarz wyznaczony z oddziału) 

- plan zabiegów operacyjnych 

- lista planowych przyjęć w oddział 

- receptariusz leków (wypisywany przez pielęgniarkę oddziałową, podpisany 

przez kierownika oddziału) 

- karta rejestru niezgodności 

 

Historie choroby przechowywane są w sekretariacie, indywidualne karty zleceń 

pacjentów  znajdują się w dyżurce pielęgniarskiej, karty gorączkowe przy łóżku 

chorego. Na kartach gorączkowych lekarz wpisuje rozpoznanie oraz istotne zalecenia, 

inne zlecenia leczniczo diagnostyczne wpisuje do karty zleceń i potwierdza parafą. 

Pozostałe rubryki karty gorączkowej i karty zleceń wypełnia pielęgniarka odcinkowa. 

Pielęgniarki potwierdzają podpisem każde wykonane zlecenie. 

Za prowadzenie dokumentacji medycznej odpowiada lekarz i pielęgniarka odcinkowa 

pod  nadzorem Kierownika lub jego Zastępcy oraz Pielęgniarki Oddziałowej. 

 

6.  Zasady współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi  

Oddział współpracuje z  Zespołem Bloków Operacyjnych, Zakładem Diagnostyki 

Obrazowej, Zakładem Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakładem Mikrobiologii 

Klinicznej, Zakładem Patomorfologii, Zakładem Fizjoterapii, Apteką Zakładową, 

Centralną Sterylizatornią. Współpraca z poszczególnymi komórkami 



organizacyjnymi oparta jest na wzajemnych ustaleniach i wynika z potrzeb 

oddziału. 

 
 

 

 

Załącznik Nr 1           
 

Wykaz jednostek chorobowych leczonych w Oddziale Chirurgicznym 

Ogólnym -  

klasyfikacja wg ICD-10 
 

Nr 

procedury 

Nazwa procedury 

C16 Nowotwór złośliwy żołądka 

C17 Nowotwór złośliwy jelita cienkiego 

C18 Nowotwór złośliwy jelita grubego 

C19 Nowotwór złośliwy zagięcia esiczo-odbytniczego 

C20 Nowotwór złośliwy odbytnicy  

C21 Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu 

C22 Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych 

C23 Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego 

C24 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części dróg żółciowych 

C25 Nowotwór złośliwy trzustki 

C26 Nowotwór złośliwy innych i dokładnie nieokreślonych narządów trawiennych 

C43 Czerniak złośliwy skóry 

C44 Inne nowotwory złośliwe skóry 

C48  Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej 

C50 Nowotwór złośliwy sutka 

C73 Nowotwór złośliwy tarczycy 

C78 Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego 

C80 Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia 

C97 Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień 

D12 Nowotwory niezłośliwe okrężnicy, odbytnicy, odbytu i kanału odbytu 

D13 Nowotwory niezłośliwe innych i niedokładnie określonych części układu 

trawiennego 

D17 Nowotwory niezłośliwe z tkanki tłuszczowej 

D20 Nowotwory niezłośliwe tkanek miękkich otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej 

D21 Inne nowotwory niezłośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich 

D22 Znamiona barwnikowe 

D23 Inne niezłośliwe nowotwory skóry 

D24 Nowotwór niezłośliwy sutka 

D34 Niezłośliwy nowotwór tarczycy 

D37 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze jamy ustanej i narządów 

trawiennych 

D44 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze gruczołów wydzielania 

wewnętrznego 

D48 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze innych i nieokreślonych 



umiejscowień 

D73 Choroby śledziony 

E04 Wole nietoksyczne 

E05 Nadczynność tarczycy 

E07 Choroby tarczycy, inne 

I70 Miażdżyca 

I73 Inne choroby naczyń obwodowych 

I74 Zator i zakrzep tętniczy 

I80 Zapalenie żył i zakrzepowe zapalenie żył 

I83 Żylaki kończyn dolnych 

I84 Żylaki odbytu 

I88 nieokreślone zapalenie węzłów chłonnych 

K25 Wrzód żołądka 

K26 Wrzód dwunastnicy 

K29 Zapalenie żołądka i dwunastnicy 

K31 Inne choroby żołądka i dwunastnicy 

K35 Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego 

K36 Inne zapalenie wyrostka robaczkowego 

K40 Przepuklina pachwinowa 

K41 Przepuklina udowa 

K42 Przepuklina pępkowa 

K43 Przepuklina brzuszna 

K44 Przepuklina przeponowa 

K45 Inne przepukliny brzuszne 

K50 Choroba Crohna 

K51 Wrzodziejące zapalenie jelita grubego 

K52 Inne, niezakaźne zapalenie żołądkowo-jelitowe i jelita grubego 

K56 Niedrożność porażenna jelit 

K57 Choroba uchyłkowa jelit 

K58 Zespół drażliwego jelita 

K59 Inne czynnościowe zaburzenia jelit 

K60 Szczelina i przetoka okolicy odbytu 

K61 Ropień okolicy odbytu 

K62 Inne choroby odbytu i odbytnicy 

K63 Inne choroby jelit 

K65 Zapalenie otrzewnej 

K66 Inne zaburzenia otrzewnej 

K70 Alkoholowa choroba wątroby 

K74 Zwłóknienie i marskość wątroby 

K80 Kamica żółciowa 

K81 Zapalenie pęcherzyka żółciowego 

K82 Inne choroby pęcherzyka żółciowego 

K83 Inne choroby przewodów żółciowych 

K85 Ostre zapalenie trzustki 

K86 Inne choroby trzustki 

K92 Inne choroby układu pokarmowego 

L02 Ropień skóry, czyrak i czyrak gromadny 

L04 Ostre zapalenie węzłów chłonnych 



L05 Torbiel pilonidalna 

L08 Inne miejscowe zakażenie skóry i tkanki podskórnej 

L72 Torbiele mieszkowe skóry i tkanki podskórnej 

L74 Choroby gruczołów potowych 

L 75 Choroby gruczołów apokrynowych 

L89 Owrzodzenie odleżynowe 

L97 Owrzodzenie kończyny dolnej niesklasyfikowane gdzie indziej 

L98 Inne choroby skóry i tkanki podskórnej niesklasyfikowane gdzie indziej 

N43 Wodniak jądra i powrózka nasiennego 

N47 Nadmiar napletka, stulejka 

N60 Łagodna dysplazja sutka 

N61 Stany zapalne sutka 

N62 Przerost sutka 

N80 Endometrioza 

O91 Zakażenia gruczołu sutkowego związane z porodem 

R18 Wodobrzusze 

S00 Powierzchowny uraz głowy 

S01 Otwarta rana głowy 

S02 Złamanie czaszki i kości twarzoczaszki 

S06 Uraz śródczaszkowy 

S09 Inne i nieokreślone urazy głowy 

S11 Otwarta rana szyi 

S20 Powierzchowny uraz klatki piersiowej 

S21 Rana otwarta klatki piersiowej 

S22 Złamanie żeber, mostka i odcinka piersiowego kręgosłupa 

S25 Uraz naczyń krwionośnych klatki piersiowej 

S30 Powierzchowny uraz brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy 

S31 Otwarta rana brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy 

S36 Uraz narządów jamy brzusznej 

S37 uraz narządów miednicy 

S71 Otwarta rana biodra i uda 

T00 Powierzchowne urazy obejmujące liczne okolice ciała 

T07 Nieokreślone, liczne urazy 

T18 Ciało obce przewodu pokarmowego 

T20 Oparzenie termiczne i chemiczne głowy i szyi 

T21 Oparzenie termiczne i chemiczne tułowia 

T22 Oparzenie termiczne i chemiczne barku i k. górnej z wyjątkiem nadgarstka i ręki 

T23 Oparzenie termiczne i chemiczne nadgarstka i ręki 

T24 Oparzenie termiczne i chemiczne biodra i k. dolnej z wyjątkiem okolicy stawu 

skokowego i stopy 

T25 Oparzenie termiczne i chemiczne stawu skokowego i stopy 

T28 Oparzenie termiczne i chemiczne narządów wewnętrznych 

T29 Oparzenie termiczne i chemiczne mnogich okolic ciała 

T34 Odmrożenie z martwicą 

T51 Efekt toksyczny alkoholu 

T54 Efekt toksyczny substancji żrących 

T79 Określone, wczesne powikłania pourazowe 

T90 Następstwa urazów głowy 



T98 Następstwa innych i nieokreślonych skutków działania czynników zewnętrznych 

 

 

 
 

 

 

 

Załącznik Nr 2 

Wykaz świadczeń - stosowanych w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym 

procedur terapeutycznych ICD-9 
 

 

Nr 

procedury 

Nazwa procedury 

05.23 Sympatektomia lędźwiowa 

06.39 Częściowa resekcja tarczycy – inne 

06.4 Całkowita resekcja tarczycy 

06.2 Całkowite wycięcie płata tarczycy 

06.31 Wycięcie zmiany tarczycy 

06.02 Pooperacyjny drenaż loży po usunięciu tarczycy 

06.51 Częściowa resekcja tarczycy zamostkowej 

06.9 Inne zabiegi w okolicy tarczycy 

34.04 Nakłucie i drenaż jamy opłucnowej 

34.71 Szycie rany ściany klatki piersiowej 

34.82 Szycie rany przepony 

38.0 Usuniecie zatoru 

38.51 Usunięcie żyły odpiszczelowej 

38.53 Usunięcie żylaków operacyjne (k. dolnych) 

38.59 Podwiązanie i wycięcie żylaków i żył - innych 

41.5 Wycięcie śledziony 

43.6 Częściowe wycięcie żołądka z zespoleniem z dwunastnicą 

43.7 Częściowe wycięcie żołądka z zespoleniem z jelitem czczym 

43.5 Częściowe wycięcie żołądka z zespoleniem z przełykiem 

43.99 Całkowite wycięcie żołądka 

44.41 Zszycie przedziurawionego wrzodu żołądka 

44.42 Zszycie przedziurawionego wrzodu dwunastnicy 

44.01 Wagotomia pionowa  

44.03 Wagotomia selektywna – inne 

44.21 Pyloroplastyka 

44.49 Opanowanie krwotoku żołądek/dwunastnica – inne 

44.59 Rewizja zespolenia żołądkowego 

44.3 Zespolenie żołądkowo-jelitowe bez wycięcia żołądka 

45.73 Wycięcie prawej połowy jelita grubego 

45.75 Wycięcie lewej połowy jelita grubego 

48.62 Resekcja przednia odbytnicy 

45.42 Endoskopowe wycięcie polipa jelita grubego 

45.72 Wycięcie kątnicy 

45.79 Częściowe wycięcie jelita grubego – inne 



45.76 Częściowe wycięcie esicy 

45.62 Częściowa resekcja jelita cienkiego 

46.1 Kolostomia 

47.0 Wyłonienie jelita 

48.52 Resekcja odbytnicy brzuszno-kroczowa 

48.66 Resekcja odbytnicy metodą Hartmanna 

48.93 Operacja przetoki okołoodbytniczej 

48.35 Miejscowe wycięcie zmiany odbytu 

49.1 Nacięcie przetoki odbytu 

49.4 Zabiegi w zakresie hemoroidów 

49.01 Nacięcie ropnia okołoodbytniczego 

45.9 Zespolenie jelitowe 

47.09 Wycięcie wyrostka robaczkowego 

47.2 drenaż ropnia okołowyrostkowego 

50.01 Nacięcie ropnia wątroby 

50.61 Zamkniecie rany wątroby 

51.22 Wycięcie pęcherzyka żółciowego tradycyjne 

51.23 Wycięcie pęcherzyka żółciowego laparoskopowe 

51.34 Zespolenie pęcherzyka żółciowego z żołądkiem 

51.35 Zespolenie pęcherzyka żółciowego z dwunastnicą 

51.39 Zespolenie dróg żółciowych – inne 

51.49 Nacięcie przewodu żółciowego z drenażem sposobem Kehra 

52.4 Drenaż wewnętrzny torbieli trzustki 

53.01 Operacja prostej przepukliny pachwinowej 

53.02 Operacja skośnej przepukliny pachwinowej 

53.05 Operacja przepukliny pachwinowej (wszczep) inne 

53.29 Jednostronna operacja przepukliny udowej 

53.49 Operacja przepukliny pępkowej 

53.51 Operacja przepukliny z otwarciem worka 

53.69 Operacja przepukliny przedniej ściany jamy brzusznej -  wszczep 

61.29 Wycięcie wodniaka jądra 

84.10 Amputacja kończyny dolnej 

84.11 Amputacja palucha 

84.12 Amputacja w zakresie stopy 

84.15 Amputacja poniżej kolana 

84.17 Amputacja powyżej kolana 

85.41 Jednostronne proste odjęcie sutka 

85.45 Jednostronne radykalne odjęcie sutka 

85.0 Nacięcie sutka 

85.21 Miejscowe wycięcie zmiany sutka 

86.22 Oczyszczenie rany (wycięcie) zakażenia, oparzenia 

86.6 Wolny przeszczep skóry 

86.4 Radykalne wycięcie zmiany skóry 

86.5 Szycie skóry i tkanki podskórnej 
  

 


