Załącznik nr 3b
Rozpoznania medyczne wg ICD-10 kwalifikujące do rehabilitacji ogólnoustrojowej po leczeniu zachowawczym ROZ
A31.9 Zakażenie prątkowe, nieokreślone
A37.0 Krztusiec wywołany przez pałeczkę krztuśca [Bordetella pertussis]
A39.0 Zapalenie meningokokowe opon mózgowych (G01*)
A39.2 Ostra posocznicza meningokokowa
A39.3 Przewlekła posocznica meningokokowa
A39.4 Posocznica meningokokowa, nieokreślona
A40.0 Posocznica wywołana przez paciorkowce grupy A
A40.1 Posocznica wywołana przez paciorkowce grupy B
A40.2 Posocznica wywołana przez paciorkowce grupy D
A40.3 Posocznica wywołana przez Streptococcus pneumoniae
A40.8 Inne posocznice paciorkowcowe
A40.9 Posocznica paciorkowcowa, nieokreślona
A41.0 Posocznica wywołana przez Staphylococcus aureus
A41.1 Posocznica wywołana przez inne określone gronkowce
A41.2 Posocznica wywołana przez nieokreślone gronkowce
A41.3 Posocznica wywołana przez Haemophilus influenzea
A41.5 Posocznica wywołana przez inne bakterie Gram-ujemne
A41.8 Inna posocznica, nieokreślona
A41.9 Posocznica, nieokreślona
A49.0 Zakażenie gronkowcowe, nieokreślone
A49.2 Zakażenie wywołane przez pałeczkę Haemophilus influenzae, nieokreślone
A54.4 Rzeżączkowe zakażenie układu kostno-mięśniowego
A81.1 Podostre stwardniające zapalenie mózgu
A89 Wirusowe zakażenie ośrodkowego układu nerwowego, nieokreślone
B00.0 Wyprysk opryszczkowy [eczema herpeticum]
B00.3 Opryszczkowe zapalenie opon mózgowych (G02.0*)
B00.4 Opryszczkowe zapalenie mózgu (G05.1*)
B02.0 Zapalenie mózgu w półpaścu (G05.1*)
B58.1 Toksoplazmozowe zapalenie wątroby (K77.0*)
B58.2 Toksoplazmozowe zapalenie opon mózgowych i mózgu (G05.2*)
B58.3 Toksoplazmoza płucna (J17.3*)
B58.8 Toksoplazmoza z zajęciem innych narządów
B88.9 Inwazje pasożytnicze, nieokreślone
C41.2 Nowotwór złośliwy (kości kręgosłupa)
C41.4 Nowotwór złośliwy (kości miednicy, kość krzyżowa i guziczna)
C49.1 Nowotwór złośliwy (tkanka łączna i tkanka miękka kończyny górnej łącznie z barkiem)
C49.2 Nowotwór złośliwy (tkanka łączna i tkanka miękka kończyny dolnej łącznie z biodrem)
C49.3 Nowotwór złośliwy (tkanka łączna i tkanka miękka klatki piersiowej)
C49.4 Nowotwór złośliwy (tkanka łączna i tkanka miękka brzucha)
C49.5 Nowotwór złośliwy (tkanka łączna i tkanka miękka miednicy)
C49.6 Nowotwór złośliwy (tkanka łączna i tkanka miękka tułowia, nieokreślona)
C49.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice tkanki łącznej i tkanki miękkiej)
C49.9 Nowotwór złośliwy (tkanka łączna i tkanka miękka, nieokreślone)
C79.5 Wtórny nowotwór złośliwy kości i szpiku kostnego
D16.6 Nowotwór niezłośliwy (kręgosłup)
D21.1 Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie kończyny górnej, łącznie z barkiem)
D21.2 Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie kończyny dolnej, łącznie z biodrem)
D21.3 Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie klatki piersiowej)
D21.4 Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie brzucha)
D21.5 Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie miednicy)
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D21.6 Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie tułowia, nieokreślone)
D21.9 Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie, nieokreślone)
D69.0 Plamica alergiczna
E10.4 Cukrzyca insulinozależna (z powikłaniami neurologicznymi)
E11.4 Cukrzyca insulinoniezależna (z powikłaniami neurologicznymi)
E12.4 Cukrzyca związana z niedożywieniem (z powikłaniami neurologicznymi)
E13.4 Inne określone postacie cukrzycy (z powikłaniami neurologicznymi)
E14.4 Cukrzyca nieokreślona (z powikłaniami neurologicznymi)
E75.0 GM2 gangliozydoza
E75.1 Inne gangliozydozy
E75.2 Inne sfingolipidozy
E75.3 Sfingolipidoza, nieokreślona
E75.4 Lipofuscynoza neuronalna
E75.5 Inne zaburzenia spichrzania lipidów
E75.6 Zaburzenia spichrzania lipidów, nieokreślone
F95.1 Przewlekłe tiki ruchowe lub głosowe (wokalne)
F95.2 Zespół tików głosowych i ruchowych (zespół Giles de la Tourette)
G00.0 Zapalenie opon mózgowych wywołane przez Hamoephilus influenzae
G00.1 Zapalenie opon mózgowych pneumokokowe
G00.2 Zapalenie opon mózgowych paciorkowcowe
G00.8 Inne bakteryjne zapalenia opon mózgowych
G00.9 Bakteryjne zapalenie opon mózgowych, nieokreślone
G03.8 Zapalenie opon mózgowych wywołane przez inne określone czynniki
G03.9 Zapalenie opon mózgowych, nieokreślone
G04.1 Tropikalne kurczowe porażenie kończyn dolnych
G04.9 Zapalenie mózgu oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego, nieokreślone
G09 Następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego
G10 Choroba Huntingtona
G11.0 Bezład wrodzony niepostępujący
G11.1 Bezład móżdżkowy o wczesnym początku
G11.2 Bezład móżdżkowy o późnym 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
G13.0 Paranowotworowa neuromiopatia i neuropatia
G13.1 Inne zaniki układowe pierwotnie zajmujące układ nerwowy w chorobie nowotworowej
G13.2 Zanik układowy pierwotnie zajmujący układ nerwowy w niedoczynności tarczycy (E00.1+, E03.-+)
G13.8 Zanik układowy pierwotnie zajmujący układ nerwowy w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G20 Choroba Parkinsona
G21.0 Złośliwy zespół neuroleptyczny
G21.1 Parkinsonizm wtórny wywołany innymi lekami
G21.2 Parkinsonizm wtórny wywołany innymi czynnikami zewnętrznymi
G21.3 Parkinsonizm po zapaleniu mózgu
G21.8 Inny parkinsonizm wtórny
G21.9 Parkinsonizm wtórny, nieokreślony
G22 Parkinsonizm w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G23.0 Choroba Hellervordena-Spatza
G23.1 Postępujące ponadjądrowe porażenie mięśni oka [Steela-Richardsona-Olszewskiego]
G23.2 Zwyrodnienie prążkowia i istoty czarnej [striatonigralis degeneratio]
G23.8 Inne określone choroby zwyrodnieniowe jąder podstawy
G24.0 Dystonia wywołana przez leki
G24.1 Dystonia samoistna rodzinna
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G24.2 Dystonia samoistna niedziedziczna
G24.3 Kurczowy kręcz karku
G24.4 Dystonia samoistna w obrębie twarzy
G24.8 Inne dystonie
G24.9 Dystonia, nieokreślona
G25.0 Drżenie samoistne
G25.1 Drżenie polekowe
G25.2 Inne określone formy drżenia
G25.4 Pląsawica polekowa
G25.5 Inna pląsawica
G25.6 Polekowe i inne tiki pochodzenia organicznego
G25.8 Inne określone zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych
G25.9 Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych, nieokreślone
G26 Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G30.0 Choroba Alzheimera o wczesnym początku
G30.1 Choroba Alzheimera o późnym początku
G30.8 Otępienie typu alzheimerowskiego
G30.9 Choroba Alzheimera, nieokreślona
G31.0 Zanik mózgu ograniczony
G31.1 Starcze zwyrodnienie mózgu niesklasyfikowane gdzie indziej
G31.2 Zwyrodnienie układu nerwowego wywołane przez alkohol
G31.8 Inne określone choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego
G31.9 Choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego, nieokreślone
G32.8 Inne określone zaburzenia zwyrodnieniowe układu nerwowego występujące w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G37.3 Ostre poprzeczne zapalenie rdzenia w chorobie demielinizacyjnej ośrodkowego układu nerwowego
G54.0 Zaburzenia splotu ramiennego
G54.1 Zaburzenia splotu lędźwiowo-krzyżowego
G54.2 Zaburzenia korzeni nerwów rdzeniowych szyjnych niesklasyfikowanych gdzie indziej
G54.3 Zaburzenia korzeni nerwów rdzeniowych piersiowych niesklasyfikowanych gdzie indziej
G54.4 Zaburzenia korzeni nerwów rdzeniowych lędźwiowo-krzyżowych niesklasyfikowanych gdzie indziej
G54.5 Nerwoból z zanikiem mięśni
G54.6 Zespół bólu fantomowego kończyny z bólem
G54.7 Zespół bólu fantomowego kończyny bez bólu
G54.8 Inne zaburzenia korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych
G54.9 Zaburzenia korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych, nieokreślone
G55.0 Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w chorobach nowotworowych (C00-D48+)
G55.1 Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w zaburzeniach 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 innych (dolegliwościach kręgosłupa) dorsopatiach (M45-M46, M48.-+, M53-M54+)
G55.8 Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G56.1 Inne uszkodzenia nerwu pośrodkowego
G56.2 Uszkodzenie nerwu łokciowego
G56.3 Uszkodzenie nerwu promieniowego
G56.4 Kauzalgia
G56.8 Inne mononeuropatie kończyny górnej
G56.9 Mononeuropatie kończyny górnej nieokreślone
G57.0 Uszkodzenie nerwu kulszowego
G57.1 Zespół nerwu skórnego bocznego uda [neuralgia paraesthetica]
G57.2 Uszkodzenie nerwu udowego
G57.3 Uszkodzenie nerwu strzałkowego wspólnego
G57.4 Uszkodzenie nerwu piszczelowego
G57.5 Zespół kanału stępu
G57.6 Uszkodzenie nerwów podeszwy
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G57.8 Inne mononeuropatie kończyny dolnej
G57.9 Mononeuropatia kończyny dolnej, nieokreślona
G58.0 Neuropatia międzyżebrowa
G58.7 Mnogie zapalenie pojedynczych nerwów
G58.8 Inne określone mononeuropatie
G58.9 Mononeuropatia, nieokreślona
G59.0 Mononeuropatia cukrzycowa (E10-E14+ zwykle ze wspólnym czwartym znakiem kodu .4)
G59.8 Inne mononeuropatie w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G60.0 Dziedziczna neuropatia ruchowa i czuciowa
G60.1 Choroba Refsuma
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 wywołana przez leki
G62.1 Polineuropatia alkoholowa
G62.2 Polineuropatia wywołana innymi czynnikami toksycznymi
G62.8 Inne określone polineuropatie
G62.9 Polineuropatia, nieokreślona
G63.0 Polineuropatia w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
G63.1 Polineuropatia w chorobach nowotworowych (C00-D48+)
G63.2 Polineuropatia cukrzycowa (E10-E14+ zwykle ze wspólnym czwartym znakiem kodu .4)
G63.3 Polineuropatia w innych chorobach 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 kostno-mięśniowego (M00-M25+, M40-M96+)
G63.8 Polineuropatia w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G64 Inne zaburzenia obwodowego układu nerwowego
G70.0 Miastenia ciężka rzekomoporaźna
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
G71.3 Miopatia mitochondrialna niesklasyfikowana gdzie indziej
G71.8 Inne pierwotne zaburzenia mięśni
G71.9 Pierwotne zaburzenia mięśni, nieokreślone
G72.0 Miopatia polekowa
G72.1 Miopatia alkoholowa
G72.2 Miopatia wywołana innymi czynnikami toksycznymi
G72.3 Porażenie okresowe
G72.4 Miopatia zapalna niesklasyfikowana gdzie indziej
G72.8 Inne określone miopatie
G72.9 Miopatia, nieokreślona
G73.0 Zespoły miasteniczne w chorobach układu wewnątrzwydzielniczego
G73.1 Zespół Eatona-Lamberta (C80+)
G73.2 Inne zespoły miasteniczne w chorobach nowotworowych (C00-D48+)
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G73.3 Zespoły miasteniczne w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G73.4 Miopatia w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
G73.5 Miopatia w chorobach układu wewnątrzwydzielniczego
G73.6 Miopatia w chorobach metabolicznych
G73.7 Miopatia w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
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
G90.0 Samoistna obwodowa neuropatia wegetatywna
G90.1 Dysautonomia rodzinna [Riley-Daya]
G90.2 Zespół Hornera
G90.3 Zwyrodnienie wieloukładowe
G90.8 Inne zaburzenia układu wegetatywnego
G90.9 Zaburzenie układu wegetatywnego, nieokreślone
G91.2 Wodogłowie normociśnieniowe [zespół Hakima]
G93.1 Uszkodzenie mózgu z niedotlenienia niesklasyfikowane gdzie indziej
G93.7 Zespół Reye`a
G95.0 Jamistość rdzenia kręgowego i jamistość opuszki
G99.0 Neuropatia wegetatywna w chorobach układu wewnątrzwydzielniczego i metabolicznych
I00 Choroba reumatyczna bez wzmianki o zajęciu serca
I09.0 Reumatyczne zapalenie mięśnia serca
I67.3 Postępująca naczyniowa leukoencefalopatia
I73.0 Zespół Reynauda
J99.1 Zaburzenia układu oddechowego w innych rozlanych (układowych) chorobach tkanki łącznej
L00 Liszajec pęcherzowy noworodków
L08.0 Ropne zapalenie skóry
L12.3 Nabyte pęcherzowe oddzielanie się naskórka
L20.0 Świerzbiączka skazowa Besniera
L20.8 Inne atopowe zapalenia skóry
L20.9 Atopowe zapalenie skóry, nieokreślone
L21.0 Łojotok głowy
L21.1 Dziecięce łojotokowe zapalenie skóry
L21.8 Inne łojotokowe zapalenie skóry
L21.9 Nieokreślone łojotokowe zapalenie skóry
L22 Pieluszkowe (serwetkowe) zapalenie skóry
L26 Złuszczające zapalenie skóry
L27.0 Uogólniona osutka skórna wywołana lekami i innymi środkami leczniczymi
L27.1 Ograniczona osutka skórna wywołana lekami i innymi środkami leczniczymi
L27.2 Zapalenie skóry wywołane spożytą żywnością
L30.2 Autoalergizacja skórna
L30.3 Dermatozy zakaźne
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L30.4 Wyprzenie
L40.5 Łuszczyca stawowa (M07.0-M07.3, M09.0)
L44.4 Dziecięce grudkowe zapalenie ciągłe skóry kończyn [choroba Gianotti-Crosti]
L50.0 Pokrzywka alergiczna
L50.6 Pokrzywka kontaktowa
L50.8 Inna pokrzywka
L50.9 Nieokreślona pokrzywka
L51.0 Niepęcherzowy rumień wielopostaciowy
L51.1 Pęcherzowy rumień wielopostaciowy
L51.2 Toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka [choroba Lyella]
L51.8 Inny rumień wielopostaciowy
L51.9 Rumień wielopostaciowy, nieokreślony
L52 Rumień guzowaty [erythema nodosum]
L53.0 Rumień toksyczny
L53.1 Rumień obrączkowaty odśrodkowy Dariera
L53.2 Rumień brzeżny
L53.3 Inny przewlekły rumień girlandowaty
L53.8 Inne określone stany rumieniowe
L53.9 Stany rumieniowe, nieokreślone
L57.3 Zanik pstry naczyniasty [Poikilodermia Civatte]
L59.8 Inne określone choroby skóry i tkanki podskórnej związane z napromieniowaniem
L59.9 Choroby skóry i tkanki podskórnej związane z napromieniowaniem, nieokreślone
L72.0 Torbiel epidermalna
L72.1 Torbiel osłonki włosa
L72.2 Mnogie torbiele łojowe [Steatocystoma multiplex]
L72.8 Inne torbiele mieszkowe skóry i tkanki podskórnej
L72.9 Torbiele mieszkowe skóry i tkanki podskórnej, nieokreślone
L74.0 Potówka czerwona (R61.-)
L74.1 Potówka zwykła [miliaria crystallina]
L74.2 Potówka głęboka
L74.3 Potówka, nieokreślona
L80 Bielactwo [vitiligo]
L81.0 Nadmierna pigmentacja poinfekcyjna
L81.1 Ostudy [chloasma]
L90.9 Zanikowe choroby skóry, nieokreślone
L91.9 Przerostowe choroby skóry, nieokreślone
L92.0 Ziarniniak obrączkowaty
L94.0 Twardzina ograniczona [morphea]
L94.1 Twardzina linijna na głowie podobna do blizny po cięciu szablą [En coup de sabre]
L94.4 Grudki Gottrona
L94.8 Inne określone miejscowe choroby tkanki łącznej
L94.9 Ograniczone choroby tkanki łącznej, nieokreślone
L95.1 Rumień wyniosły i długotrwały [Erythema elevatum et diutinum]
L98.3 Eozynofilowe zapalenie tkanki podskórnej [choroba Wellsa]
L98.6 Inne naciekowe choroby skóry i tkanki podskórnej
L98.8 Inne określone schorzenia skóry i tkanki podskórnej
L98.9 Nieokreślone schorzenia skóry i tkanki podskórnej
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, nieokreślone
M01.0 Meningokokowe zapalenie stawów (A39.8+)
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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 indziej
M02.0 Artropatia po dokonaniu bypassów jelitowych
M02.1 Poczerwonkowe zapalenie stawów
M02.2 Poszczepienne zapalenie stawów
M02.3 Choroba Reitera
M02.8 Inne reaktywne artropatie
M02.9 Reaktywne artropatie, nieokreślone
M03.0 Pomeningokokowe zapalenie stawów (A39.8+)
M03.1 Poinfekcyjna artropatia w przebiegu kiły
M03.2 Inne poinfekcyjne artropatie w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
M03.6 Artropatie reaktywne w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
M05.0 Zespół Felty`ego
M05.1 Reumatoidalna choroba płuc (J99.0*)
M05.2 Reumatoidalne zapalenie naczyń
M05.3 Reumatoidalne zapalenie stawów z zajęciem innych narządów i układów
M05.8 Inne sero-dodatnie reumatoidalne zapalenie stawów
M05.9 Sero-dodatnie reumatoidalne zapalenie stawów, nieokreślone
M06.0 Surowiczoujemne reumatoidalne zapalenie stawów
M06.1 Choroba Stilla u osoby dorosłej
M06.2 Reumatoidalne zapalenie kaletki maziowej
M06.3 Guzek reumatoidalny
M06.4 Zapalenie wielu stawów
M06.8 Inne określone reumatoidalne zapalenie stawów
M06.9 Reumatoidalne zapalenie stawów, nieokreślone
M07.0 Łuszczycowa artropatia z dominującymi zmianami w stawach międzypaliczkowych dalszych (L40.5+)
M07.1 Okaleczające zapalenie stawów (L40.5+)
M07.2 Łuszczycowa spondyloartropatia (L40.5+)
M07.3 Inne łuszczycowe artropatie (L40.5+)
M07.4 Artropatia towarzysząca chorobie Crohna (K50.-+)
M07.5 Artropatia w przebiegu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (K51.+)
M07.6 Inne artropatie towarzyszące chorobom jelit
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, nieokreślone
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
M10.0 Idiopatyczna dna moczanowa
M10.1 Dna indukowana ołowiem
M10.2 Dna indukowana lekami
M10.3 Dna spowodowana niewydolnością nerek
M10.4 Inne wtórne przyczyny dny
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M10.9 Dna, nieokreślona
M11.0 Choroba spowodowana odkładaniem się hydroksyapatytów
M11.1 Rodzinna chondrokalcynoza
M11.2 Inne chondrokalcynozy
M11.8 Inne określone artropatie zależne od obecności kryształów
M11.9 Nieokreślone artropatie związane z odkładaniem kryształów
M12.0 Przewlekła poreumatyczna artropatia [Zespół Jaccoud]
M12.2 Zapalenie błony maziowej kosmkowo-guzkowe
M12.3 Reumatyzm palindromiczny
M12.4 Nawracający wysięk w stawie
M12.8 Inne określone artroptie niesklasyfikowane gdzie indziej
M13.0 Nieokreślone zapalenie wielostawowe
M13.1 Zapalenie jednego stawu niesklasyfikowane gdzie indziej
M13.8 Inne określone zapalenie stawu
M13.9 Nieokreślone zapalenie stawu
M14.0 Artropatia dnawa związana z defektami enzymatycznymi i innymi dziedzicznymi zaburzeniami
M14.1 Artropatia związana z obecnością kryształów w innych chorobach metabolicznych
M14.2 Artropatia cukrzycowa (E10-E14 + z czwartym znakiem kodu .6)
M14.3 Lipidowe zapalenie skórno-stawowe (E78.8+)
M14.4 Artropatia w przebiegu skrobiawicy (E85.-+)
M14.5 Artropatia towarzysząca innym zaburzeniom endokrynologicznym, odżywiania i chorobom metabolicznym
M14.6 Artropatia związana z chorobami neurologicznymi
M14.8 Artropatia towarzysząca innym określonym chorobom sklasyfikownym gdzie indziej
M24.2 Choroby więzadeł
M24.6 Zesztywnienie stawu
M25.0 Krwiak śródstawowy
M25.4 Wysięk w stawie
M30.0 Guzkowe zapalenie naczyń
M30.1 Guzkowe zapalenie naczyń z zajęciem płuc [Zespół Churg-Straussa]
M30.2 Młodzieńcze zapalenie wielotętnicze
M30.3 Zespół śluzówkowo-skórno-węzłowy [Choroba Kawasaki]
M30.4 Inne choroby związane z guzkowym zapaleniem naczyń
M31.0 Alergiczne zapalenie naczyń
M31.1 Zakrzepowa mikroangiopatia
M31.2 Ziarniniak linii pośrodkowej
M31.4 Zespół łuku aorty [Zespół Takayasu]
M31.8 Inne określone martwicze choroby naczyń krwionośnych
M32.0 Toczeń rumieniowaty układowy indukowany lekami
M32.1 Toczeń rumieniowaty układowy z zajęciem narządów - Choroba Libman-Sacksa (I39.-*)
M32.8 Inne postacie tocznia rumieniowatego układowego
M32.9 Nieokreślony toczeń rumieniowaty układowy
M33.0 Młodzieńcze zapalenie skórno-mięśniowe
M33.1 Inne zapalenia skórno-mięśniowe
M33.2 Zapalenie wielomięśniowe
M33.9 Nieokreślone zapalenia skórno-wielomięśniowe
M34.0 Postępująca twardzina uogólniona
M34.1 Zespół CR(E)ST
M34.2 Twardzina układowa indukowana lekami i środkami chemicznymi
M34.8 Inne postacie stwardnienia układowego
M34.9 Nieokreślona twardzina układowa
M35.0 Zespół suchości [Zespół Sjögrena]
M35.2 Choroba Behceta
M35.7 Zespół nadmiernej ruchomości
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M36.0 Zapalenie skórno-(wielo)mięśniowe w przebiegu chorób nowotworowych (C00-D48+)
M36.1 Artropatia w przebiegu chorób nowotworowych (C00-D48+)
M36.2 Artropatia w przebiegu hemofilii (D66-D68+)
M36.3 Artropatia w przebiegu innych chorób hematologicznych (D50-D76+)
M36.4 Artropatia w przebiegu reakcji alergicznych sklasyfikowanych gdzie indziej
M36.8 Układowe choroby tkanki łącznej w przebiegu innych schorzeń sklasyfikowanych gdzie indziej
M40.0 Skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi [kifoza] zależne od wadliwej postawy
M40.1 Inne wtórne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi [kifoza]
M40.2 Inna i nieokreślona kifoza
M40.3 "Zespół prostych pleców"
M40.4 Inne skrzywienie kręgosłupa ku przodowi [lordoza]
M40.5 Nieokreślone lordozy
M41.0 Idiopatyczna skolioza dziecięca
M41.1 Idiopatyczna skolioza młodzieńcza
M41.2 Inne idiopatyczne skoliozy
M41.3 Skolioza wynikająca z budowy klatki piersiowej
M41.4 Skolioza nerwowo-męśniowa
M41.5 Inne wtórne skoliozy
M41.8 Inne postacie skoliozy
M41.9 Nieokreślone skoliozy
M43.1 Kręgozmyk [spondylolisthesis]
M45 Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
M46.0 Entezopatia w zakresie kręgosłupa
M46.1 Zapalenie stawów krzyżowo-biodrowych [sacroilitis] niesklasyfikowanych gdzie indziej
M46.2 Zapalenie kości i jamy szpikowej kręgu
M46.3 Infekcja krążka międzykręgowego (ropna)
M46.4 Nieokreślone zapalenie krążka międzykręgowego
M46.5 Inne infekcyjne choroby kręgosłupa
M46.8 Inne określone zapalne choroby kręgosłupa
M46.9 Nieokreślone zapalne choroby kręgosłupa
M47.1 Inne spondylozy z uszkodzeniem rdzenia kręgowego
M47.2 Inne spondylozy z uszkodzeniem korzeni nerwów rdzeniowych
M47.8 Inne spondylozy
M48.4 Zmęczeniowe złamanie kręgosłupa
M49.0 Gruźlica kręgosłupa (A18.0+)
M49.1 Zapalenie stawów kręgosłupa w przebiegu brucellozy (A23.-+)
M49.2 Zapalenie stawów kręgosłupa w przebiegu infekcji bakteriami jelitowymi (A01-A04+)
M49.3 Spondylopatia w innych chorobach infekcyjnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
M49.4 Neuropatyczna spondylopatia
M49.8 Spondylopatia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
M50.8 Inne choroby krążka międzykręgowego szyjnego
M51.2 Inne określone przemieszczenia krążka międzykręgowego
M54.5 Ból okolicy lędźwiowo-krzyżowej
M60.0 Infekcyjne zapalenie mięśni
M60.1 Zapalenie mięśni śródmiąższowe
M60.2 Ziarniniak tkanek miękkich spowodowany ciałem obcym niesklasyfikowany gdzie indziej
M60.8 Inne zapalenie mięśni
M60.9 Nieokreślone zapalenie mięśni
M61.0 Pourazowe kostniejące zapalenie mięśni
M61.1 Postępujące kostniejące zapalenie mięśni
M61.2 Porażeniowe zwapnienie i skostnienie mięśni
M61.3 Zwapnienie i skostnienie mięśni w przebiegu oparzenia
M61.4 Inne kostniejące zapalenie mięśni
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M61.5 Inne kostnienie mięśni
M61.9 Nieokreślone zwapnienia i skostnienia mięśni
M62.0 Rozerwanie mięśni
M62.1 Inne nieurazowe przyczyny przerwania mięśni
M62.2 Niedokrwienny zawał mięśnia
M62.3 Zespół unieruchomienia (paraplegiczny)
M62.4 Przykurcz mięśni
M62.6 Zmęczenie mięśni
M62.8 Inne określone choroby mięśni
M62.9 Nieokreślone choroby mięśni
M63.0 Zapalenie mięśni w przebiegu chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
M63.1 Zapalenie mięśni w przebiegu chorób pierwotniakowych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
M63.2 Zapalenie mięśni w przebiegu innych infekcyjnych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
M63.3 Zapalenie mięśni w przebiegu sarkoidozy (D86.8+)
M63.8 Inne choroby mięśni w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
M65.1 Inne infekcyjne zapalenia błony maziowej i ścięgien
M65.2 Wapniejące zapalenie ścięgna
M65.4 Choroba de Quervaina
M65.8 Inne zapalenia błony maziowej i pochewki ścięgna
M65.9 Nieokreślone zapalenie błony maziowej i pochewki ścięgna
M66.0 Pęknięcie torbieli podkolanowej (Bakera)
M66.1 Pęknięcie torbieli maziówkowej
M66.2 Samoistne pęknięcie ścięgna prostowników
M66.3 Samoistne pęknięcie ścięgna zginaczy
M66.4 Samoistne pęknięcie innych ścięgien
M66.5 Samoistne pęknięcie nieokreślonych ścięgien
M67.0 Krótkie ścięgno Achillesa (nabyte)
M67.1 Inne przykurcze ścięgien (pochewek)
M67.2 Przerost błony maziowej niesklasyfikowany gdzie indziej
M67.3 Przemijające zapalenie błony maziowej
M67.4 Ganglion
M67.8 Inne określone choroby błony maziowej i ścięgien
M67.9 Nieokreślone choroby błony maziowej i ścięgien
M68.0 Zapalenie błony maziowej i pochewki ścięgna w przebiegu chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
M70.0 Przewlekłe suche zapalenie pochewek ścięgien mięśni w obrębie ręki i nadgarstka
M70.1 Zapalenie kaletki maziowej w obrębie ręki
M70.2 Zapalenie kaletki maziowej wyrostka łokciowego
M70.3 Zapalenie innych kaletek maziowych stawu łokciowego
M70.4 Zapalenie kaletki maziowej przedrzepkowej
M70.5 Zapalenie innych kaletek maziowych stawu kolanowego
M70.6 Zapalenie kaletki maziowej krętarza
M70.7 Zapalenie innych kaletek maziowych miednicy
M70.8 Inne choroby tkanek miękkich związane z ich używaniem, przeciążeniem i uciskiem
M70.9 Nieokreślone choroby tkanek miękkich związane z ich używaniem, przeciążeniem i przesileniem
M71.0 Ropień kaletki maziowej
M71.1 Inne infekcyjne zapalenia kaletki maziowej
M71.2 Cysta podkolanowa [torbiel Bakera]
M71.3 Inne torbiele kaletek maziowych
M71.4 Złogi wapniowe w kaletce maziowej
M71.5 Inne zapalenia kaletek maziowych niesklasyfikowane gdzie indziej
M71.8 Inne określone choroby kaletki maziowej
M71.9 Nieokreślone choroby kaletki maziowej
M72.0 Przykurcz rozcięgna dłoniowego [przykurcz Dupuytrena]
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M72.1 Guzki na knykciach palców ręki
M72.2 Włóknikowatość rozcięgna podeszwowego
M72.3 Guzkowe zapalenie powięzi
M72.4 Włóknikowatość rzekomomięsakowa
M72.5 Zapalenie powięzi niesklasyfikowane gdzie indziej
M72.8 Inne choroby powięzi
M72.9 Nieokreślone zaburzenia rozrostowe tkanki fibroblastycznej
M75.1 Zespół czepca ścięgnisto-mięśniowego
M75.2 Zapalenie ścięgna mięśnia dwugłowego ramienia
M75.3 Wapniejące zapalenie ścięgien barku
M75.4 Zespół wybitego barku
M75.5 Zapalenie kaletek maziowych stawu ramiennego
M75.8 Inne uszkodzenia barku
M75.9 Nieokreślone uszkodzenia barku
M76.0 Zapalenie przyczepów mięśni pośladkowych
M76.1 Zapalenie przyczepu mięśnia lędźwiowego
M76.2 Ostroga grzebienia biodrowego
M76.3 Zespół pasma biodrowo-piszczelowego
M76.4 Zapalenie pobocznej piszczelowej kaletki maziowej [Zespół Pellegrini-Stieda]
M76.5 Zapalenie więzadeł rzepki
M76.6 Zapalenie ścięgna Achillesa
M76.7 Zapalenie ścięgna mięśnia strzałkowego
M76.8 Inne entezopatie kończyny dolnej z wyłączeniem stopy
M76.9 Nieokreślone entezopatie kończyny dolnej
M77.0 Zapalenie nadkłykcia przyśrodkowego
M77.1 Zapalenie nadkłykcia bocznego
M77.2 Zapalenie okołostawowe nadgarstka
M77.3 Ostroga kości piętowej
M77.4 Bolesność śródstopia
M77.5 Inne entezopatie stopy
M77.8 Inne entezopatie niesklasyfikowane gdzie indziej
M77.9 Nieokreślone entezopatie
M79.0 Reumatyzm, nieokreślony
M79.1 Mięśnioból [myalgia]
M79.2 Nerwoból [neuralgia] i zapalenie nerwów, nieokreślone
M79.5 Ciało obce pozostałe w tkankach miękkich
M79.6 Bóle kończyn
M79.8 Inne określone choroby tkanek miękkich
M79.9 Nieokreślone choroby tkanek miękkich
M84.4 Patologiczne złamanie niesklasyfikowane gdzie indziej
M86.0 Ostre krwiopochodne zapalenie kości i szpiku
M86.1 Inne ostre zapalenie kości i szpiku
M86.2 Podostre zapalenie kości i szpiku
M86.3 Przewlekłe wieloogniskowe zapalenie kości i szpiku
M86.4 Przewlekłe zapalenie kości i szpiku z drenującą zatoką
M86.5 Inne krwiopochodne przewlekłe zapalenie kości i szpiku
M86.6 Inne przewlekłe zapalenie kości i szpiku
M86.8 Inne zapalenie kości i szpiku
M86.9 Nieokreślone zapalenia kości i szpiku
M89.0 Algoneurodystrofia
M90.0 Gruźlica kości (A18.0+)
M90.1 Zapalenie okostnej w przebiegu infekcji sklasyfikowanych gdzie indziej
M94.1 Nawracające zapalenie chrząstek
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M96.0 Staw rzekomy po unieruchomieniu operacyjnym stawu
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, nieokreślona
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, nieokreślone
Q04.0 Wrodzone wady rozwojowe spoidła wielkiego
Q04.1 Brak węchomózgowia (zespół arinencephalii)
Q04.2 Przodomózgowie jednokomorowe (holoprosencephalia)
Q04.3 Inne wady mózgu z ubytkiem tkanek
Q04.4 Septo-optic dysplasia
Q04.5 Mózg olbrzymi
Q04.6 Wrodzone torbiele mózgu
Q04.8 Inne określone wady rozwojowe mózgu
Q04.9 Wrodzone wady rozwojowe mózgu, nieokreślone
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, nieokreślony
Q06.9 Wrodzone wady rozwojowe rdzenia kręgowego, nieokreślone
Q07.0 Zespół Arnolda-Chiariego
Q07.9 Wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego, nieokreślone
Q10.0 Wrodzone opadanie powieki
Q10.1 Wrodzone wywinięcie powieki (ectropion)
Q10.2 Wrodzone podwinięcie powieki (entropion)
Q10.3 Inne wrodzone wady rozwojowe powiek
Q10.4 Brak i niewykształcenie aparatu łzowego
Q10.5 Wrodzone zwężenie przewodu łzowego
Q10.6 Inne wrodzone wady rozwojowe aparatu łzowego
Q10.7 Wrodzona wada rozwojowa oczodołu
Q12.0 Wrodzona zaćma
Q12.1 Wrodzone przemieszczenie soczewki
Q12.2 Szczelina soczewki
Q12.3 Wrodzony brak soczewki
Q12.4 Soczewka kulista
Q12.8 Inne wrodzone wady rozwojowe soczewki
Q12.9 Wrodzona wada rozwojowa soczewki, nieokreślona
Q15.9 Wrodzona wada rozwojowa oka, nieokreślona
Q18.0 Zatoka, przetoka i torbiel szczeliny skrzelowej
Q18.1 Zatoka i torbiel przedmałżowinowa
Q18.2 Inne wrodzone wady rozwojowe szczeliny skrzelowej
Q18.9 Wrodzona wada rozwojowa twarzy i szyi, nieokreślona
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Q27.0 Wrodzony brak i niedorozwój tętnicy pępkowej
Q30.0 Zarośnięcie nozdrzy
Q31.1 Wrodzone zwężenie podgłośniowe
Q31.2 Niedorozwój krtani
Q31.3 Worek powietrzny krtani (laryngocoele)
Q31.4 Wrodzony świst krtaniowy
Q31.8 Inne wrodzone wady rozwojowe krtani
Q31.9 Wrodzona wada rozwojowa krtani, nieokreślona
Q32.0 Wrodzone rozmiękanie tchawicy
Q32.1 Inne wrodzone wady rozwojowe tchawicy
Q32.2 Wrodzone rozmiękanie oskrzeli
Q32.3 Wrodzone zwężenie oskrzela
Q32.4 Inne wrodzone wady rozwojowe oskrzeli
Q33.2 Oddzielenie się (szczelina) płuca
Q33.3 Niewytworzenie płuca
Q33.5 Tkanka ektopiczna w płucach
Q33.8 Inne wrodzone wady rozwojowe płuc
Q33.9 Wrodzona wada rozwojowa płuca, nieokreślona
Q34.0 Wada opłucnej
Q34.1 Wrodzona torbiel śródpiersia
Q34.8 Inne określone wady rozwojowe układu oddechowego
Q35.1 Rozszczep podniebienia twardego, jednostronny
Q35.3 Rozszczep podniebienia miękkiego, jednostronny
Q35.5 Rozszczep podniebienia twardego i miękkiego, jednostronny
Q35.6 Rozszczep podniebienia pośrodkowy
Q35.7 Rozszczep języczka podniebienia
Q35.9 Rozszczep podniebienia nieokreślony, jednostronny
Q36.0 Rozszczep wargi, obustronny
Q36.1 Rozszczep wargi pośrodkowy
Q36.9 Rozszczep wargi, 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 nieokreślony, obustronny
Q37.9 Rozszczep podniebienia wraz z rozszczepem wargi nieokreślony, jednostronny
Q38.0 Wrodzone wady rozwojowe warg, niesklasyfikowane gdzie indziej
Q38.1 Przyrośnięcie języka
Q38.2 Język olbrzymi
Q38.3 Inne wrodzone wady rozwojowe języka
Q38.4 Wrodzone wady rozwojowe gruczołów i przewodów ślinowych
Q38.5 Wrodzone wady rozwojowe podniebienia niesklasyfikowane gdzie indziej
Q38.6 Inne wrodzone wady rozwojowe jamy ustnej
Q38.7 Kieszonka gardzieli
Q38.8 Inne wrodzone wady rozwojowe gardzieli
Q39.0 Zarośnięcie przełyku bez przetoki
Q39.1 Zarośnięcie przełyku z przetoką tchawiczo-przełykową
Q39.2 Wrodzona przetoka tchawiczo-przełykowa bez zarośnięcia
Q39.3 Wrodzone zwężenie lub zaciśnięnie przełyku
Q39.4 Przepona przełyku
Q40.1 Wrodzona przepuklina rozworu przełykowego przepony
Q40.9 Wrodzona wada rozwojowa górnego odcinka przewodu pokarmowego, nieokreślona
Q41.0 Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie dwunastnicy
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Q41.1 Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie jelita cienkiego
Q41.2 Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie jelita krętego
Q41.8 Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie innej określonej części jelita cienkiego
Q41.9 Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie nieokreślonej
Q42.0 Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie odbytnicy z przetoką
Q42.1 Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie odbytnicy bez przetoki
Q42.2 Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie odbytu z przetoką
Q42.3 Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie odbytu bez przetoki
Q42.8 Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie innych części jelita grubego
Q42.9 Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie jelita grubego, w części nieokreślonej
Q43.0 Uchyłek Meckela
Q43.1 Choroba Hirschprunga
Q43.2 Wrodzone czynnościowe zaburzenia jelita grubego
Q43.3 Wrodzone wady rozwojowe umocowania jelit
Q43.4 Zdwojenie jelita
Q43.5 Odbyt przemieszczony
Q43.6 Wrodzona przetoka odbytnicy i odbytu
Q43.7 Przetrwały stek (kloaka)
Q43.8 Inne określone wrodzone wady rozwojowe jelit
Q43.9 Wrodzona wada rozwojowa jelit, nieokreślona
Q44.0 Niewytworzenie, zanik lub niedorozwój pęcherzyka żółciowego
Q44.1 Inne wrodzone wady rozwojowe pęcherzyka żółciowego
Q44.2 Zarośnięcie przewodów żółciowych
Q44.3 Wrodzone zwężenie lub zaciśnięcie przewodów żółciowych
Q44.4 Torbiel przewodu żółciowego wspólnego
Q44.5 Inne wrodzone wady rozwojowe przewodów żółciowych
Q44.6 Torbielowatość wątroby
Q44.7 Inne wrodzone wady rozwojowe wątroby
Q51.5 Niewytworzenie i zanik szyjki macicy
Q51.6 Zarodkowa torbiel szyjki macicy
Q51.9 Wrodzona wada rozwojowa macicy i szyjki, nieokreślona
Q52.0 Wrodzony brak pochwy
Q52.1 Zdwojenie pochwy
Q52.2 Wrodzona przetoka odbytniczo-pochwowa
Q52.3 Zarośnięcie błony dziewiczej
Q52.4 Inne wrodzone wady rozwojowe pochwy
Q52.5 Zrośnięcie warg sromowych
Q52.6 Wrodzona wada rozwojowa łechtaczki
Q52.7 Inne wrodzone wady rozwojowe sromu
Q52.8 Inna określona wrodzona wada rozwojowa narządów płciowych żeńskich
Q52.9 Wrodzona wada narządów płciowych żeńskich, nieokreślona
Q53.0 Jądro przemieszczone
Q53.1 Niezstąpienie jąder, jednostronne
Q53.2 Niezstąpienie jąder, obustronne
Q53.9 Niezstąpienie jąder, nieokreślone
Q54.0 Spodziectwo żołędne
Q54.1 Spodziectwo prąciowe
Q54.2 Spodziectwo prąciowo-mosznowe
Q54.3 Spodziectwo kroczowe
Q54.4 Wrodzona strunowatość prącia
Q54.8 Spodziectwo, inne
Q54.9 Spodziectwo, nieokreślone
Q55.0 Brak lub aplazja jądra

Strona 14 z 28

Rozpoznania medyczne wg ICD-10 kwalifikujące do rehabilitacji ogólnoustrojowej po leczeniu zachowawczym ROZ
Q55.1 Niedorozwój jąder i moszny
Q55.2 Inne wrodzone wady rozwojowe jąder lub moszny
Q55.3 Zarośnięcie nasieniowodu
Q55.4 Inne wrodzone wady rozwojowe nasieniowodu, najądrza, pęcherzyków nasiennych i gruczołu krokowego
Q55.5 Wrodzony brak lub aplazja prącia
Q55.6 Inne wrodzone wady rozwojowe prącia
Q55.8 Inne określone wrodzone wady rozwojowe narządów płciowych męskich
Q55.9 Wrodzona wada rozwojowa narządów płciowych męskich , nieokreślona
Q60.0 Agenezja nerki, jednostronna
Q60.1 Agenezja nerki, obustronna
Q60.2 Agenezja nerki, nieokreślona
Q60.3 Niedorozwój nerki, jednostronny
Q60.4 Niedorozwój nerki, obustronny
Q60.5 Niedorozwój nerek, nieokreślony
Q60.6 Zespół Pottera
Q61.0 Wrodzona torbiel nerki
Q61.1 Wielotorbielowatość nerek, typu dziecięcego
Q61.2 Wielotorbielowatość nerek, typu dorosłego
Q61.3 Wielotorbielowatość nerek, nieokreślona
Q61.4 Dysplazja nerek
Q61.8 Inne torbielowate choroby nerek
Q61.9 Choroba torbielowata nerek, nieokreślona
Q62.0 Wrodzone wodonercze
Q62.1 Zarośnięcie lub zwężenie moczowodu
Q62.2 Wrodzony moczowód olbrzymi
Q62.3 Inne wady miedniczki nerkowej i moczowodu z zastojem moczu
Q63.0 Nerka dodatkowa
Q63.1 Nerka płatowata, podkowiasta lub złączenie nerek
Q63.2 Nerka przemieszczona (ektopowa)
Q63.3 Nerka olbrzymia lub hyperplastyczna
Q63.8 Inna określona wada rozwojowa nerki
Q63.9 Wrodzona wada rozwojowa nerki, nieokreślona
Q64.0 Wierzchniactwo
Q64.1 Wynicowanie pęcherza moczowego
Q64.2 Wrodzona zastawka cewki tylnej
Q64.3 Inne zarośnięcie lub zwężenie cewki i szyi pęcherza moczowego
Q64.5 Wrodzony brak pęcherza lub cewki moczowej
Q64.6 Wrodzony uchyłek pęcherza
Q64.7 Inne wrodzone wady rozwojowe pęcherza i cewki moczowej
Q64.8 Inne określone wady rozwojowe układu moczowego
Q64.9 Wrodzona wada rozwojowa ukłdu moczowego, nieokreślona
Q65.0 Wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, jednostronne
Q65.1 Wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, obustronne
Q65.2 Wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, nieokreślone
Q65.3 Wrodzone nadwichnięcie stawu biodrowego, jednostronne
Q65.4 Wrodzone nadwichnięcie stawu biodrowego, obustronne
Q65.5 Wrodzone nadwichnięcie stawu biodrowego, nieokreślone
Q65.6 Staw biodrowy niestabilny
Q65.8 Inne wrodzone zniekształcenia stawu biodrowego
Q65.9 Wrodzone zniekształcenie stawu biodrowego, nieokreślone
Q66.0 Stopa końsko-szpotawa wrodzona
Q66.1 Stopa piętowo-szpotawa wrodzona
Q66.2 Szpotawość śródstopia wrodzona
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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
Q67.0 Asymetria twarzy
Q67.1 Twarz zaciśnięta (compression facies)
Q67.2 Długogłowie (dolichocephalia)
Q67.3 Skośnogłowie (plagiocephalia)
Q67.4 Inne wrodzone zniekształcenia czaszki, twarzy i szczęk
Q67.5 Wrodzone zniekształcenie kręgosłupa
Q67.6 Klatka piersiowa szewska
Q67.7 Klatka piersiowa kurza
Q68.0 Wrodzone zniekształcenie mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego
Q68.1 Wrodzone zniekształcenie ręki
Q68.8 Inne określone zniekształcenia mięśniowo-szkieletowe
Q69.0 Dodatkowy(e) palec(ce) rąk
Q69.1 Dodatkowy(e) kciuk(i)
Q69.2 Dodatkowy(e) palec(ce) stóp
Q69.9 Palce dodatkowe, nieokreślone
Q70.0 Palce rąk splecione
Q70.1 Palce rąk zrośnięte
Q70.2 Palce stóp splecione
Q70.3 Zrost palców stóp
Q70.4 Palce dodatkowe ze zrostem palców
Q70.9 Zrost palców, nieokreślony
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, nieokreślone
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, nieokreślone
Q73.0 Wrodzony brak kończyn(y), nieokreślon(ej)(ych)
Q73.1 Wrodzony brak bliższych części kończyn(y), nieokreślon(ej)(ych)
Q73.8 Inne zmniejszające zniekształcenia kończn(y), nieokreślon(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
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Q74.8 Inne określone wrodzone wady rozwojowe kończyn(y)
Q75.0 Przedwczesne skostnienie szwów czaszkowych
Q75.1 Dyzostoza czaszkowo-twarzowa
Q75.2 Szerokie rozstawienie oczodołów
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, nieokreślona
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
Q77.0 Brak tkanki chrzęstnej (achondrogenezja)
Q77.1 Karłowatość, postać śmiertelna (thanatophoric short stature)
Q77.2 Zespół krótkiego żebra
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, nieokreślona
Q78.0 Kostnienie niedoskonałe
Q78.1 Uogólnione włóknisto-torbielowate zwyrodnienie kości (polyostotic fibrous dysplasia)
Q78.2 Marmurowatość kości
Q78.3 Postępująca sklerotyzująca dysplazja trzonów kości długich
Q78.4 Chrzęstniakowatość śródkostna wrodzona
Q78.6 Mnogie wyrośla kostne wrodzone
Q78.8 Inne określone osteochondrodysplazje
Q78.9 Osteochondrodysplazja, nieokreślona
Q79.0 Wrodzona przepuklina przeponowa
Q79.1 Inne wrodzone wady rozwojowe przepony
Q79.2 Przepuklina pępowinowa
Q79.3 Wytrzewienie (gastroschisis)
Q79.4 Zespół suszonej śliwki (zespół wiotkiego brzucha)
Q79.5 Inne wrodzone wady rozwojowe ściany jamy brzusznej
Q79.6 Zespół Ehlersa-Danlosa
Q79.8 Inne wrodzone wady rozwojowe układu mięśniowo-szkieletowego
Q79.9 Wrodzona wada rozwojowa układu mięśniowo-szkieletowego, nieokreślona
Q80.0 Rybia łuska, pospolita
Q80.1 Rybia łuska, związana z chromosomem X
Q80.2 Rybia łuska, blaszkowata
Q80.3 Wrodzony pęcherzowy rumień skóry podobny do rybiej łuski
Q80.4 Płód arlekin
Q80.8 Inna wrodzona rybia łuska
Q80.9 Wrodzona rybia łuska, nieokreślona
Q81.0 Pęcherzowe oddzielanie naskórka proste
Q81.1 Pęcherzowe oddzielanie naskórka, postać śmiertelna
Q81.2 Pęcherzowe oddzielanie naskórka postać dystroficzna
Q81.8 Inne oddzielanie pęcherzowe naskórka
Q81.9 Pęcherzowe oddzielanie naskórka, nieokreślone

Strona 17 z 28

Rozpoznania medyczne wg ICD-10 kwalifikujące do rehabilitacji ogólnoustrojowej po leczeniu zachowawczym ROZ
Q82.1 Skóra pergaminowata-barwnikowa
Q82.2 Mastocytoza
Q82.3 Nietrzymanie barwnika
Q82.4 Dysplazja ektodermalna
Q82.5 Wrodzone znamię barwnikowe nie złośliwiejące
Q82.8 Inne określone wady rozwojowe skóry
Q83.0 Wrodzony brak gruczołu sutkowego i brodawki sutkowej
Q83.1 Gruczoł sutkowy dodatkowy
Q83.2 Brak brodawki sutkowej
Q83.3 Dodatkowa brodawka sutkowa
Q83.8 Inne wrodzone wady rozwojowe gruczołu sutkowego
Q83.9 Wrodzona wada rozwojowa gruczołu sutkowego, nieokreślona
Q84.8 Inne określone wrodzone wady rozwojowe powłok ciała
Q84.9 Wrodzona wada rozwojowa powłok ciała, nieokreślona
Q85.1 Stwardnienie guzowate
Q85.8 Inne fakomatozy niesklasyfikowane gdzie indziej
Q85.9 Fakomatoza, nieokreślona
Q87.0 Zespoły wrodzonych wad rozwojowych dotyczące głównie wyglądu twarzy
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
Q89.1 Wrodzone wady rozwojowe nadnerczy
Q89.2 Wrodzone wady rozwojowe innych gruczołów dokrewnych
Q89.7 Mnogie wrodzone wady rozwojowe niesklasyfikowane gdzie indziej
Q90.0 Trisomia 21, mejotyczna nierozdzielność
Q90.1 Trisomia 21, mozaika (mitotyczna nierozdzielność)
Q90.2 Trisomia 21, translokacja
Q90.9 Zespół Downa, nieokreślony
Q91.0 Trisomia 18, mejotyczna nierozdzielność
Q91.1 Trisomia 18, mozaika (mitotyczna nierozdzielność)
Q91.2 Trisomia 18, translokacja
Q91.3 Zespół Edwardsa, nieokreślony
Q91.4 Trisomia 13, mejotyczna nierozdzielność
Q91.5 Trisomia 13, mozaika (mitotyczna nierozdzielność)
Q91.6 Trisomia 13, translokacja
Q91.7 Zespół Pataua, nieokreślony
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, nieokreślona
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
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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, nieokreślona
Q96.0 Kariotyp 45, X
Q96.1 Kariotyp 46, X izo (Xq)
Q96.2 Kariotyp 46, X z nieprawidłowym chromosomem płciowym, z wyjątkiem izo (Xq)
Q96.3 Mozaika, 45, X /46, XX lub XY
Q96.4 Mozaika, 45, X/inne linie komórkowe z nieprawidłowym chromosomem płciowym
Q96.8 Inne warianty zespołu Turnera
Q96.9 Zespół Turnera, nieokreślony
Q99.0 Chimera 46, XX/46, XY
Q99.8 Inne określone aberracje chromosomowe
Q99.9 Aberracja chromosomowa, nieokreślona
R20.0 Brak czucia
R20.1 Hypoesthesia
R20.2 Parestezje
R20.3 Przeczulica
R20.8 Inne i nieokreślone zaburzenia czucia skórnego
R21 Rumień i inne nieswoiste wysypki skórne
R23.3 Samoistne podbiegnięcia krwawe
R25.3 Drżenie pęczkowe mięśni
R29.4 Biodro trzaskające
R60.0 Obrzęk zlokalizowany
R60.1 Obrzęk uogólniony
R60.9 Obrzęk, nieokreślony
S00.0 Powierzchowny uraz powłok głowy
S00.3 Powierzchowny uraz nosa
S00.4 Powierzchowny uraz ucha
S00.5 Powierzchowny uraz wargi i jamy ustnej
S00.7 Liczne powierzchowne urazy głowy
S00.8 Powierzchowny uraz innych części głowy
S00.9 Powierzchowny uraz głowy, część nieokreślona
S01.0 Otwarta rana powłok głowy
S01.2 Otwarta rana nosa
S01.4 Otwarta rana policzka i okolicy skroniowo-żuchwowej
S01.5 Otwarta rana wargi i jamy ustnej
S01.7 Liczne rany otwarte głowy
S01.8 Otwarta rana innych okolic głowy
S01.9 Otwarta rana głowy, część nieokreślona
S02.2 Złamanie kości nosowych
S02.5 Złamanie zęba
S05.0 Uraz spojówki i abrazja rogówki bez wzmianki o ciele obcym
S05.1 Stłuczenie gałki ocznej i tkanek oczodołu
S08.0 Oderwanie powłok głowy
S09.1 Uraz mięśnia i ścięgna głowy
S09.9 Nieokreślony uraz głowy
S10.0 Stłuczenie gardła
S10.1 Inne nieokreślone powierzchowne urazy gardła
S10.7 Liczne powierzchowne urazy szyi
S10.8 Powierzchowne urazy innych części szyi
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S10.9 Powierzchowny uraz szyi, część nieokreślona
S12.0 Złamanie 1 kręgu szyjnego
S12.1 Złamanie 2 kręgu szyjnego
S12.2 Złamanie innego określonego kręgu szyjnego
S12.7 Liczne złamania odcinka szyjnego kręgosłupa
S12.8 Złamanie innych elementów chrzęstno-kostnych szyi
S12.9 Złamanie w obrębie szyi, część nieokreślona
S13.0 Urazowe pęknięcie krążka międzykręgowego
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
S13.5 Skręcenie i naderwanie rejonu tarczycy
S13.6 Skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł innych i nieokreślonych części szyi
S14.2 Uraz korzeni nerwowych nerwów odcinka szyjnego rdzenia kręgowego
S14.5 Uraz nerwów układu sympatycznego szyi
S16 Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie szyi
S19.7 Liczne urazy szyi
S19.8 Inne określone urazy szyi
S19.9 Nieokreślony uraz szyi
S20.1 Inne i nieokreślone powierzchowne urazy sutka
S20.2 Stłuczenie klatki piersiowej
S20.3 Inne powierzchowne urazy przedniej ściany klatki piersiowej
S20.4 Inne powierzchowne urazy ściany tylnej klatki piersiowej
S20.7 Liczne powierzchowne urazy klatki piersiowej
S20.8 Powierzchowny uraz innych lub nieokreślonych części klatki piersiowej
S21.1 Otwarta rana ściany przedniej klatki piersiowej
S21.2 Otwarta rana ściany tylnej klatki piersiowej
S21.7 Liczne otwarte rany ścian klatki piersiowej
S21.8 Otwarta rana innych części klatki piersiowej
S21.9 Otwarta rana klatki piersiowej, część nieokreślona
S22.0 Złamanie kręgów odcinka piersiowego kręgosłupa
S22.1 Liczne złamania odcinka piersiowego kręgosłupa
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, nieokreślone
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
S23.3 Skręcenie i naderwanie odcinka piersiowego kręgosłupa
S23.4 Skręcenie i naderwanie żeber i mostka
S23.5 Skręcenie i naderwanie innych i nieokreślonych części klatki piersiowej
S24.0 Wstrząśnienie i obrzęk rdzenia kręgowego odcinka piersiowego kręgosłupa
S24.1 Inne i nieokreślone urazy rdzenia kręgowego odcinka piersiowego kręgosłupa
S24.2 Uraz nerwów rdzeniowych odcinka piersiowego kręgosłupa
S24.3 Uraz obwodowych nerwów klatki piersiowej
S24.4 Uraz nerwów układu sympatycznego klatki piersiowej
S24.5 Uraz innych nerwów klatki piersiowej
S24.6 Uraz nieokreślonego nerwu klatki piersiowej
S27.0 Urazowa odma opłucnowa
S27.1 Urazowy krwotok do jamy opłucnowej
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S27.2 Urazowa odma opłucnowa z krwotokiem do jamy opłucnowej
S27.3 Inne urazy płuca
S27.6 Uraz opłucnej
S27.7 Liczne urazy narządów klatki piersiowej
S28.0 Zmiażdżenie klatki piersiowej
S28.1 Urazowa amputacja części klatki piersiowej
S29.0 Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie klatki piersiowej
S29.7 Liczne urazy klatki piersiowej
S29.8 Inne określone urazy klatki piersiowej
S29.9 Nieokreślony uraz klatki piersiowej
S30.0 Stłuczenie dolnej części grzbietu i miednicy
S30.1 Stłuczenie ściany brzucha
S30.2 Stłuczenie narządów płciowych zewnętrznych
S30.7 Liczne powierzchowne urazy brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
S30.8 Inne powierzchowne urazy brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
S30.9 Powierzchowny uraz brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy, część nieokreślona
S31.0 Otwarta rana dolnej części grzbietu i miednicy
S31.2 Otwarta rana prącia
S31.4 Otwarta rana pochwy i sromu
S31.7 Liczne otwarte rany brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
S32.0 Złamanie kręgu odcinka lędźwiowego kręgosłupa
S32.1 Złamanie kości krzyżowej
S32.2 Złamanie kości guzicznej
S32.3 Złamanie kości biodrowej
S32.4 Złamanie panewki stawu biodrowego
S32.5 Złamanie kości łonowej
S32.7 Liczne złamania odcinka lędźwiowego kręgosłupa
S32.8 Złamanie innych i nieokreślonych części odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy
S33.0 Urazowe pęknięcie krążka międzykręgowego odcinka lędźwiowego 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
S33.4 Urazowe rozerwanie spojenia łonowego
S33.6 Skręcenie i naderwanie stawu krzyżowo-biodrowego
S33.7 Skręcenie i naderwanie innych i nieokreślonych części odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy
S34.2 Uraz nerwów rdzeniowych odcinka lędźwiowego i krzyżowego kręgosłupa
S34.5 Uraz nerwów układu sympatycznego części lędźwiowej, krzyżowej i miedniczej kręgosłupa
S34.6 Uraz obwodowego nerwu (nerwów) brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
S34.8 Uraz innych i nieokreślonych nerwów na poziomie brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
S38.2 Urazowa amputacja narządów płciowych zewnętrznych
S39.0 Uraz mięśni i więzadeł brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
S39.6 Uraz narządu (narządów) jamy brzusznej wraz z narządem (narządami) miednicy
S39.7 Inne mnogie urazy brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
S39.8 Inne określone urazy brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
S39.9 Nieokreślone urazy brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
S40.0 Stłuczenie barku i ramienia
S40.7 Mnogie powierzchowne urazy barku i ramienia
S40.8 Inne powierzchowne urazy barku i ramienia
S41.0 Otwarta rana barku
S41.1 Otwarta rana ramienia
S41.7 Mnogie otwarte rany barku i ramienia
S41.8 Otwarta rana innych i nieokreślonych części obręczy barkowej
S42.0 Złamanie obojczyka
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S42.1 Złamanie łopatki
S42.2 Złamanie nasady bliższej kości ramiennej
S42.3 Złamanie trzonu kości ramiennej
S42.4 Złamanie nasady dalszej kości ramiennej
S42.7 Mnogie złamania obojczyka, łopatki i kości ramiennej
S42.8 Złamanie innych części barku i ramienia
S42.9 Złamanie obręczy barkowej, część nieokreślona
S43.0 Zwichnięcie stawu ramiennego
S43.1 Zwichnięcie stawu barkowo-obojczykowego
S43.2 Zwichnięcie stawu mostkowo-obojczykowego
S43.3 Zwichnięcie innych i nieokreślonych części obręczy barkowej
S43.4 Skręcenie i naderwanie stawu ramiennego
S43.5 Skręcenie i naderwanie stawu barkowo-obojczykowego
S43.6 Skręcenie i naderwanie stawu mostkowo-obojczykowego
S43.7 Skręcenie i naderwanie innych i nieokreślonych części obręczy barkowej
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
S44.4 Uraz nerwu mięśniowo-skórnego
S44.5 Uraz nerwu czuciowego na poziomie barku i ramienia
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
S46.0 Uraz ścięgien rotatorów zewnętrznych barku
S46.1 Uraz mięśnia i ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia
S46.2 Uraz mięśnia i ścięgna innej części mięśnia dwugłowego ramienia
S46.3 Uraz mięśnia i ścięgna mięśnia trójgłowego ramienia
S46.7 Uraz licznych mięśni i ścięgien na poziomie barku i ramienia
S46.8 Uraz innych mięśni i ścięgien na poziomie barku i ramienia
S46.9 Uraz nieokreślonego mięśnia i ścięgna na poziomie barku i ramienia
S48.0 Urazowa amputacja w miejscu stawu ramiennego
S48.1 Urazowa amputacja na poziomie pomiędzy barkiem i łokciem
S48.9 Urazowa amputacja barku i ramienia, poziom nieokreślony
S49.7 Mnogie urazy barku i ramienia
S49.8 Inne określone urazy barku i ramienia
S49.9 Nieokreślony uraz barku i ramienia
S50.0 Stłuczenie łokcia
S50.1 Stłuczenie innych, nieokreślonych części przedramienia
S50.7 Mnogie powierzchowne urazy przedramienia
S50.8 Inne powierzchowne urazy przedramienia
S51.0 Otwarta rana łokcia
S51.7 Mnogie rany otwarte przedramienia
S51.8 Otwarta rana innych części przedramienia
S51.9 Otwarta rana przedramienia, część nieokreślona
S52.0 Złamanie nasady bliższej kości łokciowej
S52.1 Złamanie nasady bliższej kości promieniowej
S52.2 Złamanie trzonu kości łokciowej
S52.3 Złamanie trzonu kości promieniowej
S52.4 Złamanie trzonów kości łokciowej i promieniowej
S52.5 Złamanie nasady dalszej kości promieniowej
S52.6 Złamanie nasad dalszych kości łokciowej i promieniowej
S52.7 Mnogie złamania przedramienia
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S52.8 Złamanie innych części przedramienia
S52.9 Złamanie przedramienia, część nieokreślona
S53.0 Zwichnięcie głowy kości promieniowej
S53.1 Zwichnięcie stawu łokciowego, nieokreślone
S53.2 Urazowe pęknięcie więzadła pobocznego promieniowego
S53.3 Urazowe pęknięcie więzadła pobocznego łokciowego
S53.4 Skręcenie i naderwanie stawu łokciowego
S54.0 Uraz nerwu łokciowego na poziomie przedramienia
S54.1 Uraz nerwu pośrodkowego na poziomie przedramienia
S54.2 Uraz nerwu promieniowego na poziomie przedramienia
S54.3 Uraz nerwów czuciowych skórnych na poziomie przedramienia
S54.7 Uraz licznych nerwów na poziomie przedramienia
S54.8 Uraz innych nerwów na poziomie przedramienia
S54.9 Uraz nieokreślonego nerwu na poziomie przedramienia
S56.0 Uraz mięśnia i ścięgna długiego zginacza kciuka na poziomie przedramienia
S56.1 Uraz mięśnia i ścięgna innego palca (palców) na poziomie przedramienia
S56.2 Uraz innego mięśnia i ścięgna zginacza na poziomie przedramienia
S56.3 Uraz mięśnia i ścięgna prostownika lub długiego odwodziciela kciuka na poziomie przedramienia
S56.4 Uraz mięśnia i ścięgna prostownika innego palca (palców) na poziomie przedramienia
S56.5 Uraz mięśnia i ścięgna innego prostownika na poziomie przedramienia
S56.7 Uraz licznych mięśni i ścięgien na poziomie przedramienia
S56.8 Uraz innych i nieokreślonych mięśni i ścięgien na poziomie przedramienia
S57.0 Uraz zmiażdżeniowy łokcia
S57.8 Uraz zmiażdżeniowy innych części przedramienia
S57.9 Uraz zmiażdżeniowy przedramienia, część nieokreślona
S58.0 Urazowa amputacja na poziomie łokcia
S58.1 Urazowa amputacja na poziomie między łokciem i nadgarstkiem
S58.9 Urazowa amputacja przedramienia, poziom nieokreślony
S59.7 Mnogie urazy przedramienia
S59.8 Inne określone urazy przedramienia
S59.9 Nieokreślony uraz przedramienia
S60.1 Stłuczenie palca (palców) z uszkodzeniem paznokcia
S60.7 Mnogie powierzchowne urazy nadgarstka i ręki
S61.0 Otwarta rana palca (palców) bez uszkodzenia paznokcia
S61.1 Otwarta rana palca (palców) z uszkodzeniem paznokcia
S61.7 Mnogie rany otwarte nadgarstka i ręki
S61.8 Otwarta rana innych części nadgarstka i ręki
S61.9 Otwarta rana nadgarstka i ręki, część nieokreślona
S62.0 Złamanie kości łódeczkowatej
S62.1 Złamanie innej (innych) kości nadgarstka
S62.2 Złamanie i kości śródręcza
S62.3 Złamanie innej kości śródręcza
S62.4 Mnogie złamania kości śródręcza
S62.5 Złamanie kciuka
S62.6 Złamanie innego palca
S62.7 Mnogie złamania palców
S62.8 Złamanie innej i nieokreślonej części nadgarstka i ręki
S63.0 Zwichnięcie nadgarstka
S63.1 Zwichnięcie palca
S63.2 Mnogie zwichnięcia palców
S63.3 Urazowe pęknięcie więzadła nadgarstka
S63.4 Urazowe pęknięcie więzadła palca w stawach nadgarstkowo-śródręcznych i międzypaliczkowych
S63.5 Skręcenie i naderwanie nadgarstka
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S63.6 Skręcenie i naderwanie palca (palców)
S63.7 Skręcenie i naderwanie innej i nieokreślonej części ręki
S64.0 Uraz nerwu łokciowego na poziomie nadgarstka i ręki
S64.1 Uraz nerwu pośrodkowego na poziomie nadgarstka i ręki
S64.2 Uraz gałęzi powierzchownej nerwu promieniowego na poziomie nadgarstka i ręki
S64.3 Uraz nerwu kciuka
S64.4 Uraz nerwu innego palca
S64.7 Uraz mnogich nerwów na poziomie nadgarstka i ręki
S64.8 Uraz innych nerwów na poziomie nadgarstka i ręki
S64.9 Uraz nieokreślonego nerwu na poziomie nadgarstka i ręki
S66.0 Uraz mięśnia i ścięgna zginacza długiego kciuka na poziomie nadgarstka i ręki
S66.1 Uraz mięśnia i ścięgna zginacza innego palca na poziomie nadgarstka i ręki
S66.2 Uraz mięśnia i ścięgna prostownika kciuka na poziomie nadgarstka i ręki
S66.3 Uraz mięśnia i ścięgna prostownika innego palca na poziomie nadgarstka i ręki
S66.4 Uraz mięśnia i ścięgna odwodziciela kciuka na poziomie nadgarstka i ręki
S66.5 Uraz mięśnia i ścięgna właściwego innego palca na poziomie nadgarstka i ręki
S66.6 Uraz mnogich mięśni i ścięgien zginaczy na poziomie nadgarstka i ręki
S66.7 Uraz mnogich mięśni i ścięgien prostowników na poziomie nadgarstka i ręki
S66.8 Uraz innych mięśni i ścięgien na poziomie nadgarstka i ręki
S66.9 Uraz nieokreślonego mięśnia i ścięgna na poziomie nadgarstka i ręki
S67.0 Uraz zmiażdżeniowy kciuka i innego palca (palców)
S67.8 Uraz zmiażdżeniowy innych i nieokreślonych części nadgarstka i ręki
S68.0 Urazowa amputacja kciuka (całkowita) (częściowa)
S68.1 Urazowa amputacja pojedynczego, innego palca (całkowita) (częściowa)
S68.2 Urazowa amputacja dwóch lub więcej palców (całkowita) (częściowa)
S68.3 Złożona amputacja (części) palca (palców) i innej części nadgarstka i ręki
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
S69.7 Mnogie urazy nadgarstka i ręki
S69.8 Inne określone urazy nadgarstka i ręki
S69.9 Nieokreślony uraz nadgarstka i ręki
S70.0 Stłuczenie biodra
S70.1 Stłuczenie uda
S70.7 Mnogie powierzchowne urazy biodra i uda
S70.8 Inne powierzchowne urazy biodra i uda
S70.9 Powierzchowny uraz biodra i uda, 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
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
S74.1 Uraz nerwu udowego na poziomie biodra i uda
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S74.2 Uraz nerwu skórnego czuciowego na poziomie biodra i uda
S74.7 Uraz mnogich nerwów na poziomie biodra i uda
S74.8 Uraz innych nerwów na poziomie biodra i uda
S74.9 Uraz nieokreślonego nerwu na poziomie biodra i uda
S76.0 Uraz mięśnia i ścięgna biodra
S76.1 Uraz ścięgna i mięśnia czworogłowego uda
S76.2 Uraz ścięgna i mięśni przywodzących uda
S76.3 Uraz ścięgien i mięśni tylnej grupy mięśni uda
S76.4 Uraz innych nieokreślonych mięśni i ścięgien na poziomie uda
S76.7 Uraz mnogich mięśni i ścięgien na poziomie biodra i uda
S77.0 Uraz zmiażdżeniowy biodra
S77.1 Uraz zmiażdżeniowy uda
S77.2 Uraz zmiażdżeniowy biodra i uda
S78.0 Urazowa amputacja w stawie biodrowym
S78.1 Urazowa amputacja na poziomie między biodrem i kolanem
S78.9 Urazowa amputacja biodra i uda, poziom nieokreślony
S79.7 Liczne urazy biodra i uda
S79.8 Inne określone urazy biodra i uda
S79.9 Nieokreślony uraz biodra i uda
S80.0 Stłuczenie kolana
S80.1 Stłuczenie innych nieokreślonych części podudzia
S80.7 Mnogie powierzchowne urazy podudzia
S81.0 Otwarta rana kolana
S81.7 Mnogie rany otwarte podudzia
S81.8 Otwarta rana innych części podudzia
S81.9 Otwarta rana podudzia, część nieokreślona
S82.0 Złamanie rzepki
S82.1 Złamanie nasady bliższej piszczeli
S82.2 Złamanie trzonu piszczeli
S82.3 Złamanie nasady dalszej piszczeli
S82.4 Izolowane złamanie strzałki
S82.5 Złamanie kostki przyśrodkowej
S82.6 Złamanie kostki bocznej
S82.7 Mnogie złamania podudzia
S82.8 Złamanie innych części podudzia
S82.9 Złamanie podudzia, część nieokreślona
S83.0 Zwichnięcie rzepki
S83.1 Zwichnięcie stawu kolanowego
S83.2 Rozdarcie łąkotki, świeże
S83.3 Rozdarcie chrząstki stawowej kolana, świeże
S83.4 Skręcenie i naderwanie w obrębie (strzałkowego) (piszczelowego) więzadła pobocznego kolana
S83.5 Skręcenie i naderwanie w obrębie (przedniego) (tylnego) więzadła krzyżowego kolana
S83.6 Skręcenie i naderwanie innych, nieokreślonych części kolana
S83.7 Uraz kilku struktur kolana
S84.0 Uraz nerwu piszczelowego na poziomie podudzia
S84.1 Uraz nerwu strzałkowego wspólnego (powierzchownego) (głębokiego) na poziomie podudzia
S84.2 Uraz czuciowego nerwu skórnego na poziomie podudzia
S84.7 Uraz licznych nerwów na poziomie podudzia
S84.8 Uraz innych nerwów na poziomie podudzia
S84.9 Uraz nieokreślonego nerwu na poziomie podudzia
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
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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
S89.8 Inne określone urazy podudzia
S89.9 Nieokreślony uraz podudzia
S90.2 Stłuczenie palca (palców) z uszkodzeniem paznokcia
S90.7 Mnogie powierzchowne urazy stawu skokowego i stopy
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
S92.5 Złamanie innego palca stopy
S92.7 Mnogie złamania kości stopy
S93.0 Zwichnięcie stawu skokowego
S93.1 Zwichnięcie palca (palców)
S93.2 Pęknięcie więzadeł na poziomie stawu skokowego i stopy
S93.3 Zwichnięcie innych i nieokreślonych części stopy
S93.4 Skręcenie i naderwanie stawu skokowego
S93.5 Skręcenie i naderwanie palca (palców)
S93.6 Skręcenie i naderwanie innych i nieokreślonych części stopy
S94.0 Uraz nerwu podeszwowego bocznego
S94.1 Uraz nerwu podeszwowego przyśrodkowego
S94.2 Uraz nerwu strzałkowego głębokiego na poziomie stawu skokowego i stopy
S94.3 Uraz nerwu skórnego na poziomie stawu skokowego i stopy
S94.7 Uraz mnogich nerwów na poziomie stawu skokowego i stopy
S94.8 Uraz innych nerwów na poziomie stawu skokowego i stopy
S94.9 Uraz nieokreślonego nerwu na poziomie stawu skokowego i stopy
S96.0 Uraz ścięgna i mięśnia zginacza długiego palucha na poziomie stawu skokowego i stopy
S96.1 Uraz ścięgna i mięśnia prostownika długiego palucha na poziomie stawu skokowego i stopy
S96.2 Uraz ścięgna i mięśnia zginacza lub prostownika na poziomie stawu skokowego i stopy
S96.7 Uraz mnogich mięśni i ścięgien na poziomie stawu skokowego i stopy
S96.8 Uraz innych mięśni i ścięgien na poziomie stawu skokowego i stopy
S96.9 Uraz nieokreślonego mięśnia i ścięgna na poziomie stawu skokowego i stopy
S97.0 Uraz zmiażdżeniowy stawu skokowego
S97.1 Uraz zmiażdżeniowy palca (palców) stopy
S97.8 Uraz zmiażdżeniowy innych części stawu skokowego i stopy
S98.0 Urazowa amputacja stopy na poziomie stawu skokowego
S98.1 Urazowa amputacja jednego palca stopy
S98.2 Urazowa amputacja dwóch lub więcej palców stopy
S98.3 Urazowa amputacja innych części stopy

Strona 26 z 28

Rozpoznania medyczne wg ICD-10 kwalifikujące do rehabilitacji ogólnoustrojowej po leczeniu zachowawczym ROZ
S98.4 Urazowa amputacja stopy, poziom nieokreślony
S99.7 Mnogie urazy stawu skokowego i stopy
S99.8 Inne określone urazy stawu skokowego i stopy
S99.9 Nieokreślony uraz stawu skokowego i stopy
T00.0 Powierzchowne urazy obejmujące głowę i szyję
T00.1 Powierzchowne urazy obejmujące klatkę piersiową, brzuch, dolną część grzbietu i miednicę
T00.2 Powierzchowne urazy obejmujące liczne okolice kończyny (kończyn) górnej
T00.3 Powierzchowne urazy obejmujące liczne okolice kończyny (kończyn) dolnej
T00.6 Powierzchowne urazy obejmujące liczne okolice kończyny (kończyn) górnej i dolnej
T00.8 Powierzchowne urazy obejmujące inne kombinacje okolic ciała
T00.9 Liczne powierzchowne urazy, nieokreślone
T01.0 Otwarte rany obejmujące głowę i szyję
T01.1 Otwarte rany obejmujące klatkę piersiową, brzuch, dolną część grzbietu i miednicę
T01.2 Otwarte rany obejmujące liczne okolice kończyny (kończyn) górnej
T01.3 Otwarte rany obejmujące liczne okolice kończyny (kończyn) dolnej
T01.9 Liczne otwarte rany, nieokreślone
T03.0 Zwichnięcia, skręcenia i naderwania obejmujące głowę i szyję
T03.3 Zwichnięcia, skręcenia i naderwania obejmujące liczne okolice kończyny (kończyn) dolnej
T05.8 Urazowa amputacja obejmująca wszystkie inne kombinacje okolic ciała
T05.9 Liczne urazowe amputacje, nieokreślone
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
T07 Nieokreślone liczne urazy
T09.0 Powierzchowny uraz tułowia, poziom nieokreślony
T09.1 Otwarta rana tułowia, poziom nieokreślony
T09.4 Uraz nieokreślonego nerwu, nerwu rdzeniowego i splotu tułowia
T09.6 Urazowa amputacja tułowia, poziom nieokreślony
T09.8 Inny określony uraz tułowia, poziom nieokreślony
T09.9 Nieokreślony uraz tułowia, poziom nieokreślony
T11.3 Uraz nieokreślonego nerwu kończyny górnej, poziom nieokreślony
T11.8 Inne określone urazy kończyny górnej, poziom nieokreślony
T11.9 Nieokreślony uraz kończyny górnej, poziom nieokreślony
T13.3 Uraz nieokreślonego nerwu kończyny dolnej, poziom nieokreślony
T13.8 Inne określone urazy kończyny dolnej, poziom nieokreślony
T13.9 Nieokreślony uraz kończyny dolnej, poziom nieokreślony
T14.0 Powierzchniowy uraz nieokreślonej okolicy ciała
T14.1 Otwarta rana nieokreślonej okolicy ciała
T14.4 Uraz nerwu (nerwów) nieokreślonej okolicy ciała
T14.9 Uraz, nieokreślony
T16 Ciało obce w uchu
T18.0 Ciało obce w ustach
T18.1 Ciało obce w przełyku
T18.2 Ciało obce w żołądku
T18.8 Ciało obce innej lub mnogich części przewodu pokarmowego
T18.9 Ciało obce przewodu pokarmowego, część nieokreślona
T19.2 Ciało obce sromu i pochwy
T20.2 Oparzenie termiczne II stopnia głowy i szyi
T20.6 Oparzenie chemiczne II stopnia głowy i szyi
T21.2 Oparzenie termiczne II stopnia tułowia
T21.6 Oparzenie chemiczne II stopnia tułowia
T22.2 Oparzenie termiczne II 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
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T23.2 Oparzenie termiczne II stopnia nadgarstka i ręki
T23.6 Oparzenie chemiczne II stopnia nadgarstka i ręki
T24.2 Oparzenie termiczne II 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
T25.2 Oparzenie termiczne II stopnia okolicy stawu skokowego i stopy
T25.6 Oparzenie chemiczne II stopnia okolicy stawu skokowego i stopy
T30.2 Oparzenie termiczne II stopnia, okolica ciała nieokreślona
T30.6 Oparzenie chemiczne II stopnia, okolica ciała nieokreślona
T34.0 Odmrożenie z martwicą tkanki głowy
T34.1 Odmrożenie z martwicą tkanki szyi
T34.2 Odmrożenie z martwicą tkanki klatki piersiowej
T34.3 Odmrożenie z martwicą tkanki ściany brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
T34.4 Odmrożenie z martwicą tkanki kończyny górnej
T34.5 Odmrożenie z martwicą tkanki nadgarstka i ręki
T34.6 Odmrożenie z martwicą tkanki biodra i uda
T34.7 Odmrożenie z martwicą tkanki kolana i podudzia
T34.8 Odmrożenie z martwicą tkanki okolicy stawu skokowego i stopy
T34.9 Odmrożenie z martwicą tkanki innych i nieokreślonych okolic
T35.1 Odmrożenie z martwicą tkanki obejmujące mnogie okolice ciała
T68 Hypotermia
T71 Duszenie
T75.1 Tonięcie niezakończone zgonem
T79.6 Urazowe niedokrwienie mięśnia
T91.1 Następstwa złamania kręgosłupa
T91.2 Następstwa innego złamania części kostnych klatki piersiowej i miednicy
T91.8 Następstwa innych określonych urazów szyi i tułowia
T91.9 Następstwa nieokreślonego urazu szyi i tułowia
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