
Załącznik nr 1   

Kody funkcji ochrony zdrowia i jednostek statystycznych 
świadczeń  

 
W załączniku przedstawiono: 
W tabeli nr 1: kody funkcji ochrony zdrowia, 
W tabeli nr 2: kody jednostek statystycznych świadczeń, 
W tabeli nr 3: kody świadczeń.  

Tabela nr 1. Kody funkcji ochrony zdrowia 
Nazwa funkcji ochrony zdrowia 

Grupa  Wyszczególnienie 
Kod 

1.1. Leczenie stacjonarne wykonywane na rzecz pacjenta 
przyjętego do zakładu 0 

1.2. Leczenie jednego dnia  
Wykonywane na rzecz pacjenta przyjętego do zakładu z intencją 
wypisania go w ciągu 24 godzin. Leczenie „jednego dnia" obejmuje 
m.in. chirurgię „jednego dnia", chemioterapię nowotworów. 

1 

1.3.1. Leczenie w ramach podstawowej opieki 
zdrowotnej 
Obejmuje czynności związane ze stawianiem 
diagnozy i podejmowaniem leczenia przez lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej. 

2 

1.3.2. Leczenie stomatologiczne 
Obejmuje świadczenia udzielone ambulatoryjnie 
przez lekarzy dentystów. 

3 

1.3.3. Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne 
Obejmuje świadczenia lekarskie inne niż zawarte 
w kategorii leczenie w ramach podstawowej opieki 
zdrowotnej, w tym świadczenia psychiatrii 
ambulatoryjnej. 

4 

1.3.5. Ambulatoryjne leczenie uzdrowiskowe 5 
1.3.6. Leczenie w trybie dziennym  
Leczenie wykonywane na rzecz pacjenta przyjętego 
do zakładu. Opieka taka oferowana jest 
pacjentom, którzy w nocy przebywają we własnych 
domach. 

6 

1.3. Leczenie 
ambulatoryjne 
Świadczenia 
wykonywane 
na rzecz 
pacjenta 
dochodzącego. 

1.3.9. Pozostała opieka ambulatoryjna  
Obejmuje inne świadczenia ambulatoryjne 
wykonywane przez lekarzy, pielęgniarki, położne 
i innych przedstawicieli zawodów medycznych 
(z wyjątkiem fizjoterapeutów, którzy są wykazani 
w kategorii dotyczącej rehabilitacji) oraz 
wykonywane przez psychologów. 

7 

1.Grupa – usługi 
lecznicze 
Obejmują świadczenia 
opieki zdrowotnej, 
zwykle wykonywane 
w związku z 
powstaniem problemu 
zdrowotnego i mające 
na celu zmniejszenie 
objawów, zapobieżenie 
zaostrzeniu, 
powikłaniom i 
redukcję skutków 
choroby lub urazu. 

1.4. Świadczenia w domu pacjenta  
Np. porady domowe lekarza rodzinnego, wizyty pielęgniarki 
środowiskowo–rodzinnej lub położnej, dializa domowa czy porady 
lub wizyty patronażowe. 

8 

2.1. Rehabilitacja stacjonarna  
Wykonywana na rzecz pacjenta przyjętego na oddział szpitalny. 9 

2.2. Rehabilitacja dzienna  
Wykonywana na rzecz pacjenta przyjętego do zakładu z intencją 
wypisania go w tym samym dniu. 

10 

2.3. Rehabilitacja ambulatoryjna  
Wykonywana na rzecz pacjenta dochodzącego. 11 

2.4. Rehabilitacja w domu pacjenta  12 

2. Grupa – 
świadczenia 
rehabilitacyjne 
Obejmują świadczenia, 
w których nacisk 
położony jest głównie 
na poprawę sprawności 
pacjenta, 
a ograniczenie 
sprawności wynika 
z epizodu choroby, 
urazu lub jest 
wynikiem nawrotu 
choroby. 

2.5. Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna  
Wszystkie formy rehabilitacji, których nie można zaliczyć 
do poprzednich kategorii. 

13 



Nazwa funkcji ochrony zdrowia 
Grupa  Wyszczególnienie 

Kod 

3.1. Stacjonarna długoterminowa opieka wykonywana na rzecz 
pacjenta przyjętego na pobyt w zakładzie. 14 

3.2. Długoterminowa opieka dzienna  
Wykonywana na rzecz pacjenta przyjętego do zakładu. Opieka taka 
oferowana jest pacjentom, którzy w nocy przebywają we własnych 
domach. 

15 

3.3. Długoterminowa opieka świadczona w domu pacjenta 
Wykonywana w domu pacjenta opieka medyczna i pielęgnacyjna na 
rzecz osób z trwałą niesprawnością lub cierpiących na choroby 
przewlekłe, które zmniejszają możliwość samoobsługi. 

16 

3. Grupa – opieka 
długoterminowa 
Obejmuje opiekę 
pielęgniarską 
i lekarską wykonywaną 
na rzecz pacjenta 
w warunkach 
stacjonarnych lub 
domowych, której 
przyczyną jest 
przewlekła choroba 
lub niesprawność 
pacjenta bądź też 
ograniczenie jego 
możliwości 
do niezależnego 
wypełniania 
codziennych funkcji 
życiowych. Opieka 
długoterminowa jest 
z reguły połączeniem 
opieki zdrowotnej 
i socjalnej. 
Do kategorii tej 
wlicza się opiekę 
nad osobami 
w podeszłym wieku, 
w której istotną 
część stanowi opieka 
zdrowotna, w tym 
świadczenia 
wykonywane przez 
hospicja i zakłady 
opieki paliatywnej. 

3.4. Długoterminowa opieka świadczona w trybie hotelowym 17 

4.1. Badania laboratoryjne w podstawowej opiece zdrowotnej 
Obejmują badania diagnostyczne wykonywane na materiale pobranym 
od pacjenta, takim jak: mocz, krew, kał, wymazy, zeskrobiny czy 
fragmenty tkanki. Wykazywane tylko w zakresie podstawowej opieki 
zdrowotnej. 

18 

4.2.1.Diagnostyka obrazowa  19 

4.2. Diagnostyka 
obrazowa i nieobrazowa 
na rzecz pacjenta 
ambulatoryjnego 
Obejmuje badania 
diagnostyczne 
wykonywane za pomocą 
technik obrazowych 
i nieobrazowych na 
rzecz pacjenta 
ambulatoryjnego. 

4.2.2.Diagnostyka nieobrazowa 20 

4.3.3. Pomoc doraźna – zespoły 
ratownictwa medycznego 28 

4.3.4. Pomoc doraźna – lotnicze 
zespoły ratownictwa medycznego 29 

4.3.5. Pomoc doraźna – wodne pogotowie 
ratunkowe 30 

4.3.6. Pomoc doraźna – ratownictwo 
górskie 31 

4.3. Ratownictwo 
medyczne i przewóz 
pacjenta 
Obejmuje medyczne 
czynności ratunkowe 
oraz transportowanie 
pacjenta do i od 
świadczeniodawcy 
niepołączone 
z udzielaniem 
świadczenia. 

4.3.7. 
Pozostałe 

4.3.7.1. 
Pozostałe – 
Transport pacjenta 

32 

4.6. Usługi pielęgnacyjne  33 

4. Grupa – pomocnicze 
usługi opieki 
zdrowotnej 

4.9. Pozostałe usługi pomocnicze 
Inne niewymienione wyżej usługi pomocnicze 34 

5. Wyroby medyczne, 
produkty lecznicze, 
środki pomocnicze 
dla pacjentów 
ambulatoryjnych 

5.2. Wyroby medyczne 
będące przedmiotami 
ortopedycznymi i środki 
pomocnicze 
przysługujące 
na podstawie zlecenia 

5.2.1. Lecznicze środki wspomagania 
w okulistyce 
Obejmują, oprócz soczewek okularowych 
korekcyjnych, soczewki kontaktowe 
lecznicze, protezy oka wykonywane 
indywidualnie, laski dla niewidomych. 

35 



Nazwa funkcji ochrony zdrowia 
Grupa  Wyszczególnienie 

Kod 

5.2.2. Przedmioty ortopedyczne  
Obejmują protezy kończyn górnych 
i dolnych, ortezy kończyn i kręgosłupa 
do stałego lub czasowego użytkowania, 
lecznicze środki inżynieryjno– 
-techniczne. Nie obejmują 
wszczepialnych wyrobów medycznych (np. 
endoprotez stawu). 

36 

5.2.3. Lecznicze środki wspomagania 
w laryngologii 
Obejmują wszystkie usuwalne aparaty 
słuchowe wraz z odpowiednim 
oprzyrządowaniem. 

37 

5.2.4. Środki pomocnicze wspomagające 
chodzenie i przemieszczanie 
Obejmują urządzenia wspomagające 
poruszanie się osób niepełnosprawnych.

38 

5.2.5. Przedmioty protetyki 
stomatologicznej 39 

Obejmuje wytwarzanie 
wyrobów medycznych 
wykonywanych na miarę; 
dobieranie do rozmiaru 
świadczeniobiorcy lub 
indywidualne 
wyregulowanie 
do rozmiaru 
świadczeniobiorcy bez 
wprowadzania zmian 
konstrukcyjnych lub 
indywidualne 
domodelowanie 
z wprowadzeniem zmian 
konstrukcyjnych 
przewidzianych 
w instrukcji wytwórcy 
w przypadku wyrobów 
medycznych wykonywanych 
przy zastosowaniu metod 
technologicznych 
produkcji seryjnej, 
sprzedaż detaliczną, 
naprawy, wypożyczanie. 

5.2.9. Pozostałe przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze 40 

6.1.1. Planowanie rodziny 
i poradnictwo rodzinne 41 

6.1.2. Zdrowie matki i dziecka 42 

6.1.3. Opieka nad zdrowym dzieckiem 43 

6.1. Opieka nad matką 
i dzieckiem, planowanie 
rodziny i poradnictwo 
rodzinne 
Obejmuje szeroki zakres 
świadczeń: poradnictwo 
genetyczne, 
zapobieganie wadom 
rozwojowym, 
przygotowanie do 
porodu, szczepienia 
dzieci przedszkolnych. 

6.1.4. Inna 44 

6.2. Medycyna szkolna 
Obejmuje działania podejmowane przez lekarzy i pielęgniarki 
w środowisku nauczania i wychowania w dziedzinie edukacji 
zdrowotnej, badań przesiewowych; obejmuje także pewne działania 
terapeutyczne, o ile wykonywane są w ramach medycyny szkolnej, 
jak np. leczenie ubytków uzębienia. 

45 

6.3. Zapobieganie chorobom zakaźnym  
Obejmuje system nadzoru nad chorobami zakaźnymi, obowiązkowy 
system zgłaszania chorób zakaźnych, zapobieganie chorobom 
zakaźnym, takim jak gruźlica, obowiązkowe szczepienie przeciw 
chorobom zakaźnym. 

46 

6.4. Zapobieganie chorobom niezakaźnym  
Obejmuje działania i programy z zakresu promocji zdrowia 
i edukacji zdrowotnej, której głównym celem jest zmniejszenie 
zachorowalności na choroby niezakaźne. Ze względu na to, 
że część działań tego typu wykonywana jest w trakcie wizyt 
u lekarzy podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej; 
kryterium zaliczenia do tej kategorii wynika z tego, czy porada 
z zakresu promocji zdrowia miała miejsce w ramach programu 
zdrowotnego, czy też wynikała z inicjatywy pacjenta. 

47 

6.6. Medycyna sportowa 48 

6. Profilaktyka 
i zdrowie publiczne 
Obejmuje świadczenia 
i działania, których 
zasadniczym celem 
jest poprawa stanu 
zdrowia populacji, 
w odróżnieniu 
od świadczeń, których 
celem jest poprawa 
stanu zdrowia 
poszczególnych osób. 
Dotyczy świadczeń 
wykonywanych w ramach 
programów zdrowotnych 
w rozumieniu art. 5 
pkt 30 ustawy. 

6.7. Oświata i promocja zdrowia 49 

 

 



Tabela nr 2. Kody jednostek statystycznych świadczeń 
Jednostka statystyczna 

Nazwa Kod Objaśnienie 

Pobyt w oddziale szpitalnym 1 
Świadczenie udzielone w oddziale szpitalnym na rzecz 
pacjenta formalnie przyjętego do zakładu, z wyjątkiem 
świadczeń uznanych za leczenie jednego dnia. 

Leczenie jednego dnia 2 

Świadczenie udzielone w oddziale szpitalnym przez 
świadczeniodawcę na rzecz pacjenta przyjętego z intencją 
wypisania go w ciągu 24 godzin. W przypadku gdy leczenie 
trwa dłużej niż 24 godziny, świadczenie jest kwalifikowane 
jako pobyt w oddziale szpitalnym.  

Pobyt 3 

Świadczenie w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie 
pielęgnacyjno–opiekuńczym, sanatorium, prewentorium, hostelu 
lub innym niewymienionym z nazwy zakładzie przeznaczonym dla 
osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych 
świadczeń zdrowotnych w odpowiednim stałym pomieszczeniu, 
trwające co najmniej jedną noc. 

Porada 
 4 

Świadczenie udzielone w warunkach ambulatoryjnych, w tym 
w warunkach domowych, przez lekarza, lekarza dentystę lub 
psychologa. 

Porada patronażowa 5 
 

Pierwsza porada lekarza w celu określenia stanu zdrowia 
noworodka oraz edukacji rodziców w zakresie jego pielęgnacji 
i żywienia, wykonywana w warunkach domowych. 

Wizyta 6 
Świadczenie udzielone w warunkach ambulatoryjnych, w tym w 
warunkach domowych, przez osobę wykonującą inny zawód 
medyczny niż lekarz, lekarz dentysta, psycholog. 

Wizyta patronażowa 7 

Wizyta położnej lub pielęgniarki mająca na celu 
monitorowanie stanu zdrowia noworodka/niemowlęcia oraz 
edukację rodziców w zakresie jego pielęgnacji i żywienia, 
wykonywana w warunkach domowych. 

Cykl leczenia 8 
Świadczenie udzielone w warunkach ambulatoryjnych, w tym 
w warunkach domowych, z intencją wykonania określonego 
zestawu procedur medycznych w określonym czasie. 

Badanie 9 Badanie laboratoryjne oraz badanie diagnostyczne obrazowe 
i nieobrazowe. 

Sesja 10 Cykl leczenia zarówno indywidualny, jak i zbiorowy, 
w zakresie zdrowia psychicznego i uzależnień. 

Osoba leczona 11 
Jednostka ta powinna być podawana tylko wtedy, gdy 
świadczeniu nie można przyporządkować żadnej innej jednostki 
statystycznej. 

Wyjazd ratowniczy 12 
Medyczne czynności ratunkowe udzielone przez zespół 
ratownictwa medycznego, inne niż przyporządkowane 
do jednostki statystycznej o kodzie 13. 

Akcja ratownicza 13 Medyczne czynności ratunkowe wykonywane przez wodne 
pogotowie ratunkowe albo ratownictwo górskie. 

Przewóz 14 
Transportowanie pacjenta do i od świadczeniodawcy 
niepołączone z udzielaniem świadczenia (w tym 
neonatologicznym zespołem wyjazdowym N). 

Hemodializa 16 

Jednostka stosowana w przypadku hemodializy, hemofiltracji 
lub hemodiafiltracji. Gdy pobyt w oddziale, leczenie 
„jednego dnia" lub porada ogranicza się do przeprowadzenia 
jednego z wyżej wymienionych zabiegów, powinna być 
wykazywana tylko jednostka statystyczna: hemodializa. 
W pozostałych przypadkach należy wykazywać dwie jednostki 
statystyczne, np. pobyt w oddziale i hemodializa. 

Bilans zdrowia 17 

Profilaktyczne badania lekarskie dzieci i młodzieży 
prowadzone w określonych grupach wieku, które zostały 
wybrane ze względu na specyfikę rozwoju lub etap edukacji. 
Badania te służą identyfikacji problemów zdrowotnych dziecka 
w celu wczesnego wykrycia: 
- zaburzeń w stanie jego zdrowia oraz rozwoju 

i zaplanowanie leczenia,  
- problemów społecznych dziecka i jego rodziny, 
oraz zaplanowania niezbędnych działań diagnostycznych
lub leczniczych. 

Wyrób medyczny będący 
przedmiotem ortopedycznym 
lub środek pomocniczy 

18 
Wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi lub 
środki pomocnicze znajdujące się w wykazie określonym 
w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 5 ustawy. 

Szczepienie 19 Szczepienia finansowane ze środków publicznych.  

Badanie (test) przesiewowe 20 

Badanie lekarskie lub pielęgniarskie mające na celu: 
identyfikację grup ryzyka, wczesne wykrycie objawów 
chorobowych, podjęcie w porę odpowiedniego postępowania 
kompensacyjnego lub leczniczego, aby zahamować rozwój 



Jednostka statystyczna 
Nazwa Kod Objaśnienie 

choroby lub zmniejszyć negatywne jej skutki.  

Świadczenie profilaktyczne 21 
Obejmuje pozostałe badania profilaktyczne, 
nieprzyporządkowane jednostkom statystycznym o kodzie 5, 7, 
17, 19 i 20. 

 
 
Tabela nr 3. Kod świadczenia (kod funkcji ochrony zdrowia powiązany z kodem 
jednostki statystycznej) 

Nazwa funkcji  
ochrony zdrowia 

Nazwa jednostki 
statystycznej Opis Kod 

świadczenia
1. Grupa – usługi 
lecznicze 

     

pobyt w oddziale 
szpitalnym 
 

Wszystkie pobyty w oddziale szpitalnym 
(w tym w izbie przyjęć lub szpitalnym 
oddziale ratunkowym, jeżeli było to 
związane z wpisem do księgi głównej), 
z wyjątkiem pobytów w: 
- oddziale rehabilitacyjnym 

przyjmujących kod 9.1, 
- oddziale opieki długoterminowej 

przyjmujących kod 14.1. 

0.1 

hemodializa   0.16 
pobyt Wszystkie pobyty, z wyjątkiem pobytów 

w stacjonarnej długoterminowej opiece 
wykonywanej na rzecz pacjenta 
przyjętego do zakładu – kod 14.3 oraz 
pobytów w zakładzie długoterminowej 
opieki pielęgnacyjnej świadczonej w 
trybie hostelowym przyjmującej kod 
17.3. 

0.3 

1.1. Leczenie 
stacjonarne  

osoba leczona M.in. świadczenia wykonane na izbie 
przyjęć zakończone pobytem na oddziale. 0.11 

leczenie jednego 
dnia  1.2 

1.2. Leczenie jednego 
dnia  
 hemodializa 

 1.16 

1.3. Leczenie 
ambulatoryjne 

    

porada  2.4 

porada 
patronażowa  2.5 

bilans zdrowia  2.17 

1.3.1. Leczenie 
w ramach podstawowej 
opieki zdrowotnej  

osoba leczona  2.11 

porada  3.4 1.3.2. Leczenie 
stomatologiczne 
 badanie   3.9 

porada   4.4 

cykl leczenia  4.8 

sesja  4.10 

1.3.3. Leczenie 
ambulatoryjne 
specjalistyczne 
 

osoba leczona  4.11 

1.3.5. Ambulatoryjne 
leczenie uzdrowiskowe cykl leczenia  5.8 

cykl leczenia 

Obejmuje głównie opiekę psychiatryczną 
i leczenie uzależnień.  
Nie uwzględnia cyklu leczenia w ramach: 
- rehabilitacji dziennej, 

przyjmującej kod 10.8; 
- długoterminowej dziennej opieki, 

przyjmującej kod 15.8. 

6.8 
 

1.3.6. Leczenie 
w trybie dziennym  
 
 

osoba leczona    6.11 

1.3.9. Pozostała opieka 
ambulatoryjna  
 porada 

Do tej kategorii należą m.in. 
świadczenia izby przyjęć i szpitalnych 
oddziałów ratunkowych oraz poradni 
medycyny paliatywnej, jeżeli nie 
zakończyły się pobytem w oddziale 
szpitalnym. 

7.4 



Nazwa funkcji  
ochrony zdrowia 

Nazwa jednostki 
statystycznej Opis Kod 

świadczenia

wizyta   7.6 

wizyta 
patronażowa   7.7 

cykl leczenia 
Nie uwzględnia cyklu leczenia w ramach 
rehabilitacji ambulatoryjnej, 
przyjmującej kod 11.8 albo 13.8. 

7.8 

sesja  7.10 

osoba leczona  7.11 

hemodializa  7.16 

porada Obejmuje także opiekę wyjazdową.  
Nie uwzględnia porad wykonanych w 
ramach: 
- rehabilitacji w domu pacjenta, 

przyjmujących kod 12.4, 
- długoterminowej opieki w domu 

pacjenta,przyjmujących kod 16.4. 

8.4 

porada 
patronażowa 

  8.5 

wizyta Obejmuje także opiekę wyjazdową.  
Nie uwzględnia wizyt wykonanych w 
ramach: 
- rehabilitacji w domu pacjenta,  

przyjmujących kod 12.6, 
- długoterminowej opieki w domu 

pacjenta, przyjmujących kod 16.6. 

8.6 

wizyta 
patronażowa 

  8.7 

cykl leczenia 
 

Nie uwzględnia cykli leczenia w ramach: 
- rehabilitacji w domu pacjenta, 

przyjmujących  kod 12.8, 
- długoterminowej opieki w  domu 

pacjenta, przyjmujących kod 16.8. 

8.8 

badanie  8.9 

sesja  8.10 

osoba leczona  8.11 

hemodializa  8.16 

1.4. Świadczenia w domu 
pacjenta  
 

bilans zdrowia  8.17 

2. Grupa – świadczenia 
rehabilitacyjne 

    

2.1. Rehabilitacja 
stacjonarna  

pobyt w oddziale 
szpitalnym 

 9.1 

cykl leczenia W przypadku, gdy pacjenci nie są 
wpisywani do księgi głównej przyjęć 
i wypisów. 

10.8 
2.2. Rehabilitacja 
dzienna  
 

osoba leczona   10.11 

porada   11.4 

wizyta   11.6 

cykl leczenia  11.8 

2.3. Rehabilitacja 
ambulatoryjna  
 

osoba leczona  11.11 

porada  12.4 

wizyta  12.6 

cykl leczenia  12.8 

2.4. Rehabilitacja 
w domu pacjenta  

osoba leczona  12.11 

porada  13.4 

wizyta  13.6 

cykl leczenia  13.8 

2.5. Pozostała 
rehabilitacja  
ambulatoryjna 

osoba leczona  13.11 

3. Grupa – opieka 
długoterminowa 

    

pobyt w oddziale 
szpitalnym  

 14.1 3.1. Stacjonarna 
długoterminowa opieka  

pobyt   14.3 



Nazwa funkcji  
ochrony zdrowia 

Nazwa jednostki 
statystycznej Opis Kod 

świadczenia
cykl leczenia  15.8 3.2. Długoterminowa 

dzienna opieka  
 osoba leczona  15.11 

porada  16.4 

wizyta  16.6 

cykl leczenia  16.8 

3.3. Długoterminowa 
opieka świadczona 
w domu pacjenta  

osoba leczona  16.11 

pobyt  17.3 3.4. Długoterminowa 
opieka świadczona 
w trybie hostelowym osoba leczona  17.11 

4. Grupa – pomocnicze 
usługi opieki 
zdrowotnej 

     

4.1. Badania 
laboratoryjne 
w podstawowej opiece 
zdrowotnej 

badanie Obejmują badania diagnostyczne  
wykonywane na materiale pobranym 
od pacjenta, takim jak: mocz, krew, 
kał, wymazy, zeskrobiny czy fragmenty 
tkanki. Wykazywane tylko w zakresie 
podstawowej opieki zdrowotnej. 

18.9 

badanie Obejmuje badania diagnostyczne  
wykonywane za pomocą technik 
obrazowych.  

19.9 
4.2. Diagnostyka 
obrazowa i nieobrazowa 
na rzecz pacjenta 
ambulatoryjnego badanie Obejmuje badania diagnostyczne 

wykonywane za pomocą technik 
nieobrazowych. 

20.9 

4.3. Ratownictwo 
medyczne i przewóz 
pacjenta 
 

 Obejmuje medyczne czynności ratunkowe 
oraz transportowanie pacjenta do i od 
świadczeniodawcy niepołączone 
z udzielaniem świadczenia. 

 

4.3.3. Pomoc doraźna – 
zespoły ratownictwa 
medycznego 

wyjazd 
ratowniczy 

 
28.12 

4.3.4. Pomoc doraźna – 
lotnicze zespoły 
ratownictwa medycznego 

przelot  
29.15 

4.3.5. Pomoc doraźna – 
wodne pogotowie 
ratunkowe 

akcja ratownicza  
30.13 

4.3.6. Pomoc doraźna – 
ratownictwo górskie 

akcja ratownicza   31.13 

4.3.7. Pozostałe      
przewóz   32.14 4.3.7.1.Pozostałe – 

Transport pacjenta przelot   32.15 

wizyta   33.6 4.6. Usługi 
pielęgnacyjne osoba leczona   33.11 

4.9. Pozostałe usługi 
pomocnicze 

  Inne niewymienione wyżej usługi 
pomocnicze. 34.* 

5. Wyroby medyczne, 
produkty lecznicze, 
środki pomocnicze 
dla pacjentów 
ambulatoryjnych 

     

5.2. Wyroby medyczne 
będące przedmiotami 
ortopedycznymi i środki 
pomocnicze 
przysługujące na 
podstawie zlecenia 

  Obejmuje wytwarzanie wyrobów medycznych 
wykonywanych na miarę; dobieranie do 
rozmiaru świadczeniobiorcy lub 
indywidualne wyregulowanie do rozmiaru 
świadczeniobiorcy bez wprowadzania 
zmian konstrukcyjnych lub indywidualne 
domodelowanie z wprowadzeniem zmian 
konstrukcyjnych przewidzianych 
w instrukcji wytwórcy w przypadku 
wyrobów medycznych wykonywanych przy 
zastosowaniu metod technologicznych 
produkcji seryjnej, sprzedaż 
detaliczną, naprawy, wypożyczanie. 

  



Nazwa funkcji  
ochrony zdrowia 

Nazwa jednostki 
statystycznej Opis Kod 

świadczenia
5.2.1. Lecznicze środki 
wspomagania 
w okulistyce 
 

wyrób medyczny 
będący 
przedmiotem 
ortopedycznym 
lub środek 
pomocniczy 

Obejmują, oprócz soczewek okularowych 
korekcyjnych, soczewki kontaktowe 
lecznicze, protezy oka wykonywane 
indywidualnie, laski dla niewidomych. 35.18 

5.2.2. Przedmioty 
ortopedyczne  
 

wyrób medyczny 
będący 
przedmiotem 
ortopedycznym 
lub środek 
pomocniczy 

Obejmują protezy kończyn górnych 
i dolnych, ortezy kończyn i kręgosłupa 
do stałego lub czasowego użytkowania, 
lecznicze środki inżynieryjno–
techniczne. Nie obejmują wszczepialnych 
wyrobów medycznych (np. endoprotez 
stawu). 

36.18 

5.2.3. Lecznicze środki 
wspomagania 
w laryngologii 
Obejmują wszystkie 
usuwalne aparaty 
słuchowe wraz 
z odpowiednim 
oprzyrządowaniem 

wyrób medyczny 
będący 
przedmiotem 
ortopedycznym 
lub środek 
pomocniczy 

Obejmuje wszystkie usuwalne aparaty 
słuchowe wraz z odpowiednim 
oprzyrządowaniem. 

37.18 

5.2.4. Środki 
pomocnicze wspomagające 
chodzenie 
i przemieszczanie 
 

wyrób medyczny 
będący 
przedmiotem 
ortopedycznym 
lub środek 
pomocniczy 

Obejmują urządzenia wspomagające 
poruszanie się osób niepełnosprawnych. 

38.18 

5.2.5. Przedmioty 
protetyki 
stomatologicznej 

wyrób medyczny 
będący 
przedmiotem 
ortopedycznym 
lub środek 
pomocniczy 

 
 39.18 

5.2.9. Pozostałe 
przedmioty ortopedyczne 
i środki pomocnicze 

wyrób medyczny 
będący 
przedmiotem 
ortopedycznym 
lub środek 
pomocniczy 

 40.18 

6. Profilaktyka 
i zdrowie publiczne 

     

6.1. Opieka nad matką 
i dzieckiem, planowanie 
rodziny i poradnictwo 
rodzinne 

     

6.1.1. Planowanie 
rodziny i poradnictwo 
rodzinne 

41.* 

6.1.2. Zdrowie matki 
i dziecka 42.* 

6.1.3. Opieka nad 
zdrowym dzieckiem 43.* 

6.1.4. Inna 

  

44.* 

porada  45.4 

wizyta  45.6 

bilans zdrowia  45.17 

badanie (test) 
przesiewowe 

 45.20 

szczepienie  45.19 

świadczenia 
profilaktyczne 

 45.21 

6.2. Medycyna szkolna 
 

osoba leczona  45.11 
6.3. Zapobieganie 
chorobom zakaźnym  

   46.* 

6.4. Zapobieganie 
chorobom niezakaźnym  

  47.* 

porada  48.4 6.6. Medycyna sportowa 

wizyta   48.6 



Nazwa funkcji  
ochrony zdrowia 

Nazwa jednostki 
statystycznej Opis Kod 

świadczenia
osoba leczona   48.11 

6.7. Oświata i promocja 
zdrowia osoba leczona   

 49.11 

* Należy wpisać kod odpowiedniej jednostki statystycznej zgodnie z kodem określonym w tabeli nr 2. 

 


