
ICD10  

 

E10.5 Cukrzyca insulinozależna (z powikłaniami w zakresie krążenia 

obwodowego) 

E11.5 Cukrzyca insulinoniezależna (z powikłaniami w zakresie krążenia 

obwodowego)  

E12.5 Cukrzyca związana z niedożywieniem (z powikłaniami w zakresie krążenia 

obwodowego)  

E13.5 Inne określone postacie cukrzycy (z powikłaniami w zakresie krążenia 

obwodowego) 

E14.4 Cukrzyca nieokreślona (z powikłaniami neurologicznymi)  

E14.5 Cukrzyca nieokreślona (z powikłaniami w zakresie krążenia obwodowego)

  

E14.7 Cukrzyca nieokreślona (z wieloma powikłaniami)  

E14.8 Cukrzyca nieokreślona (z nieokreślonymi powikłaniami) 

 

I70.2 Miażdżyca tętnic kończyn  

I73.1 Zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń [Buergera]  

I73.8 Inne określone choroby naczyń obwodowych  

I70.9 Uogólniona i nieokreślona miażdżyca  

I80.2 Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żył innych naczyń głębokich kończyn 

dolnych  

I83.0 Żylaki kończyn dolnych z owrzodzeniem  

I83.2 Żylaki kończyn dolnych z owrzodzeniem i zapaleniem 

I87.0 Zespół pozakrzepowy + L97 Owrzodzenie kończyny dolnej, 

niesklasyfikowane gdzie indziej  

 

L03.0 Zapalenie tkanki podskórnej palca ręki i stopy  

L03.1 Zapalenie tkanki łącznej innych części kończyny  

L03.3 Zapalenie tkanki łącznej tułowia  

L03.8 Zapalenie tkanki łącznej o innej lokalizacji  

L08.0 Ropne zapalenie skóry  

L08.9 Miejscowe zakażenia skóry i tkanki podskórnej, nieokreślone  

L57.9 Zmiany skórne wywołane przewlekłą ekspozycją na promieniowanie 

niejonizujące, nieokreślone  

L58.Późny odczyn porentgenowski  

L58.9 Nieokreślone porentgenowskie uszkodzenie skóry 

L88 Ropne zgorzelinowe zapalenie skóry 

L89 Owrzodzenie odleżynowe 

L97 Owrzodzenie kończyny dolnej, niesklasyfikowane gdzie indziej 

L98.4 Przewlekły wrzód skóry, niesklasyfikowany gdzie indziej  

 

M00.8 Inne bakteryjne zapalenia jedno- lub  wielostawowe  

M31.1 Zakrzepowa mikroangiopatia M60.0 Infekcyjne zapalenie mięśni 

M70.8 Inne choroby tkanek miękkich związane z ich używaniem, przeciążeniem i 

uciskiem 

M72.5 Zapalenie powięzi niesklasyfikowane gdzie indziej  

M72.8 Inne choroby powięzi  

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  

 

T90.1 Następstwa rany otwartej głowy  

T90.8 Następstwa innych określonych urazów głowy  

T90.9 Następstwa nieokreślonego urazu głowy  

T91.0 Następstwa powierzchownego urazu i otwartej rany szyi i tułowia 

T91.8 Następstwa innych określonych urazów szyi i tułowia  

T91.9 Następstwa nieokreślonego urazu szyi i tułowia  

T92.0 Następstwa otwartej rany kończyny górnej  

T92.6 Następstwa urazu zmiażdżeniowego i amputacji kończyny górnej  

T92.8 Następstwa innych określonych urazów kończyny górnej  

T92.9 Następstwa nieokreślonego urazu kończyny górnej  

T93.0 Następstwa otwartej rany kończyny dolnej  

T93.1 Następstwa złamania kości udowej  

T93.2 Następstwa innych złamań kończyny dolnej 

T93.3 Następstwa zwichnięcia, skręcenia i naderwania kończyny dolnej  

T93.4 Następstwa urazu nerwu kończyny dolnej  

T93.5 Następstwa urazu mięśnia i ścięgna kończyny dolnej  

T93.6 Następstwa urazu zmiażdżeniowego i amputacji kończyny dolnej  

T93.8 Następstwa innych określonych urazów kończyny dolnej  

  


