
ZABURZENIA WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, 
STANU ODŻYWIENIA I PRZEMIAN 
METABOLICZNYCH

E 25 Zaburzenia nadnerczowo-płciowe

E 28 Zaburzenia czynności jajników

CHOROBY UKŁADU MOCZOWO-PŁCIOWEGO 
(N00–N99)

N60-
64 Choroby piersi

N70 Zapalenie jajowodów i zapalenie jajników

N70.0 Ostre zapalenie jajowodów i zapalenie 
jajników

N70.1 Przewlekłe zapalenie jajowodów 
i zapalenie jajników

N70.9 Zapalenie jajowodów i zapalenie jajników, 
nie określone

N71 Zapalenie macicy, z wyłączeniem szyjki

N71.0 Ostra zapalnie macicy

N71.1 Przewlekłe zapalnie macicy

N71.9 Zapalenie macicy, nie określona

N72   Zapalenie szyjki macicy

N73 Inne zapalenia miednicy mniejszej 
u kobiet

N73.0 Ostre zapalenie przymacicza i tkanki 
łącznej miednicy

N73.1 Przewlekłe zapalenie przymacicza i tkanki 
łącznej miednicy

N73.2 Nie określone zapalenie przymacicza 
i tkanki łącznej miednicy

N73.3 Ostre zapalenie otrzewnej miednicy 
mniejszej u kobiet

N73.4  Przewlekłe zapalenie otrzewnej miednicy 
mniejszej u kobiet

N73.5 Zapalenie otrzewnej miednicy mniejszej 
u kobiet, nie określone

N73.6 Zrosty otrzewnej miednicy mniejszej 
u kobiet

N73.8 Inne określone choroby zapalne miednicy 
mniejszej u kobiet   

N73.9 Zapalenie miednicy mniejszej u kobiet, nie 
określona

N74 
Zapalenia miednicy mniejszej u kobiet 
w chorobach sklasyfikowanych gdzie 
indziej   

N74.0 Zakażenie gruźlicze szyjki macicy 
(A18.1+),

N74.1 Gruźlica miednicy mniejszej u kobiet 
(A18.1+),

N74.2 Kiłowa choroba zapalna miednicy 
mniejszej u kobiet (A51.4+, A52.7+)   

N74.3 Rzeżączkowa choroba zapalna miednicy 
mniejszej u kobiet (A54.2+)   

N74.4 Chlamydiowa choroba zapalna miednicy 
mniejszej u kobiet (A56.1+)   

N74.8
 Zapalenia miednicy mniejszej u kobiet 
w chorobach sklasyfikowanych gdzie 
indziej   

N75 Choroby gruczołu przedsionkowego 
większego (Bartholina)

N75.0 Torbiel gruczołu przedsionkowego 
większego

N75.1 Ropień gruczołu przedsionkowego 
większego

N75.8 Inne choroby gruczołu przedsionkowego 
większego

N75.9 Choroba gruczołu przedsionkowego 
większego, nie określona

N76 Inne stany zapalne pochwy i sromu

N76.0 Ostre zapalenie pochwy

N76.1 Podostre i przewlekłe zapalenie pochwy 

N76.2  Ostre zapalenie sromu 

N76.3 Podostre i przewlekłe zapalenie sromu   

N76.4 Ropień sromu

N76.5 Owrzodzenie pochwy   

N76.6 Owrzodzenie sromu,

N76.8 Inne określone stany zapalne pochwy 
i sromu,

N77 
Owrzodzenie i zapalenie sromu i pochwy 
w chorobach sklasyfikowanych gdzie 
indziej

CHOROBY UKŁADU MOCZOWO-PŁCIOWEGO 
(N00–N99) 

N80 Gruczolistość

N81 Wypadanie żeńskich narządów 
rozrodczych

N82 Przetoki w obrębie żeńskiego układu 
rozrodczego

N83 Niezapalne choroby jajnika, jajowodu 
i więzadła szerokiego macicy

N84 Polip żeńskiego układu rozrodczego

N85 Inne niezapalne zaburzenia macicy, 
z wyjątkiem szyjki

N86 Nadżerka i wywinięcie błony śluzowej 
kanału szyjki macicy

N87 Dysplazja szyjki macicy

N88 Inne niezapalne choroby szyjki macicy

N89 Inne niezapalne choroby pochwy

N90 Inne niezapalne choroby sromu i krocza

N91 Brak miesiączki, skąpe i rzadkie 
miesiączki

N92 Obfite, częste i nieregularne miesiączki

N93  Inne nieprawidłowe krwawienia maciczne 
i pochwowe

N94 
Ból i inne stany związane z żeńskimi 
narządami płciowymi i cyklem 
miesiączkowym

N95 Menopauza i inne schorzenia okresu 
okołomenopauzalnego

N96  Poronienia nawykowe

N97 Niepłodność kobieca

N98 Powikłania związane ze sztucznym 
zapłodnieniem

WADY ROZWOJOWE WRODZONE, 
ZNIEKSZTAŁCENIA I ABERRACJE 
CHROMOSOMOWE (Q00–Q99)

Q50 Wrodzone wady rozwojowe jajników, 
jajowodów i więzadła szerokiego macicy

Q51 Wrodzone wady rozwojowe macicy 
i szyjki macicy

Q52 Inne wrodzone wady rozwojowe 
narządów płciowych żeńskich

Q53 Niezstąpienie jąder

Q54 Spodziectwo

Q55 Inne wrodzone wady rozwojowe męskich 
narządów płciowych

Q56 Płeć niezdeterminowana i obojnactwo 
rzekome

WADY ROZWOJOWE WRODZONE, 
ZNIEKSZTAŁCENIA I ABERRACJE 
CHROMOSOMOWE (Q00–Q99)

Q60 Niewytworzenie się nerki i inne zaburzenia 
związane z niedorozwojem nerki

Q61 Wielotorbielowatość nerek

Q62 
Wrodzone wady miedniczki nerkowej 
powodujące zastój moczu i wrodzone 
wady rozwojowe moczowodu

Q63 Inne wrodzone wady rozwojowe nerek

Q64 Inne wrodzone wady rozwojowe układu 
moczowego   

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA STAN ZDROWIA 
I KONTAKT ZE SŁUŻBĄ ZDROWIA (Z00–Z99)

Z30 Postępowanie antykoncepcyjne

Z31 Postępowanie prokreacyjne

Z32 Badanie przedmiotowe lub testy w celu 
rozpoznania ciąży

Z33 Ciąża stwierdzona przypadkowo

Z34 Nadzór nad ciążą o prawidłowym 
przebiegu

Z35 Nadzór nad ciążą wysokiego ryzyka

Z36 Przedporodowe badania przesiewowe

Z37 Wynik porodu

Z38 Żywo urodzone niemowlęta według 
miejsca urodzenia

Z39 Opieka i badanie poporodowe

CIĄŻA, PORÓD I OKRES POŁOGU (O00–O99)

O00 Ciąża pozamaciczna

O00.0 Ciąża brzuszna  

O00.1 Ciąża jajowodowa

O00.2  Ciąża jajnikowa 

O00.8  Inna ciąża pozamaciczna 

O00.9  Ciąża pozamaciczna, nie określona

O01 Zaśniad groniasty

O01.0  Klasyczny zaśniad groniasty

O01.1  Niezupełny lub częściowy zaśniad 
groniasty 

O01.9  Zaśniad groniasty, nie określony 

O02  Inne nieprawidłowe jajo płodowe 

O02.0 Puste jajo płodowe i zaśniad nie-groniasty 

O02.1 Poronienie chybione

O02.8 Inne określone nieprawidłowe jajo 
płodowe 

O02.9  Nieprawidłowe jajo płodowe, nie 
określone

O03 Poronienie samoistne

O03.0 
Poronienie samoistne niezupełne, 
powikłane zakażeniem dróg rodnych 
i narządów miednicy mniejszej

O03.1 
Poronienie samoistne niezupełne, 
powikłane długotrwałym lub nadmiernym 
krwawieniem

O03.2 Poronienie samoistne niezupełne, 
powikłane zatorem 
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O03.3  Poronienie samoistne niezupełne, 
z innymi i nieokreślonymi powikłaniami 

O03.4  Poronienie samoistne niezupełne, bez 
powikłań

O03.5 
 Poronienie samoistne zupełne lub nie 
określone, powikłane zakażeniem dróg 
rodnych lub narządów miednicy mniejszej

O03.6
Poronienie samoistne zupełne lub nie 
określone, powikłane długotrwałym lub 
nadmiernym krwawieniem

O03.7  Poronienie samoistne zupełne lub nie 
określone, powikłane zatorem, 

O03.8  
 Poronienie samoistne zupełne lub nie 
określone, z innymi lub nie określonymi 
powikłaniami

O03.9  Poronienie samoistne zupełne lub nie 
określone, bez powikłań

O04  Poronienie sztuczne (wywołane przez 
lekarza)  

O04.0  

Poronienie sztuczne (wywołane 
przez lekarza) niezupełne, powikłane 
zakażeniem dróg rodnych i narządów 
miednicy mniejszej

O04.1 

Poronienie sztuczne (wywołane 
przez lekarza) niezupełne, powikłane 
długotrwałym lub nadmiernym 
krwawieniem 

O04.2  Poronienie sztuczne (wywołane przez 
lekarza) niezupełne, powikłane zatorem

O04.3  
 Poronienie sztuczne (wywołane 
przez lekarza) niezupełne, z innymi 
i nieokreślonymi powikłaniami

O04.4  Poronienie sztuczne (wywołane przez 
lekarza) niezupełne, bez powikłań

O04.5 
wywołane przez lekarza) zupełne lub nie 
określone, powikłane zakażeniem dróg 
rodnych lub narządów miednicy mniejszej

O04.6  

Poronienie sztuczne (wywołane przez 
lekarza) zupełne lub nie określone, 
powikłane długotrwałym lub nadmiernym 
krwawieniem

O04.7  
Poronienie sztuczne (wywołane przez 
lekarza) zupełne lub nie określone, 
powikłane zatorem

O04.8 
 Poronienie sztuczne zupełne lub nie 
określone, z innymi lub nie określonymi 
powikłaniami

O04.9  
Poronienie sztuczne (wywołane przez 
lekarza) zupełne lub nie określone, bez 
powikłań

O05 , Inne poronienie

O05.0
Inne poronienie niezupełne, powikłane 
zakażeniem dróg rodnych i narządów 
miednicy mniejszej

O05.1 
Inne poronienie niezupełne, powikłane 
długotrwałym lub nadmiernym 
krwawieniem

O05.2 Inne poronienie niezupełne, powikłane 
zatorem

O05.3 Inne poronienie niezupełne, z innymi 
i nieokreślonymi powikłaniami

O05.4  Inne poronienie niezupełne, bez powikłań

O05.5 
 Inne poronienie zupełne lub nie 
określone, powikłane zakażeniem dróg 
rodnych lub narządów miednicy mniejszej

O05.6 
Inne poronienie zupełne lub nie określone, 
powikłane długotrwałym lub nadmiernym 
krwawieniem

O05.7 Inne poronienie zupełne lub nie określone, 
powikłane zatorem

O05.8 
 Inne poronienie zupełne lub nie 
określone, z innymi lub nie określonymi 
powikłaniami

O05.9  Inne poronienie zupełne lub nie 
określone, bez powikłań

O06 Poronienie, nie określone

O06.0 
Poronienie, nie określone niezupełne, 
powikłane zakażeniem dróg rodnych 
i narządów miednicy mniejszej

O06.1 
 Poronienie, nie określone niezupełne, 
powikłane długotrwałym lub nadmiernym 
krwawieniem

O06.2  Poronienie, nie określone niezupełne, 
powikłane zatorem  

O06.3 Poronienie, nie określone niezupełne, 
z innymi i nieokreślonymi powikłaniami

O06.4  Poronienie, nie określone niezupełne, bez 
powikłań

O06.5  
Poronienie, nie określone zupełne lub nie 
określone, powikłane zakażeniem dróg 
rodnych lub narządów miednicy mniejszej 

O06.6 
Poronienie, nie określone zupełne lub nie 
określone, powikłane długotrwałym lub 
nadmiernym krwawieniem

O06.7  Poronienie, nie określone zupełne lub nie 
określone, powikłane zatorem

O06.8
 Poronienie, nie określone zupełne lub nie 
określone, z innymi lub nie określonymi 
powikłaniami

O06.9  Poronienie, nie określone zupełne lub nie 
określone, bez powikłań

O07  Nieskuteczna próba poronienia

O07.0  
Nieskuteczne poronienie wywołane przez 
lekarza, powikłane zakażeniem dróg 
rodnych lub narządów miednicy mniejszej  

O07.1
 Nieskuteczne poronienie wywołane przez 
lekarza, powikłane długotrwałym lub 
nadmiernym krwawieniem

O07.2 Nieskuteczne poronienie wywołane przez 
lekarza, powikłane zatorem  

O07.3 
Nieskuteczne poronienie wywołane 
przez lekarza, z innymi i nieokreślonymi 
powikłaniami

O07.4 Nieskuteczne poronienie wywołane przez 
lekarza bez powikłań

O07.5 

 Inne i nie określone nieskuteczne 
usiłowanie wywołania poronienia, 
powikłane zakażeniem dróg rodnych lub 
narządów miednicy mniejsze 

O07.6 

Inne i nie określone nieskuteczne 
usiłowanie wywołania poronienia, 
powikłane długotrwałym lub nadmiernym 
krwawieniem

O07.7 
 Inne i nie określone nieskuteczne 
usiłowanie wywołania poronienia, 
powikłane zatorem

O07.8
 Inne i nie określone nieskuteczne 
wywołanie poronienia, z innymi lub nie 
określonymi powikłaniami

O07.9  
Inne i nie określone nieskuteczne 
usiłowanie wywołania poronienia, bez 
powikłań

O08 Powikłania poronienia, ciąży 
pozamacicznej i zaśniadu groniastego

O36
inne powikłania poprzednich ciąż 
i porodów. Współistnienie z ciążą 
przewleklych chorób; cukrzyca 

O24 nadciśnienie tętnicze 

O10 choroby serca 

O20 Krwawienie we wczesnym okresie ciąży

O23  Zakażenia dróg moczowo-płciowych 
w ciąży

O26 Opieka położnicza z powodu stanów 
związanych głównie z ciążą

NOWOTWORY (C00–D48)

C50 Nowotwór złośliwy sutka

C51 Nowotwór złośliwy sromu

C51.0 Wargi sromowe większe

C51.1 Wargi sromowe mniejsze

C51.2 Łechtaczka

C51.8 Zmiana przekraczająca granicę sromu

C51.9 Srom, nie określone

C52 Nowotwór złośliwy pochwy   

C53 Nowotwór złośliwy szyjki macicy

C53.0 Błona śluzowa szyjki macicy

C53.1  Błona zewnętrzna szyjki macicy

C53.8 Zmiana przekraczająca granicę szyjki 
macicy

C53.9 Szyjka macicy, nie określona   

C54 Nowotwór złośliwy trzonu macicy   

C54.0 Cieśń macicy

C54.1 Błona śluzowa macicy

C54.2 Mięśniówka macicy

C54.3  Dno macicy

C54.8 Zmiana przekraczająca granice trzonu 
macicy

C54.9 Trzon macicy, nie określone

C55  Nowotwór złośliwy nieokreślonej części 
macicy, C56  Nowotwór złośliwy jajnika

C57  
Nowotwór złośliwy innych 
i nieokreślonych żeńskich narządów 
płciowych

C57.0  Trąbka Fallopia

C57.1 Więzadło szerokie macicy

C57.2  Więzadło obłe macicy

C57.3 Przymacicza

C57.4  Przydatki macicy, nie określone 

C57.8  Zmiana przekraczająca granice żeńskich 
narządów płciowych

C57.9  Żeńskie narządy płciowe, nie określone

C58  Nowotwór złośliwy łożyska

Eksperci od szybkich wysyłek

Zamówienia złożone do 19:00 
wysyłamy tego samego dnia!

tel: 62 332 00 00
wejdź i zamów:

sklep.meringer.pl


