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KODY – ZŁAMANIA OSTEOPOROTYCZNE
A – główne złamania osteoporotyczne.
- wiek 50 lat i więcej
- płeć – kobiety i mężczyźni
1) złamania kości udowej (wszystkie lokalizacje, kod S72)
2) złamania przedramienia (wszystkie lokalizacje, kod S52)
3) złamanie barku i ramienia (wszystkie lokalizacje, kod S42)
4) złamania kostek podudzia – (wszystkie lokalizacje, kod S82)
5) złamania na poziomie nadgarstka i ręki, kod S62
6) złamania stopy, kod S92
7) złamania kręgosłupa i miednicy, kod S32 oraz T08, T09
9) złamania klatki, mostka, żeber, kod S22
Wersja B – szczegółowe złamania osteoporotyczne
- wiek 50 lat i więcej
- płeć – kobiety i mężczyźni
S22.0
S22.1
S22.2
S22.3
S22.4
S22.8
S22.9

Złamanie kręgów odcinka piersiowego kręgosłupa
Liczne złamania odcinka piersiowego kręgosłupa
Złamanie mostka
Złamanie żebra
Liczne złamania żeber
Złamanie innych części rusztowania kostnego klatki piersiowej
Złamanie rusztowania kostnego klatki piersiowej, nie określone

S32.0 Złamanie kręgu odcinka lędźwiowego kręgosłupa
S32.1 Złamanie kości krzyżowej
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
S42.0
S42.1
S42.2
S42.7
S42.8
S42.9

Złamanie obojczyka
Złamanie łopatki
Złamanie nasady bliższej kości ramiennej
Mnogie złamania obojczyka, łopatki i kości ramiennej
Złamanie innych części barku i ramienia
Złamanie obręczy barkowej, część nieokreślona

S52.5 Złamanie nasady dalszej kości promieniowej
S52.6 Złamanie nasad dalszych kości łokciowej i promieniowej
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S72.0 Złamanie szyjki kości udowej
S72.1 Złamanie przezkrętarzowe
S72.2 Złamanie podkrętarzowe
S82.1
S82.2
S82.3
S82.4
S82.7
S82.8
S82.9

Złamanie nasady bliższej piszczeli
Złamanie trzonu piszczeli
Złamanie nasady dalszej piszczeli
Izolowane złamanie strzałki
Mnogie złamania podudzia
Złamanie innych części podudzia
Złamanie podudzia, część nieokreślona

T02.1 Złamania obejmujące klatkę piersiową, dolną część grzbietu i miednicę
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