Formularz Mz/Szp-11B

KARTA STATYSTYCZNA PSYCHIATRYCZNA
1. Podmiot leczniczy ...................................................................................................

3. Nazwisko

2. Symbol placówki nadany przez IPiN

4. Płeć

5. Data urodzenia ....................
6. Miejsce
stałego
zamieszkania

rok

miesiąc

dzień

Imię

13. Skierowany(a) przez .....................................................
14. Tryb przyjęcia ...............................................................

..........................................................

15. Wykształcenie ..............................................................

(miejscowość)

7. Podstawa płatności ..............................................

16. Z kim mieszka ..............................................................

8. Po raz który w życiu przyjęty(a) do placówki

17. Stopień niepełnosprawności ..........................................

9. Przyjęty(a) pierwszy raz do placówki. ..........
10. Czas od ostatniego wypisu z oddz. psych. .............

18. Wypisany jako ..............................................................

11. Stan cywilny ........................................................

19. Wypisany dokąd ...........................................................

12. Źródło utrzymania ...............................................

20. Obserwacja sądowo-psychiatryczna ..........

art. kk / kc

wnioski

Nr statyst.

21. Choroba
zasadnicza ............................................................................................................................................................
22. Choroba
współistniejąca .....................................................................................................................................................
23. Zachowania samobójcze

Próba samobójcza w
wywiadzie w ciągu ostatnich
12 miesięcy (tak/nie)
Czy hospitalizacja była
bezpośrednio związana z próbą
samobójczą (tak/nie)
Nr statyst.

24. Wyjściowa przyczyna zgonu
wg rozpoznania klinicznego ...............................................................................................................................
25. Przyczyna zgonu
wg wyniku sekcji ...............................................................................................................................................
26. Data przyjęcia do tutejszej placówki

................................................

27. Komórki organizacyjne (np. oddziały szpitalne) , w których przebywał pacjent w trakcie ostatniego roku w placówce
Oddział

Kod
oddziału

rok

Data przyjęcia
miesiąc

dzień

Data przeniesienia – wypisu

rok

miesiąc

28. Czy w trakcie hospitalizacji stosowano terapię elektrowstrząsami? (tak/nie)……..

........................................
Data

...........................................................................

Podpis kierownika komórki dokumentacji chorych

dzień

Karta zawiera informacje o pacjentach:
1)szpitali (szpitali psychiatrycznych, oddziałów psychiatrycznych);
2)innych niż szpital zakładów, w których są udzielane stacjonarne i
całodobowe świadczenia zdrowotne z zakresu psychiatrii (oddziałów
lecznictwa odwykowego, rehabilitacji odwykowej, psychiatrycznych zakładów
opiekuńczo leczniczych);
3)oddziałów dziennych udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu
psychiatrii
- zwanych w formularzu „placówką”.

INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII
Zakład Zdrowia Publicznego

INSTRUKCJA
WYPEŁNIANIA KART STATYSTYCZNYCH
PSYCHIATRYCZNYCH
(form. Mz/Szp-11b)
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Instrukcja przeznaczona jest zarówno dla osób
wpisujących dane bezpośrednio na form. Mz/Szp-11b,
jak i wprowadzających dane na komputerze
(wg specjalnego programu komputerowego,
opracowanego przez Instytut Psychiatrii i Neurologii)

Prosimy nie dokonywać żadnych zmian w programie.
Jeżeli otrzymamy dane na zmienionej strukturze, niekompletne,
bądź z błędami – będziemy je odsyłać do poprawy

UWAGA:
Przed rozpoczęciem wprowadzania danych na komputerze należy
sprawdzić ustawienia daty: Ustawienia [ustawienia regionalne –
język polski; data – krótka (format-rrrr-mm-dd)]!!!
Bardzo prosimy o wpisywanie informacji z kart statystycznych
do programu bez przekształcania go w tabelę. Przy korzystaniu
z układu tabelarycznego nie działają zabezpieczenia,
które eliminują błędy przy wprowadzaniu danych.
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W programie komputerowym występuje:

KODK - Kod karty

•

– należy wpisać w kartach „wypisów” - 1, a w kartach „stanów”
– 2 (karty „stanu” wypełnia się raz w roku dla pacjentów przebywających w zakładzie w
dniu 31 grudnia)

•

NRK - Numer karty – jest to kolejny numer rekordu.

Jeżeli wpisujemy dane bezpośrednio na kartę kod „wypisu” – 1 lub „stanu” – 2
wpisujemy w lewym górnym rogu karty.

2. NRZA - Symbol zakładu nadany przez IPiN – należy wpisać numer

nadany przez Instytut Psychiatrii i Neurologii.

NRKG – nr księgi głównej

3. NAZ – należy wpisać dwie pierwsze litery nazwiska i dwie pierwsze litery imienia
IM pacjenta, wielkimi literami, nie używając polskichliter. Jeżeli nieznane –
wpisać NN

4. PLEC - Płeć - należy wpisać odpowiedni jednocyfrowy symbol: 1 - mężczyzna,

2 - kobieta.

5. DATAUR - Data urodzenia - należy wpisać cztery cyfry roku, dwie cyfry

miesiąca i dwie cyfry dnia. Jeżeli brak danych - zostawiamy puste pola.

6. Miejsce stałego zamieszkania –
wiersz pierwszy: WOJZ - wpisać dwucyfrowy

symbol województwa, zgodny z
rozporządzeniem Rady Ministrów z 15.XII.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad
prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału
terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i
jednostek
samorządu
terytorialnego
(Dz. U. RP nr 157, poz. 1031),
wiersz drugi: POW
wiersz trzeci:GMI

-

dwucyfrowy symbol powiatu,

- dwucyfrowy symbol gminy,
RODZ - jednocyfrowy symbol

wiersz czwarty:
rodzaju miejscowości - dopuszczalne
symbole z wykazu identyfikatora GUS to 1, 2, 4, 5, 8, 9
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Dodatkowo wprowadzone zostały dla rodzaju miejscowości:
symbol 7 - wpisywany w sytuacji braku danych o miejscu zamieszkania (dotyczy to również
osób bezdomnych) i wówczas w pola przeznaczone na województwo, powiat i gminę
wpisujemy 99, a w wierszu czwartym wpisujemy 7;
symbol 0 (zero) - jeżeli pacjent zamieszkuje za granicą, wówczas w pola przeznaczone na
województwo, powiat i gminę wpisujemy 00, a w wierszu czwartym wpisujemy 0.

wiersz piąty: NMIE
W wyznaczone miejsce należy wpisać nazwę miasta lub gminy. Do wprowadzania
komputerowego na tę nazwę przeznaczono 8 pól. Jeżeli nazwa składa się z więcej niż 8 liter
wpisać tylko pierwsze 8 liter. Zawsze wielkimi literami i nie używając liter polskich. Jeżeli
nazwa miejscowości jest dwuczłonowa, np. Busko-Zdrój, wpisujemy BUSKO-ZD, jeżeli np.
Nakło nad Notecią wpisujemy NAKLO NA. W przypadku miast wydzielonych, takich jak
Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, wpisujemy symbole i nazwy tych miast, bez delegatur.
Jedynie w przypadku Warszawy, która nie ma ogólnego symbolu dla całego miasta wpisujemy
symbole dzielnic (np. Warszawa-Mokotów – wpisujemy WARSMOKO, Warszawa-Włochy –
wpisujemy WARSWLOC, w przypadku dzielnicy Praga-Południe wpisujemy WARSPRAG, a
Praga-Północ - WARSPOLN). Jeżeli pacjent mieszka za granicą wpisujemy ZAGRANIC, a
jeżeli brak danych o miejscu zamieszkania (dotyczy to również osób bezdomnych) - wówczas
wpisujemy BBBBBBBB (8 liter B).

7. PODP - Podstawa płatności - Obecnie płatnikami osób, korzystających z

lecznictwa psychiatrycznego, może być: Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Polityki
Społecznej (w przypadku np. niektórych osób nieubezpieczonych czy bezdomnych),
Ministerstwo Zdrowia (art. 165 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym - dotyczy
osób nie posiadających uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego), Ministerstwo
Sprawiedliwości (pokrywające koszty obserwacji sądowo-psychiatrycznych), Ministerstwo
Obrony Narodowej (pokrywające koszty leczenia rekrutów, poborowych, żołnierzy
zawodowych - zgodnie z ustawą o obronności kraju), osoby leczące się na koszt własny, inni
płatnicy (np. ambasady w przypadku cudzoziemców).
Prosimy zatem wpisywać poniżej podane skróty płatników i odpowiadające im kody:
- NFZ ....................
- MPS ...................
- MZ .....................
- MS .....................
- MON .................
- Koszt W .............
- Inne ....................

1
2
3
4
5
6
7

W historii choroby, w pozycji określającej podstawę płatności (poz. 8 str. 1), powinna być
podana nazwa płatnika według ww. klasyfikacji.
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8. TPRK - Po raz który w życiu przyjęty(a) do szpitala psych. -

należy wpisać dwucyfrowy symbol określający liczbę kolejnego w życiu pacjenta przyjęcia do
jakiejkolwiek stacjonarnej placówki psychiatrycznej (szpitala psychiatrycznego, oddziału
psychiatrycznego, odwykowego, kliniki psychiatrycznej, sanatorium dla nerwowo chorych itp.).
Np. dla pacjenta przyjętego po raz trzeci należy wpisać symbol 03.
Kolejność przyjęcia można sprawdzić w karcie ewidencyjnej pacjenta (form. Mz/Szp-77a). Jeśli
nie można ustalić po raz który pacjent został przyjęty - należy wpisać symbol 99.

9. RPPR - Przyjęty(a) I raz do szpitala (oddz.) psych. - należy wpisać

rok (czterocyfrowy), w którym pacjent był przyjęty po raz pierwszy w życiu do szpitala
(oddziału) psychiatrycznego, odwykowego, kliniki psychiatrycznej, sanatorium dla nerwowo
chorych itp.
Informację tę można sprawdzić w karcie ewidencyjnej pacjenta (form. Mz/Szp-77a). W
przypadku niemożności ustalenia roku należy wpisać symbol 9999 - rok nie ustalony.

10. CZ_OS_WYP - Czas od ostatniego wypisu z oddz. psych. -

oblicza się czas, jaki upłynął do obecnego przyjęcia. Należy wpisać odpowiedni jednocyfrowy
symbol według następującego kodu:
od 1 do 6 dni ..............................................
7 - 30 dni ...................................................
1 - 5 miesięcy ............................................
6 - 11 miesięcy ..........................................
1 - 2 lata .....................................................
3 - 4 lata .....................................................
5 - 9 lat .......................................................
10 lat i więcej .............................................
czas nie ustalony ........................................
dla osób przyjętych po raz pierwszy
należy wpisać zero .....................................

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

UWAGA:

Jeśli czas od ostatniego wypisania wynosi więcej niż 5 miesięcy lecz nie przekracza 6 miesięcy (np. 5 miesięcy i 29
dni), przypadek ten należy zaliczyć do okresu 1-5 miesięcy i wpisać symbol 3. Analogiczna zasada dotyczy dalszych
pozycji, np. 2 i pół roku zaliczyć należy do okresu 1-2 lat (symbol 5) itp. Jeżeli pacjent przyjęty został bezpośrednio
z innego szpitala psychiatrycznego należy wpisać symbol 1.

11. STCY - Stan cywilny - należy wpisać jednocyfrowy symbol:
kawaler, panna ..........................................
żonaty, zamężna .......................................
wdowiec, wdowa .....................................
rozwiedziony(a), separowany(a) .............
związek nieformalny ...............................
brak danych .............................................

1
2
3
4
5
9

6

12. ZUTR - Źródło utrzymania - należy wpisać jednocyfrowy symbol:
praca etatowa .......................................................................
samodzielna działalność gospodarcza
(również w rolnictwie) ........................................................
praca dorywcza ...................................................................
rodzina ................................................................................
emeryt .................................................................................
rencista (również renta rodzinna) ........................................
zasiłek dla bezrobotnych .....................................................
pomoc społeczna ................................................................
inne, brak danych ................................................................

13. SKIE - Skierowany(a) przez

odpowiadający zapisowi w historii choroby:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

- należy wpisać dwucyfrowy symbol

bez skierowania ..................................................................
pogotowie ratunkowe ........................................................
poradnia zdrowia psychicznego .........................................
poradnia odwykowa ..........................................................
inna poradnia ......................................................................
inny lekarz ..........................................................................
oddział dzienny ...................................................................
hostel ..................................................................................
inna jednostka opieki pośredniej .........................................
szpital (oddział) psychiatryczny/odwykowy .......................
szpital inny ..........................................................................
dom pomocy społecznej .....................................................
jednostka wojskowa ...........................................................
sąd lub prokuratura - obserwacja ........................................
zakład karny ........................................................................
sąd - środek zabezpieczający z art. 94 kk ..........................
sąd - środek zabezpieczający z art. 96 kk ..........................
sąd – zobowiązani do leczenia ............................................
inne .....................................................................................

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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14. TRYBPRZ - Tryb przyjęcia – należy wpisać odpowiedni jednocyfrowy

symbol:

Przyjęcia na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
za zgodą (art. 22 ust.1) ....................................................................................
bez zgody (art. 23) ...........................................................................................
bez zgody (art. 24) ...........................................................................................
bez zgody (art. 29) ............................................................................................
niezdolność do wyrażenia zgody (art. 22 ust.2 i 5) .........................................

0
1
2
3
4

Przyjęcia na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
dobrowolne (art. 21) ........................................................................................ 0
zobowiązanie do leczenia (art. 26) .................................................................. 5
Przyjęcia na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
dobrowolne (art. 25) ........................................................................................ 0
przymusowe leczenie (art. 30) i zobowiązanie do leczenia (art. 71) ............... 6
Przyjęcia na podstawie kodeksu karnego
środek zabezpieczający (art. 94 lub 96 kk) ................................................... 7
Przyjęcia na podstawie kodeksu postępowania karnego
obserwacja (art. 203) .....................................................................................

8

Przyjęcia na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich
obserwacja (art. 25a) ...................................................................................... 8
Brak danych lub nie dotyczy ..................................................................................

9

W przypadku braku informacji o podstawie prawnej przyjęcia bez zgody
lub jeśli brak jest jakichkolwiek danych o trybie przyjęcia
– symbol 9.

15. WUKS - Wykształcenie

symbol:

- należy wpisać odpowiedni jednocyfrowy

bez wykształcenia .........................................................................................
podstawowe .................................................................................................
gimnazja (również zawodowe) ....................................................................
średnie .........................................................................................................
wyższe .........................................................................................................
brak danych .................................................................................................

0
1
2
3
4
9

8

16. ZKM - Z kim mieszka - należy wpisać odpowiedni jednocyfrowy symbol:
samotnie ......................................................................................................
z rodziną ......................................................................................................
z innymi osobami w indywidualnym gospodarstwie domowym ..................
dom akademicki ..........................................................................................
dom pomocy społecznej ..............................................................................
bezdomny(a) ...............................................................................................
wojsko ........................................................................................................
inne (jakie)...................................................................................................
brak danych ................................................................................................

17. GR - Stopień niepełnosprawności

jednocyfrowy symbol:

- należy wpisać odpowiedni

pełnosprawny ..................................................................................
znaczny ...........................................................................................
umiarkowany ..................................................................................
lekki ................................................................................................
niepełnosprawność (stopień nieznany) ............................................
brak danych .....................................................................................

18. WYJA - Wypisany jako

symbol:

0
1
2
3
4
9

- należy wpisać odpowiedni jednocyfrowy

wyleczony .........................................................................................
z poprawą .........................................................................................
bez poprawy .....................................................................................
z pogorszeniem ................................................................................
zmarł .................................................................................................

19. ADWY - Wypisany dokąd

symbol:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5

- należy wpisać odpowiedni jednocyfrowy

do domu ..........................................................................................
do innego szpitala (oddziału) psychiatrycznego/odwykowego ........
do szpitala niepsychiatrycznego .......................................................
do domu pomocy społecznej ...........................................................
oddalił(a) się samowolnie ................................................................
inne ..................................................................................................
zmarł ................................................................................................

1
2
3
4
5
6
0
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20. OBSERK_OBSERW - Obserwacja sądowo-psychiatryczna -

wiersz ten wypełnia się tylko w przypadku pacjentów skierowanych do zakładu na obserwację
sądowo-psychiatryczną na podstawie postanowienia sądu bądź prokuratury. W pierwszym polu
należy wpisać artykuł kodeksu karnego lub kodeksu cywilnego (trzycyfrowy), w drugim
(„wnioski”) - należy wpisać jednocyfrowy symbol:
poczytalność ..................................................................................
poczytalność znacznie ograniczona ...............................................
niepoczytalność .............................................................................
środek zabezpieczający z art. 94 kk ..............................................
środek zabezpieczający z art. 96 kk ..............................................

1
2
3
4
5

21. CHOR - Choroba zasadnicza - należy wpisać numer rozpoznania według

obowiązującej Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych
ICD-10 (np. F20.23). Wpisanie pierwszej litery i dwu pierwszych cyfr przed kropką jest
warunkiem bezwzględnie koniecznym. Do wprowadzania komputerowego jest na to
przeznaczonych 6 pól (kropka zajmuje jedno pole). W przypadku niedoprecyzowania w historii
choroby rozpoznania do jednej lub dwu cyfr po kropce wpisujemy w te pola odpowiednio X lub
XX.
W przypadku nieukończonej obserwacji należy wpisać symbol Z03.2.

22. CHORW - Choroba współistniejąca - wpisuje się tylko pierwsze trzy

znaki numeru statystycznego (według obowiązującej Międzynarodowej Statystycznej
Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10) tylko jednej choroby, najważniejszej
według uznania lekarzy, spośród chorób współistniejących. W przypadku niewystępowania
choroby współistniejącej zostawiamy puste pola

23. ZACHSAM – Zachowania samobójcze

Próba samobójcza w wywiadzie w ciągu ostatnich 12 miesięcy- należy wpisać odpowiedni
jednocyfrowy symbol:
tak ..................................................................................
1
nie………………………. ...............................................
2
brak danych ............................................................................. 9
Czy hospitalizacja była bezpośrednio związana z próbą samobójczą
tak ..................................................................................
1
nie………………………. ...............................................
2
brak danych ............................................................................. 9
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24. PZGO - Wyjściowa przyczyna zgonu wg rozpoznania
klinicznego - należy wpisać pierwsze trzy znaki numeru statystycznego wyjściowej

przyczyny zgonu według obowiązującej Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-10.
Wyjściową przyczynę zgonu piszemy identycznie jak w karcie zgonu, którą wypełnia się dla
potrzeb Urzędu Stanu Cywilnego w każdym przypadku zgonu chorego w szpitalu.
W kartach osób wypisanych pozostawia się puste pola.

25. PSEK - Przyczyna zgonu wg wyniku sekcji

- należy wpisać
pierwsze trzy znaki numeru statystycznego (według obowiązującej Międzynarodowej
Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10) przyczyny zgonu w
przypadku, gdy została dokonana sekcja zwłok.
W kartach osób wypisanych pozostawia się puste pola.

26. DAPRZPLAC -

(dotyczy

Data przyjęcia do tutejszej placówki

aktualnego pobytu) - należy wpisać ośmiocyfrowe kody: 4 cyfry roku, 2 cyfry
miesiąca, 2 cyfry dnia.

27. NROD – kod oddziału do NROD06 (6 pozycji na
przeniesienia od NROD01 do NROD06)
DAPRZ – data przyjęcia na oddział
DAWYP – data wypisu z oddziału
Oddziały, w których przebywał pacjent w trakcie ostatniego roku
hospitalizacji* - należy wpisać przyporządkowane im sześcioznakowe kody oddziałów oraz

daty przyjęć i daty przeniesienia/wypisu do kolejnych oddziałów, w których pacjent był
hospitalizowany w roku sprawozdawczym. Pierwsze cztery cyfry są to czteroznakowe kody,
właściwe poszczególnym rodzajom oddziałów, nadane im w trakcie rejestracji zakładu. Dwie
ostatnie przeznaczone są na wpis porządkowego numeru oddziału.
Wpisana nazwa oddziału musi być zgodna z nazwą zakodowaną w formularzu Mz-30 (dział 4
kolumna 1 – kod identyfikacyjny) wg obowiązujących resortowych kodów identyfikacyjnych
(Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie systemu resortowych
kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich
nadawania – Dz. U. nr 170, poz. 1797). Wykaz kodów – w załączeniu.
W datach przyjęcia i przeniesienia/wypisu należy wpisać ośmiocyfrowe kody: 4 cyfry roku,
2 cyfry miesiąca, 2 cyfry dnia.

*

Jeżeli pacjent przebywa w szpitalu od 2004 r., a karta statystyczna Mz/Szp-11b wypełniana jest w 2005 r.,
w dacie przyjęcia do oddziału należy wpisać 2005 01 01.

Kody identyfikacyjne
dla zakładów psychiatrycznej opieki zdrowotnej

OŚRODKI, ZESPOŁY OPIEKI POZASZPITALNEJ (pośredniej)
Dzienny psychiatryczny

2700

Dzienny psychiatryczny dla dzieci i młodzieży

2701

Dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny

2702

Dzienny psychiatryczny geriatryczny

2704

Dzienny zaburzeń nerwicowych

2706

Dzienny zaburzeń nerwicowych dla dzieci i młodzieży

2707

Dzienny dla osób z autyzmem dziecięcym

2708

Oddział / Ośrodek alzheimerowski

2710

Dzienny terapii uzależnień od alkoholu dla dzieci i młodzieży

2711

Dzienny terapii uzależnień od alkoholu

2712

Dzienny terapii uzależnień od alkoholu dla dzieci i młodzieży

2713

Dzienny terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych

2714

Hostel dla osób z zaburzeniami psychicznymi

2720

Hostel dla młodzieży z zaburzeniami psychicznymi

2721

Hostel dla osób psychicznie chorych

2722

Hostel dla uzależnionych od alkoholu

2724

Hostel dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych

2726

Ośrodek leczenia uzależnień, bliżej niescharakteryzowanych

2740

ODDZIAŁY SZPITALNE
Psychiatryczny
Psychiatryczny dla dzieci i młodzieży
Rehabilitacji psychiatrycznej
Leczenia zaburzeń nerwicowych
Leczenia zaburzeń nerwicowych dla dzieci i młodzieży
Psychiatryczny dla osób chorych somatycznie
Psychogeriatryczny
Psychiatryczny dla chorych na gruźlicę
Psychiatryczny dla przewlekle chorych
Psychiatrii sądowej
Psychiatrii sądowej dla młodzieży
Psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu
Psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży
Psychiatrii sądowej o maksymalnym zabezpieczeniu
Psychiatrii sądowej o maksymalnym zabezpieczeniu dla młodzieży
Odwykowy o wzmocnionym zabezpieczeniu
Odwykowy o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży
Leczenia uzależnień
Leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży
Leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacyjny)
Terapii uzależnienia od alkoholu
Terapii uzależnienia od alkoholu dla dzieci i młodzieży
Terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych
Terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych dla dzieci i młodzieży
Leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacyjny)
Rehabilitacyjny dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych
Rehabilitacyjny dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych dla dzieci i młodzieży
Terapii dla uzależnionych od alkoholu ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi
Terapii dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami
psychotycznymi
Rehabilitacji dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi
zaburzeniami psychotycznymi

4700
4701
4702
4704
4705
4710
4712
4714
4716
4730
4731
4732
4733
4734
4735
4736
4737
4740
4741
4742
4744
4745
4746
4747
4748
4750
4751
4752
4754
4756

ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE
Zakład / Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy psychiatryczny
Zakład / Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy psychiatryczny dla dzieci i młodzieży
Zakład / Oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny
Zakład / Oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny dla dzieci i młodzieży
Zakład / Oddział dzienny pielęgnacyjno-opiekuńczy psychiatryczny
Zakład / Oddział dzienny opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny
Zespół opieki domowej przy zakładzie / oddziale pielęgnacyjno-opiekuńczym lub opiekuńczoleczniczym

5162
5163
5172
5173
5260
5272
5360

