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REHABILITACJA DOMOWA NANFZ 

C71 - Nowotwór złośliwy mózgu
C71.9 - Mózg, nieokreślony (stan po wycięciu guza mózgu)
T90 - Następstwa urazów głowy

161- Krwotok mózgu (do 12 miesięcy lub Skala Ranidna 5)
163.4 - Zawal mózgu wywołany przez zator tętnic mózgowych (do ł2 miesięcy lub Skala Rankina 5)
163.5 - Zawał mózgu wywołany przez nieokreśloną niedrożność lub zwężenie tętnic mózgowych (do 12 miesięcy lub Skala Rankina 5)
169 - Następstwa chorób naczyń mózgowych (do 12 miesięcy lub Skala Rankina 5)

GI2 - Rdzeniowy zanik mięśni i zespoły pokrewne
G12.8 -Inne rdzeniowe zaniki mięśni i zespoły pokrewne
Gl2.2 - Stwardnienie zanikowe boczne (SLA)
G20 - Choroba Parkinsona
G25 - Inne zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych
G93 - Inne zaburzenia mózgu - zespół pozapiramidowy, uszkodzenie funkcji ruchowych z dopiskiem NA SKUTEK np. zatoru, urazu - skala Rankina
5' stopień (5 = Ciężka nicpelnosprawność, Pacjent leżący, nictrzymający moczu i kału, wymagający ci'lglej opieki i nadzoru piclęguiarskicgo.)
G96 - Inne choroby ośrodka układu nerwowego
G30 - Choroba Alzheimera (pacjent leżący, stopień znaczny)
FOO - Otępienie w chorobie Alzhaimera
G35 - Stwardnienie rozsiane
G37 - Inne choroby demielinizacyjne OUN
G53 - Zaburzenia nerwów czaszkowych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

G58 - Inne mononeuropatie
G62 -Inne polineuropatie (pochodzenia neurologicznego)
G63 - Polineuropatia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G70.9 - Zaburzenia mięśniowo-nerwowo, nicokreślone
G71 - Pierwotne zaburzenia mięśniowe
G71.2 - Miopatie wrodzone
G71.8 - Pierwotne zaburzenia mięśni
G72 - Inne miopatie
G81 - Porażenie połowicze (pacjent leżący, stopień znaczny)
G82.2 - Porażenie kończyn dolnych, nieokreślone (pacjent leżący, stopień znaczny)
G83.8 - Inne określone zespoły porażenne (po padaczkowe)
G83.9 - Zespół porażenny nicokreślony (pacjent leżący, stopień znaczny)
G82.5 - Porażenie czterokończynowe nieokreślone
G82.0 - Wiotkie porażenie kończyn dolnych
G82.1 - Kurczowe porażenie kończyn dolnych
G82.4 - Kurczowe porażenie czterokończynowe
G90 - Zaburzenia układu wegetatywnego (stan wegetatywny)
G93.4 - Encefalopatia, nieokreślona
L87.1 - Reaktywna perforująca kolagenoza

L87.1 - Odczynowa kolagenoza perforująca
M45 - ZZSK - Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
M 16 - Choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych (koksartroza) po endoprotezie (cip 6 miesięcy po zabiegu)
M 17 - Choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych (gonartroza) ll.!LQl.!JQllrotezic (do 6 JIl icsięcy po zabiegu)
M05 - RZS - Sero - dodatnie reumatoidalne zapalenie stawów
M33.2 - Zapalenie wielemięśniowe

S32.5 - Złamanie kości lonowej (do 6 miesięcy)
S72.0 - Złamanie szyjki kości udowej (do 6 miesięcy)
S72.I-Zlamanie przezkrętarzowe (do 6 miesięcy)
S72.4 - Zlamanie nasady dalszej kości udowej (do (i miesięcy)
S82 - Zlamanie podudzia lącznie ze stawem skokowym (do G miesięcy)
S82.0 - Zlamanie rzepki (do 6 m icsięcy)
S82.7 -: Mnogie zlamania podudzia (do 6 miesięcy)
T94 - Następstwa urazów obejmujące mnogie okolice ciala (do 6 miesięcy)
Y83.5 - Amputacja kończyny (kończyn) (do G miesięcy)

Rehabilitacja w warunkach domowych przeznaczona jest dla pacjenta, który nic porusza się samodziełnic i nic ma możliwości dotarcia do
placówki rehabilitacyjnej, która udziela świadczeń w trybie ambulatoryjnym (poradnia rehabilitacyjna, gabinet rehabilitacji, ośrodek/oddział

dzienny rehabilitacji).


