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 Problem laktacyjny Kod ICD 10 
Uwaga! kody P dotyczą tylko okresu noworodkowego, kody O dotyczą okresu ciąży, 
porodu i połogu (związane z porodem) 

Uwagi 

I PRAWIDŁOWY PRZEBIEG LAKTACJI   
 

 

  Z71.9 Poradnictwo, nieokreślone 
Z39.1 Opieka i badanie matki karmiącej/ Nadzór laktacji 
Nie obejmuje: zaburzenia laktacji (O92.–) 
Z00.0 Ogólne badania lekarskie  
Nie obejmuje: ogólna kontrola stanu zdrowia: niemowląt i dzieci (Z00.1), ogólna kontrola 
stanu zdrowia: określonej grupy ludności (Z10.-) 
Z00.1 Rutynowe badanie stanu zdrowia dzieci  
Nie obejmuje: nadzór medyczny nad podrzutkami lub innymi zdrowymi niemowlętami lub 
dziećmi (Z76.1-Z76.2)  
Obejmuje: Kontrola rozwoju niemowlęcia lub dziecka  
Z01.3 Badanie ciśnienia krwi 
Z01.7 Badanie laboratoryjne 
Z01.9 Badanie specjalne, nieokreślone 
Z03 Obserwacja medyczna i ocena przypadków podejrzanych o chorobę lub stany 
podobne/  
Obejmuje: osoby, u których występują pewne objawy lub oznaki nieprawidłowego stanu, 
który wymaga zbadania, lecz u których po zbadaniu i obserwacji nie stwierdzono 
konieczności dalszej terapii i opieki medycznej 
Nie obejmuje: osoby z podejrzeniem choroby, u których nie postawiono rozpoznania (Z71.1) 
Z71.1 Osoba z niepokojącymi objawami, u której nie postawiono rozpoznania 
Niepotwierdzenie obaw o stan zdrowia/Problem okazujący się stanem 
prawidłowym/Niepotrzebne obawy 
Nie obejmuje: obserwacja medyczna i ocena przypadków podejrzanych o chorobę lub stany 
podobne 
(Z03.–) 

 

 nawał mleczny Z39.1 Opieka i badanie matki karmiącej/ Nadzór laktacji 
P92.5 Trudności w karmieniu piersią noworodka 

 

http://med.kalamazoo.pl/icd10/Z00.0/ogolne_badania_lekarskie
http://med.kalamazoo.pl/icd10/Z00.0/ogolne_badania_lekarskie
http://med.kalamazoo.pl/icd10/Z00.1/rutynowe_badanie_stanu_zdrowia_dzieci
http://med.kalamazoo.pl/icd10/Z00.1/rutynowe_badanie_stanu_zdrowia_dzieci


II PROBLEMY Z KARMIENIEM   

1 nieprawidłowa technika karmienia (pozycja dziecka, matki do 

karmienia, sposób przystawiania, sposób chwytania piersi) 

P92.5 Trudności w karmieniu piersią noworodka 
R63.3 Trudności w karmieniu i nieprawidłowe karmienie/ Problemy związane z karmieniem 
BNO (niemowlęta) 

 

2 nieprawidłowe zachowania dziecka przy piersi (preferowanie jednej 

piersi, niepokój, drażliwość, płacz w czasie karmienia, po 

karmieniu, odmowa ssania) 

P92.5 Trudności w karmieniu piersią noworodka 
R63.3 Trudności w karmieniu i nieprawidłowe karmienie/ Problemy związane z karmieniem 
BNO (niemowlęta) 
Nie obejmuje: problemy związane z karmieniem noworodka (P92.–), zaburzenia karmienia 
dzieci pochodzenia nieorganicznego (F98.2) 
R68.1 Nieswoiste objawy typowe dla wieku dziecięcego, Nadmierna płaczliwość dziecka, 
Dziecko drażliwe 
Nie obejmuje: nadpobudliwość mózgowa noworodka (P91.3) 

 

3 niedostateczna aktywność dziecka (nieefektywne ssanie, brak 

samodzielnego wybudzania na karmienia)  

P92.2 Powolne karmienie noworodka  
R63.3 Trudności w karmieniu i nieprawidłowe karmienie/ Problemy związane z karmieniem 
BNO (niemowlęta) 

 

4 warianty anatomiczne brodawek piersiowych i budowa gruczołu 

piersiowego utrudniające prawidłowe uchwycenie piersi 

P92.5 Trudności w karmieniu piersią noworodka 
R63.3 Trudności w karmieniu i nieprawidłowe karmienie/ Problemy związane z karmieniem 
BNO (niemowlęta) 

 

5 problemy z wypływem pokarmu (wypływ hiperaktywny, 

zahamowany) 

P92.5 Trudności w karmieniu piersią noworodka 
R63.3 Trudności w karmieniu i nieprawidłowe karmienie/ Problemy związane z karmieniem 
BNO (niemowlęta) 

 

6 nieprawidłowe postępowanie w laktacji (niewłaściwa częstotliwość, 

czas trwania karmień, nieuzasadnione pojenie, dokarmianie, 

nieuzasadnione stosowanie smoczków i osłon brodawek i innych 

mogących negatywnie wpływać na efektywność karmienia piersią, 

opóźniony pierwszy kontakt po porodzie, inne) 

P 92.8 Inne problemy związane z karmieniem noworodka 
P 92.9 Problemy z karmieniem noworodka, nieokreślone 
Z71.9 Poradnictwo, nieokreślone  
Z39.1 Opieka i badanie matki karmiącej/ Nadzór laktacji 
 

 

7 niewłaściwa interpretacja objawów prawidłowo przebiegającej 

laktacji  (pozorny niedobór pokarmu) 

Z71.1 Osoba z niepokojącymi objawami, u której nie postawiono rozpoznania 
Niepotwierdzenie obaw o stan zdrowia/Problem okazujący się stanem 
prawidłowym/Niepotrzebne obawy 

 

8 konieczność utrzymania laktacji w przypadku, gdy dziecko nie 

może ssać piersi lub ssie nieefektywnie 

Z39.1 Opieka i badanie matki karmiącej/ Nadzór laktacji 
Z71.9 Poradnictwo, nieokreślone  
 

 

9 ograniczenia i trudności w odciąganiu pokarmu w uzasadnionych 

sytuacjach 

Z71.9 Poradnictwo, nieokreślone  
 

 

10 nieuzasadnione odciąganie pokarmu Z71.9 Poradnictwo, nieokreślone   

III PROBLEMY DOTYCZĄCE BRODAWEK 

PIERSIOWYCH 

  

1 bolesność i uszkodzenia brodawek na skutek ssania, odciągania 

pokarmu lub wynikające z budowy anatomicznej  

 

O92.1 Pękanie brodawki sutkowej związane z porodem 
O92.2 Inne i nieokreślone zaburzenia sutka związane z porodem  
 

 

2 zakażenia ran brodawek (bakteryjne, grzybicze, wirusowe) O91.0 Zakażenie brodawki sutkowej związane  porodem  



 B37 Kandydoza [candidosis]  
B00 Zakażenie wirusem herpes 
B00.9 Zakażenie opryszczkowe nie określone 
P37.5 Kandydoza noworodków 
Ale poza okresem noworodkowym, to: 
B37.0 Zapalenie jamy ustnej wywołane przez Candida ( Pleśniawki j. ustnej) 

3 skurcz naczyń krwionośnych szczytu brodawki (blednięcie, objaw 

Raynaud) 

I73.0 Zespół Reynauda objaw (wtórny)  
I73.9 Choroba naczyń obwodowych, nie określona, skurcz tętnicy 

 

4 wyprysk kontaktowy i alergiczny 

 

L23.2 Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane kosmetykami 
L23.3 Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez kontakt leków ze skórą 
L23.6 Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane kontaktem pokarmu ze skórą 
L23.7 Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane roślinami (z wyjątkiem żywności) 
L23.8 Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane innymi czynnikami 
L23.9 Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry o nieokreślonej przyczynie 
L24.0 Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane przez kontakt z detergentami 
L20.8 Inne atopowe zapalenia skóry 
L20.9 Atopowe zapalenie skóry, nie określone 

 

5 czop zapalny 

 

O92.2 Inne i nieokreślone zaburzenia sutka związane z porodem   

6 inne stany brodawek (ugryzienie przez ząbkujące dziecko, inne 

choroby skóry) 

 

O92.2 Inne i nieokreślone zaburzenia sutka związane z porodem  
R 21 Rumień i inne niesowiste wysypki skórne 

 

IV PROBLEMY DOTYCZĄCE GRUCZOŁU 

PIERSIOWEGO 
  

1 obrzęk piersi (w tym ogona Spence'a, tkanki ektopowej) 

 

O92.2 Inne i nieokreślone zaburzenia sutka związane z porodem   

2 zablokowanie przewodu mlecznego, nawracające  O92.2 Inne i nieokreślone zaburzenia sutka związane z porodem   

3 zablokowanie przewodu mlecznego wyprowadzającego (czop 

zastoinowy), nawracające 

O92.2 Inne i nieokreślone zaburzenia sutka związane z porodem   

4 zapalenie piersi, nawracające zapalenie piersi 

 

O91 Zakażenia gruczołu sutkowego związane z porodem  
O91.2 Nieropne zapalenie gruczołu sutkowego związane z porodem 
N61 Stany zapalne sutka  
N61.3 Zapalenie sutka (ostre) (przewlekłe) (niepołogowe):  
N61.31 bno  
N61.32 zakaźne  
R59 Powiększenie węzłów chłonnych  

 

5 ropień piersi, ropień piersi podotoczkowy 

 

O91.1 Ropień gruczołu sutkowego 
N61 Stany zapalne sutka  
N61.1 Ropień (ostry) (przewlekły) (niepołogowy):  
N61.11 otoczki brodawki sutkowej  
N61.12 sutka  
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6 torbiel mleczna (galaktocele) 

 

O92.7 Inne i nie określone zaburzenia laktacji Połogowa torbiel zastoinowa sutka  

7 obrzęk, stan zapalny, ropień gruczołu Montgomery’ego 

 

O92.2 Inne i nieokreślone zaburzenia sutka związane z porodem  

8 urazy piersi 

 

S20 .0 Stłuczenie sutka 
S20.1 Inne i nieokreślone powierzchowne urazy sutka 
S 21.0 Otwarta rana sutka 

 

9 stan po zabiegach chirurgicznych w obrębie gruczołu piersiowego Xxx   

10 ból piersi o innej przyczynie lub niejasnej etiologii (grzybica 

wewnątrzprzewodowa, zakażenie bakteryjne przewodów, inne)  

O92.2 Inne i nieokreślone zaburzenia sutka związane z porodem 
N64.4 bolesność sutka (mastodynia)   

 

11 inne choroby gruczołu piersiowego (w tym profilaktyka raka piersi) 

 

O92 Inne choroby sutka i zaburzenia laktacji związane z porodem  
O92.0 Wciągnięcie brodawki sutkowej z wiązane z porodem 
O92.2 Inne i nieokreślone zaburzenia sutka związane z porodem 
N62 Przerost sutka  
N62.21 bno  
N62.22 okres pokwitania (gigantomastia)  
N63 Nieokreślony guzek sutka  
N63.1 guzek (guzki) bno w sutku  
N64 Inne zaburzenia sutka  
N64.0 szczelina i przetoka brodawki sutkowej  
N64.1 martwica tłuszczowa sutka  
N64.11 martwica tłuszczowa sutka (segmentowa)  
N64.2 zanik sutka  
N64.4 bolesność sutka (mastodynia)  
N64.5 inne objawy ze strony sutka  
N64.51 stwardnienie sutka  
N64.52 wydzielina z brodawki sutkowej  
N64.53 wciągnięcie brodawki sutkowej  
N64.8 inne określone zaburzenia sutka  
N64.81 torbiel mleczna  
N64.82 częściowy zanik sutka (polaktacyjny)  
N64.9 schorzenia sutka, nie określone 
Q83 Wrodzone wady rozwojowe gruczołów sutkowych Nie obejmuje: brak mięśnia 
piersiowego 
Q83.0 Wrodzony brak gruczołu sutkowego i brodawki sutkowej 
Q83.1 Gruczoł sutkowy dodatkowy, Nadliczbowy gruczoł sutkowy 
Q83.2 Brak brodawki sutkowej 
Q83.3 Dodatkowa brodawka sutkowa ,Nadliczbowa brodawka sutkowa 
Q83.8 Inne wrodzone wady rozwojowe gruczołu sutkowego, Niedorozwój gruczołu 
sutkowego 
Q83.9 Wrodzona wada rozwojowa gruczołu sutkowego, nie określona  
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V PROBLEMY DOTYCZĄCE STANU ZDROWIA MATKI   

1 stany i choroby matki utrudniające rozpoznanie sygnałów głodu u 

dziecka , przystawianie do piersi i ocenę skuteczności karmienia  

(stan po zabiegach operacyjnych, choroby przewlekłe, 

niepełnosprawność, zaburzenia psychiczne)  

P92.5 Trudności w karmieniu piersią noworodka 
P 92.8 Inne problemy związane z karmieniem noworodka 
P 92.9 Problemy z karmieniem noworodka, nieokreślone 
 

 

2 opóźniona laktogeneza II (powikłania położnicze, stres 

okołoporodowy, inne) 

O92.2 Inne i nieokreślone zaburzenia sutka związane z porodem 
O92.7 Inne i nie określone zaburzenia laktacji  

 

3 stany i choroby matki skutkujące rzeczywistym niedoborem 

pokarmu (zaburzenia hormonalne, metaboliczne, wrodzone i 

rozwojowe nieprawidłowości w budowie gruczołu, nabyte zmiany 

w gruczole (stany po zabiegach chirurgicznych, operacjach 

plastycznych, po leczeniu ropnia piersi, napromienianiu 

terapeutycznym, następstwa stosowania używek i leków przez 

matkę, w tym leków hamujących wytwarzanie pokarmu, 

nieprawidłowe postępowanie w przebiegu laktacji, inne) 

O92.4 Niedostateczna ilość pokarmu 
O92.3 Brak pokarmu,  Pierwotny brak pokarmu 
Q83.8 Inne wrodzone wady rozwojowe gruczołu sutkowego, Niedorozwój gruczołu 
sutkowego  
 

 

4 przewlekły stres hamujący wypływ pokarmu R45.8 Inne oznaki i objawy chorobowe dotyczące stanu emocjonalnego  

5 hiperlaktacja (samoistna, wystymulowana) 

 

O92.7 Inne i nie określone zaburzenia laktacji 
O92.6 Mlekotok Nie obejmuje: mlekotok nie związany z porodem  

 

6 przyjmowanie leków w okresie laktacji, ocena ryzyka dla dziecka 

wg aktualnych źródeł, korelacja dawki z karmieniem, inne 

Z71.9 Poradnictwo, nieokreślone  
 

 

7 problemy emocjonalne, psychiczne, rodzinne  

 

O99.3 Zaburzenia psychiczne i choroby układu nerwowego wikłające ciążę, poród i połóg  
F53 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z połogiem, 
niesklasyfikowane gdzie indziej 
R45 Objawy i oznaki chorobowe dotyczące stanu emocjonalnego 
R45.0 Nerwowość 
R45.1 Niepokój i pobudzenie 
R45.2 Zmartwienie – zatroskanie 
R45.3 Demoralizacja i apatia 
R45.4 Drażliwość i łatwość gniewu 
R45.5 Wrogość 
R45.7 Stan szoku emocjonalnego i stresu, nie określony 
R45.8 Inne oznaki i objawy chorobowe dotyczące stanu emocjonalnego 
R46 Stany i objawy chorobowe dotyczące powierzchowności i zachowania 
R46.0 Bardzo niski poziom higieny osobistej 
R46.1. Dziwaczna powierzchowność osobista 
R46.3 Nadmierna aktywność 
R46.4 Spowolnienie i słaba reakcja 
R46.6 Nadmierny niepokój i zaabsorbowanie z reakcją stresową 
R46.7 Gadatliwość i szczególne okoliczności utrudniające kontakt 
R46.8 Inne oznaki i objawy chorobowe dotyczące powierzchowności i zachowania 
R53 Złe samopoczucie, zmęczenie 

 



T74 Zespoły maltretowania  
 
Z65.8 Inne określone problemy związane z okolicznościami psychosocjalnymi  
Z65.9 Problemy związane z nieokreślonymi okolicznościami psychosocjalnymi  

8 nieprawidłowe odżywianie matki (dieta eliminacyjna, restrykcyjna, 

inne niedobory żywieniowe, nadwaga, otyłość) 

 

E66 Otyłość  
E66.0 Otyłość spowodowana nadmierną podażą energii 
E66.9 Otyłość, nie określona 
E43 Ciężkie niedożywienie białkowo-energetyczne, nie określone  
E44 Białkowo-energetyczne niedożywienie umiarkowanego i łagodnego stopnia 
E44.0 Niedożywienie białkowo-energetyczne, umiarkowane 
E44.1 Niedożywienie białkowo-energetyczne łagodne 
E50-64 Inne niedobory pokarmowe 
R63.4 Nieprawidłowa utrata masy ciała 
R63.5 Nieprawidłowy przyrost masy ciała 
Nie obejmuje: nadmierny przyrost masy ciała podczas ciąży (O26.0) 
otyłość (E66.–) 
R63.8 Inne objawy i dolegliwości związane z przyjmowaniem pokarmów i płynów 

 

VI PROBLEMY DOTYCZĄCE DZIECKA   

1 nieprawidłowości anatomii jamy ustnej i reakcji odruchowych 

dziecka mające wpływ na umiejętność ssania piersi (np. 

małożuchwie, skrócone wędzidełko języka, inne) Tu zaburzenia 

mechanizmu ssania 
 

R63.3 Trudności w karmieniu i nieprawidłowe karmienie/ Problemy związane z karmieniem 
BNO (niemowlęta) 
K10.8 Inne określona choroby szczęk i żuchwy 
Q38 - Inne wrodzone wady rozwojowe języka, jamy ustnej I krtani  
Q38.0 - Wrodzone wady rozwojowe warg, niesklasyfikowane gdzie indziej 
Wrodzona: 
- szczelina wargi 
- Wada rozwojowa wargi BNO 
Zespół Van der Woudego 
Nie obejmuje:rozszczep wargi (Q36.-) 
- z rozszczepem podniebienia (Q37.-) 
duża warga (Q18.6) 
mała warga (Q18.7) 
Q38.1 - Przyrośnięcie języka 
Wędzidełko języka 
Q38.2 - Język olbrzymi 
Q38.3 - Inne wrodzone wady rozwojowe języka 
Brak języka 
Język rozszczepiony 
Wrodzone: 
- przyrośnięcie 
- szczelina języka 
- Wada rozwojowa BNO 
Hypoglossia 

 



Niedorozwój języka 
Język mały 
Q38.3 Inne wrodzone wady rozwojowe języka, Wrodzone: Przyrośnięcie (wędzidełko), 
Hypoglossia, niedorozwój języka, Język mały 
Q38.5 Wrodzone wady rozwojowe podniebienia niesklasyfikowane gdzie indziej, 
Wrodzona wada rozwojowa podniebienia BNO, Podniebienie gotyckie (wysoko sklepione), 
Nie obejmuje: rozszczep podniebienia, Z rozszczepem wargi  

2 problemy zdrowotne dziecka utrudniające skuteczne pobieranie 

pokarmu z piersi (np. wcześniactwo, dystrofia wewnątrzmaciczna , 

zamartwica, hiperbilirubinemia, ostra choroba infekcyjna, choroba 

przewlekła, wady wrodzone, w tym choroby uwarunkowane 

genetycznie, choroby metaboliczne, zaburzenia neurologiczne, 

alergie  i nietolerancje pokarmowe, nieprawidłowe napięcie 

mięśniowe, uraz porodowy, następstwa stosowania intensywnej 

terapii , w tym intubacji, odsysania treści z j. ustnej/nosowej, 

stosowania inwazyjnych i nieinwazyjnych metod wentylacji, 

żywienia przez cewnik dożołądkowy, inne)  

 

P92.5 Trudności w karmieniu piersią noworodka 
P92.2 Powolne karmienie noworodka 
R63.3 Trudności w karmieniu i nieprawidłowe karmienie/ Problemy związane z karmieniem 
BNO (niemowlęta) 
Nie obejmuje: problemy związane z karmieniem noworodka (P92.–) 
zaburzenia karmienia dzieci pochodzenia nieorganicznego (F98.2) 
R68.1 Nieswoiste objawy typowe dla wieku dziecięcego, Nadmierna płaczliwość dziecka, 
Dziecko drażliwe 
Nie obejmuje: nadpobudliwość mózgowa noworodka (P91.3) 
 
P04.0 Stan noworodka spowodowany znieczuleniem i środkami p/bólowymi stosowanymi 
u matki podczas ciąży czynności porodowej i porodu 
P05 Opóźniony wzrost płodu i niedożywienie płodu  
P07 Zaburzenia związane z krótkim czasem trwania ciąży i małej urodzeniowej masy ciała 
P08 Noworodek hypertroficzny 
P10-15 Uraz porodowy ( dotyczy dziecka) 
P20 Niedotlenienie wewnątrzmaciczne 
P21 Zamartwica urodzeniowa  
 
P59.0 Żółtaczka noworodków związana z porodem przedwczesnym 
P59.3 Żółtaczka noworodków spowodowana inhibitorem w mleku matki 
P59.9 Żółtaczka noworodków, nie określona 
P94 Zaburzenie napięcia mięśniowego u noworodka 
P94.1 Wrodzone wzmożone napięcie mięśniowe 
P94.2 Wrodzone obniżone napięcie mięśniowe, Nie określony zespół wiotkiego dziecka 
P94.8 Inne zaburzenia napięcia mięśniowego u noworodka 
P94.9 Zaburzenie napięcia mięśniowego u noworodka, nie określone 
 
P83.5 Wrodzony wodniak jądra 
P83.4 Obrzęk gruczołu sutkowego u noworodka 
R21 Rumień i inne nieswoiste wysypki skórne 

 

3 niedostateczne przyrosty masy ciała, niedożywienie 

 

P92 Zaburzenia odżywiania noworodka  
P92.3 Niedokarmianie noworodka 
P92.8 Inne zaburzenie odżywiania noworodka  
P92.9 Zaburzenie odżywiania noworodka, nie określone   

 



P74.1 Odwodnienie noworodka 
E43 Ciężkie niedożywienie białkowo-energetyczne, nie określone  
E44 Białkowo-energetyczne niedożywienie umiarkowanego i łagodnego stopnia 
E44.0 Niedożywienie białkowo-energetyczne, umiarkowane 
E44.1 Niedożywienie białkowo-energetyczne łagodne 
E50-64 Inne niedobory pokarmowe 
E86 Odwodnienie 
E87 Inne zaburzenia RKZ i elektrolitowe  

4 nadmierne przyrosty masy ciała 

 

P92.4 Przekarmianie noworodka 
E66 Otyłość  
E66.0 Otyłość spowodowana nadmierną podażą energii 
E66.9 Otyłość, nie określona 
E67 Inne zespoły z przekarmiania 
E68 Następstwa hiperalimentacji 

 

5 obfite ulewania, kolka, bóle brzucha, nieprawidłowe stolce 

 

P92.0 Wymioty u noworodka  
P92.1 Ulewanie i przeżuwanie pokarmu u noworodka 
R10.4 Inny i nieokreślony ból brzucha,  Tkliwość brzuszna BNO, Kolka: BNI, Dziecięca 
R11 Nudności i wymioty  
R12 Zgaga  
R13 Dysfagia  
R14 Wzdęcie i objawy pokrewne  
R14.3 Odbijanie  
R14.4 Bóle związane z nagromadzeniem gazów  
R19 Inne objawy podmiotowe i przedmiotowe dotyczące przewodu pokarmowego i jamy 
brzusznej  
R19.5 Inne zaburzenia oddawania stolca, Nieprawidłowy kolor stolca, Nadmierna ilość 
stolca, Śluz w stolcu 
E73 Nietolerancja laktozy 
E73.0 Wrodzony niedobór laktazy 
E73.1 Wtórny niedobór laktazy 
E73.8 Inna nietolerancja  laktozy 
E73.9 Nietolerancja laktozy, nie określona 
K21 Zarzucanie (refluks) żołądkowo – przełykowe  
K21.0 Zarzucanie (refluks) żołądkowo – przełykowe z zapaleniem przełyku 
K21.9 Zarzucanie (refluks) żołądkowo – przełykowe bez zapalenia przełyku 
K52.2 Uczuleniowe i związane z działaniem pokarmu zapalenie żołądkowo-jelitowe i jelita 
grubego  
K52.21 Zapalenie żołądkowo-jelitowe i jelita grubego z nadwrażliwości na pokarm  
K52.9 Niezakaźne zapalenie żołądkowo-jelitowe i jelita grubego, nie określone 
K52.2 Uczuleniowe i związane z działaniem pokarmu zapalenie żołądkowo-jelitowe i jelita 
grubego  
K52.21 Zapalenie żołądkowo-jelitowe i jelita grubego z nadwrażliwości na pokarm  
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K52.9 Niezakaźne zapalenie żołądkowo-jelitowe i jelita grubego, nie określone 
K62.5 Krwawnienie z odbytu i odbytnicy 
K90.4 Nieprawidłowe wchłanianie wywołane przez nietolerancje, niesklasyfikowane gdzie 
indziej 
P54.0 Wymioty krwawe u noworodka 
P78.2 Wymioty krwawe i smoliste stolce na skutek połknięcia krwi matki przez noworodka 

VII INNE PROBLEMY LAKTACYJNE 

 

  

1 stymulacja laktacji, relaktacja, indukcja laktacji  

 

Z39.1 Opieka i badanie matki karmiącej/ Nadzór laktacji 
Z71.9 Poradnictwo, nieokreślone  

 

2 farmakologiczne i niefarmakologiczne hamowanie laktacji lub 

ograniczanie laktacji 

O92.5 Wstrzymanie laktacji Brak pokarmu: Z wyboru, Wtórny, Ze wskazań lekarskich   

3 ciężarna (porada w przypadku przebytych operacji na piersi, stanów 

zapalnych i ropni, trudnych wariantów anatomicznych brodawek, 

trudności w karmieniu poprzednich dzieci) 

Z71.9 Poradnictwo, nieokreślone  
 

 

4 karmienie wieloraczków Z71.9 Poradnictwo, nieokreślone  

5 deficyt wiedzy i umiejętności w zakresie laktacji utrzymujący się 

pomimo korzystania z opieki w ramach POZ  

Z71.9 Poradnictwo, nieokreślone  

 

 

 


