
 Pro cent trwa łe go uszczerb ku lub
 A. USZKO DZE NIA GŁO WY poważnego trwałego uszczerbku

 1. Uszko dze nie po włok czasz ki (bez uszko dzeń kost nych): 

 a)  bli zny – roz le głe (po wy żej 5 cm dłu go ści), szpe cą ce, ścią ga ją ce – w za leż no ści od roz mia ru, wi docz no ści,  
tkli wo ści itp.   1–10

  Utra ta skó ry owło sio nej – oskal po wa nie (w za leż no ści od ob sza ru): 

 b) po ni żej 25% po wierzch ni skó ry owło sio nej   1–10

 c) od 25% do 75% po wierzch ni skó ry owło sio nej  11–20

 d) po wy żej 75% po wierzch ni skó ry owło sio nej   21–30

Uwaga: W przy pad ku sku tecz nej re plan ta cji skal pu lub uzu peł nie nia ubyt ku skó ry owło sio nej prze szcze pem skó ry 
oraz od two rze nia wła sne go owło sie nia, na le ży oce niać wg poz. 1a. 

 2. Uszko dze nie ko ści skle pie nia i pod sta wy czasz ki – w za leż no ści od roz le gło ści ob ra żeń, wgło bień, frag men ta cji  1–10

 3. Ubyt ki w ko ściach skle pie nia czasz ki o łącz nej po wierzch ni – w za leż no ści od roz mia rów:

 a) po ni żej 10 cm2  1–10

 b) od 10 do 50 cm2   11–15

 c) po wy żej 50 cm2   16–25

Uwaga: Je że li po wsta ły uby tek ko ści zo stał uzu peł nio ny ope ra cją pla stycz ną z do brym efek tem, od se tek trwa łe go 
uszczerb ku lub poważnego trwałego uszczerbku, oce nio ny wg po wyż szej za sa dy, na le ży zmniej szyć o po ło wę. 
Je że li przy uszko dze niach i ubyt kach ko ści czasz ki (poz. 2 i 3) wy stę pu ją jed no cze śnie uszko dze nia po włok czasz ki 
(poz. 1), na le ży osob no oce niać sto pień trwałego uszczerbku lub poważnego trwałego uszczerbku za uszko dze nia 
lub ubyt ki ko ści wg poz. 2 lub 3 i osob no za uszko dze nia po włok czasz ki wg poz. 1.

 4.  Utrwa lo ne, utrzy mu ją ce się mi mo pra wi dło we go le cze nia, po wi kła nia to wa rzy szą ce uszko dze niom wy mie nio nym  
w poz. 1, 2, 3 w po sta ci: na wra ca ją ce go, mi mo le cze nia opera cyj ne go, pły no to ku uszne go lub no so we go,  
prze wle kłe go za pa le nia ko ści, ro po wi cy pod czep co wej le czo nej ope ra cyj nie – oce nia się do dat ko wo – w za leż no ści  
od ro dza ju i stop nia po wi kłań  1–15

 5. Po ra że nia i nie do wła dy po cho dze nia mó zgo we go (uwzględ nia jąc ska lę Lo vet ta lub ska lę Ash wor tha):

 a)  po ra że nie po ło wi cze, po ra że nie koń czyn dol nych unie moż li wia ją ce sa mo dziel ne sta nie i cho dze nie  
(0–1° wg ska li Lo vet ta lub 5° wg ska li Ash wor tha)   100

 b)  głę bo ki nie do wład po ło wi czy lub obu koń czyn dol nych znacz nie upośledza ją cy spraw ność koń czyn  
(2–3° wg ska li Lo vet ta lub 4–3° wg ska li Ash wor tha)   60–80

 c)  śred nie go stop nia nie do wład po ło wi czy lub nie do wład obu koń czyn dol nych  
(3–4° wg ska li Lo vet ta lub 3–2° wg ska li Ash wor tha)  40–60

 d)  nie znacz ne go stop nia (nie wiel ki, dys kret ny) nie do wład po ło wi czy lub obu koń czyn dol nych (4° lub 4/5° wg ska li  
Lo vet ta lub 2/1°–1° wg ska li Ash wor tha), dys kret ny de fi cyt si ły przy obec no ści za bu rzeń na pię cia mię śnio we go,  
nie do sta tecz nej pre cy zji ru chów itp.  5–35

 e)  po ra że nie koń czy ny gór nej (0–1° wg ska li Lo vet ta lub 5° wg ska li Ash wor tha)  
z nie do wła dem koń czy ny dol nej (3–4° wg ska li Lo vet ta lub 3–2° wg ska li Ash wor tha):

  – pra wej   70–90

  – le wej  60–80

 f)  nie do wład koń czy ny gór nej (3–4° wg ska li Lo vet ta lub 3–2° wg ska li Ash wor tha) z po ra że niem koń czy ny dol nej 
(0–1° wg ska li Lo vet ta lub 5° wg ska li Ash wor tha): 

  – pra wej  70–90

  – le wej   60–80

 g)  mo no pa re zy po cho dze nia ośrod ko we go do ty czą ce koń czy ny gór nej (0–1° wg ska li Lo vet ta lub 5° wg ska li Ash wor tha):

  – pra wa   50–60

  – le wa  40–50

 h)  mo no pa re zy po cho dze nia ośrod ko we go do ty czą ce koń czy ny gór nej (2–2/3° wg ska li Lo vet ta lub 4–3° wg ska li Ash wor tha):

  – pra wa   30–50

  – le wa  20–40

 i) mo no pa re zy po cho dze nia ośrod ko we go do ty czą ce koń czy ny gór nej (3–4° wg ska li Lo vet ta lub 3–2° wg ska li Ash wor tha):

  – pra wa   10–30

  – le wa   5–20
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 j) mo no pa re zy po cho dze nia ośrod ko we go do ty czą ce koń czy ny dol nej (0–1° wg ska li Lo vet ta lub 5° wg ska li Ash wor tha)  40–50

 k) mo no pa re zy po cho dze nia ośrod ko we go do ty czą ce koń czy ny dol nej (2–2/3° wg ska li Lo vet ta lub 4–3° wg ska li Ash wor tha)  25–40

 l) mo no pa re zy po cho dze nia ośrod ko we go do ty czą ce koń czy ny dol nej (3–3/4° wg ska li Lo vet ta lub 3–2° wg ska li Ash wor tha)  15–25

 m) mo no pa re zy po cho dze nia ośrod ko we go do ty czą ce koń czy ny dol nej (4–4/5° wg ska li Lo vet ta lub 2/1–1° wg ska li Ash wor tha)  5–15

Uwaga: W przy pad ku współ ist nie nia za bu rzeń mo wy po cho dze nia ośrod ko we go oce niać do dat ko wo wg poz. 11, 
uwzględ nia jąc że cał ko wi ty trwały uszczerbek lub poważny trwały uszczerbek na zdro wiu z  ty tu łu uszko dze nia 
mó zgu nie mo że prze kro czyć 100%. W przy pad ku róż ni cy w na si le niu nie do wła du po mię dzy koń czy na mi dol ny mi 
na le ży oce niać wg poz. od 5j do 5m, od dziel nie dla każ dej koń czy ny. 

 Skala Lovetta

 0º – brak czyn ne go skur czu mię śnia – brak si ły mię śnio wej

 1º – ślad czyn ne go skur czu mię śnia – 5% pra wi dło wej si ły mię śnio wej

 2º –  wy raź ny skurcz mię śnia i zdol ność wy ko na nia ru chu za po mo cą i od cią że niu od cin ka ru cho me go – 20% pra wi dło wej si ły mię śnio wej

 3º –  zdol ność do wy ko ny wa nia ru chu czyn ne go sa mo dziel ne go z po ko na niem cięż ko ści da ne go od cin ka – 50% pra wi dło wej si ły mię śnio wej

 4º – zdol ność do wy ko na nia czyn ne go ru chu z pew nym opo rem – 80% pra wi dło wej si ły mię śnio wej

 5º – pra wi dło wa si ła, tj. zdol ność wy ko ny wa nia czyn ne go ru chu z peł nym opo rem – 100% pra wi dło wej si ły mię śnio wej

 Skala Ashwortha

 1° – brak wzmo żo ne go na pię cia mię śnio we go

 2° – nie znacz ny wzrost na pię cia mię śnio we go wy stę pu ją cy w trak cie zgię cia lub pro sto wa nia koń czy ny

 3° – bar dziej za zna czo ny wzrost na pię cia mię śnio we go, ale do tknię ta część ła two pod da je się zgi na niu

 4° – wy raź ny wzrost na pię cia mię śnio we go, ruch bier ny trud ny do wy ko na nia

 5° – sztyw ność ba da ne go od cin ka pod czas zgię cia i pro sto wa nia

 6. Ze spo ły po za pi ra mi do we:

 a)  utrwa lo ny ze spół po za pi ra mi do wy znacz nie upośledza ją cy spraw ność ustro ju i wy ma ga ją cy opie ki osób trze cich  100

 b)  znacz ne go stop nia ze spół po za pi ra mi do wy upośledza ją cy spraw ność ustro ju i sa mo ob słu gę, niewy ma ga ją cy opie ki osób trze cich  41–80

 c)  śred nie go stop nia ze spół po za pi ra mi do wy upośledza ją cy spraw ność ustro ju i sa mo ob słu gę   21–40

 d)  nie znacz ne go stop nia ze spół po za pi ra mi do wy upośledza ją cy spraw ność ustro ju  11–20

 e)  za zna czo ny ze spół po za pi ra mi do wy  5–10

 7. Za bu rze nia rów no wa gi i za bu rze nia spraw no ści ru cho wej (atak sja, dys me tria) po cho dze nia cen tral ne go, ze spo ły móżdż ko we:

 a) unie moż li wia ją ce cho dze nie i sa mo dziel ne funk cjo no wa nie  100

 b) utrud nia ją ce w du żym stop niu cho dze nie i spraw ność ru cho wą  41–80

 c) utrud nia ją ce w mier nym stop niu cho dze nie i spraw ność ru cho wą  11–40

 d) utrud nia ją ce w nie wiel kim stop niu cho dze nie i spraw ność ru cho wą, dys kret ne upo śle dze nie zbor no ści i pre cy zji ru chów  1–10

 8. Pa dacz ka ja ko izo lo wa ne na stęp stwo uszko dze nia mó zgu:

 a) pa dacz ka z bar dzo czę sty mi na pa da mi – 3 na pa dy w ty go dniu i wię cej   30–40

 b) pa dacz ka z na pa da mi – po wy żej 2 napady na mie siąc  20–30

 c) pa dacz ka z na pa da mi – 2 i mniej napadów na mie siąc  10–20

 d) pa dacz ka z na pa da mi o róż nej mor fo lo gii – bez utrat przy tom no ści  1–10

Uwaga: Pod sta wą roz po zna nia pa dacz ki są: po wta rza ją ce się na pa dy pa dacz ko we, ty po we zmia ny EEG, do ku-
men ta cja am bu la to ryj na względ nie szpi tal na po twier dza ją ce roz po zna nie, usta lo ne roz po zna nie przez le ka rza 
le czą ce go (po dej rze nie pa dacz ki nie jest wy star cza ją ce do uzna nia trwałego uszczerbku lub poważnego trwałego 
uszczerbku z te go ty tu łu). Oce na czę sto ści na pa dów po le cze niu. W przy pad ku współ ist nie nia pa dacz ki z in ny mi 
ob ja wa mi or ga nicz ne go uszko dze nia mó zgu na le ży oce niać wg poz. 9. 

 9.  Za bu rze nia neu ro lo gicz ne i psy chicz ne spo wo do wa ne or ga nicz nym uszko dze niem mó zgu (en ce fa lo pa tie)  
– w za leż no ści od stop nia za bu rzeń neu ro lo gicz nych i psy chicz nych:

 a) cięż kie za bu rze nia psy chicz ne i neu ro lo gicz ne utrud nia ją ce znacz nie lub unie moż li wia ją ce sa mo dziel ną eg zy sten cję  80–100

 b) en ce fa lo pa tia ze znacz ny mi zmia na mi cha rak te ro lo gicz ny mi i/lub du żym de fi cy tem neu ro lo gicz nym   50–80

 c) en ce fa lo pa tia ze zmia na mi cha rak te ro lo gicz ny mi i/lub de fi cy tem neu ro lo gicz nym o śred nim na si le niu  25–50

 d) en ce fa lo pa tia z nie wiel ki mi zmia na mi cha rak te ro lo gicz ny mi i/lub nie wiel kim de fi cy tem neu ro lo gicz nym  10–25

Uwaga: Roz po zna nie en ce fa lo pa tii po win no być po twier dzo ne wy stę po wa niem trwa łe go de fi cy tu w sta nie neu ro lo-
gicz nym i psy chicz nym, udo ku men to wa ne ba da niem neu ro lo gicz nym, psy chia trycz nym, psy cho lo gicz nym (te sta mi 
psy cho lo gicz ny mi, np. tzw. tria dy psy cho or ga nicz nej i in.) oraz zmia na mi w ob ra zie EEG, TK (CT) lub RM (NMR).

 10.  Za bu rze nia ada pta cyj ne, ner wi ce, tzw. ze spo ły ce re bra ste nicz ne i in ne utrwa lo ne skar gi su biek tyw ne  
po wsta łe w na stęp stwie ura zów czasz ko wo ‑mó zgo wych:

 a)  utrwa lo ne skar gi su biek tyw ne zwią za ne z ura zem gło wy – w za leż no ści od stop nia za bu rzeń (bó le gło wy, za wro ty gło wy, za bu rze nia  
pa mię ci i kon cen tra cji, za bu rze nia snu, draż li wość, nad po bu dli wość utrzy mu ją ce się po wy żej 6 mie się cy od ura zu mi mo le cze nia)  1–5

 b)  ze spół stre su po ura zo we go, utrwa lo ne ner wi ce zwią za ne z ura zem czasz ko wo -mó zgo wym lub cięż kim uszko dze niem cia ła  
– w za leż no ści od stop nia za bu rzeń, wy ma ga ją ce sta łe go le cze nia psy chia trycz ne go  6–20

 11. Za bu rze nia mo wy:

 a) afa zja cał ko wi ta (sen so rycz na lub sen so rycz no -mo to rycz na) z agra fią i alek sją  100

 b) afa zja cał ko wi ta mo to rycz na  60

 c) afa zja w znacz nym stop niu utrud nia ją ca po ro zu mie wa nie się   40–59
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 d) afa zja w umiar ko wa nym i nie wiel kim stop niu utrud nia ją ca po ro zu mie wa nie się  20–39

 e) afa zja nie znacz ne go stop nia, afa zja amne stycz na, dys kret ne za bu rze nia mo wy, dys fa zja  10–19

 12.  Ze spo ły pod wzgó rzo we i in ne utrwa lo ne za bu rze nia we wnątrz wy dziel ni cze z po twier dzo nym po cho dze niem  
ośrod ko wym(mo czów ka pro sta, cu krzy ca, nad czyn ność tar czy cy itp.):

 a) znacz nie upo śle dza ją ce czyn ność ustro ju  31–50

 b) nie znacz nie upo śle dza ją ce czyn ność ustro ju  20–30

 13. Uszko dze nie czę ścio we lub cał ko wi te ner wów ru cho wych gał ki ocznej (ner wy: oko ru cho wy, blocz ko wy, od wo dzą cy):

 a) z ob ja wa mi dwo je nia ob ra zu, opa da nia po wie ki i za bu rze nia mi ako mo da cji  20–35

 b) z ob ja wa mi dwo je nia ob ra zu i opa da nia po wie ki  10–20

 c) z ob ja wa mi dwo je nia ob ra zu bez opa da nia po wie ki  5–10

 d) za bu rze nia ako mo da cji lub in ne za bu rze nia czyn no ści mię śni we wnętrz nych oka  1–10

 14. Uszko dze nie czę ścio we lub cał ko wi te ner wu trój dziel ne go – w za leż no ści od stop nia uszko dze nia:

 a) czu cio we (w tym neu ral gia po ura zo wa)   1–10

 b) ru cho we   1–10

 c) czu cio wo-ru cho we  3–20

 15. Uszko dze nie ner wu twa rzo we go:

 a) ob wo do we cał ko wi te z nie do my ka niem po wie ki  20

 b) ob wo do we czę ścio we w za leż no ści od na si le nia do le gli wo ści  3–19

 c) izo lo wa ne uszko dze nie cen tral ne  2–10

Uwaga: Współ ist nie nie uszko dze nia ner wu twa rzo we go z pęk nię ciem ko ści ska li stej oce niać wg poz. 48. Uszko-
dze nie cen tral ne ner wu twa rzo we go, współ ist nie ją ce z  in ny mi ob ja wa mi świad czą cy mi o uszko dze niu mó zgu, 
oce niać wg poz. 5 lub 9. 

 16.  Utrwa lo ne uszko dze nie czę ścio we lub cał ko wi te ner wów ję zy ko wo ‑gar dło we go i błęd ne go  
– w za leż no ści od stop nia za bu rzeń mo wy, po ły ka nia, od de chu, krą że nia i prze wo du po kar mo we go: 

 a) nie wiel kie go stop nia  5–10

 b) śred nie go stop nia  10–25

 c) du że go stop nia  25–50

 17.  Uszko dze nie czę ścio we lub cał ko wi te ner wu do dat ko we go – w za leż no ści od stop nia uszko dze nia  3–15

 18.  Uszko dze nie czę ścio we lub cał ko wi te ner wu pod ję zy ko we go – w za leż no ści od stop nia uszko dze nia  5–20

Uwaga:  Je że li uszko dze niom ner wów czasz ko wych to wa rzy szą in ne uszko dze nia mó zgu, na le ży oce niać wg 
poz. 9. 

 B. USZKODZENIA TWARZY
 19. Uszko dze nia po włok twa rzy (bli zny i ubyt ki):

 a)  oszpe ce nia  – wi docz ne, szpe cą ce, roz le głe (po wy żej 2 cm dłu go ści lub po wy żej 1,5 cm2 po wierzch ni) bli zny,  
bez za bu rzeń funk cji – w za leż no ści od roz mia rów blizn i ubyt ków w po wło kach twa rzy  1–10

 b)  oszpe ce nia z mier ny mi za bu rze nia mi funk cji – w za leż no ści od roz mia rów blizn i ubyt ków w po wło kach twa rzy  
oraz stop nia za bu rzeń funk cji po opty mal nej ko rek cji  5–25

 c)  oszpe ce nia po łą czo ne z du ży mi za bu rze nia mi funk cji (su mu jąc oce nę za oszpe ce nie z oce ną po szcze gól nych  
za bu rzeń funk cji – przyj mo wa nia po kar mów, za bu rzeń od dy cha nia, mo wy, za bu rze nia funk cji po wiek itp.) – w za leż no ści  
od roz mia rów blizn i ubyt ków w po wło kach twa rzy oraz stop nia za bu rzeń funk cji po opty mal nej ko rek cji  26–60

 d) bli zny po opa rze niach po wy żej stop nia IIA – za 1% TBSA (cał ko wi tej po wierzch ni cia ła)  5 

 20. Uszko dze nia no sa (w tym zła ma nia ko ści no sa, prze gro dy no sa, uszko dze nia czę ści chrzęst nej, ubyt ki czę ści mięk kich):

 a)  wi docz ne, szpe cą ce znie kształ ce nie no sa, utrzy mu ją ce się po ko rek cji, bez za bu rzeń od dy cha nia i po wo nie nia  
– w za leż no ści od roz le gło ści uszko dze nia  1–5

 b)  uszko dze nie struk tu ry chrzęst no -kost nej no sa z za bu rze nia mi od dy cha nia utrzy mu ją cy mi się po ko rek cji  
– w za leż no ści od roz le gło ści uszko dze nia i stop nia za bu rzeń od dy cha nia  6–15

 c)  uszko dze nie struk tu ry chrzęst no -kost nej no sa z za bu rze nia mi od dy cha nia i po wo nie nia, utrzy mu ją ce się po ko rek cji  
– w za leż no ści od stop nia za bu rzeń w od dy cha niu i po wo nie niu    10–20

 d) za bu rze nia lub utra ta po wo nie nia w na stęp stwie uszko dze nia przed nie go do łu czasz ki  2–5

 e) utra ta znacz nej czę ści no sa lub utra ta cał ko wi ta (łącz nie z ko ść mi no sa)  20–30

Uwaga: Je że li znie kształ ce niu no sa to wa rzy szą bli zny no sa, oce niać łącz nie wg poz. 20. Je że li uszko dze nie no sa 
wcho dzi w ze spół uszko dzeń ob ję tych poz. 19, na le ży sto so wać oce nę wg poz. 19.

 21. Utra ta zę bów:

 a) sta łe sie ka cze i kły – za każ dy ząb:

  – utra ta czę ścio wa ko ro ny (po ni żej ½ ko ro ny)  0,5

  – utra ta cał ko wi ta ko ro ny z za cho wa niem ko rze nia (co naj mniej ½ ko ro ny)  1

  – cał ko wi ta utra ta zę ba wraz z ko rze niem  2

 b) po zo sta łe zę by – za każ dy ząb:

  – utra ta ko ro ny (co naj mniej ½ ko ro ny)  0,5

  – cał ko wi ta utra ta zę ba wraz z ko rze niem  1
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 22.  Zła ma nia ko ści oczo do łu, ko ści szczę ko wych, ko ści jarz mo wej – w za leż no ści od zro stu w prze miesz cze niu,  
utrwa lo nych znie kształ ceń, asy me trii zgry zu, upo śle dze nia żu cia, za bu rzeń czu cia:

 a) nie znacz ne go stop nia  1–5

 b) znacz ne go stop nia  6–10

Uwaga: W przy pad ku ura zu oczo do łu z dwo je niem ob ra zu bez za bu rzeń ostro ści wzro ku na le ży oce niać do dat-
ko wo wg poz. 27b, w przy pad ku za bu rzeń ostro ści wzro ku – wg ta be li 27a. W przy pad ku po ja wie nia się du żych 
de fi cy tów neu ro lo gicz nych do ty czą cych uner wie nia twa rzy orze kać do dat ko wo z punk tu wła ści we go dla da ne go 
ner wu. Je że li uszko dze niom ko ści twa rzo czasz ki to wa rzy szy oszpe ce nie, oce niać je dy nie wg poz. 19. W przy pad ku 
zła ma nia żu chwy z in ny mi ko ść mi twa rzo czasz ki, na stęp stwa uszko dzeń żu chwy oce niać od dziel nie od zła ma nia 
po zo sta łych ko ści twa rzo czasz ki – do dat ko wo z poz. 24. 

 23.  Utra ta szczę ki lub żu chwy łącz nie z oszpe ce niem i utra tą zę bów – w za leż no ści od wiel ko ści ubyt ków, oszpe ce nia  
i po wi kłań:

 a) czę ścio wa  10–35

 b) cał ko wi ta  40–50

 24. Zła ma nia żu chwy wy go jo ne z prze miesz cze niem odła mów:

 a) bez za bu rzeń czyn no ści sta wu żu chwo wo -skro nio we go – w za leż no ści od stop nia znie kształ ce nia i roz war cia szczęk  1–5

 b) z za bu rze nia mi czyn no ści sta wu żu chwo wo -skro nio we go – w za leż no ści od stop nia za bu rzeń żu cia i roz war cia szczęk  6–10

 25. Uby tek pod nie bie nia

 a) z za bu rze nia mi mo wy i po ły ka nia – w za leż no ści od stop nia za bu rzeń  10–25

 b) z du ży mi za bu rze nia mi mo wy i po ły ka nia – w za leż no ści od stop nia za bu rzeń  26–40

 26. Ubyt ki i ura zy ję zy ka – w za leż no ści od wiel ko ści ubyt ków, znie kształ ceń, za bu rzeń mo wy, trud no ści w po ły ka niu:

 a) ubyt ki ję zy ka, w za leż no ści od wiel ko ści uszko dzeń – ubyt ki nie wiel kie go stop nia bez istot nych za bu rzeń mo wy  1–3

 b)  ubyt ki ję zy ka – ubyt ki i znie kształ ce nia śred nie go stop nia upo śle dza ją ce od ży wia nie i mo wę  
w stop niu nie znacz nie utrud nia ją cym po ro zu mie wa nie się – w za leż no ści od stop nia   4–15

 c)  du że ubyt ki ję zy ka i znacz ne znie kształ ce nia upo śle dza ją ce od ży wia nie i mo wę  
w stop niu umiar ko wa nie i znacz nie utrud nia ją cym po ro zu mie wa nie się – w za leż no ści od stop nia  16–40

 d) cał ko wi ta utra ta ję zy ka   50

 C. USZKODZENIA NARZĄDU WZROKU
 27. Ob ni że nie ostro ści wzro ku bądź utra ta jed ne go lub obu oczu:

 a)  przy ob ni że niu ostro ści wzro ku lub utra cie wzro ku jed ne go lub obu oczu trwa ły uszczer bek lub poważny trwały  
uszczerbek oce nia się wg po niż szej ta be li:

  Ta be la 27a

 Ostrość wzro ku  1,0  0,9  0,8  0,7  0,6  0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 
 oka pra we go (10/10) (9/10) (8/10) (7/10) (6/10) (5/10) (4/10) (3/10) (2/10) (1/10) 

 Ostrość wzro ku Pro cent trwa łe go uszczerb ku lub 
 oka le we go poważnego trwałego uszczerbku

 1,0 (10/10)  0  2,5  5  7,5  10  12,5  15  20  25  30  35

 0,9 (9/10)  2,5  5  7,5  10  12,5  15  20  25  30  35  40

 0,8 (8/10)  5  7,5  10  12,5  15  20  25  30  35  40  45

 0,7 (7/10)  7,5  10  12,5  15  20  25  30  35  40  45  50

 0,6 (6/10) 10  12,5  15  20  25  30  35  40  45  50  55

 0,5 (5/10)  12,5  15  20  25  30  35  40  45  50  55  60

 0,4 (4/10)  15  20  25  30  35  40  45  50  55  60  65

 0,3 (3/10)  20  25  30  35  40  45  50  55  60  65  70

 0,2 (2/10)  25  30  35  40  45  50  55  60  65  70  80

 0,1 (1/10)  30  35  40  45  50  55  60  65  70  80  90

 0  35  40  45  50  55  60  65  70  80  90  100

 b) utrwa lo ne dwo je nie ob ra zu bez za bu rzeń ostro ści wzro ku   1–10

 c) utra ta wzro ku jed ne go oka z jed no cze snym wy łusz cze niem gał ki ocznej  40

Uwaga: Ostrość wzro ku za wsze okre śla się po opty mal nej ko rek cji szkła mi, za rów no przy zmęt nie niu ro gów ki 
lub so czew ki, jak i  przy współ ist nie niu uszko dze nia siat ków ki lub ner wu wzro ko we go. Oce nę koń co wą na le-
ży po mniej szyć o  ewen tu al ne wcze śniej sze upo śle dze nie ostro ści wzro ku. War tość trwałego uszczerbku lub 
poważnego trwałego uszczerbku w poz. 27c obej mu je oszpe ce nie zwią za ne z wy łusz cze niem gał ki ocznej.

 28. Po ra że nie na staw no ści (ako mo da cji) przy bra ku za bu rzeń ostro ści wzro ku po ko rek cji:

 a) jed ne go oka  15

 b) obu oczu   30
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 29. Uszko dze nie gał ki ocznej wsku tek ura zów tę pych:

 a) z za bu rze nia mi ostro ści wzro ku – ocena wg ta be li 27a 

 b)  bez za bu rzeń ostro ści wzro ku, z wi docz nym de fek tem ko sme tycz nym lub de for ma cją w ob rę bie gał ki ocznej  
– w za leż no ści od stop nia  1–5

 30. Uszko dze nie gał ki ocznej  – wsku tek ura zów drą żą cych:

 a) z za bu rze nia mi ostro ści wzro ku – ocena wg ta be li 27a 

 b)  bez za bu rzeń ostro ści wzro ku, z wi docz nym de fek tem ko sme tycz nym lub de for ma cją w ob rę bie gał ki ocznej  
– w za leż no ści od stop nia   1–5

 31.  Uszko dze nie gał ki ocznej wsku tek ura zów che micz nych, ter micz nych,  
spo wo do wa nych pro mie nio wa niem elek tro ma gne tycz nym oraz ener gią elek trycz ną: 

 a) w za leż no ści od za bu rzeń ostro ści wzro ku – ocena wg ta be li 27a 

 b)  bez za bu rzeń ostro ści wzro ku, z wi docz nym de fek tem ko sme tycz nym lub de for ma cją w ob rę bie gał ki ocznej  
– w za leż no ści od stop nia  1–5

 32. Kon cen trycz ne zwę że nie po la wi dze nia oce niać wg po niż szej ta be li 32:

  Ta be la 32

 Zwę że nie do Przy nie na ru szo nym W obu oczach Przy śle po cie 
   dru gim oku   dru gie go oka

 60° 0 0 20–35%

 50° 1–5% 10–15% 35–45%

 40° 5–10% 15–25% 45–55%

 30° 10–15% 25–50% 55–70%

 20° 15–20% 50–80% 70–85%

 10° 20–25% 80–90% 85–95%

 po ni żej 10° 25–35% 90–95% 95–100%

 33. Po ło wi cze i in ne nie do wi dze nia:

 a) dwu skro nio we  60

 b) dwu no so we   30

 c) jed no imien ne  30

 d) in ne ubyt ki po la wi dze nia (jed no ocz ne)  1–15

 34. Bez so czew ko wość po ura zo wa bez współ ist nie nia za bu rzeń ostro ści wzro ku po opty mal nej ko rek cji:

 a) w jed nym oku  15

 b) w obu oczach  30

Uwaga: W przy pad ku gdy współ ist nie ją nieda ją ce się sko ry go wać za bu rze nia ostro ści wzro ku, oce nia się do dat ko-
wo wg ta be li 27a z ogra ni cze niem do 35% dla jed ne go oka i 100% za oba oczy.

 35.  Pseu do so czew ko wość po ura zo wa (usu nię cie so czew ki wsku tek ura zu z wsz cze pie niem sztucz nej so czew ki  
we wnątrz gał ko wej) przy współ ist nie niu niepod da ją cych się ko rek cji za bu rzeń ostro ści wzro ku:

 a) w jed nym oku – ocena wg ta be li 27a w gra ni cach 15–35

 b) w obu oczach – ocena wg ta be li 27a w gra ni cach 30–100

 36.  Za bu rze nia w droż no ści prze wo dów łzo wych (łza wie nie), po ko rek cji ope ra cyj nej  
– w za leż no ści od stop nia i na tę że nia ob ja wów:

 a) w jed nym oku   5–10

 b) w obu oczach   10 –15

 37. Od war stwie nie siat ków ki jed ne go oka (po ura zo we) – ocena wg ta be li 27a i 32 i/lub poz. 33d  nie mniej niż 3

Uwaga: Od war stwie nie siat ków ki jed ne go oka, tyl ko je śli wy stę pu je po ura zie oka lub gło wy (odej mu jąc in wa-
lidz two ist nie ją ce przed ura zem). Od war stwie nia siat ków ki bez po twier dzo ne go ura zu oka lub gło wy, po wy sił-
ku, dźwi gnię ciu, po chy le niu, sko ku itp. nie są uzna wa ne za po ura zo we.

 38.  Ja skra – wtór na po ura zo wa, po po twier dzo nym ura zie oka lub gło wy – oce na wg ta be li ostro ści wzro ku 27a  
oraz ta be li kon cen trycz ne go zwę że nia po la wi dze nia 32, z za strze że niem że ogól ny pro cent trwa łe go uszczerb ku  
lub poważnego trwałego uszczerbku nie mo że wy no sić wię cej niż 35% za jed no oko i 100% za oba oczy nie mniej niż 3

 39. Wy trzeszcz tęt nią cy – w za leż no ści od stop nia  35–100

 40. Za ćma po ura zo wa – oce niać wg ta be li ostro ści wzro ku (poz. 27a), po za koń czo nym le cze niu i opty mal nej ko rek cji

 41. Prze wle kłe za pa le nie spo jó wek w związ ku z ura zem oka:

 a) nie wiel kie zmia ny  1–5

 b) du że zmia ny, bli zny ro gów ki i spo jów ki, zro sty po wiek  6–10

Uwaga: Su ma orze czo ne go trwałego uszczerbku lub poważnego trwałego uszczerbku z ty tu łu uszko dzeń po szcze-
gól nych struk tur oka nie mo że prze kro czyć war to ści trwałego uszczerbku lub poważnego trwałego uszczerbku prze-
wi dzia nej za cał ko wi tą utra tę wzro ku w jed nym oku (35%) lub w obu oczach (100%). Je że li uraz po wiek lub tka nek 
oczo do łu wcho dzi w skład uszko dzeń in nych czę ści twa rzy, oce niać wg poz. 19 lub 22, uzu peł nia jąc oce nę o poz. 27a.
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 D. USZKODZENIA NARZĄDU SŁUCHU 
 42. Upo śle dze nie ostro ści słu chu 

 a) przy upo śle dze niu ostro ści słu chu trwa ły uszczer bek lub poważny trwały uszczerbek oce nia się wg niżej podanej ta be li: 

  Ta be la 42a – Ob li cza nie pro cen to we go trwałego uszczerbku lub poważnego trwałego uszczerbku z ty tu łu utra ty słu chu wg Ro se ra (w module)

 Ucho pra we 0–25 dB 26–40 dB 41–70 dB pow. 70 dB

  Pro cent trwa łe go uszczerb ku lub 
 Ucho le we poważnego trwa łe go uszczerb ku

 0–25 dB 0 5% 10% 20%

 26–40 dB 5% 15% 20% 30%

 41–70 dB 10% 20% 30% 40%

 pow. 70 dB 20% 30% 40% 50%

Uwaga: Ob li cza się od dziel nie śred nią dla ucha pra we go i le we go, bio rąc pod uwa gę czę sto tli wo ści dla 500, 1000 
i 2000 Hz. Je żeli róż ni ca po mię dzy war to ścia mi dla 500 Hz i 2000 Hz jest więk sza niż 40 dB, uby tek słu chu wy li-
cza się ja ko śred nią z czte rech progów: 500, 1000, 2000 i 4000 Hz. Je że li róż ni ca po mię dzy war to ścia mi dla 500 
Hz i 2000 Hz jest więk sza niż 40 dB, ale próg słyszalno ści dla 4000 Hz jest lep szy niż dla 2000 Hz, uby tek słu chu 
wy li cza się ja ko śred nią z trzech pro gów 500, 1000, 4000 Hz.

 b) po ura zo we szu my uszne – w za leż no ści od stop nia na si le nia  1–5

Uwaga: Je że li szum uszny to wa rzy szy de fi cy to wi słu chu, na le ży oce niać wy łącz nie wg ta be li 42a, na to miast je że li 
to wa rzy szy za bu rze niom rów no wa gi, to oce niać wg poz. 48.

 43. Ura zy mał żo wi ny usznej:

 a)  znie kształ ce nie mał żo wi ny (bli zny, opa rze nia i od mro że nia) lub utra ta czę ści mał żo wi ny – w za leż no ści od stop nia uszko dzeń  1–10

 b) cał ko wi ta utra ta jed nej mał żo wi ny  15

 c) cał ko wi ta utra ta obu mał żo win  30

 44.  Zwę że nie lub za ro śnię cie ze wnętrz ne go prze wo du słu cho we go – jed nostron ne lub obu stron ne  
z upo śle dze niem słu chu – ocena wg ta be li 42a 

 45. Prze wle kłe rop ne za pa le nie ucha środ ko we go, w związ ku z ura zem:

 a)  jed no stron ne  5

 b)  obu stron ne  10

 46.  Prze wle kłe rop ne za pa le nie ucha środ ko we go po ura zo we, po wi kła ne per la kiem, próchni cą ko ści lub po li pem ucha  
– w za leż no ści od stop nia po wi kłań:

 a) jed no stron ne  5–15

 b)  obu stron ne   10–20

 47.  Uszko dze nie ucha środ ko we go, bło ny bę ben ko wej, ko ste czek słu cho wych, ko ści skro nio wej – ocena wg ta be li 42a 

 48. Uszko dze nie ucha we wnętrz ne go:

 a) z uszko dze niem czę ści słu cho wej – ocena wg ta be li 42a 

 b) z uszko dze niem czę ści sta tycz nej (za wro ty gło wy, nud no ści, nie wiel kie za bu rze nia rów no wa gi)   1–20

 c) z uszko dze niem czę ści sta tycz nej (za wro ty gło wy, za bu rze nia rów no wa gi utrud nia ją ce po ru sza nie się, nud no ści, wy mio ty)  21–50

 d) z uszko dze niem czę ści słu cho wej i sta tycz nej  
   – w za leż no ści od stop nia uszko dze nia oceniać wg ta be li 42a, zwięk sza jąc sto pień in wa lidz twa wg poz. 48b lub 48c 

 49. Uszko dze nie ner wu twa rzo we go łącz nie z pęk nię ciem ko ści ska li stej:

 a) jed no stron ne – w za leż no ści od stop nia uszko dze nia  5–25

 b) dwu stron ne  10–60

 E. USZKODZENIA SZYI, KRTANI, TCHAWICY I PRZEŁYKU
 50. Uszko dze nie gar dła z upo śle dze niem funk cji  5–10

 51.  Uszko dze nie lub zwę że nie krta ni, uszko dze nie ner wów krta nio wych, po zwa la ją ce na ob cho dze nie się bez rur ki tcha wi czej  
– w za leż no ści od stop nia uszko dze nia:

 a) nie wiel ka okre so wa dusz ność, chryp ka  5–10

 b) świst krta nio wy, dusz ność przy umiar ko wa nych wy sił kach, za chły sty wa nie się – w za leż no ści od na si le nia ob ja wów  11–30

 52. Uszko dze nie krta ni, po wo du ją ce ko niecz ność sta łe go no sze nia rur ki tcha wi czej:

 a) z za bu rze nia mi gło su – w za leż no ści od stop nia  30–59

 b) z bez gło sem  60

 53. Uszko dze nie tcha wi cy ze zwę że niem jej świa tła – w za leż no ści od stop nia jej zwę że nia: 

 a) bez nie wy dol no ści od de cho wej  1–10

 b) dusz ność w trak cie wy sił ku fi zycz ne go   11–20

 c) dusz ność w trak cie cho dze nia po po zio mym od cin ku dro gi, wy ma ga ją ca okre so we go za trzy ma nia się w ce lu na bra nia po wie trza  21–40

 d) du że zwę że nie, utrzy mu ją ce się po ko rek cji, po twier dzo ne ba da niem bron cho sko po wym z dusz no ścią spo czyn ko wą   41–60
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 54. Uszko dze nie prze ły ku:

 a) z trwa łym zwę że niem, bez za bu rzeń w od ży wia niu   1–5

 b)  z czę ścio wy mi trud no ścia mi w od ży wia niu, niewy ma ga ją ce za bie gów re kon struk cyj nych  
– w za leż no ści od stop nia upo śle dze nia sta nu od ży wia nia   6–20

 c)  ze znacz ny mi za bu rze nia mi droż no ści, trud no ścia mi w od ży wia niu, wy ma ga ją ce za bie gów re kon struk cyj nych,  
– w za leż no ści od stop nia upo śle dze nia sta nu od ży wia nia  21–50

 d)  po wi kła nia po uszko dze niu prze ły ku i za bie gach re kon struk cyj nych, zwę że nia w ze spo le niach, sta łe prze to ki itp. – ocena wg  
poz. 54c, zwięk sza jąc sto pień trwałego uszczerbku lub poważnego trwałego uszczerbku w za leż no ści od stop nia po wi kłań o   10–30

 55. Uszko dze nie tka nek mięk kich skó ry, mię śni – w za leżno ści od blizn, ru cho mo ści szyi, usta wie nia gło wy:

 a)  bli zny skór ne, roz le głe (po wy żej 5 cm dłu go ści), wi docz ne, szpe cą ce, bez ogra ni cze nia ru cho mo ści szyi  
– w za leż no ści od roz mia ru, wi docz no ści, tkli wo ści blizn  1–5

 b) zmia ny z trwa łym ogra ni cze niem ru cho mo ści szyi ma łe go i śred nie go stop nia – do 50% za kre su ru cho mo ści  6–14

 c)  zmia ny ze znacz nym ogra ni cze niem ru cho mo ści szyi – po wy żej 50% za kre su ru cho mo ści,  
z nie sy me trycz nym usta wie niem gło wy  15–30

 d) bli zny po opa rze niach po wy żej stop nia IIA – za 1% TBSA (cał ko wi tej po wierzch ni cia ła)  2

 Uwaga: Za kre sy ru cho mo ści krę go słu pa szyj ne go: zgię cie 50°, pro sto wa nie 60°, ro ta cja po 80°, po chy la nie na bo ki 
po 45°. Uszko dze nie tka nek mięk kich z jed no cze snym uszko dze niem krę go słu pa szyj ne go – oce niać wg poz. 89.

 E. USZKODZENIA KLATKI PIERSIOWEJ I ICH NASTĘPSTWA
 56.  Ura zy czę ści mięk kich klat ki pier sio wej, grzbie tu – w za leż no ści od stop nia znie kształ ce nia, roz le gło ści blizn,  

ubyt ków mię śni i stop nia upo śle dze nia od dy cha nia:

 a)  wi docz ne znie kształ ce nia, ubyt ki i bli zny skór ne, roz le głe (po wy żej 5 cm dłu go ści),  
wi docz ne, szpe cą ce, nieogra ni cza ją ce ru cho mo ści klat ki pier sio wej  1–5

 b)  mier ne ogra ni cze nie ru cho mo ści klat ki pier sio wej  – bli zny, ubyt ki mię śnio we z nie wiel kim zmniej sze niem  
wy dol no ści od de cho wej   6–10

 c)  śred nie go stop nia ogra ni cze nie ru cho mo ści klat ki pier sio wej  – bli zny, ubyt ki mię śnio we ze śred nim  
zmniej sze niem wy dol no ści od de cho wej  11–25

 d)  znacz ne go stop nia ogra ni cze nie ru cho mo ści klat ki pier sio wej, roz le głe ścią ga ją ce bli zny, 
du że ubyt ki mię śnio we, ze znacz nym zmniej sze niem wy dol no ści od de cho wej  26–40

 e) bli zny po opa rze niach po wy żej stop nia IIA – za 3% TBSA (cał ko wi tej po wierzch ni cia ła)  1

Uwaga: Stop nie upo śle dze nia wy dol no ści od de cho wej za war te są w uwa dze po poz. 62.

 57. Uszko dze nie lub utra ta sut ka u ko biet (u męż czyzn orze ka nie wg poz. 56):

 a) bli zny lub czę ścio wa utra ta bro daw ki – w za leż no ści od roz le gło ści blizn  1–5

 b) znacz na lub cał ko wi ta utra ta bro daw ki – do 50. ro ku ży cia  10–15

 c) znacz na lub cał ko wi ta utra ta bro daw ki – po 50. ro ku ży cia  5–10

 d) czę ścio we uszko dze nie sut ka lub je go czę ścio wa utra ta – w za leż no ści od wiel ko ści ubyt ku do 50. ro ku ży cia  5–15

 e) czę ścio we uszko dze nie sut ka lub je go czę ścio wa utra ta – w za leż no ści od wiel ko ści ubyt ku po 50. ro ku ży cia  1–10

 f) znacz na lub cał ko wi ta utra ta sut ka – do 50. ro ku ży cia  15–20

 g) znacz na lub cał ko wi ta utra ta sut ka – po 50. ro ku ży cia  11–15

 h)  utra ta sut ka z czę ścią mię śnia pier sio we go – oce niać wg po wyż szych punk tów,  
do da jąc w za leż no ści od stop nia de for ma cji, dys funk cji klat ki pier sio wej i koń czy ny gór nej  1–10

 58. Zła ma nia (co naj mniej dwóch) że ber:

 a) z obec no ścią znie kształ ceń i bez zmniej sze nia wy dol no ści od de cho wej  1–5

 b)  z mier nym ogra ni cze niem ru cho mo ści klat ki pier sio wej – z nie wiel kie go stop nia zmniej sze niem  
wy dol no ści od de cho wej  6–10

 c)  ze śred nie go stop nia ogra ni cze niem ru cho mo ści klat ki pier sio wej – ze śred nie go stop nia  
zmniej sze niem wy dol no ści od de cho wej  11–25

 d)  ze znacz ne go stop nia ogra ni cze niem ru cho mo ści klat ki pier sio wej – ze znacz nym zmniej sze niem  
wy dol no ści od de cho wej   26–40

Uwaga: Stop nie upo śle dze nia wy dol no ści od de cho wej za war te są w uwa dze po punk cie 62.

 59. Zła ma nie most ka: 

 a) bez znie kształ ceń, z po twier dzo nym prze wle kłym ze spo łem bó lo wym   1–3

 b) ze zro stem w prze miesz cze niu – w za leż no ści od stop nia znie kształ ceń i do le gli wo ści  3–10

 60.  Zła ma nia że ber lub most ka po wi kła ne prze wle kłym za pa le niem ko ści, obec nością ciał ob cych (z wy jąt kiem ciał  
ob cych zwią za nych z za sto so waniem tech nik ope ra cyj nych), prze to ka mi – oce nia się wg poz. 58–59, zwięk sza jąc  
sto pień trwałego uszczerbku lub poważnego trwałego uszczerbku w za leż no ści od stop nia po wi kłań i upo śle dze nia funk cji o  1–15

 61. Uszko dze nie płuc i opłuc nej (zro sty opłuc no we, uszko dze nie tkan ki płuc nej, ubyt ki tkan ki płuc nej, cia ła ob ce itp.):

 a) uszko dze nie płuc i opłuc nej bez cech nie wy dol no ści od de cho wej   1–5

 b) z ob ja wa mi nie wy dol no ści od de cho wej nie wiel kie go stop nia  5–10

 c) z ob ja wa mi nie wy dol no ści od de cho wej śred nie go stop nia  10–25

 d) z nie wy dol no ścią od de cho wą znacz ne go stop nia  25–40
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 62.  Uszko dze nie tkan ki płuc nej po wi kła ne prze to ka mi oskrze lo wy mi, rop niem płuc – oce niać wg poz. 61,  
zwięk sza jąc sto pień trwałego uszczerbku lub poważnego trwałego uszczerbku w za leż no ści od stop nia po wi kłań o  10–20

Uwaga: Przy oce nie wg punktów  56,  58,  60–62 po za ba da niem rent ge now skim, uszko dze nia tkan ki płuc nej 
i stop nie nie wy dol no ści od de cho wej mu szą być po twier dzo ne ba da niem spi ro me trycz nym i/lub ba da niem ga zo me-
trycz nym. W przy pad ku gdy na stęp stwa ob ra żeń klat ki pier sio wej są oce nia ne z kil ku punktów ta be li, a nie wy dol-
ność od de cho wa to wa rzy szy tym na stęp stwom, trwa ły uszczer bek lub poważny trwały uszczerbek wy ni ka ją cy ze 
stop nia nie wy dol no ści od de cho wej usta la się wy łącz nie w opar ciu o je den z tych punktów (oprócz poz. 60 i 62).

 Stopnie upośledzenia wydolności oddechowej

  nie wiel kie go stop nia zmniej sze nie wy dol no ści od de cho wej – VC 70–80%, FE V1 70–80%, FE V1%VC 70–80%  
– w od nie sie niu do war to ści na leż nych

  śred nie go stop nia zmniej sze nie wy dol no ści od de cho wej – VC 50–70%, FE V1 50–70%, FE V1%VC 50–70%  
– w od nie sie niu do war to ści na leż nych

  znacz ne zmniej sze nie wy dol no ści od de cho wej – VC po ni żej 50%, FE V1 po ni żej 50%, FE V1%VC po ni żej 50%  
– w od nie sie niu do war to ści na leż nych

 63. Uszko dze nie ser ca lub osier dzia:

 a)  wy ma ga ją ce le cze nia ope ra cyj ne go, z wy dol nym ukła dem krą że nia, EF po wy żej 55%, po wy żej 10 MET, bez za bu rzeń kurcz li wo ści  5

 b) I kla sa NY HA, EF 50–55%, po wy żej 10 MET, nie wiel kie za bu rze nia kurcz li wo ści  6–15

 c) II kla sa NY HA, EF 45–55%, 7–10 MET, umiar ko wa ne za bu rze nia kurcz li wo ści  16–25

 d) III kla sa NY HA, EF 35–45%, 5–7 MET, na si lo ne za bu rze nia kurcz li wo ści  26–55

 e) IV kla sa NY HA, EF<35%, po ni żej 5 MET, znacz ne za bu rze nia kurcz li wo ści  56–90

Uwaga: Sto pień wy dol no ści ukła du krą że nia mu si być oce nio ny na pod sta wie ba da nia kli nicz ne go, ba dań ob ra-
zo wych ser ca i/lub ba da nia EKG wy sił ko we go. Przy za li cza niu na stępstw do po szcze gól nych podpunktów mu szą 
być speł nio ne co naj mniej dwa z na stę pu ją cych kry te riów: kla sy fi ka cja NY HA, EF, MET i za bu rzeń kurcz li wo ści. 

  Klasyfikacja NY HA – klasyfikacja nowojorskiego towarzystwa kardiologicznego wyróżnia następujące stany czynnościowe serca

 Kla sa I  Cho ro ba ser ca bez ogra ni cze nia fi zycz nej ak tyw no ści. Pod sta wo wa ak tyw ność fi zycz na nie po wo du je  
zmę cze nia, dusz no ści, ko ła ta nia ser ca i bó lów wień co wych.

 Kla sa II  Cho ro ba ser ca po wo du ją ca nie wiel kie ogra ni cze nia ak tyw no ści fi zycz nej. Do bre sa mo po czu cie w spo czyn ku.  
Pod sta wo wa ak tyw ność po wo du je zmę cze nie, dusz ność, ko ła ta nie ser ca, bó le wień co we.

 Kla sa III  Cho ro ba ser ca po wo du ją ca ogra ni cze nie ak tyw no ści fi zycz nej. Do bre sa mo po czu cie w spo czyn ku. Mniej sza  
niż pod sta wo wa ak tyw ność fi zycz na po wo du je zmę cze nie, dusz ność, ko ła ta nie ser ca, bó le wień co we.

 Kla sa IV  Cho ro ba ser ca, któ ra przy ja kiej kol wiek ak tyw no ści fi zycz nej wy wo łu je dys kom fort. Ob ja wy nie wy dol no ści  
ser ca lub nie wy dol no ści wień co wej mo gą wy stę po wać na wet w spo czyn ku. Je śli zo sta nie pod ję ta  
ja ka kol wiek ak tyw ność fi zycz na, wzra sta dys kom fort.

 Definicja EF – frakcja wyrzutowa lewej komory

  Frak cja wy rzu to wa le wej ko mo ry – ob ję tość krwi wy rzu ca na z le wej ko mo ry w cza sie skur czu ser ca. Frak cja  
wy rzu to wa jest wy ra ża na w pro cen tach – sto su nek ob ję to ści krwi wy pły wa ją cej w cza sie skur czu z le wej ko mo ry  
do cał ko wi tej ob ję to ści le wej ko mo ry. Frak cja wy rzu to wa wy ra ża zdol ność ser ca do skur czu i jest wy kład ni kiem  
wy dol no ści he mo dy na micz nej ser ca. 

 Definicja równoważnika metabolicznego MET, stosowanego przy ocenie próby wysiłkowej

  MET ‑y (MET – rów no waż nik me ta bo licz ny jest jed nost ką spo czyn ko we go po bo ru tle nu, ok. 3,5 ml tle nu na ki lo gram  
ma sy cia ła na mi nu tę) uzy sku je się, dzie ląc ob ję tość tle nu (w ml/min) przez ilo czyn: ma sy cia ła (w kg) x 3,5.  
Licz bę 3,5 przyj mu je się ja ko war tość od po wia da ją cą zu ży ciu tle nu w spo czyn ku i wy ra ża w mi li li trach tle nu  
na ki lo gram ma sy cia ła na mi nu tę.

 64.  Uszko dze nia prze po ny – ro ze rwa nie prze po ny, prze pu kli ny prze po no we – w za leż no ści od stop nia za bu rzeń funk cji  
prze wo du po kar mo we go, od dy cha nia i krą że nia: 

 a) bez za bu rzeń funk cji po le cze niu ope ra cyj nym – w za leż no ści od roz le gło ści uszko dzeń  1–5

 b) za bu rze nia nie wiel kie go stop nia  6–10

 c) za bu rze nia śred nie go stop nia  11–20

 d) za bu rze nia du że go stop nia  21–40

 F. USZKODZENIA BRZUCHA I ICH NASTĘPSTWA
 65.  Uszko dze nia po włok ja my brzusz nej (prze pu kli ny ura zo we, prze to ki, bli zny itp.), oko li cy lę dź wio wej i krzy żo wej  

– w za leż no ści od cha rak te ru blizn, ubyt ków, umiej sco wie nia i roz mia rów uszko dze nia:

 a) wi docz ne znie kształ ce nia, ubyt ki i bli zny skór ne, roz le głe (po wy żej 5 cm dłu go ści), wi docz ne, szpe cą ce  1–5

 b) uszko dze nia po włok i ubyt ki mię śnio we, prze pu kli ny po ura zo we utrzy mu ją ce się po ko rek cji  5–15

 c) bli zny po opa rze niach po wy żej stop nia IIA – za 3% TBSA (cał ko wi tej po wierzch ni cia ła)  1

 Uwaga: Za prze pu kli ny ura zo we uwa ża się wy łącz nie prze pu kli ny spo wo do wa ne po urazo wym uszko dze niem 
po włok brzusz nych (np. po ro ze rwa niu mię śni po włok brzusz nych). Prze pu kli ny pa chwi no we, pęp ko we itp. oraz 
wszyst kie, któ re uwi docz ni ły się po wy sił ku, dźwi gnię ciu, gwał tow nym ru chu – nie są uzna wa ne za po ura zo we.

 66. Uszko dze nia żo łąd ka, je lit, sie ci, krez ki je li ta:

 a) wy ma ga ją ce le cze nia ope ra cyj ne go, bez za bu rzeń funk cji prze wo du po kar mo we go  1–5

 b) z nie wiel kie go stop nia za bu rze nia mi funk cji i do sta tecz nym sta nem od ży wia nia  6–10

 c) z za bu rze nia mi tra wie nia i nie do sta tecz nym sta nem od ży wia nia – w za leż no ści od stop nia za bu rzeń i sta nu od ży wia nia  11–40

 d) z za bu rze nia mi tra wie nia i nie do sta tecz nym sta nem od ży wia nia – od ży wia nie je dy nie po za je li to we  50
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 67.  Trwa łe prze to ki je li to we, ka ło we i od byt sztucz ny – w za leż no ści od moż li wo ści za opa trze nia sprzę tem  
sto mij nym i miej sco wych po wi kłań prze to ki:

 a) je li ta cien kie go  30–80

 b) je li ta gru be go  20–60

 68.  Uszko dze nie du żych na czyń krwio no śnych ja my brzusz nej i mied ni cy (aor ty brzusz nej, tęt nic bio dro wych  
wspól nych, ze wnętrz nych i we wnętrz nych) niepo wo du ją ce upo śle dze nia funk cji in nych na rzą dów – w za leż no ści  
od roz le gło ści uszko dze nia na czyń  1–10

 69. Uszko dze nie od by tu, zwie ra cza od by tu:

 a) bli zny, zwę że nia, nie wiel kie do le gli wo ści  1–5

 b) po wo du ją ce sta łe, cał ko wi te nie trzy ma nie ka łu i ga zów  60

 70. Uszko dze nia od byt ni cy:

 a) peł no ścien ne uszko dze nie – nie wiel kie do le gli wo ści, bez za bu rzeń funk cji  1–5

 b) wy pa da nie bło ny ślu zo wej  6–10

 c) wy pa da nie od byt ni cy w za leż no ści od stop nia wy pa da nia, utrzy mu ją ce się po le cze niu ope ra cyj nym   11–30 

 71. Uszko dze nia śle dzio ny:

 a) le czo ne za cho waw czo (krwiak, pęk nię cie na rzą du – po twier dzo ne ba da niem ob ra zo wym)  2

 b) le czo ne ope ra cyj nie z za cho wa niem na rzą du  5 

 c) utra ta u osób po wy żej 18. ro ku ży cia  15

 d) utra ta u osób po ni żej 18. ro ku ży cia  20

 72.  Uszko dze nie wą tro by i prze wo dów żół cio wych, pę che rzy ka żół cio we go lub trzust ki – w za leż no ści od po wi kłań  
i za bu rzeń funk cji:

 a) bez za bu rzeń funk cjo nal nych, po ura zo wa utra ta pę che rzy ka żół cio we go  1–5

 b)  za bu rze nia czyn no ści wą tro by w stop niu A wg Chil da -Pu gha, za bu rze nia czyn no ści ze wną trz wy dziel ni czej trzust ki  
nie wiel kie go stop nia lub utra ta czę ści na rzą du  6–15

 c)  za bu rze nia czyn no ści wą tro by w stop niu B wg Chil da -Pu gha, za bu rze nia czyn no ści ze wnątrz- i we wnątrz wy dziel ni czej  
trzust ki śred nie go stop nia lub utra ta znacz nej czę ści na rzą du   16–40

 d)  za bu rze nia czyn no ści wą tro by w stop niu C wg Chil da -Pu gha, cięż kie za bu rze nia czyn no ści ze wnątrz-  
i we wnątrz wy dziel ni czej trzust ki  41–60

Uwaga: Prze to kę trzust ko wą oce niać wg  ilo ści wy dzie la nej tre ści, stop nia wy dol no ści ze wną trz wy dziel ni czej oraz 
zmian wtór nych po włok ja my brzusz nej wg poz. 72b –d. Prze to kę żół cio wą oce niać wg ilo ści wy dzie la nej tre ści oraz 
zmian wtór nych po włok brzusz nych wg poz. 72b –d. Zwę że nia dróg żół cio wych orze kać wg czę sto ści na wro tów 
za pa leń dróg żół cio wych oraz zmian wtór nych w wą tro bie wg poz. 72b –d.

 Klasyfikacja Childa‑Pugha – w od nie sie niu do war to ści na leż nych

 Pa ra metr Licz ba punk tów

  1 2 3

 al bu mi na (g/dl) w surowicy >3,5 2,8–3,5 <2,8

 bi li ru bi na (μmol/l) w surowicy <25 25–40 >40

 czas pro trom bi no wy 
 (sekundy po nad nor mę) <4 4–6 >6

 wo do brzu sze brak nie wiel kie nasilone

 na si le nie en ce fa lo pa tii brak I–II° III–IV°

 stopień A – 5–6 pkt, stopień B – 7–9 pkt, stopień C – 10–15 pkt

G. USZKODZENIA NARZĄDÓW MOCZOWO‑PŁCIOWYCH
 73. Uszko dze nie jed nej ner ki lub obu ne rek po wo du ją ce upo śle dze nie ich funk cji – w za leż no ści od stop nia upo śle dze nia funk cji   5–25

 74. Utra ta jed nej ner ki przy dru giej zdro wej i pra wi dło wo dzia ła ją cej  30

 75. Utra ta jed nej ner ki i upo śle dze nie funk cjo no wa nia dru giej ner ki – w za leż no ści od stop nia upo śle dze nia funk cji po zo sta łej ner ki  35–75

 76. Uszko dze nie mo czo wo du po wo du ją ce zwę że nie je go świa tła: 

 a) niepo wo du ją ce za bu rzeń funk cji  1–5

 b) z za bu rze niem funk cji ukła du mo czo we go  6–20

 77.  Uszko dze nie pę che rza – w za leż no ści od stop nia zmniej sze nia je go po jem no ści, za bu rzeń w od da wa niu mo czu,  
prze wle kłych sta nów za pal nych: 

 a)  wy ma ga ją ce le cze nia ope ra cyj ne go, bez za bu rzeń funk cji  3–5

 b)  nie wiel kie go i śred nie go stop nia za bu rze nia funk cji  6–15

 c)  znacz ne go stop nia za bu rze nia funk cji  16–30

 78. Prze to ki gór nych dróg mo czo wych, pę che rza mo czo we go i cew ki mo czo wej utrzy mu ją ce się po le cze niu za bie go wym: 

 a)   upo śle dza ją ce ja kość ży cia (w za leż no ści od moż li wo ści i spo so bu za opa trze nia prze to ki i in nych za bu rzeń wtór nych)  
w stop niu śred nim  10–25

 b)   upo śle dza ją ce ja kość ży cia (w za leż no ści od moż li wo ści i spo so bu za opa trze nia prze to ki i in nych za bu rzeń wtór nych)  
w stop niu znacz nym  26–50
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 79. Zwę że nia cew ki mo czo wej:

 a)  po wo du ją ce trud no ści w od da wa niu mo czu  5–15

 b)  z nie trzy ma niem mo czu lub za le ga niem mo czu  16–40

 c)  z nie trzy ma niem lub za le ga niem mo czu z po wi kła nia mi  41–60

Uwaga: Sto pień za bu rzeń w od da wa niu mo czu po wi nien być po twier dzo ny ba da nia mi uro dy na micz ny mi.

 80. Utra ta cał ko wi ta prą cia  40

 81. Uszko dze nie lub czę ścio wa utra ta prą cia – w za leż no ści od stop nia uszko dze nia i za bu rze nia funk cji  3–35

 82.  Uszko dze nie lub utra ta jed ne go ją dra, jaj ni ka oraz po zo sta łych struk tur ukła du roz rod cze go 
(nieuję tych w po zo sta łych punk tach ta be li) – w za leż no ści od stop nia uszko dze nia i upo śle dze nia funk cji:

 a)  w wie ku do 50. ro ku ży cia  2–20

 b)  w wie ku po 50. ro ku ży cia  1–10

 83. Utra ta obu ją der lub obu jaj ni ków:

 a)  w wie ku do 50. ro ku ży cia   40

 b)  w wie ku po 50. ro ku ży cia   20

 84. Po ura zo wy wod niak ją dra:

 a)  wy le czo ny ope ra cyj nie   2

 b)  w za leż no ści od na si le nia zmian utrzy mu ją cych się po le cze niu ope ra cyj nym  3–10

 85. Utra ta ma ci cy:

 a)  w wie ku do 50 lat   40

 b)  w wie ku po wy żej 50 lat   15

 86. Po ura zo we uszko dze nie kro cza, wor ka mosz no we go, sro mu, po chwy, po ślad ków:

 a)  roz le głe bli zny, ubyt ki, de for ma cje   1–5

 b)  wy pa da nie po chwy, utrzy mu ją ce się po le cze niu za bie go wym   5–10

 c)  wy pa da nie po chwy i ma ci cy, utrzy mu ją ce się po le cze niu za bie go wym   30

 H.  OSTRE ZATRUCIA, NAGŁE DZIAŁANIA CZYNNIKÓW CHEMICZNYCH,  
FIZYCZNYCH I BIOLOGICZNYCH  
(orze cze nie stop nia in wa lidz twa mo że na stą pić nie wcze śniej niż po 6 mie sią cach)

 87. Na głe za tru cia ga za mi oraz sub stan cja mi che micz ny mi – uzna ne za nie szczę śli wy wy pa dek:

 a)   po wo du ją ce trwa łe upo śle dze nie funk cji na rzą dów lub ukła dów w stop niu nie wiel kim lub śred nim,  
któ re nie są oce nia ne w od ręb nych pozycjach od po wied nich dla da ne go na rzą du lub ukła du  1–15

 b)  z trwa łym uszko dze niem ukła du krwio twór cze go  10–25

Uwaga: Trwa łe upo śle dze nie funk cji na rzą dów lub ukła dów w stop niu znacz nym – oce niać wg punk tów od po-
wied nich dla da ne go na rzą du lub ukła du.

 88.  In ne na stęp stwa za truć oraz ogól ne na stęp stwa dzia ła nia czyn ni ków che micz nych, fi zycz nych i bio lo gicz nych 
(po ra że nia prą dem, po ra że nia pio ru nem) w za leż no ści od stop nia uszko dze nia po wo du ją ce trwa łe upo śle dze nie 
funk cji na rzą dów lub ukła dów w stop niu nie wiel kim lub śred nim  1–15

Uwaga: Trwa łe upo śle dze nie funk cji na rzą dów lub ukła dów w stop niu znacz nym – oce niać wg punk tów od po wied-
nich dla da ne go na rzą du lub ukła du. Je śli po twier dzo no, że do za tru cia do szło w wy ni ku nie szczę śli we go wy pad ku 
– uszko dze nie wzro ku i słu chu oce niać wg od po wied nich ta bel do poz. 27a, 32, 42. Miej sco we na stęp stwa dzia ła nia 
czyn ni ków che micz nych, fi zycz nych i bio lo gicz nych oce niać wg pozycji od po wied nich dla da nej oko li cy cia ła.

 I. USZKODZENIA KRĘGOSŁUPA, RDZENIA KRĘGOWEGO I ICH NASTĘPSTWA
 89. Uszko dze nie kost no ‑wię za dło we krę go słu pa szyj ne go po twier dzo ne ba da nia mi do dat ko wy mi (RTG czyn no ścio we, TK, RM):

  a)  z ogra ni cze niem ru cho mo ści do 25%   1–6

  b)  z ogra ni cze niem ru cho mo ści 26–50%   7–14

  c)  z ogra ni cze niem ru cho mo ści 51–75%   15–20

  d)  z ogra ni cze niem ru cho mo ści po nad 75%  21–29

  e)  ze sztyw nie nie w po zy cji zbli żo nej do fi zjo lo gicz nej   30

  f)  ze sztyw nie nie w nie ko rzyst nym usta wie niu gło wy   45

  g)   ob ni że nie wy so ko ści trzo nu o co naj mniej 10% – oce na wg poz. 89a –f, do da jąc w za leż no ści od stop nia znie kształ ce nia   2–10

 h)   nie sta bil no ści (na pod sta wie czyn no ścio wych zdjęć RTG: prze miesz cze nie są sied nich trzo nów i/lub ro ta cję)  
– oce nia się wg poz. 89a –g, zwięk sza jąc sto pień in wa lidz twa o  1–8

  i)   uszko dze nia krę go słu pa po wi kła ne za pa le niem krę gów,  
obec no ścią cia ła ob ce go itp. – oce nia się wg poz. 89a –h, zwięk sza jąc sto pień in wa lidz twa o  5

Uwaga: Przy wy stę po wa niu ob ja wów ko rze nio wych do dat ko wa oce na wg poz. 94. Je że li je dy ną przy czy ną ogra-
ni cze nia ru cho mo ści krę go słu pa szyj ne go jest ze spół bó lo wy ko rze nio wy lub uraz w me cha ni zmie zgię cio wo -od-
gię cio wym („sma gnię cia bi czem”) orze kać wy łącz nie wg po zy cji 94. Łącz ny sto pień po ura zo we go in wa lidz twa 
krę go słu pa szyj ne go nie mo że prze kro czyć  45%. Zakresy ruchomości: zgię cie  50°, pro sto wa nie  60°, ro ta cja 
po 80°, po chy la nie na bo ki po 45°.
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 90.  Uszko dze nia kost no ‑wię za dło we krę go słu pa w od cin ku pier sio wym (Th1–Th10) po twier dzo ne ba da nia mi 
 do dat ko wy mi (RTG, TK, RM): 

 a)  z ogra ni cze niem ru cho mo ści do 50%   1–9

 b)  z ogra ni cze niem ru cho mo ści po wy żej 50%   10–19

 c)  ze sztyw nie nie w po zy cji fi zjo lo gicz nej   20

 d)  ze sztyw nie nie w usta wie niu nie ko rzyst nym   25–30

 e)   ob ni że nie wy so ko ści trzo nu co naj mniej o 10%  
– oce nia się wg poz. 90a –d, zwięk sza jąc sto pień in wa lidz twa w za leż no ści od stop nia znie kształ ce nia o   1–5

 f)   nie sta bil no ści (na pod sta wie czyn no ścio wych zdjęć RTG: prze miesz cze nie są sied nich trzo nów krę gów i/lub ro ta cja)  
– oce nia się wg poz. 90a –e, zwięk sza jąc sto pień in wa lidz twa o   1–7

 g)   uszko dze nia krę go słu pa po wi kła ne za pa le niem krę gów,  
obec no ścią cia ła ob ce go itp. – oce nia się wg poz. 90a –f, zwięk sza jąc sto pień in wa lidz twa o  5 

Uwaga: Przy wy stę po wa niu ob ja wów ko rze nio wych do dat ko wa oce na wg poz. 94. Je że li je dy ną przy czy ną ogra-
ni cze nia ru cho mo ści krę go słu pa jest ze spół bó lo wy ko rze nio wy, orze kać wy łącz nie wg po zy cji 94. Łącz ny sto pień 
po ura zo we go in wa lidz twa krę go słu pa pier sio we go nie mo że prze kro czyć 30%. Za kre sy ru cho mo ści: zgię cie 60°, 
ro ta cja po 30°, test Scho be ra 10–11 cm (od C7 do S1) z te go od ci nek pier sio wy 2–3 cm.

 91.  Uszko dze nia kost no ‑wię za dło we krę go słu pa w od cin ku pier sio wo ‑lę dź wio wym (Th11–L5) po twier dzo ne ba da nia mi  
do dat ko wy mi (RTG, TK, RM):

 a)  z ogra ni cze niem ru cho mo ści do 25%  1–6

 b)  z ogra ni cze niem ru cho mo ści 26–50%  7–14

 c)  z ogra ni cze niem ru cho mo ści po wy żej 50%  15–29

 d)  ze sztyw nie nie w po zy cji zbli żo nej do fi zjo lo gicz nej  30

 e)  ze sztyw nie nie w nie ko rzyst nym usta wie niu tu ło wia  40

 f)   ob ni że nie wy so ko ści trzo nu co naj mniej o 10%  
– oce nia się wg poz. 91a –e, zwięk sza jąc sto pień in wa lidz twa, w za leż no ści od stop nia znie kształ ce nia o  3–12

 g)   nie sta bil no ści (na pod sta wie czyn no ścio wych zdjęć RTG: prze miesz cze nie są sied nich trzo nów krę gów i/lub ro ta cja) 
– oce nia się wg poz. 91a –f zwięk sza jąc sto pień in wa lidz twa o  1–9

 h)   uszko dze nia krę go słu pa po wi kła ne za pa le niem krę gów, obec no ścią cia ła ob ce go itp.  
– oce nia się wg poz. 91a –g, zwięk sza jąc sto pień in wa lidz twa o  5

Uwaga: Przy wy stę po wa niu ob ja wów ko rze nio wych do dat ko wa oce na wg poz. 94. Je że li je dy ną przy czy ną ogra-
ni cze nia ru cho mo ści krę go słu pa jest ze spół bó lo wy ko rze nio wy, orze kać wy łącz nie wg po zy cji 94. Łącz ny sto pień 
po ura zo we go in wa lidz twa krę go słu pa lę dź wio we go nie mo że prze kro czyć 40%. Krę go zmyk rze ko my (zwy rod nie-
nio wy) i praw dzi wy (na tle krę gosz cze li ny) nie jest trak to wa ny ja ko na stęp stwo nie szczę śli we go wy pad ku. Zakresy 
ruchomości: zgię cie 60°, wy prost 25°, po chy la nie na bo ki po 25°, test Scho be ra 10–11 cm (od C7 do S1) z te go 
od ci nek lę dź wio wy 7–8 cm.

 92.  Izo lo wa ne zła ma nie wy rost ków po przecz nych, kol czy stych, ości stych – w za leż no ści od ogra ni cze nia ru cho mo ści  
krę go słu pa oce nia się wg poz. 89–91

 93. Uszko dze nie rdze nia krę go we go:

 a)  za bu rze nia czu cia, ze spo ły bó lo we bez nie do wła dów – w za leż no ści od stop nia za bu rzeń  1–10

 b)   za bu rze nia ze stro ny zwie ra czy i na rzą dów płcio wych bez nie do wła dów, ze spół stoż ka koń co we go  
oraz ob ja wy pi ra mi do we bez nie do wła du – w za leż no ści od stop nia za bu rzeń  5–30

 c)   nie wiel ki nie do wład koń czyn gór nych i/lub dol nych (4° w ska li Lo vet ta lub 2° wg ska li Ash wor tha), ze spół Brown -Se qu ar da  
bę dą cy na stęp stwem uszko dze nia rdze nia w od cin ku szyj nym z nie do wła dem koń czyn (4° w ska li Lo vet ta lub 2° wg ska li Ash wor tha)  
lub uszko dze nie rdze nia w od cin ku pier sio wym z nie do wła dem koń czy ny dol nej (3–4° w ska li Lo vet ta lub 3–2° wg ska li Ash wor tha)  5–30

 d)   śred nie go stop nia nie do wład koń czyn gór nych lub dol nych (3° w ska li Lo vet ta lub 3° wg ska li Ash wor tha), ze spół Brown -Se qu ar da  
bę dą cy na stęp stwem uszko dze nia rdze nia w od cin ku szyj nym z nie do wła dem koń czyn (3° w ska li Lo vet ta lub 3° wg ska li Ash wor tha),  
lub uszko dze nie rdze nia w od cin ku pier sio wym  z nie do wła dem koń czy ny dol nej (0–2° w ska li Lo vet ta lub 5–4° wg ska li Ash wor tha)   31–60

 e)   głę bo ki nie do wład koń czyn gór nych lub dol nych (2° w ska li Lo vet ta lub 4° wg ska li Ash wor tha), nie do wład czte ro koń czy no wy  
(3° w ska li Lo vet ta lub 3° wg ska li Ash wor tha), ze spół Brown -Se qu ar da bę dą cy na stęp stwem po ło wi cze go uszko dze nia rdze nia  
z nie do wła dem koń czyn (2° w ska li Lo vet ta lub 4° wg ska li Ash wor tha)  61–90

 f)   po ra że nie koń czyn gór nych i/lub dol nych (0–1° w ska li Lo vet ta lub 5° wg ska li Ash wor tha), głę bo ki nie do wład czte ro koń czy no wy  
(2° w ska li Lo vet ta lub 4° wg ska li Ash wor tha), ze spół Brown -Se qu ar da bę dą cy na stęp stwem po ło wi cze go uszko dze nia rdze nia  
z po ra że niem koń czyn (0–1° w ska li Lo vet ta lub 5° wg ska li Ash wor tha)  100

 94. Ura zo we ze spo ły ko rze nio we (bó lo we, ru cho we, czu cio we lub mie szane) – w za leż no ści od stop nia:

 a)  szyj ne bó lo we   1–4

 b)  szyj ne bez nie do wła dów – ból, za bu rze nia czu cia, osła bie nie lub brak od ru chów   5–15

 c)  szyj ne z obec no ścią nie do wła dów – w za leż no ści od stop nia nie do wła du i za ni ków mię śnio wych (co naj mniej 2 cm)   5–30

 d)  pier sio we   1–10

 e)  lę dź wio wo -krzy żo we bó lo we   1–4

 f)  lę dź wio wo -krzy żo we bez nie do wła dów – ból, za bu rze nia czu cia, osła bie nie lub brak od ru chów   5–15

 g)  lę dź wio wo-krzy żo we z obec no ścią nie do wła dów – w za leż no ści od stop nia nie do wła du i za ni ków mię śnio wych (co naj mniej 2 cm)   5–30

 h)  gu zicz ne  1–5

Uwaga: Za bu rze nia stwier dza ne w  poz.  94a –h mu szą mieć po twier dze nie w  obiek tyw nej do ku men ta cji 
me dycz nej z dia gno sty ki i  le cze nia na stępstw zda rze nia. Ze spół bó lo wy po ura zie w me cha ni zmie zgię cio wo-
-od gię cio wym („sma gnię cia bi czem”) – orze kać wg po z. 94a lub 94b.

 Pro cent trwa łe go uszczerb ku lub
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 J. USZKODZENIA MIEDNICY
 95.  Utrwa lo ne ro zej ście spo je nia ło no we go i/lub zwich nię cie sta wu krzy żo wo ‑bio dro we go  

– w za leż no ści od stop nia prze miesz cze nia i za bu rzeń cho du:

 a)  utrwa lo ne ro zej ście spo je nia ło no we go, bez do le gli wo ści ze stro ny sta wów krzy żo wo -bio dro wych, bez za bu rzeń cho du  1–4

 b)  utrwa lo ne ro zej ście spo je nia ło no we go z do le gli wo ścia mi ze stro ny sta wów krzy żo wo -bio dro wych, z za bu rze nia mi cho du  5–15

 c)   utrwa lo ne zwich nię cie sta wu krzy żo wo -bio dro we go nie wiel kie go stop nia, niewy ma ga ją ce le cze nia ope ra cyj ne go,  
w za leż no ści od stop nia za bu rzeń cho du  2–9

 d)   utrwa lo ne zwich nię cie sta wu krzy żo wo -bio dro we go znacz ne go stop nia, le czo ne ope ra cyj nie – w za leż no ści od stop nia  
za bu rzeń cho du  10–30

Uwaga:  Je że li ro zej ściu spo je nia ło no we go to wa rzy szy zła ma nie ko ści mied ni cy, oce niać wg poz. 96 lub 98.

 96. Zła ma nie mied ni cy z prze rwa niem ob rę czy bio dro wej, jed no ‑ lub wie lo miej sco we  
  – w za leż no ści od znie kształ ce nia i upo śle dze nia cho du:

 a)  w od cin ku przed nim jed no stron ne (kość ło no wa, kość ło no wa i kul szo wa)   1–10

 b)  w od cin ku przed nim obu stron nie   5–15

 c)  w od cin ku przed nim i tyl nym (typ Mal ga igne’a)   10–30

 d)  w od cin ku przed nim i tyl nym obu stron nie   20–40

Uwaga: Zła ma nia sta bil ne ko ści mied ni cy, zła ma nia awul syj ne – oce niać wg poz. 98.

 97.  Zła ma nie pa new ki sta wu bio dro we go, z cen tral nym lub bez cen tral ne go zwich nię cia sta wu  
– w za leż no ści od upo śle dze nia funk cji sta wu oceniać wg poz. 143  

Uwaga: Uraz sta wu bio dro we go wy go jo ny sztucz nym sta wem – oce niać wg poz. 145.

 98. Izo lo wa ne zła ma nia ko ści mied ni cy i ko ści krzy żo wej bez prze rwa nia ob rę czy koń czy ny dol nej:

 a)   jed no miej sco we zła ma nie ko ści mied ni cy (np. zła ma nie jed nej ga łę zi ko ści ło no wej lub kul szo wej), ko ści krzy żo wej  
– bez istot ne go znie kształ ce nia i z nie wiel ki mi za bu rze nia mi funk cji  1–3

 b)   jed no miej sco we zła ma nie ko ści mied ni cy (np. zła ma nie jed nej ga łę zi ko ści ło no wej lub kul szo wej), ko ści krzy żo wej  
– ze znie kształ ce niem i za bu rze nia mi funk cji  4–8

 c)   mno gie zła ma nia ko ści mied ni cy i/lub ko ści krzy żo wej – bez istot ne go znie kształ ce nia i z nie wiel ki mi  
za bu rze nia mi funk cji  2–7

 d)  mno gie zła ma nia ko ści mied ni cy i/lub ko ści krzy żo wej ze znie kształ ce niem i z za bu rze nia mi funk cji  5–15

Uwaga: To wa rzy szą ce zła ma niom uszko dze nia na rzą dów mied ni cy i ob ja wy neu ro lo gicz ne oce nia się do dat ko wo 
wg po zy cji do ty czą cych od po wied nich uszkodzeń na rzą dów mied ni cy lub uszko dzeń neu ro lo gicz nych.

K. USZKODZENIA KOŃCZYNY GÓRNEJ
 ŁOPATKA  Pra wa (do mi nu ją ca) Le wa

 99. Zła ma nie ło pat ki:

 a)  wy go jo ne zła ma nie ło pat ki z nie znacz nym prze miesz cze niem i nie wiel ki mi za bu rze nia mi funk cji koń czy ny 1–5 1–3

 b)   wy go jo ne zła ma nie ło pat ki z wy raź nym prze miesz cze niem i nie wiel kim upo śle dze niem funk cji koń czy ny  
– z ogra ni cze niem ru cho mo ści do 30% 6–12 4–9

 c)   wy go jo ne zła ma nie ło pat ki z wy raź nym prze miesz cze niem i śred nim upo śle dze niem funk cji koń czy ny  
– z ogra ni cze niem ru cho mo ści w za kre sie 31–50% 13–20 10–15

 d)   wy go jo ne zła ma nie ło pat ki z wy raź nym prze miesz cze niem i znacz nym upo śle dze niem funk cji koń czy ny  
– z ogra ni cze niem ru cho mo ści po wy żej 50%  21–40 16–30

Uwaga: Nor my po zy cji 99 uwzględ nia ją rów nież ewen tu al ne po wi kła nia neu ro lo gicz ne.

 OBOJCZYK Pra wy (do mi nu ją cy)  Le wy

 100.  Stan po wa dli wym wy go je niu zła ma nia oboj czy ka w za leż no ści od stop nia znie kształ ce nia  
i ogra ni cze nia ru cho mo ści:

 a) nie wiel kie go stop nia de for ma cja z ogra ni cze niem ru cho mo ści sta wu ra mien no -ło pat ko we go do 20% 1–8 1–6

 b)  de for ma cja z wy raź nym ogra ni cze niem ru cho mo ści sta wu ra mien no -ło pat ko we go po wy żej 20% 9–20 7–15

 101. Staw rze ko my oboj czy ka – w za leż no ści od znie kształ ceń, prze miesz czeń, upo śle dze nia funk cji koń czy ny: 

 a)  zmia ny wtór ne z ogra ni cze niem ru cho mo ści w sta wie ra mien no -ło pat ko wym do 20% 10–14 8–12

 b)  zmia ny wtór ne z ogra ni cze niem ru cho mo ści w sta wie ra mien no -ło pat ko wym po wy żej 20%  15–25 13–20

Uwaga:  W przy pad ku zła ma nia oboj czy ka po wi kła ne go sta wem rze ko mym orze kać wy łącz nie z poz. 101.

 102.  Zwich nię cie, pod wich nię cie sta wu oboj czy ko wo ‑bar ko we go lub oboj czy ko wo ‑most ko we go – w za leż no ści  
od ogra ni cze nia ru chów, stop nia znie kształ ce nia i upo śle dze nia funk cji:

 a)  brak lub nie wiel ka de for ma cja i ogra ni cze nie ru cho mo ści do 10% (Iº)  1–5 1–3

 b)  wy raź na de for ma cja i ogra ni cze nie ru cho mo ści do 20% (IIº, IIº/IIIº)  6–10 4–8

 c)  wy raź na de for ma cja i ogra ni cze nie ru cho mo ści po wy żej 20% (IIº/IIIº, IIIº) 11–25 9–20

Uwaga: W przy pad ku gdy de fi cyt funk cji koń czy ny gór nej wy ni ka z na kła da nia się skut ków zła ma nia oboj czy ka oraz 
uszko dzeń neu ro lo gicz nych, de fi cyt funk cji koń czy ny oce niać je dy nie wg po zy cji 181. W przy pad ku niena kła da nia 
się de fi cy tów oce niać do dat ko wo wg po zy cji 181. 

 103.  Uszko dze nia oboj czy ka po wi kła ne prze wle kłym za pa le niem ko ści – oce nia się wg poz. 100–102,  
zwięk sza jąc sto pień trwa łe go uszczerb ku lub poważnego trwałego uszczerbku o  5 5
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 BARK – STAW RAMIENNO‑ŁOPATKOWY Pra wy (do mi nu ją cy)  Le wy

 104.  Uszko dze nia sta wu ło pat ko wo ‑ra mien ne go (zwich nię cia, zła ma nia – gło wy, na sa dy bliż szej ko ści ra mien nej,  
skrę ce nia) oraz uszko dze nia po zo sta łych struk tur bar ku – w za leż no ści od ubyt ków tka nek, ograni cze nia  
ru chów, za ni ków mię śni, prze miesz czeń i znie kształ ceń zła ma nej gło wy ko ści ra mien nej itp.:

 a)  nie wiel kie zmia ny z ogra ni cze niem ru cho mo ści do 30% 1–11 1–7

 b)  śred nie zmia ny z ogra ni cze niem ru cho mo ści w za kre sie 31–50% 12–19 8–14

 c)  znacz ne zmia ny z ogra ni cze niem ru cho mo ści po wy żej 50% 20–35 15–30

Uwaga: Uszko dze nie sta wu ra mien no -ło pat ko we go wy go jo ne pro te zą, na le ży oce niać wg poz.  104, nie mniej 
niż 10%.

 105.  Za sta rza łe nie od pro wa dzal ne zwich nię cie sta wu ło pat ko wo ‑ra mien ne go – w za leż ności od za kre su ru chów  
i usta wie nia koń czy ny 20–35 15–30

 106. Na wy ko we zwich nię cie sta wu ra mien no ‑ło pat ko we go po twier dzo ne do ku men ta cją le kar ską i ra dio lo gicz ną 5–25  5–20

Uwaga: Ko lej nych epi zo dów na wy ko we go zwich nię cia nie na le ży trak to wać ja ko ko lej ne go nie szczę śli we go 
wy pad ku, lecz ja ko sku tek ostat nie go ura zo we go zwich nię cia sta wu ło pat ko wo -ra mien ne go. Przy orze ka niu wg 
poz. 106 na le ży ze brać szcze gó ło wy wy wiad w kie run ku prze by tych wcze śniej ura zo wych zwich nięć w sta wie oraz 
za po znać się z do dat ko wą do ku men ta cją me dycz ną – w ce lu usta le nia da ty ostat nie go zwich nię cia ura zo we go oraz 
da ty pierw sze go zwich nię cia na wy ko we go. Ko niecz na ana li za do ku men ta cji me dycz nej i wy pad ko wej wraz z ana li-
zą me cha ni zmu ura zu ce lem iden ty fi ka cji przed mio to we go zda rze nia ja ko nie szczę śli we go wy pad ku.

 107.  Staw wiot ki, ce po wy w na stęp stwie po ura zo wych ubyt ków ko ści – w za leż no ści od za bu rzeń funk cji 25–40 20–35

Uwaga: Staw wiot ki z po wo du po ra żeń – oce nia się wg norm neu ro lo gicznych.

 108. Ze sztyw nie nie sta wu bar ko we go (cał ko wi ty brak ru cho mo ści w sta wie ra mien no ‑ło pat ko wym):

 a)  w usta wie niu czyn no ścio wo ko rzyst nym – w za leż no ści od usta wie nia i funk cji 20–35  15–30

 b)  w usta wie niu czyn no ścio wo nie ko rzyst nym 40 35

 109. Bli zno wa ty przy kurcz sta wu bar ko we go – w za leż no ści od za bu rzeń czynno ści sta wu orzekać wg poz. 104 lub 108  

 110.  Uszko dze nie bar ku po wi kła ne prze wle kłym za pa le niem ko ści, prze to ka mi itp. – oce nia się wg poz. 104–109,  
zwięk sza jąc sto pień trwałego uszczerbku lub poważnego trwałego uszczerbku o 5 5

Uwaga: W przy pad ku gdy de fi cyt funk cji koń czy ny gór nej wy nika z na kła dania się skut ków uszko dzeń bar ku oraz 
uszko dzeń neu ro lo gicz nych, de fi cyt funk cji koń czy ny oce niać je dy nie wg po zy cji 181. W przy pad ku niena kła da nia 
się de fi cy tów oce niać do dat ko wo wg po zy cji 181. 

 111. Utra ta koń czy ny w sta wie ra mien no ‑ło pat ko wym 70 65

 112. Utra ta koń czy ny wraz z ło pat ką 75 70

 Zakresy ruchomości stawu ramienno‑łopatkowego

  zgię cie 0–180°, wy prost 0–60°, od wo dze nie 0–90°, uno sze nie 90–180° (nie kie dy od wo dze nie i uno sze nie  
okre śla ne jest jed nym ter mi nem – od wo dze nie, i wte dy za kres ru chu wy no si 0–180°), przy wo dze nie 0–50°,  
ro ta cja ze wnętrz na 0–70°, ro ta cja we wnętrz na 0–100° (po zy cja funk cjo nal na, swo bod na – 20–40° zgię cia,  
20–50° od wie dze nia i 30–50° ro ta cji we wnętrz nej)

 RAMIĘ  Pra we (do mi nu ją ce)  Le we

 113.  Zła ma nie trzo nu ko ści ra mien nej – w za leż no ści od prze miesz czeń, ograni czeń ru chu w sta wie  
ra mien no ‑ło pat ko wym i łok cio wym:

 a)   upo śle dze nie funk cji koń czy ny z ogra ni cze niem ru cho mo ści w sta wie ra mien no -ło pat ko wym  
lub łok cio wym do 30%  1–15 1–10

 b)   upo śle dze nie funk cji koń czy ny z ogra ni cze niem ru cho mo ści w sta wie ra mien no -ło pat ko wym  
lub łok cio wym po wy żej 30%  16–30 11-25

 c)   zła ma nia po wi kła ne prze wle kłym za pa le niem ko ści, bra kiem zro stu, sta wem rze ko mym itp.  
– oce nia się wg poz. 113a lub b, zwięk sza jąc sto pień in wa lidz twa w za leż no ści od za bu rzeń funk cji o  5–15 5–15

 114.  Uszko dze nia mię śni, uszko dze nia ścię gien i ich przy cze pów – w za leż no ści od zmian wtór nych i upo śle dze nia funk cji:

 a) zmia ny nie wiel kie  1–5 1–4

 b) zmia ny śred nie  6–12 5–9

 c) zmia ny du że  13–20 10–15

Uwaga: We dług tej po zy cji orze kać je dy nie uszko dze nia bez zła mań ko ści. W przy pad ku współ ist nie nia zła mań ko ści 
orze kać wg poz. 113.

 115.  Utra ta koń czy ny w ob rę bie ra mie nia:

 a) z za cho wa niem tyl ko 1/3 bliż szej ko ści ra mien nej  70 65

 b) przy dłuż szych ki ku tach  65 60

 116.  Trwa łe prze pu kli ny mię śnio we ra mie nia oceniać wg poz. 114a 

 STAW ŁOKCIOWY  Pra wy (do mi nu ją cy)  Le wy

 117.   Zła ma nia w ob rę bie łok cia (na sa da dal sza ko ści ra mien nej, na sa da bliż sza ko ści pro mie nio wej i łok cio wej)  
– w za leż no ści od za bu rzeń osi, ograni cze nia ru chów w sta wie łok cio wym oraz in nych zmian wtór nych:

 a) nie wiel kie zmia ny z ogra ni cze niem ru cho mo ści do 20%  1–5 1–4

 b) śred nie zmia ny z ogra ni cze niem ru cho mo ści w za kre sie 21–50% 6–15 5–10

 c) du że zmia ny z ogra ni cze niem ru cho mo ści po wy żej 50% 16–30 11–25

 118.  Ze sztyw nie nie sta wu łok cio we go:

 a)  w zgię ciu zbli żo nym do ką ta pro ste go i z za cho wa ny mi ru cha mi ob roto wy mi przed ra mie nia 25 20

 Pro cent trwa łe go uszczerb ku lub
 poważnego trwałego uszczerbku
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 b)  w zgię ciu zbli żo nym do ką ta pro ste go i w za leż no ści od ogra ni cze nia za kre su ru chów ob ro to wych przed ra mie nia 26–30 21–25

 c)  w usta wie niu wy prost nym lub zbli żo nym (do 20°) 45 40

 d)  w in nych nie ko rzyst nych usta wie niach – w za leż no ści od przy dat no ści czyn no ścio wej koń czy ny 30–45 25–40

 119.   Uszko dze nia łok cia – zwich nię cia, skrę ce nia, uszko dze nia tka nek mięk kich – w za leż no ści od ograni cze nia  
ru chów, za ni ków mię śni, prze miesz czeń, znie kształ ceń oraz in nych zmian wtór nych:

 a)  nie wiel kie zmia ny z ogra ni cze niem ru cho mo ści do 20% 1–5 1–4

 b)  śred nie zmia ny z ogra ni cze niem ru cho mo ści w za kre sie 21–50% 6–15 5–10

 c)  du że zmia ny z ogra ni cze niem ru cho mo ści po wy żej 50% 16–30 11–25

Uwaga: We dług tej po zy cji orze kać je dy nie uszko dze nia bez zła mań ko ści. W przy pad ku współ ist nie nia zła mań ko ści 
orze kać wg poz. 117.

 120.  Ce po wy staw łok cio wy, utrwa lo ny mi mo le cze nia – w za leż no ści od stop nia wiot ko ści i sta nu mięśni 15–30 10–25

 121.   Uszko dze nia sta wu łok cio we go po wi kła ne prze wle kłym sta nem za pal nym, prze to ka mi itp. – oce nia się wg po zy cji 117–120,  
zwięk sza jąc sto pień sta łe go lub dłu go trwa łe go trwałego uszczerbku lub poważnego trwałego uszczerbku na zdro wiu o 5 5

Uwaga: Funk cjo nal ny peł ny wy prost sta wu łok cio we go  0°, peł ne zgię cie  140°, su pi na cja i  pro na cja  0–80° 
(po zy cja funk cjo nal na – 80° zgię cia)

 PRZEDRAMIĘ  Pra we (do mi nu ją ce)  Le we

 122.   Zła ma nia w ob rę bie dal szych na sad jed nej lub obu ko ści przed ra mie nia, po wo du ją ce ogra ni cze nia  
ru cho mo ści nad garst ka i znie kształ ce nia – w za leż no ści od stop nia za bu rzeń funk cji:

 a)  nie wiel kie zmia ny z ogra ni cze niem ru cho mo ści do 30% 1–6 1–5

 b)  śred nie zmia ny z ogra ni cze niem ru cho mo ści w za kre sie 31–60% 7–15 6–10

 c)  du że zmia ny z ogra ni cze niem ru cho mo ści po wy żej 60% 16–25 11–20

 d)  usztyw nie nie prze gu bu dło ni w po ło że niu ko rzyst nym (wy prost i pro na cja) 15–20 10–15

 e)  usztyw nie nie prze gu bu dło ni w po ło że niu nie ko rzyst nym 20–30 15–25

 123.  Zła ma nia trzo nów jed nej lub obu ko ści przed ra mie nia – w za leż no ści od znie kształ ceń i za bu rzeń czyn no ścio wych:

 a)  nie wiel kie zmia ny 1–6 1–5

 b)  śred nie zmia ny 7–15 6–10

 c)  du że zmia ny, zmia ny wtór ne i in ne 16–30 11–25

 124.   Izo lo wa ne uszko dze nie czę ści mięk kich przed ra mie nia, skó ry, mię śni, ścię gien, naczyń – w za leż no ści od roz mia rów,  
uszko dze nia i upo śle dze nia funk cji, zmian wtór nych (tro ficz ne, krą że nio we, bli zny i in ne):

 a)  nie wiel kie zmia ny 1–5 1–4

 b)  śred nie zmia ny 6–10 5–8

 c)  znacz ne zmia ny 11–20 9–15

Uwaga: We dług tej po zy cji orze kać je dy nie uszko dze nia bez zła mań ko ści. W przy pad ku współ ist nie nia zła mań ko ści 
orze kać wg poz. 122, 123, 125, 126.

 125.   Staw rze ko my ko ści łok cio wej lub pro mie nio wej  
– w za leż no ści od zniekształ ceń, ubyt ków ko ści, upo śle dze nia funk cji i in nych zmian wtór nych:

 a)  śred nie go stop nia 10–20 10–15

 b) du że go stop nia 21–35 16–30

Uwaga: W przy pad ku zła ma nia jed nej ko ści przed ra mie nia po wi kła nej sta wem rze ko mym orze kać wy łącz nie 
z poz. 125.

 126.  Brak zro stu, staw rze ko my obu ko ści przed ra mie nia  
– w za leż no ści od znie kształ ceń, ubyt ków ko ści, upo śle dze nia funk cji, zmian wtórnych:

 a)  śred nie go stop nia 10–25 10–20

 b)  du że go stop nia 26–40 21–35

Uwaga: W przy pad ku zła ma nia obu ko ści przed ra mie nia po wi kła nych sta wem rze ko mym orze kać wy łącz nie z poz. 126.

 127.  Uszko dze nie przed ra mie nia po wi kła ne prze wle kłym za pa le niem ko ści, prze to ka mi, ubyt kiem tkan ki kost nej  
– oce nia się wg poz. 122–126, zwięk sza jąc sto pień trwałe go uszczerb ku lub poważnego trwałego uszczerbku o 5 5

 128. Utra ta koń czy ny w ob rę bie przed ra mie nia – w za leż no ści od cha rak te ru ki ku ta i je go przy dat no ści do opro te zo wa nia 55–60 50–55

 129. Utra ta przed ra mie nia w oko li cy nad garst ka 55 50

 Zakresy ruchomości przedramienia

 na wra ca nie 0–80°, od wra ca nie 0–80° (po zy cja funk cjo nal na, swo bod na – 20° na wró ce nia)

 NADGARSTEK  Pra wy (do mi nu ją cy)  Le wy

 130.   Uszko dze nia nad garst ka: skrę ce nia, zwich nię cia, zła ma nia – w za leż ności od blizn, ubyt ków,  
znie kształ ceń, nie sta bil no ści, upo śle dze nia funkcji, zmian tro ficz nych i in nych zmian wtór nych:

 a)  nie wiel kie zmia ny z ogra ni cze niem ru cho mo ści do 30% 1–6 1–5

 b)  śred nie zmia ny z ogra ni cze niem ru cho mo ści w za kre sie 31–60%  7–15 6–10

 c)  du że zmia ny z ogra ni cze niem ru cho mo ści po wy żej 60% 16–25 11–20

 131.  Cał ko wi te ze sztyw nie nie w ob rę bie nad garst ka:

 a)  w usta wie niu czyn no ścio wo ko rzyst nym – w za leż no ści od stop nia upo śle dze nia funk cji rę ki i pal ców 15–20 10–15

 b)  w usta wie niu czyn no ścio wo nie ko rzyst nym – w za leż no ści od stop nia upo śle dze nia funk cji rę ki i pal ców 21–30 16–25

 Pro cent trwa łe go uszczerb ku lub
 poważnego trwałego uszczerbku
  Pra wy (do mi nu ją cy)  Le wy
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 132.   Uszko dze nie nad garst ka po wi kła ne trwa ły mi zmia na mi troficz ny mi, prze wle kłym rop nym za pa le niem  
ko ści nad garst ka, prze to kami – oce nia się wg poz. 130–131, zwięk szając sto pień trwa łe go uszczerb ku  
lub poważnego trwałego uszczerbku o 5 5

 133.  Utra ta rę ki na po zio mie nad garst ka 55 50

 Zakresy ruchomości nadgarstka

  zgię cie dło nio we 60° (czyn ne), 80° (bier ne); zgię cie grzbie to we 60° (czyn ne), 80° (bier ne); od chy le nie  
pro mie nio we 20°, od chy le nie łok cio we 30°, (po zy cja funk cjo nal na – od 10° zgię cia dło nio we go do 10°  
zgię cia grzbie to we go i od 0° do 10° od chy le nia łok cio we go).

 ŚRÓDRĘCZE  Pra we Le we

 134.  Uszko dze nie śród rę cza: ko ści, czę ści mięk kich – w za leż no ści od ubyt ków, znie kształ ceń oraz upo śle dze nia  
funk cji rę ki, pal ców i in nych zmian wtór nych:

 a) I kość śród rę cza (w za leż no ści od funk cji kciu ka):

  – z ogra ni cze niem ru cho mo ści kciu ka do 30% 1–6 1–5

  – z ogra ni cze niem ru cho mo ści w za kre sie 31–60% 7–12 6–9

  – z ogra ni cze niem ru cho mo ści po wy żej 60% 13–20 10–15

 b) II kość śród rę cza (w za leż no ści od ru cho mo ści pal ca wska zu ją ce go):

  – z ogra ni cze niem ru cho mo ści do 30% 1–5 1–3

  – z ogra ni cze niem ru cho mo ści w za kre sie 31–60% 6–9 4–6

  – z ogra ni cze niem po wy żej 60% 10–15 7–10

 c) III kość śród rę cza (w za leż no ści od ru cho mo ści pal ca III i in nych zmian wtór nych):

  – z ogra ni cze niem ru cho mo ści w za kre sie 20–50% 1–2 1

  – z ogra ni cze niem ru cho mo ści po wy żej 50% 3–5 2–4

 d)  IV, V kość śród rę cza (w za leż no ści od ru cho mo ści od po wied nich pal ców i in nych zmian wtór nych)  
– oce na osob na dla każ dej ko ści śród rę cza:

  – z ogra ni cze niem ru cho mo ści w za kre sie 20–50% 1–2 1

  – z ogra ni cze niem ru cho mo ści po wy żej 50% 3–4  2

 KCIUK  Pra wy (do mi nu ją cy)  Le wy

 135.   Utra ta w za kre sie kciu ka – w za leż no ści od roz mia ru ubyt ku, ja ko ści ki ku ta, znie kształ ceń,  
ogra ni cze nia ru cho mo ści pal ca oraz upo śle dze nia funk cji rę ki i in nych zmian wtór nych:

 a)  czę ścio wa lub cał ko wi ta utra ta opusz ki 1–4 1–2

 b)  czę ścio wa lub cał ko wi ta utra ta pa licz ka pa znok cio we go – w za leż no ści od zmian wtór nych 5–10 3–6

 c)   utra ta pa licz ka pa znok cio we go i pa licz ka pod staw ne go (do 2/3 dłu go ści pa licz ka pod staw ne go)  
– w za leż no ści od zmian wtór nych 11–15 7–10

 d)   utra ta pa licz ka pa znok cio we go i pa licz ka pod staw ne go po ni żej 2/3 dłu go ści lub utra ta obu pa licz ków  
bez ko ści śród rę cza 16–20 11–15

 e)  utra ta obu pa licz ków z ko ścią śród rę cza 20–25 15–20

 136.   In ne uszko dze nia kciu ka (zła ma nia, zwich nię cia, uszko dze nia tka nek mięk kich)  
– w za leż no ści od upo śle dze nia ru cho mo ści kciu ka oraz funk cji rę ki i zmian wtór nych:

 a)  nie wiel kie zmia ny z ogra ni cze niem ru cho mo ści do 25% 1–5 1–3

 b)  śred nie zmia ny z ogra ni cze niem ru cho mo ści w za kre sie 26–50% 6–10 4–8

 c)  znacz ne zmia ny z ogra ni cze niem ru cho mo ści w za kre sie 51–75% 11–15 9–12

 d)  bar dzo du że zmia ny z ogra ni cze niem ru cho mo ści po wy żej 75% 16–20 13–15

 e)  roz le głe zmia ny pal ca i rę ki, gra ni czą ce z funk cjo nal ną utra tą pal ca wraz z pierw szą ko ścią śród rę cza 20–25 15–20

Uwaga: Przy oce nie stop nia za bu rzeń czyn no ści kciu ka bie rze się pod uwa gę przede wszyst kim zdol ność od wo dze-
nia, prze ciw sta wia nia i chwy tu.

 Zakresy ruchomości kciuka

 staw śród ręcz no -pa licz ko wy 0–60° (po zy cja funk cjo nal na – 20° zgię cia)

 staw mię dzy pa licz ko wy 0–80° (po zy cja funk cjo nal na – 20° zgię cia)

 od wo dze nie 0–50°

  przy wo dze nie – mak sy mal na od le głość mię dzy kre są zgię cio wą sta wu mię dzy pa licz ko we go kciu ka a kre są zgię cio wą 
sta wu śród ręcz no -pa licz ko we go pal ca V – peł ny za kres ru chu – 0 cm, brak ru chu – 8 cm

  opo zy cja (prze ciw sta wia nie) – mak sy mal na od le głość mię dzy kre są zgię cio wą sta wu mię dzy pa licz ko we go kciu ka  
a kre są zgię cio wą sta wów śród ręcz no -pa licz ko wych na wy so ko ści III sta wu śród ręcz no -pa licz ko we go – peł ny za kres  
ru chu – 8 cm, brak ru chu – 0 cm

 PALEC WSKAZUJĄCY  Pra wy (do mi nu ją cy) Le wy

 137.   Utra ta w ob rę bie wska zi cie la  
– w za leż no ści od znie kształ ceń, jako ści ki ku ta, ogra ni cze nia ru chów wska zi cie la, upo śle dze nia funk cji rę ki:

 a)  utra ta czę ścio wa opusz ki 1–2 1

 b)  utra ta pa licz ka pa znok cio we go 3–5 2–3

 c)  utra ta pa licz ka pa znok cio we go z czę ścią pa licz ka środ ko we go 6–9 4–7

 d)  utra ta pa licz ka środ ko we go 10 8

 Pro cent trwa łe go uszczerb ku lub
 poważnego trwałego uszczerbku
  Pra wy (do mi nu ją cy)  Le wy
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 e)  utra ta trzech pa licz ków 15 10

 f)  utra ta wska zi cie la z ko ścią śród rę cza 15–20 10–15

 138.   Wszel kie in ne uszko dze nia w ob rę bie wska zi cie la (zła ma nia, zwich nię cia, uszko dze nia czę ści mięk kich)  
– w za leż no ści od znie kształ ceń, za bu rzeń czu cia, ogra ni cze nia ru chów pal ca, upo śle dze nia funk cji rę ki,  
przy kur czów sta wów, ze sztyw nień, zmian troficz nych i in nych zmian wtór nych – w za leż no ści od stop nia:

 a)  nie wiel kie zmia ny z ogra ni cze niem ru cho mo ści do 20% 1–3 1–2

 b)  zmia ny śred nie go stop nia z ogra ni cze niem ru cho mo ści w za kre sie 21–40% 4–6 3–4

 c)  zmia ny du że go stop nia z ogra ni cze niem ru cho mo ści w za kre sie 41–70% 7–11 5–7

 d)  zmia ny znacz ne go stop nia z ogra ni cze niem ru cho mo ści po wy żej 70% 12–15 8–10

 e)  roz le głe zmia ny pal ca i rę ki, gra ni czą ce z funk cjo nal ną utra tą pal ca wraz z ko ścią śród rę cza 15–20 10–15

 PALCE TRZECI, CZWARTY I PIĄTY  Pra wy (do mi nu ją cy) Le wy

 139.  Pa lce III, IV i V – w za leż no ści od po zio mu utra ty:

 a)  pa lec III – utra ta pa licz ka pa znok cio we go 3 2

 b)  pa lec III – utra ta dwóch pa licz ków  7 5

 c)  pa lec III – utra ta trzech pa licz ków  10 8

 d)  pa lce IV i VI – utra ta pa licz ka pa znok cio we go  2 1

 e)  pa lce IV i V – utra ta dwóch pa licz ków  4 2

 f)  pa lce IV i V – utra ta trzech pa licz ków  7 3

 140.  Utra ta pal ców III, IV lub V z ko ścią śród rę cza:

 a)  pa lec III  10–12 8–10

 b)  pa lce IV i V 7–9 3–5

 c)  utra ty mno gie:

  – jed no cze sna am pu ta cja kciu ka i pal ca wska zu ją ce go 35 25

  – cał ko wi ta stra ta kciu ka i pal ca in ne go niż wska zu ją cy 25 20

  – cał ko wi ta stra ta dwóch pal ców in nych niż kciuk i pa lec wska zu ją cy 12 8

  – cał ko wi ta stra ta trzech pal ców in nych niż kciuk i pa lec wska zu ją cy 20 15

  – cał ko wi ta stra ta czte rech pal ców łącz nie z kciu kiem 45 40

  – cał ko wi ta stra ta czte rech pal ców in nych niż kciuk 40 35

 141.   Wszel kie in ne uszko dze nia w ob rę bie pal ców III, IV lub V – zła ma nia, zwich nię cia, uszko dze nia czę ści  
mięk kich – w za leż no ści od znie kształ ceń, za bu rzeń czu cia, ogra ni cze nia ru chów pal ca, przy kur czów  
sta wów, ze sztyw nień, zmian tro ficz nych i in nych zmian wtór nych – za każ dy pa lec w za leż no ści od stopnia:

 a)  pa lec III:

  – ogra ni cze nie ru cho mo ści do 50% bez zmian wtór nych 1–2 1–2

  – ogra ni cze nie ru cho mo ści po wy żej 50% bez zmian wtór nych 3–5 3–4

  – ogra ni cze nie ru cho mo ści do 50% ze zmia na mi wtór ny mi 1–5 1–4

  – ogra ni cze nie ru cho mo ści po wy żej 50% ze zmia na mi wtór ny mi 6–10 5–8

 b)  pa lce IV i V:

  – ogra ni cze nie ru cho mo ści do 50% bez zmian wtór nych 1–2 1

  – ogra ni cze nie ru cho mo ści po wy żej 50% bez zmian wtór nych 3–4 2

  – ogra ni cze nie ru cho mo ści do 50% ze zmia na mi wtór ny mi 1–4 1–2

  – ogra ni cze nie ru cho mo ści po wy żej 50% ze zmia na mi wtór ny mi 5–8 3–4

Uwaga: Łącz ny sto pień po ura zo we go in wa lidz twa rę ki nie mo że prze kro czyć: 55% – pra wej i 50% – le wej. Przy 
uszko dze niach obej mu ją cych więk szą licz bę pal ców glo bal na oce na mu si być niż sza niż łącz na cał ko wi ta utra ta tych 
pal ców i od po wia dać stop nio wi uży tecz no ści rę ki. Nie któ re przy kła dy po da no po wy żej w poz. 140c.

 Zakresy ruchomości – palce II–V: 

 staw śród ręcz no -pa licz ko wy 0–90° (po zy cja funk cjo nal na – 30° zgię cia)

 staw mię dzy pa licz ko wy bliż szy 0–100° (po zy cja funk cjo nal na – 40° zgię cia)

 staw mię dzy pa licz ko wy dal szy 0–70° (po zy cja funk cjo nal na – 20° zgię cia)

 Pro cent trwa łe go uszczerb ku lub
 L. USZKODZENIA KOŃCZYNY DOLNEJ poważnego trwałego uszczerbku

 STAW BIODROWY

 142.  Utra ta koń czy ny dol nej:

  a) przez wy łusz cze nie jej w sta wie bio dro wym  70

 b)  od ję cie po wy żej ½ uda  60

 143.   Uszko dze nia sta wu bio dro we go – zwich nię cia, zła ma nia pa new ki, zła ma nia bliższej na sa dy ko ści udo wej, zła ma nia  
szyj ki, zła ma nia krę ta rzo we, ura zo we złusz cze nia gło wy ko ści udo wej oraz uszko dze nia tka nek mięk kich oko li cy  
sta wu bio dro we go – w za leż no ści od ubyt ków, stop nia ogra ni cze nia ru chów, znie kształ ceń i zmian wtór nych:

 a)  nie wiel kie zmia ny z ogra ni cze niem ru cho mo ści do 30%  2–12

 b)  śred nie zmia ny z ogra ni cze niem ru cho mo ści w za kre sie 31–60%  13–24

 Pro cent trwa łe go uszczerb ku lub
 poważnego trwałego uszczerbku
  Pra wy (do mi nu ją cy)  Le wy
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 c)  du że zmia ny z ogra ni cze niem ru cho mo ści po wy żej 60%  25–40

 144.  Ze sztyw nie nie sta wu bio dro we go – w za leż no ści od usta wie nia i wtór nych za bu rzeń sta ty ki i dy na mi ki:

 a)  w usta wie niu czyn no ścio wo ko rzyst nym  30–35

 b)  w usta wie niu czyn no ścio wo nie ko rzyst nym  36–45

 145.   Przy kur cze i ze sztyw nie nia po wi kła ne prze wle kłym za pa le niem tkan ki kost nej,  
z prze to ka mi itp. – oce nia się wg poz. 143, zwięk sza jąc sto pień in wa lidz twa o  5

 146.   Po ura zo wa en do pro te zo pla sty ka sta wu bio dro we go, w za leż no ści od ru cho mo ści, do le gli wo ści bó lo wych,  
ko niecz no ści za opa trze nia or to pe dycz ne go, moż li wo ści i za bu rzeń cho du:

 a)  bez ogra ni czeń funk cji  15

 b)  nie wiel kie zmia ny z ogra ni cze niem ru cho mo ści do 50%  16–25

 c)  znacz ne zmia ny z ogra ni cze niem ru cho mo ści po wy żej 50%  26–45

Uwaga: Na le ży zwra cać uwa gę na zgła sza ne ja ko wy nik ura zo we go uszko dze nia bio dra zmia ny cho ro bo we: krwio-
po chod ne rop ne za pa le nie ko ści, gruź li ca kost no -sta wo wa, no wo two ry, mar twi ce asep tycz ne ko ści, bio dro szpo-
ta we do ra sta ją cych i in ne znie kształ ce nia po wo du ją ce za bu rze nia sta ty ki. Przy te go ro dza ju sta nach cho ro bo wych 
oce nę in wa lidz twa ogra ni cza się wy łącz nie do spo wo do wa ne go przed mio to wym nie szczę śli wym wy pad kiem. 
W przy pad ku gdy de fi cyt funk cji koń czy ny dol nej wy ni ka z na kła da nia się skut ków uszko dzeń bio dra oraz uszko dzeń 
neu ro lo gicz nych, de fi cyt funk cji koń czy ny oce niać je dy nie wg po zy cji 181. W przy pad ku niena kła da nia się de fi cy tów 
oce niać do dat ko wo wg po zy cji 181. 

 Zakresy ruchomości stawu biodrowego

  zgię cie 0–120°, wy prost 0–20°, od wo dze nie 0–50°, przy wo dze nie 0–40°, ro ta cja (ob ra ca nie) na ze wnątrz 0–45°,  
ro ta cja do we wnątrz 0–50°

 UDO

 147.   Zła ma nie ko ści udo wej – w za leż no ści od znie kształ ceń, skró ce nia, za ników mię śni, ogra ni cze nia ru chów  
w sta wie bio dro wym i ko la no wym, za bu rzeń cho du, za bu rzeń funk cji koń czy ny i in nych zmian wtór nych:

 a)  skró ce nie w za kre sie 1–3 cm bez zmian wtór nych  5–10

 b)  skró ce nie w za kre sie 3,1–5 cm bez zmian wtór nych  11–20

 c)  skró ce nie po wy żej 5 cm bez zmian wtór nych  21–30

 d)  nie wiel kie zmia ny ze skró ce niem do 3 cm  10–15

 e)  śred nie zmia ny ze skró ce niem w za kre sie 3,1–5 cm, upo śle dze nie cho du w stop niu śred nim  16–29

 f)  du że zmia ny ze skró ce niem po wy żej 5 cm, upo śle dze nie cho du w stop niu znacz nym  30–40

 148.   Staw rze ko my ko ści udo wej, ubyt ki ko ści udo wej unie moż li wia ją ce obcią że nie koń czy ny,  
– w za leż no ści od stop nia upośle dze nia funk cji, skró ce nia, zmian za pal nych i za bu rzeń wtór nych  0–60

 149.  Izo lo wa ne uszko dze nia tka nek mięk kich – w za leż no ści od za bu rzeń funk cji koń czy ny:

 a)  nie wiel kie go stop nia  1–5

 b)  śred nie go stop nia  6–10

 c)  znacz ne go stop nia  11–20

Uwaga: We dług tej po zy cji oce niać je dy nie uszko dze nia bez zła mań ko ści. W przy pad ku współ ist nie nia zła mań ko ści 
oce niać wg poz. 147. 

 150.  Uszko dze nie du żych na czyń, tęt nia ki po ura zo we – w za leż no ści od stopnia za bu rzeń ukrwie nia koń czy ny i po wi kłań  5–30

 151.   Uszko dze nie uda po wi kła ne prze wle kłym rop nym za pa le niem ko ści, przeto ka mi, skost nie niem po zasz kie le to wym  
– oce nia się wg poz. 147, zwięk sza jąc sto pień trwałego uszczerbku lub poważnego trwałego uszczerbku w za leż no ści  
od roz mia rów po wi kłań o  5

 152.   Uszko dze nie uda po wi kła ne współ ist nie ją cym uszko dze niem ner wu kul szo we go – oce nia się wg poz. 147–150, zwięk sza jąc  
sto pień trwa łe go uszczerb ku lub poważnego trwałego uszczerbku w za leż no ści od roz mia rów uszko dze nia ner wu o  10–60

Uwaga: Łącz ny sto pień trwałego uszczerbku lub poważnego trwałego uszczerbku oce nia ne go wg poz. 147–
152 i poz. 153 nie mo że prze kro czyć 60%.

 153.  Utra ta koń czy ny – w za leż no ści od dłu go ści ki ku ta i je go przy dat no ści do opro te zo wa nia  55–60

 KOLANO

 154.   Zła ma nia ko ści two rzą cych staw ko la no wy  – w za leż no ści od znie kształ ceń, przy kur czów, ogra ni cze nia ru chów,  
sta bil no ści sta wu i in nych zmian wtór nych; do dat ko wo oce nia się wg poz. 155, 156:

 a)  utra ta ru cho mo ści w za kre sie 0–40°, za każ de 2° ubyt ku ru chu  1

 b)  utra ta ru cho mo ści w za kre sie 41–90°, za każ de 5°  1

 c)  utra ta ru cho mo ści w za kre sie 91–120°, za każ de 10° ubyt ku ru chu  1

 d)  ze sztyw nie nie sta wu ko la no we go w po zy cji funk cjo nal nie ko rzyst nej (0–15°)  25

 e)  ze sztyw nie nie sta wu ko la no we go w po zy cji funk cjo nal nie nie ko rzyst nej  35

 155.   Uszko dze nia apa ra tu wię za dło wo‑to reb ko we go – w za leż no ści od sta bil no ści sta wu oraz wy dol no ści  
sta tycz no ‑dy na micz nej koń czy ny; do dat ko wo oce nia się wg poz. 154:

 a)   nie sta bil ność jed no płasz czy zno wa Iº, z nie wiel ki mi zmia na mi wtór ny mi (za ni ki mię śnio we i zmniej sze nie si ły mię śnio wej, itp.)  1–5

 b)   nie sta bil ność jed no płasz czy zno wa IIº, dwu płasz czy zno wa Iº – w za leż no ści od zmian wtór nych 
(za ni ki mię śnio we i zmniej sze nie si ły mię śnio wej, itp.)  6–12

 c)   nie sta bil ność jed no płasz czy zno wa IIIº lub dwu płasz czy zno wa IIº – w za leż no ści od zmian wtór nych  
(za ni ki mię śnio we i zmniej sze nie si ły mię śnio wej, itp.)  13–19
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 d)   nie sta bil ność dwu płasz czy zno wa IIIº – w za leż no ści od zmian wtór nych (za ni ki mię śnio we i zmniej sze nie si ły mię śnio wej, itp.)  20–25

 e)   peł na nie sta bil ność wie lo płasz czy zno wa – w za leż no ści od zmian wtór nych (za ni ki mię śnio we i zmniej sze nie si ły mię śnio wej, itp.)  26–35

 156.   In ne na stęp stwa ura zów sta wu ko la no we go (za bu rze nia osi sta wu, prze wle kłe wy się ko we za pa le nia, prze wle kłe  
do le gli wo ści bó lo we, chon dro ma la cja, nie sta bil no ści rzep ki, zła ma nia rzep ki, uszko dze nia łą ko tek – w za leż no ści  
od funk cji sta wu ko la no we go oraz stop nia na si le nia ist nie ją cych do le gli wo ści, oce nia się wg poz. 154 i/lub 155  
zwięk sza jąc sto pień in wa lidz twa o  1–10

Uwaga: Łącz ny sto pień po ura zo we go in wa lidz twa sta wu ko la no we go nie mo że prze kro czyć 40%. Patrz ana lo gicz na 
uwa ga do poz. 106. Na le ży zwra cać uwa gę na me cha nizm ura zu, ob ra że nia (ro ze rwa nie to reb ki sta wo wej i krwiak 
śród sta wo wy), spo sób le cze nia (unie ru cho mie nie w opa trun ku gip so wym lub nie), a tak że współ ist nie nie pre dys po-
zy cji pod po sta cią zmian ana to micz nych lub cho rób. Ana li za po win na być opar ta o peł ną do ku men ta cję me dycz ną.

 157.  Utra ta koń czy ny na po zio mie sta wu ko la no we go  50

Uwaga: Pra wi dło wo funk cjo nal ny za kres ru chów w sta wie ko la no wym przyj mu je się od 0° dla wy pro stu do 120° 
dla zgię cia. 

 PODUDZIE

 158.   Zła ma nie ko ści pod udzia w za leż no ści od znie kształ ceń, skró ce nia, ogra ni cze nia ru cho mo ści  
w sta wie sko ko wym i ko la no wym oraz in nych zmian wtór nych:

 a)  skró ce nie w za kre sie 1–3 cm bez zmian wtór nych  3–10

 b)  skró ce nie w za kre sie 3,1–5 cm bez zmian wtór nych  11–20

 c)  skró ce nie po wy żej 5 cm bez zmian wtór nych  21–30

 d)  nie wiel kie zmia ny ze skró ce niem w za kre sie 0–3 cm  5–15

 e)  śred nie zmia ny ze skró ce niem w za kre sie 3,1–5 cm  16–29

 f)  du że zmia ny ze skró ce niem po wy żej 5 cm  30–40

 159.  Izo lo wa ne zła ma nie strzał ki – w za leż no ści od prze miesz czeń, znie kształ ceń, upo śle dze nia funk cji koń czy ny  1–3

 160.   Uszko dze nia tka nek mięk kich pod udzia, skó ry, mię śni, na czyń, ścię gna Achil le sa i in nych ścię gien  
– w za leż no ści od roz le gło ści uszko dze nia oraz ogra ni czeń czyn no ścio wych i in nych zmian wtór nych:

 a)  nie wiel kie zmia ny z ogra ni cze niem ru cho mo ści do 30%  1–5

 b)  śred nie zmia ny z ogra ni cze niem ru cho mo ści w za kre sie 31–50%  6–10

 c)  znacz ne zmia ny z ogra ni cze niem ru cho mo ści po wy żej 50%  11–20

 161.   Utra ta koń czy ny w ob rę bie pod udzia  
– w za leż no ści od cha rak te ru ki kuta, dłu go ści, przy dat no ści do opro te zo wa nia i zmian wtór nych w ob rę bie koń czy ny:

 a)  przy dłu go ści ki ku ta do 8 cm, mie rząc od szpa ry sta wo wej  50

 b)  przy dłuż szych ki ku tach  45–50

Uwaga: W przy pad ku gdy de fi cyt funk cji koń czy ny dol nej wy ni ka z na kła da nia się skut ków uszko dzeń pod udzia 
oraz uszko dzeń neu ro lo gicz nych, de fi cyt funk cji koń czy ny oce niać je dy nie wg po z. 181. W przy pad ku niena kła da nia 
się de fi cy tów oce niać do dat ko wo wg po z. 181. 

 STAW GOLENIOWO‑SKOKOWY I SKOKOWO‑PIĘTOWY, STOPA

 162.   Uszko dze nie sta wu sko ko wo‑go le nio we go i sko ko wo ‑pię to we go (skrę ce nia, zwich nię cia, zła ma nia itp.)  
– w za leż no ści od znie kształ ceń oraz ogra ni cze nia ru cho mo ści i utrzy mu ją cych się do le gli wo ści:

 a)  nie wiel kie go stop nia z ogra ni cze niem ru cho mo ści do 20%  1–4

 b)  śred nie go stop nia z ogra ni cze niem ru cho mo ści w za kre sie 21–50%  5–10

 c)  du że go stop nia z ogra ni cze niem po wy żej 50%  11–20

 d)  po wi kła ne prze wle kłym za pa le niem ko ści, sta wów, prze to ka mi oraz in ny mi zmia na mi wtór ny mi – zwięk szyć oce nę in wa lidz twa o  5

 163.  Ze sztyw nie nie sta wu sko ko wo ‑go le nio we go – w za leż no ści od utrzy mu ją cych się do le gli wo ści oraz ogra ni cze nia funk cji:

 a)  pod ką tem zbli żo nym do pro ste go ±5º  20

 b)  w in nych usta wie niach czyn no ścio wo nie ko rzyst nych – w za leż no ści od usta wie nia  21–30

 c)  w usta wie niach nie ko rzyst nych z prze to ka mi, za pa le niem ko ści itp. – zwięk szyć oce nę in wa lidz twa o   5

 164.  Zła ma nia ko ści sko ko wej lub pię to wej – w za leż no ści od utrzy mu ją cych się do le gli wo ści oraz ogra ni cze nia funk cji:

 a)  nie wiel kie zmia ny z ogra ni cze niem ru cho mo ści do 20%  1–4

 b)  śred nie zmia ny z ogra ni cze niem ru cho mo ści w za kre sie 21–50%  5–10

 c)  du że zmia ny z ogra ni cze niem ru cho mo ści po wy żej 50%  11–20

 165.   Utra ta ko ści sko ko wej i/lub pię to wej  
– w za leż no ści od wiel ko ści, blizn, znie kształceń, za bu rzeń sta tycz no ‑dy na micz nych sto py i in nych po wi kłań:

 a)  czę ścio wa utra ta  20–30

 b)  cał ko wi ta utra ta  30–40

 166.  Uszko dze nie ko ści stę pu z prze miesz cze niem, znie kształ ce niem oraz in ny mi zmia na mi wtór ny mi:

 a)  zmia ny nie wiel kie go stop nia z ogra ni cze niem ru cho mo ści do 20%  1–4

 b)  zmia ny śred nie go stop nia z ogra ni cze niem ru cho mo ści w za kre sie 21–50%  5–10

 c)  zmia ny znacz ne go stop nia z ogra ni cze niem ru cho mo ści po wy żej 50%  11–20

 167.   Zła ma nia ko ści śród sto pia – w za leż no ści od prze miesz czeń, znie kształ ceń sto py, za bu rzeń  
sta tycz no‑dy na micz nych i in nych zmian wtór nych:

 a) I lub V ko ści śród sto pia:
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  – nie wiel kie zmia ny bez znie kształ ceń  1–4

  – znacz ne zmia ny, znie kształ ce nie, ogra ni cze nie ru cho mo ści sto py  5–10

 b) II, III lub IV ko ści śród sto pia:

  – nie wiel kie zmia ny  1–3

  – znacz ne zmia ny ze znie kształ ce niem i ogra ni cze niem ru cho mo ści sto py  4–7

 c)  zła ma nia trzech i wię cej ko ści śród sto pia – w za leż no ści od znie kształ ceń i za bu rzeń czyn no ścio wych  3–15

 168.   Zła ma nia ko ści śród sto pia po wi kła ne za pa le niem ko ści, prze to ka mi,  
wtór ny mi zmia na mi tro ficz ny mi – oce nia się wg poz. 167, zwięk sza jąc sto pień in wa lidz twa o  5

 169.   In ne uszko dze nia oko li cy stę pu i śród sto pia (skrę ce nia, stłu cze nia, uszko dze nia mię śni, ścię gien)  
– w za leż no ści od znie kształceń, zmian tro ficz nych, za bu rzeń dy na micz nych sto py i in nych zmian wtór nych:

 a) zmia ny nie wiel kie  1–4

 b) zmia ny śred nie  5–10

 c) zmia ny du że  11–15

 170.  Utra ta sto py w ca ło ści  45

 171.  Utra ta sto py na po zio mie sta wu sko ko we go  40

 172.  Utra ta sto py w środ ko wej czę ści stę pu  35

 173.  Utra ta sto py w oko li cy stę po wo ‑śród stop nej – w za leż no ści od roz le gło ści utra ty przo do sto pia i ja ko ści ki ku ta  20–30

 Zakresy ruchomości stawu skokowego

  zgię cie grzbie to we 0–20°, zgię cie po de szwo we od 0 do 40–50°, na wra ca nie 0–10°, od wra ca nie 0–40°,  
przy wo dze nie 0–10°, od wo dze nie 0–10°

Uwaga: W przy pad ku gdy de fi cyt funk cji koń czy ny dol nej wy ni ka z na kła da nia się skut ków uszko dzeń sto py oraz 
uszko dzeń neu ro lo gicz nych, de fi cyt funk cji koń czy ny oce niać je dy nie wg po z. 181. W przy pad ku niena kła da nia się 
de fi cy tów oce niać do dat ko wo wg po z. 181. 

 PALCE STOPY

 174.   Uszko dze nie pa lu cha – w za leż no ści od blizn, znie kształ ceń, wiel ko ści ubyt ków, cha rak te ru ki ku ta, 
za bu rzeń sta ty ki i cho du i in nych zmian wtór nych:

 a)  ubyt ki opusz ki lub czę ścio wa utra ta pa licz ka pa znok cio we go pa lu cha  1–3

 b)  utra ta pa licz ka pa znok cio we go pa lu cha  4

 c)  utra ta ca łe go pa lu cha  8

 175.  In ne uszko dze nia pa lu cha – w za leż no ści od roz le gło ści zmian i ogra ni cze nia ru cho mo ści:

 a) nie wiel kie zmia ny z ogra ni cze niem ru cho mo ści do 30%  1–2

 b)  śred nie zmia ny z ogra ni cze niem ru cho mo ści w za kre sie 31–50%  3–4

 c)  du że zmia ny z ogra ni cze niem ru cho mo ści po wy żej 50%  5–7

 176.  Utra ta pa lu cha:

 a)  wraz z ko ścią śród sto pia – w za leż no ści od roz mia ru utra ty ko ści śród sto pia  9–12

 b)  wraz z co naj mniej trze ma in ny mi pal ca mi sto py  15

 c)  wraz ze wszyst kim in ny mi pal ca mi sto py  20

 177.  Uszko dze nia, ubyt ki w za kre sie pal ców II, III, IV, V:

 a)  czę ścio wa utra ta  1

 b)  cał ko wi ta utra ta  2

 c)  cał ko wi ta stra ta czte rech pal ców stóp  10

 d)  znacz ne zmia ny, du że ogra ni cze nie ru cho mo ści pal ca  1–2

 178.  Utra ta pal ca V z ko ścią śród sto pia  3–8

 179.  Utra ta pal ców II, III, IV z ko ścią śród sto pia – w za leż no ści od wiel ko ści utra ty ko ści śród sto pia,  
usta wie nia sto py i in nych zmian wtór nych  3–5

 180.   Uszko dze nia II, III, IV i V pal ca – zwich nię cia, zła ma nia, uszko dze nia tka nek mięk kich – w za leż no ści od  
roz le gło ści ubyt ków, znie kształ ce nia, usta wie nia, stopnia upo śle dze nia funk cji i licz by uszko dzo nych pal ców  
orze kać łącz nie   1–5

 Zakresy ruchomości palców stopy

 zgię cie 0–40° (czyn ne), 0–60° (bier ne); wy prost 0–45° (czyn ne), 0–80° (bier ne)

Uwaga: Łącz ny sto pień po ura zo we go in wa lidz twa koń czy ny dol nej nie mo że prze kro czyć war to ści za am pu ta cję na 
tym po zio mie. War tość trwałego uszczerbku lub poważnego trwałego uszczerbku usta lo na za uszko dze nie jed ne go 
pal ca nie mo że prze kro czyć war to ści prze wi dzia nej za cał ko wi tą utra tę te go pal ca.

 M. PORAŻENIA LUB NIEDOWŁADY POSZCZEGÓLNYCH NERWÓW OBWODOWYCH
   Pra wa (do mi nu ją ca) Le wa

 181.  Uszko dze nie czę ścio we lub cał ko wi te – w za leż no ści od stop nia za burzeń:

 a)   ner wu prze po no we go po ni żej je go po łą cze nia z ner wem pod oboj czy ko wym 5–15 5–15

 b)   ner wu pier sio we go dłu gie go 5–15 5–10
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 c)   ner wu pa cho we go – czę ści czu cio wej, ru cho wej lub ca łe go ner wu 3–25  2–20

 d)   ner wu mię śnio wo -skór ne go  – czę ści czu cio wej, ru cho wej lub ca łe go ner wu 3–20 2–15

 e)   ner wu pro mie nio we go po wy żej odej ścia ga łąz ki do mię śnia trój gło we go ra mie nia – czę ści czu cio wej,  
ru cho wej lub ca łe go ner wu 3–35 2–30

 f)   ner wu pro mie nio we go po ni żej odej ścia ga łąz ki do mię śnia trój gło we go ra mie nia – czę ści czu cio wej,  
ru cho wej lub ca łe go ner wu 3–30 2–20

 g)   ner wu pro mie nio we go nad wej ściem do ka na łu mię śnia od wra ca cza przed ra mie nia – czę ści czu cio wej,  
ru cho wej lub ca łe go ner wu 3–25 2–15

 h)   ner wu pro mie nio we go po wyj ściu z ka na łu mię śnia od wra ca cza przed ra mie nia – czę ści czu cio wej, ru cho wej  
lub ca łe go ner wu 2–15 1–10

 i)   ner wu po środ ko we go w za kre sie ra mie nia – czę ści czu cio wej, ru cho wej lub ca łe go ner wu 3–35 2–25

 j)   ner wu po środ ko we go w za kre sie nad garst ka – czę ści czu cio wej, ru cho wej lub ca łe go ner wu 3–20 2–15

 k)   ner wu łok cio we go  – czę ści czu cio wej, ru cho wej lub ca łe go ner wu 2–25 1–20

 l)   splo tu bar ko we go czę ści nad oboj czy ko wej (gór nej) 10–25 5–20

 m)   splo tu bar ko we go czę ści pod oboj czy ko wej (dol nej) 10–45 5–40

   Pro cent trwa łe go uszczerb ku lub 
   poważnego trwałego uszczerbku

 n)   po zo sta łych ner wów od cin ka szyj no -pier sio we go  1–15

 o)   ner wu za sło no we go – czę ści czu cio wej, ru cho wej lub ca łe go ner wu  1–15

 p)   ner wu udo we go – czę ści czu cio wej, ru cho wej lub ca łe go ner wu  1–30

 q)   ner wów po ślad ko wych (gór ne go i dol ne go)  1–20

 r)   ner wu sro mo we go wspól ne go  2–20

 s)   ner wu kul szo we go przed po dzia łem na nerw pisz cze lo wy i strzał ko wy  5–60

 t)   ner wu pisz cze lo we go – czę ści czu cio wej, ru cho wej lub ca łe go ner wu  3–30

 u)   ner wu strzał ko we go – czę ści czu cio wej, ru cho wej lub ca łe go ner wu  2–20

 v)   splo tu lę dź wio wo -krzy żo we go  15–60

 w)   po zo sta łych ner wów od cin ka lę dź wio wo -krzy żo we go  1–10

Uwaga: Wska za na oce na kli nicz na i oce na ilo ścio wa opar ta na ba da niach prze wod nic twa  
ner wo wo -mię śnio we go (EMG). 

 182.  Kau zal gie po twier dzo ne ob ser wa cją szpi tal ną – w za leż no ści od stop nia  10–40

Uwaga: W oce nie tej za wie ra się de fi cyt zwią za ny z uszko dze niem ty po wym dla da ne go ner wu.

UWAGI OGÓLNE
 Przy wie lo miej sco wych uszko dze niach koń czy ny gór nej lub dol nej (lub jej czę ści) w  usta le niu osta tecz nej wy so ko ści trwa łe go uszczerb ku lub 
poważnego trwałego uszczerbku na le ży brać pod uwa gę cał ko wi tą funk cję koń czy ny (lub jej czę ści), a nie tyl ko wy nik ma te ma tycz ny su mo wa nia 
pro cen tów trwa łe go uszczerb ku lub poważnego trwałego uszczerbku za po szcze gól ne uszko dze nia.

 Łącz ny sto pień po ura zo we go trwałego uszczerbku lub poważnego trwałego uszczerbku koń czy ny dol nej nie mo że prze kro czyć war to ści za am pu ta cję 
na tym po zio mie.

 Uszko dze nie ki ku ta am pu to wa nych koń czyn, wy ma ga ją ce zmia ny pro te zy, re am pu ta cji lub nie moż no ści za sto so wa nia pro te zy – oce niać wg am pu-
ta cji na wyż szym po zio mie.

 Przy bli znach po opa rze niach skó ry po wy żej stop nia IIA za le ca na jest do dat ko wa oce na z  ty tu łu utra ty funk cji skó ry: na twa rzy – za 1% TBSA – 5% 
trwałego uszczerbku lub poważnego trwałego uszczerbku, na szyi – za 1% TBSA – 2% trwałego uszczerbku lub poważnego trwałego uszczerbku, na 
koń czy nach – za 1% TBSA – 1% trwałego uszczerbku lub poważnego trwałego uszczerbku, na rę kach – za 1% TBSA – 4% trwałego uszczerbku lub 
poważnego trwałego uszczerbku, na tu ło wiu – za 3% TBSA – 1% trwałego uszczerbku lub poważnego trwałego uszczerbku. 

Niniejsza Tabela uszczerbków została zatwierdzona uchwałą Zarządu z 19 stycznia 2021 r.

   Pro cent trwa łe go uszczerb ku lub 
   poważnego trwałego uszczerbku
   Pra wy (do mi nu ją cy) Le wy


