
W 
 

Zawody medyczne 
 
 
 

Klasyfikuj tutaj prace ogólne i szczegółowe dotyczące służby 
zdrowia/odnoszące się do zawodów związanych z medycyną. 

 
 

W 1-28 Wydawnictwa informacyjne i ogólne 

W 32-64 Prawo. Etyka. Stosunki/Relacje personel medyczny-pacjent 

W 74-80 Ekonomika opieki lekarskiej 

W 82-83.1 Technologia biomedyczna 

W 84-85.5 Opieka medyczna. Ochrona praw pacjenta   

W 87-96 Praktyka zawodowa  

W 100-275 Planowanie opieki medycznej, stomatologicznej, 

farmaceutycznej 

W 322-323 Opieka społeczna medyczna 

W 601-925 Nauki prawnicze (Medycyna sądowa) 

W 601-750 Wydawnictwa informacyjne i ogólne 

W 775-867 Badania medyczno-prawne (Opiniowanie sądowo-

lekarskie) 

W 900-925 Ocena niepełnosprawności. Odszkodowanie 

 
 

Wydawnictwa informacyjne i ogólne 
 
 
W 1  Wydawnictwa ciągłe. Serie. Czasopisma. 

(używane w monografiach i seriach) 

 
 
W 2  Dokumenty seryjne; Serie (Tabela G)  

(używane w monografiach i seriach) 

Klasyfikuj tutaj rządowe raporty sprawozdania administracyjne i statystyki, w tym 

raporty i statystyki szpitali pozostających pod administracją państwową. Por. z WX 2 

Statystyki i sprawozdania, raporty szpitali.  

 
 
W 3  Zjazdy, konferencje, kongresy 

(używane w monografiach i seriach) 

Od 1 lipca1988 roku NLM nie nadaje numeru klasyfikacyjnego W3 nowo nabytym 

publikacjom, z wyjątkiem bieżących badań wstępnych, próbnych do publikacji 

seryjnych już sklasyfikowanych w W3. 

 



 
W 3.5  Katalogi kongresów. Informatory 

(używane w monografiach i seriach) 

Od 1 lipca 1988 roku NLM nie nadaje numeru W3.5 lub ZW 3 nowo nabytym 

publikacjom. 

 
 
W 4A  Ameryka – dysertacje (rozprawy naukowe) dotyczące badań 

klinicznych, według autora  

(używane w monografiach i seriach) 

Klasyfikuj inne tematy lub kopie według tematu. Klasyfikuj rozprawy, które kwalifikują 

się jako Americana w WZ 270. NLM nie używa numeru klasyfikacyjnego W4 dla 

aktualnych materiałów. 

 
 
W 4  Dysertacje (rozprawy naukowe) dotyczące badań klinicznych, według 

uniwersytetów 

(używane w monografiach i seriach) 

Klasyfikuj inne tematy lub kopie według tematu. NLM nie używa numeru 

klasyfikacyjnego W 4 dla aktualnych materiałów.  

 
 

Prace zebrane (ogólnie) 

W 5   Wielu autorów   

W 6   Broszury. Reprinty (przedruki) prac zebranych 

W 7   Jednego autora 

 
 
W 9  Wystąpienia. Prezentacje. Eseje. Wykłady (ogólnie)   

Klasyfikuj prace na dany temat z tematem.  

 
 
W 10  Podróże (w tym ekspedycje i podróże) 

Klasyfikuj prace z zakresu medycyny podróży w WA 108. 

 
 
W 11  [numer nieużywany] 

Materiały dotyczące historii wybranego tematu klasyfikuj z tematem. Klasyfikuj prace 

na temat praktyki lekarskiej i służby zdrowia medycyny ogólnie w WZ. Klasyfikuj 

historię medycyny sądowej w W 611. 

 
 
W 13  Słowniki. Encyklopedie. 

(używane w monografiach i seriach) 

Klasyfikuj tutaj materiały na temat stenografii medycznej jeśli stanowi główny temat 

pracy. 

 
 



W 15  Terminologia 

(używane w monografiach i seriach) 

Klasyfikuj prace na temat klasyfikacji chorób i eponimów chorób w WB 15. 

 
 
W 16  Tabele. Statystyki 

(używane w monografiach i seriach) 

Klasyfikuj rządowe raporty sprawozdania administracyjne i statystyki wydawane w 

seriach w W2. 

 
 
W 17  Atlasy. Albumy 
 
 
W 18  Edukacja 

Klasyfikuj tutaj prace dotyczące nauczania (edukacji).   

Klasyfikuj tutaj prace na temat edukacji i historii edukacji medycznej. Edukacja w 
historii medycyny patrz WZ 18. 

 
 
W 18.2 Materiały edukacyjne  

(używane w monografiach i seriach) 

Klasyfikuj tutaj materiały edukacyjne takie jak zarysy, streszczenia, pytania i 

odpowiedzi, testy, materiały do samokształcenia, katalogi, szkolenia, materiały do 

nauczania wspomaganego komputerowo, itp. niezależnie od formatu. Podręczniki, 

niezależnie od formatu, klasyfikuj według tematu, którego dotyczą (tematycznie). 

 
 
W 19  Szkoły i szkoły wyższe/uczelnie  

(używane w monografiach i seriach) 

W tym prace na temat historii szkół. 

 
 
W 19.5 Katalogi szkolne, komunikaty, ogłoszenia itp. (Tabela G)  

(używane w monografiach i seriach) 

Klasyfikuj tutaj materiały wszystkich szkół w tym szkół stomatologicznych 

(dentystycznych) i pielęgniarskich. 

 
 
W 20  Szkolnictwo wyższe i szkolnictwo dokształcające (w tym stypendia 

naukowe i uczniowskie, staże i rezydentury itp.) 
 
 
W 20.5 Badania biomedyczne (ogólnie)   

Klasyfikuj tutaj materiały dotyczące różnych aspektów i osiągnięć badań medycznych. 

Klasyfikuj prace na temat badań ograniczonych do konkretnego tematu a tematem. 

Prace poświęcone badaniom naukowym na dany temat, klasyfikuj według tematu. 

 
W 20.55  Poszczególne/Wybrane tematy, A-Z   
 



W 20.55.A5 Badania na zwierzętach. Alternatywa doświadczeń na 
zwierzętach 

 
W 20.55.E7   Etyka w badaniach   
 
W 20.55.F4   Doświadczenia na płodzie 
 
W 20.55.H9   Doświadczenia na człowieku. Podmioty badań 
 
W 20.55.T7   Translational research  
 
 
W 20.9 Bractwa (Cutter od nazwy bractwa) 
 
 
W 21  Medycyna jako zawód/Zawody medyczne. Recenzje naukowe (analizy 

badawcze) 
Klasyfikuj tutaj prace dotyczące kariery zawodowej w dziedzinie medycyny  

(w zawodach medycznych), Klasyfikuj materiały dotyczące kariery w określonej, 

konkretnej wybranej specjalności medycznej ze specjalnością np. Kariera zawodowa 

pielęgniarek patrz WY 16 Pielęgniarstwo. Klasyfikuj prace dotyczące specjalności 

ogólnie w W 87. 

 
 
W 21.5 Personel medyczny średni i pomocniczy. Zawody medyczne średnie  

i pomocnicze 
Klasyfikuj tutaj prace dotyczące zaopatrzenia, dystrybucji, jak i kariery. Klasyfikuj 

prace dotyczące personelu specjalistycznego w tablicach klasyfikacyjnych 

dziedzinowych, jeśli to możliwe np. salowe, pomocnicy w WY 193. Klasyfikuj prace 

dotyczące pracowników służby zdrowia (w tym pracowników fizycznych) w W 76. 

 
 
W 22  Informatory (Tabela G)  

(używane w monografiach i seriach) 

W 22.1  Zasięg ogólny (nie Tabela G) 

(używane w monografiach i seriach) 

 
 

Laboratoria, uczelnie (akademie) instytuty itp. 
Klasyfikuj tutaj prace na temat laboratoriów badawczych ogólnie, Klasyfikuj prace na 

temat laboratoriów klinicznych ogólnie w QY 23-24. Klasyfikuj prace na temat 

wybranych typów laboratoriów w odpowiednich tablicach klasyfikacyjnych   

np. laboratoria szpitalne w WX 207. 

W 23   Zbiorowo 

W 24   Poszczególne instytucje (Cutter od nazwy instytucji) 

 
 
W 26  Sprzęt, wyposażenie i materiały 

(używane w monografiach i seriach) 



Klasyfikuj tutaj katalogi sprzętu medycznego i chirurgicznego, jak również katalogi 

innego wyposażenia np. stoły i krzesła do poczekalni. W tym prace dotyczące historii 

sprzętu (ogólnie). 

 
 
W 26.5 Informatyka. Informatyka medyczna 

Klasyfikuj prace na temat konkretnych zastosowań według tematów w danej 

dziedzinie. 

 
W 26.55  Poszczególne tematy, A-Z   
 
W 26.55.A7   Sztuczna inteligencja. Systemy ekspertowe 
 
W 26.55.A9   Automatyczne przetwarzanie danych 
 
W 26.55.C7   Komputery. Systemy komputerowe 
 
W 26.55.D2   Podejmowanie decyzji wspomagane komputerowo 

Klasyfikuj prace: Diagnostyka wspomagana komputerowo (ogólnie) w 

WB 141; Leczenie wspomagane komputerowo w WB 300. 

 
W 26.55.I4 Systemy informacyjne. Systemy informacyjno-

wyszukiwawcze 
 
W 26.55.S6   Software; oprogramowanie   
 
 

Muzea, wystawy, etc. 

W 27   Zbiorowo 

W 28   Poszczególne muzea (Cutter od nazwy muzeum lub instytucji) 

 
 

Prawo.  Etyka. Relacje lekarz-pacjent 
 
 
W 32  Prawo (ogólnie) (Tabela G)  

(używane w monografiach i seriach) 

W 32.1  Zasięg ogólny (nie Tabela G)  

(używane w monografiach i seriach) 

W 32.5 Komentarze do przepisów prawnych. Prawoznawstwo medyczne 

(ogólnie) (Tabela G)  

(używane w monografiach i seriach) 

W tym porady prawne, orzeczenia i opinie sądowe, prawa i obowiązki. Por. z 

W 700 Medycyna sądowa.   

W 32.6   Zasięg ogólny (nie Tabela G)  

(używane w monografiach i seriach) 

 
 



W 33  Prawo i komentarze do przepisów prawnych dotyczące praktyki 

lekarskiej (Tabela G) 

(używane w monografiach i seriach) 

W 33.1  Zasięg ogólny (nie Tabela G) 

(używane w monografiach i seriach) 

 
 
[W 39]  [numer nieużywany] 

Klasyfikuj poradniki dla służby zdrowia w W 49. 

 
W 40   Prawo praktyki (Tabela G)   

W 40.1   Zasięg ogólny (nie Tabela G) 

 

W 44   Błąd w sztuce (Tabela G) 

W 44.1   Zasięg ogólny (nie Tabela G) 

 
 
W 49  Poradniki. Przewodniki  

(używane w monografiach i seriach) 

 
 
W 50  Etyka lekarska 

Klasyfikuj: Etyka kliniczna w WB 60. 

 
 
W 58  Reklama 
 
 
W 61  Filozofia medycyny i logika 
 
 
W 62   Relacje lekarz-lekarz. Postawa 

Klasyfikuj tutaj prace na temat relacji lekarz-pacjent, oraz te dotyczące relacji lekarza 

z przedstawicielami innych zawodów. 

 
 
W 64  Skierowania i konsultacje (ogólnie) 

Klasyfikuj tutaj skierowania wydawane przez lekarzy. Klasyfikuj materiały dotyczące 

określonych problemów medycznych według tematu (problemu), skierowania od  

specjalistów klasyfikuj ze specjalnością. 

 
 

Ekonomia medyczna 
 
 
W 74  Ekonomia medyczna. Koszty (opieki medycznej) leczenia (ogólnie) 

(Tabela G) 
Por. z W 50 ekonomiczne aspekty etyki lekarskiej. 



W 74.1  Zasięg ogólny (nie Tabela G) 

 
W 76   Służba zdrowia i usługi medyczne, podział i charakterystyka  

Klasyfikuj prace ograniczone do: Personel medyczny średni i pomocniczy w W 

21.5. 

 
W 79   Dochody lekarzy 
 
W 80   Organizacja praktyki. (w tym zarzadzanie przedsiębiorstwem) 

Klasyfikuj tutaj poradniki dla sekretarek medycznych. 

 
 

Technologie biomedyczne 
 
 
W 82  Technologie biomedyczne (ogólnie) 
 
W 83  Telemedycyna (ogólnie) (Tabela G) 

W 83.1  Zasięg ogólny (nie Tabela G) 

 
 

Opieka medyczna. Ochrona praw pacjenta   
 
 
W 84  Usługi zdrowotne/medyczne. Systemy opieki zdrowotnej (ogólnie) 

(Tabela G)   
Klasyfikuj prace na temat: Zarządzanie zdrowiem publicznym w odpowiednim 

numerze WA. 

W 84.1  Zasięg ogólny (nie Tabela G) 
 
W 84.3  Badania (ogólnie)   
 
W 84.4  Jakość opieki zdrowotnej (ogólnie) (Tabela G)   

Klasyfikuj prace dotyczące jakości opieki zdrowotnej odnoszące się 

tylko/wyłącznie do praktyki prywatnej w WB 50. 

W 84.41   Zasięg ogólny (nie Tabela G) 
 
W 84.5  Opieka zdrowotna kompleksowa. Community Medicine 

Por. z WA 546 Służba zdrowia publiczna. 

 
W 84.6  Podstawowa opieka zdrowotna (ogólnie) (Tabela G) 

W 84.61   Zasięg ogólny (nie Tabela G) 

 
W 84.7   Planowanie opieki nad chorym. Opieka progresywna (ogólnie)  

Klasyfikuj prace dotyczące opieki nad pacjentami hospitalizowanymi w WX 
162. 

 
W 84.8  Opieka nad pacjentem zespołowa. Zespół terapeutyczny 



Klasyfikuj prace dotyczące zespołowej opieki nad pacjentem w szpitalu w WX 

162.5. 

 
 
W 85  Pacjenci. Postawa i podatność.  

Klasyfikuj prace dotyczące postawy pacjentów wobec określonych tematów z 

tematem. Np. wobec szpitali WX 158.5. 

 
W 85.2  Zadowolenie pacjenta 
 
W 85.4   Prawa pacjenta. Obrona praw pacjenta 
 
W 85.5 Prawo do śmierci. Oświadczenie woli pacjenta na 

przyszłość. Oświadczenie woli 
Por. z WB 310 Opieka hospicyjna. Opieka terminalna. 

 
 

Praktyka zawodowa  
 
 
W 87  Praktyka zawodowa 

Por. z W 21 Medycyna jako zawód/Zawody medyczne. W tym materiały ogólne 

dotyczące wszystkich rodzajów działalności w medycynie i dziedzinach pokrewnych. 

Klasyfikuj prace dotyczące wybranych (konkretnych) specjalności medycznych oraz 

dziedzin pokrewnych według tematu (tematycznie) np. chirurgia WO 21; 

pielęgniarstwo WY 101-145, itp. 

 
W 88   Zarządzanie/Prace administracyjne. Nauczanie. Badania  

Klasyfikuj tutaj prace dotyczące planowania kariery zawodowej w dziedzinach 

administracji, nauczania lub kariery naukowej. Klasyfikuj prace: Organizacja 

praktyki w W 80, itp.; Edukacja i dydaktyka W 18, etc.; Badania naukowe w W 

20.5. 

 
W 89   Medycyna rodzinna (jako specjalność) Praktyka prywatna. 

Klasyfikuj prace ogólne: Lekarze rodzinni lub lekarz rodzinny w WB 110. 

 
W 90   Specjalność (ogólnie) 

Klasyfikuj prace dotyczące określonej specjalności ze specjalnością. 

 
W 92   Praktyka zespołowa. Spółdzielnie lekarskie 
 
 
[W 94]  [numer nieużywany] 
 
W 96  Praktyka zawodowa w społecznej służbie zdrowia 
 
 

Planowanie opieki medycznej, stomatologicznej, 
farmaceutycznej 



 
 

Klasyfikuj prace: Medicare i planowanie opieki medycznej nad osobami 

starszymi/Osobami w wieku podeszłym w WT 31. 

 
 
W 100  Prace ogólne  

Por. z W 275 Planowanie opieki ogólnie według kraju.  

 
 
W 125  Voluntary pre-payment plans (ogólnie lub nieklasyfikowane gdzie 

indziej) (Tabela G) 

W 125.1  Zasięg ogólny (nie Tabela G) 

W 130 Managed care plans (ogólnie lub nieklasyfikowane gdzie indziej) 

(Tabela G) 

W 130.1   Zasięg ogólny (nie Tabela G) 

W 132     Organizacje podtrzymania zdrowia (Tabela G) 

W 132.1     Zasięg ogólny (nie Tabela G) 

 
 
W 160  Ubezpieczenie szpitalne. Major medical insurance. Ubezpieczenia w 

opiece długoterminowej. Ubezpieczenie Medigap (Tabela G)   

W 160.1  Zasięg ogólny (nie Tabela G) 

 
 
W 185  Compulsory pre-payment plans (not a function of the state) (ogólnie lub 

nieklasyfikowane gdzie indziej) (Tabela G) 

W 185.1   Zasięg ogólny (nie Tabela G) 

 
 
W 225  Medicine as function of the state (Table G)   
W 225  Państwowy system opieki zdrowotnej (Tabela G)   

Materiały na temat państwowej opieki zdrowotnej dostępnej dla każdego, 

finansowanej z podatku z zakresem usług ustalanym przez państwo. 

W 225.1  Zasięg ogólny (nie Tabela G) 

 
 
W 250  Opieka medyczna grup o niskich dochodach, nieubezpieczonych, 

ubogich. Medicaid (Tabela G) 

W 250.1  Zasięg ogólny (nie Tabela G) 

 
 
W 255  Nursing insurance   
 
 



 
W 260  Ubezpieczenie stomatologiczne. (State dentistry) Stomatologia 

państwowa. (Tabela G)   

W 260.1  Zasięg ogólny (nie Tabela G) 

 
 
W 265  Ubezpieczenie służb farmaceutycznych (Tabela G)   

W 265.1  Zasięg ogólny (nie Tabela G) 

 
 
W 270  Ubezpieczenie psychiatryczne (Tabela G)   

W 270.1  Zasięg ogólny (nie Tabela G) 

 
 
W 275  Planowanie opieki medycznej, stomatologicznej, farmaceutycznej, 

psychiatrycznej według kraju (ogólnie lub nieklasyfikowane gdzie 

indziej) (Tabela G)   

Por. z W 100 prace ogólne, bez podziału na poszczególne kraje. Klasyfikuj określone 

rodzaje ubezpieczeń z ubezpieczeniem. 

 
 

Opieka społeczna medyczna  
 
 
W 322  Praca socjalna medyczna 

W tym praca socjalna w szpitalu. Por. z WM 30.5 Opieka społeczna psychiatryczna. 

 
 
W 323  Misje medyczne 

Klasyfikuj prace biograficzne i autobiograficzne medycznego dzieła misyjnego lekarzy 

i pielęgniarek w WZ 100.  

 

 

Nauki prawnicze (Medycyna sądowa) 
 
 

Wydawnictwa informacyjne i ogólne  
 
 
W 601 Organizacje. Towarzystwa, stowarzyszenia (ogólnie lub 

nieklasyfikowane gdzie indziej) (Cutter od nazwy organizacji lub 

stowarzyszenia) 

(używane w monografiach i seriach) 

Zawiera listę/wykazy członków towarzystw wydawane w seriach lub 

osobno/oddzielnie. Klasyfikuj informatory w W 622. Roczne sprawozdania, raporty itp. 

w W1. Dla uczelni i instytutów patrz WE 623-624. 

 
Prace zebrane (ogólnie)   



W 605   Wielu autorów   

W 607   Jednego autora   

 
 
W 609  Wystąpienia. Prezentacje. Eseje. Wykłady (ogólnie)   
 
 
W 611  Historia (Tabela G)   

W 611.1  Zasięg ogólny (nie Tabela G) 

 
 
W 613  Słowniki. Encyklopedie 

(używane w monografiach i seriach) 

 
 
W 615  Klasyfikacja. Terminologia 

(używane w monografiach i seriach) 

 
 
W 616  Tabele. Statystyki 

(używane w monografiach i seriach) 

 

 

W 617  Atlasy. Albumy   
Klasyfikuj tutaj atlasy i albumy na tematy związane z medycyną sądową. 

 
 
W 618  Edukacja 

Klasyfikuj tutaj prace dotyczące nauczania (edukacji). 

 
 
W 618.2 Materiały edukacyjne 

(używane w monografiach i seriach) 

Klasyfikuj tutaj materiały edukacyjne takie jak zarysy, streszczenia, pytania i 

odpowiedzi, testy, materiały do samokształcenia, katalogi, szkolenia, materiały do 

nauczania wspomaganego komputerowo, itp. niezależnie od formatu. Podręczniki, 

niezależnie od formatu, klasyfikuj według tematu, którego dotyczą (tematycznie). 

 
 
W 622  Informatory (Tabela G)  

(używane w monografiach i seriach) 

W 622.1  Zasięg ogólny (nie Tabela G) 

(używane w monografiach i seriach) 

 
 

Laboratoria, instytuty badawcze itp. 

W 623   Zbiorowo 

W 624   Poszczególne instytucje (Cutter od nazwy instytucji) 



 
 
W 625  Podręczniki laboratoryjne. Techniki i procedury laboratoryjne 
 
 

W 626  Sprzęt, wyposażenie i materiały 
Klasyfikuj katalogi w W 26. 

 
 
W 626.5 Informatyka. Automatyczne przetwarzanie danych. Komputery (ogólnie) 

Klasyfikuj prace na temat konkretnych zastosowań według tematów w danej 

dziedzinie. 

 
Muzea, wystawy 

W 627   Zbiorowo  

W 628   Poszczególne muzea (Cutter od nazwy muzeum, instytucji) 

 
 
[W 632] [numer nieużywany] 

Klasyfikuj prace wyłącznie na temat Prawoznawstwa medycznego w W 32.5-

32.6. Por. z W 700. 

 
 
W 639  Poradniki. Przewodniki 

(używane w monografiach i seriach) 

 
 
W 700  Prace ogólne   

Klasyfikuj tutaj zarówno prace ogólne dotyczące medycznych i patologicznych badań 

dowodów przestępstw, jak i wydawnictwa zawierające materiały dotyczące 

prawodawstwa medycznego. Klasyfikuj materiały wyłącznie na temat prawodawstwa 

medycznego w W 32.5-32.6. 

 
 
W 705  Stomatologia sądowa 
 
 
W 725  Ekspertyza 
 
 
W 740  Psychiatria sądowa. Psychologia sądowa. 

Klasyfikuj prace: Umieszczenie chorego w szpitalu psychiatrycznym w WM 32-33. 

 
 
W 750  Inne dziedziny medycyny sądowej   

Klasyfikuj tutaj materiały nieklasyfikowane gdzie indziej tj. chemia sądowa, 

antropologia sądowa, toksykologia sądowa, genetyka sądowa. Klasyfikuj: 

Pielęgniarstwo sądowe w WY 170. 

 



 

Badania medyczno-prawne (Opiniowanie sądowo-
lekarskie) 

 
 
W 775  Badania sądowo-lekarskie (ogólnie)  
 
W 780   Badania osób żywych   
 
W 783    Symulacja choroby 
 
W 786    Identyfikacja genetyczna 
 
W 789    Prawne ustalenie początków życia   
 
W 791    Związki krewniacze. Ojcostwo. Ciąża 
 
W 795    Gwałt. Przestępstwa na tle seksualnym   

Klasyfikuj: Dzieci wykorzystywane seksualnie w WA 325. 

 
W 800   Badanie zwłok . Obowiązki koronerów   
 
W 820    Oznaki śmierci. Czas zgonu. Nagła śmierć   
 
W 822    Zniszczenie lub próby zniszczenia ludzkiego ciała   
 
W 825 Ustalenie przyczyny zgonu/śmierci. Sądowe badanie 

pośmiertne   
 
W 843     Urazy  
 
W 860     Przemoc kryminalna. Zabójstwo  
 
W 864     Samobójstwo 
 
W 867     Poronienie kryminalne. Dzieciobójstwo   

Por. z WQ 225 medyczne aspekty poronienia samoistnego; 

WQ 440 medyczne aspekty poronienia wywołanego i 

poronienia ze wskazań leczniczych; HQ 767-767.52 

społeczne aspekty poronienia wywołanego. 

 
 

Ocena niepełnosprawności. Odszkodowania 
 
 
W 900  Prawne aspekty ubezpieczenia   

Klasyfikuj prace dotyczące ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, jeśli to 

możliwe, w numerach 44 Błąd w sztuce, dostępnych w tablicach klasyfikacyjnych NLM 

lub w HG 9990 ogólnie. 

 



 
W 910  Prawne aspekty rekompensaty dla ofiar przemocy 

kryminalnej/przestępstw kryminalnych   
 
 
W 925  Prawne aspekty choroby zawodowej i urazów w pracy   

Por. z WV 32 Ocena niepełnosprawności do odszkodowania w otolaryngologii; WW 

32 Ocena niepełnosprawności do odszkodowania w okulistyce. 


