
ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH W ODDZIALE NEONATOLOGII 

W Oddziale Neonatologii w oparciu o zatrudnioną kadrę medyczną, posiadany sprzęt i aparaturę 
medyczną oraz dostępne konsultacje i badania, udziela się świadczeń zdrowotnych zgodnych z 
aktualną wiedzą i obowiązującymi standardami medycznymi. Pacjentami oddziału są noworodki zdrowe 

i wymagające diagnostyki oraz terapii - zarówno chore noworodki donoszone jak i dzieci z porodów 
przedwczesnych. Świadczenia zdrowotne w oddziale Neonatologii obejmującą okres czasu od 
urodzenia dziecka do pełnego zakończenia okresu adaptacji do samodzielnego życia i  obejmują 
całość procesów fizjologicznych oraz patologicznych, jakie dokonują się w okresie noworodkowym, we 
wszystkich układach i narządach dziecka. 

Świadczenia te obejmują diagnostykę oraz leczenie w pełnym zakresie neonatologii, odpowiednio dla 
potencjału wykonawczego podstawowego, czyli I stopnia referencyjności. Realizowane są one w 
sposób kompleksowy zapewniający łącznie jakość i bezpieczeństwo w szczególności obejmujący 
wykonanie niezbędnych badań, w tym badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej, oraz procedur 
medycznych związanych z udzielaniem tych świadczeń i ordynacji stosownych leków oraz wyrobów 
medycznych. 
W ramach działalności leczniczej i diagnostycznej Oddziału Neonatologii realizuje się: 

a) rozpoznanie zagrożeń stanu zdrowia noworodka związanych z przebiegiem ciąży i porodu  
b) całodobową diagnostykę RTG standardowe i przyłóżkowe  
c) USG w tym badania przezciemiączkowe, jamy brzusznej, echo serca,  
d) całodobową diagnostykę laboratoryjną, mikrobiologiczną w tym określanie grupy krwi w 

przypadku matek z grupą 0 lub Rh minus,  
e) ocenę stanu rozwojowego noworodków i ciągła opieka nad nimi,  
f) badanie słuchu u wszystkich noworodków metodą otoemisji akustycznej, 
g) badania przesiewowe w kierunku wykrywania wad rozwojowych 
h) szczepienia profilaktyczne wymagane w pierwszej dobie życia, 
i) profilaktyki zapalenia spojówek – zgodnie z obowiązującymi zaleceniami, 
j) pielęgnacja kikuta pępowiny, 
k) zlecenia konsultacji  specjalistycznych, 

oraz stosuje się nowoczesne formy: 
a) wentylacji i nieinwazyjnej terapii oddechowej noworodka z użyciem respiratora, 

nowoczesnego nCPAPu, inkubatorów, systemu monitorującego podstawowe czynności 
życiowe, 

b) fototerapii.  
Świadczenia zdrowotne realizowane w oddziale obejmują również edukację zdrowotną rodziców, 
poradnictwo dietetyczne i laktacyjne oraz prawidłowej opieki nad noworodkiem. 
 
Świadczenia zdrowotne w Oddziale Neonatologii realizowane są: 

a) u noworodków zdrowych  w formie hospitalizacji w systemie rooming-in (czyli dziecko na sali 
razem z matką), 

b) u noworodków chorych oraz dzieci z porodów przedwczesnych i powikłanych w systemie 
odizolowanym w wyznaczonych salach oddziału. 

 W zakres hospitalizacji w oddziale zdrowego noworodka wchodzą stany związane ze zmianami 
fizjologicznymi o charakterze łagodnym i/lub przemijającym. Wg założeń Programu Poprawy Opieki 
Perinatalnej pacjentami poziomu I są dzieci urodzone powyżej  36 tygodnia ciąży  z masą ciała 
powyżej 2500g, oraz noworodki z żółtaczką fizjologiczną, u których nie stwierdza się żadnych 
czynników ryzyka  (Z 38). W zakresie hospitalizacji na oddziale zdrowego noworodka wchodzą jedynie 
stany chorobowe o charakterze łagodnym i / lub samoistnie ustępujące. 
 
W oddziale podczas realizacji świadczeń zdrowotnych zapewniona jest całodobowa opieka lekarska, 
położnicza i pielęgniarska we wszystkie dni tygodnia. 



W ramach realizacji świadczeń uwzględnionych w umowach kontraktowych z Narodowym Funduszem 
zdrowia zakresy świadczeń, grupy świadczeń oraz świadczenia szczegółowo są określone w 
aktualnym obowiązującym katalogu stanowiącym załącznik do Zarządzenia Prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia. 


