
ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH W ODDZIALE POŁO ŻNICZO-
GINEKOLOGICZNYM 

W Oddziale Położniczo-Ginekologicznym wraz z Traktem Porodowym i przy wykorzystaniu Bloku 
Operacyjnego 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. W oddziale przebywają pacjentki ze schorzeniami 
kobiecego narządu rodnego oraz ciężarne oczekujące na poród w tym z zagrożoną ciążą, kobiety 
rodzące i w okresie połogu po zakończonym porodzie. 

Świadczenia te obejmują diagnostykę i leczenie w pełnym zakresie ginekologii oraz w zakresie 
położnictwa, 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. 
Działalność lecznicza i diagnostyczna Oddziału Położniczo – Ginekologicznego w zakresie świadczeń 
ginekologicznych obejmuje rozpoznanie i leczenie: 

a) zachowawcze, 
b) operacyjne w obrębie narządu rodnego w procedurze klasycznej, endoskopowej 

(laparoskopia, histeroskopia) oraz radykalne w przypadku nowotworów w tym: 

− operacje w zakresie przydatków (laparotomia i laparoskopia), 

− zabiegi na szyjce macicy  (diagnostyka , leczenie), 

− wycięcie macicy drogą brzuszną i pochwową, 

− inne zabiegi na macicy, 

− operacje w zakresie sromu - proste wycięcie sromu 

− operacje w zaburzeniach statyki narządu rodnego, 

− plastyka pochwy i krocza, 

− histeroskopia diagnostyczna i operacyjna 
c) operacyjne w zakresie naprawczym przy wysiłkowym nietrzymaniu moczu i wypadaniu 

narządu rodnego z zastosowaniem materiałów biomedycznych. 
Działalność lecznicza i diagnostyczna Oddziału Położniczo – Ginekologicznego w zakresie świadczeń 
położniczych obejmuje opiekę nad ciężarną, rodzącą i położnicą w tym, 

a) diagnostykę prenatalną wad płodu w formie badań nieinwazyjnych USG oraz testów 
przesiewowych, 

b) diagnostykę i leczenie w zakresie niektórych patologii ciąży, 
c) przeprowadzanie porodów fizjologicznych, wspomaganych i rozwiązywanych cięciem 

cesarskim, 
d) inne zabiegi wzniecające lub wspomagające poród, 
e) instrumentalna i/lub ręczna kontrola jamy macicy przy zaburzonym wydalaniu łożyska po 

porodzie, 
f) leczenie ewentualnych powikłań okołoporodowych w tym pęknięć krocza, atonii macicy, 

zaburzeń laktacyjnych. 

Świadczenia zdrowotne w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym realizowane są w formie 
hospitalizacji, hospitalizacji planowych oraz leczenia jednodniowego. 

W oddziale podczas realizacji świadczeń zdrowotnych zapewniona jest całodobowa opieka lekarska, 
położnicza i pielęgniarska we wszystkie dni tygodnia, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia dla 
matek karmiących piersią. 



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. 

Wszystkie pacjentki przyjmowane do leczenia w oddziale poddawane są  przesiewowej ocenie stanu 
odżywienia (SGA lub NRS 2002), zgodnie z zasadami określonymi w „Standardach żywienia 
pozajelitowego i żywienia dojelitowego” Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i 
Dojelitowego. Pacjentki, u których stwierdzono na podstawie powyższej oceny, zwiększone ryzyko 
związane ze stanem odżywienia, poddaje się indywidualnej ocenie żywieniowej. 


