
ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH W PORADNI CHIRURGII URAZOWO - 
ORTOPEDYCZNEJ 

W Poradni Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej 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.  

Świadczenia zdrowotne w Poradni Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej polegają na: konsultowaniu, 
diagnozowaniu i leczeniu zachowawczym w trybie ambulatoryjnym schorzeń oraz urazów układu 
kostno-stawowego, zmian zapalnych, zwyrodnień, zespołów bólowych, złamań, zwichnięć, skręceń, 
stłuczeń. Świadczenia te obejmują diagnostykę oraz leczenie w pełnym zakresie ortopedii i 
traumatologii narządu ruchu odpowiednio dla potencjału wykonawczego podstawowego, czyli I stopnia 
referencyjności. 

W zakres świadczeń Poradni Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej wchodzą m.in.: 

a) diagnostyczny wywiad, konsultacja i ocena, ograniczony opis okresu przerw w chorobie, 
profilaktyka i promocja zdrowia, pełny opis wywiadu dotyczący problemu zdrowotnego oraz 
jego ocena; historia i ocena nowego zagadnienia, wywiad i ocena innych problemów 
występujących u chorego, wywiad i ocena postępowania diagnostycznego, innego niż typowe, 
opieka pielęgniarska, konsultacja w pełnym zakresie, badanie fizykalne, 

b) zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji, 
c) zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości, 
d) zamknięte nastawienie zwichnięcia, 
e) wstępne zaopatrzenie urazów wymagających hospitalizacji, 
f) inne zabiegi w zakresie stawów, a w tym: nakłucie stawu, wstrzyknięcie leku do 
g) zabiegi w zakresie mięśni, ścięgien, i powięzi ręki, a w tym: nacięcie tkanek miękkich ręki- 

inne, 
h) szycie pochewki ścięgna ręki, szycie ścięgna ręki, szycie mięśni/ powięzi, aspiracja z tkanek 

miękkich ręki, wstrzyknięcie leku do kaletki ręki, wstrzyknięcie leku działającego miejscowo do 
tkanek miękkich ręki, 

i) inne zabiegi w zakresie kości i stawów twarzy, 
j) kontynuacja opieki nad pacjentami, z zaopatrzonymi urazami układu kostnego, wymagającymi 

dalszej opieki ortopedycznej, 
k) kwalifikacja do zabiegów operacyjnych, 
l) kontynuacja leczenia pacjentów po zabiegach operacyjnych 
m) wykonywanie opatrunków w tym usztywniających, 
n) iniekcje diagnostyczne, leczenie dostawowe i okołostawowe 
o) orzecznictwo: ogólne badanie lekarskie osób bez dolegliwości i rozpoznania choroby, inne 

badania specjalne osób bez dolegliwości i rozpoznania choroby, badanie i obserwacja, 
p) podanie anatoksyny tężcowej. 

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. 

 


