ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH W PORADNI CHIRURGII OGÓLNEJ
W Poradni Chirurgii Ogólnej 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 ogólnej polegają na podstawowej diagnostyce i leczeniu w
schorzeń chirurgicznych w trybie ambulatoryjnym (w zakresie i możliwościach działania poradni):
choroby układu trawiennego, zakażenia skóry i tkanki podskórnej, choroby przydatków skórnych, inne
choroby skóry i tkanki podskórnej, choroby układu kostno - stawowego w zakresie nie objętym opieką
innych poradni specjalistycznych), mięśniowego i tkanki łącznej, choroby układu moczowo –
płciowego (w zakresie nie objętym opieką innych poradni specjalistycznych), urazy, oparzenia,
odmrożenia, zewnętrzne przyczyny zachorowania, nowotwory – głównie wstępne rozpoznanie,
kontynuacja i uzupełnienie opieki onkologicznej, choroby tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych,
choroby żył (w zakresie nie objętym opieką innych poradni specjalistycznych), naczyń limfatycznych i
węzłów chłonnych, niesklasyfikowane gdzie indziej, powikłania po wylewie, transfuzji i wstrzyknięciu
powikłanie związane z ponownym przyrośnięciem i amputacją oraz inne powikłania opieki
chirurgicznej i medycznej niesklasyfikowane gdzie indziej. Świadczenia te obejmują diagnostykę oraz
leczenie w pełnym zakresie chirurgii ogólnej odpowiednio dla potencjału wykonawczego
podstawowego, czyli I stopnia referencyjności.
W zakres świadczeń Poradni Chirurgii Ogólnej 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) zabiegi diagnostyczne w zakresie skóry/ tkanki podskórnej, biopsja skóry/tkanki podskórnej,
inne zabiegi diagnostyczne skóry/ tkanki podskórnej,
c) zaopatrywanie: ran i zmian tkanek miękkich oraz ew. ich diagnostyka, urazów tkanek
miękkich, schorzeń paznokci, wycięcie lub zniszczenie zmiany tkanki skóry i tkanki
podskórnej, oczyszczenie rany, zakażenia, oparzenia bez wycinania, inne miejscowe
usuniecie zmiany lub tkanki skóry i tkanki podskórnej, zaopatrywanie ran (szycie),
d) leczenie i ew. diagnostyka: zmian naczyniowych, żylaków kończyn dolnych, żylaków odbytu,
owrzodzeń i innych zmian troficznych,
e) leczenie chorób zewnętrznych narządów płciowych u mężczyzn,
f) diagnostyka i leczenie krwawień z przewodu pokarmowego oraz ustalenie wskazań do
leczenia szpitalnego/ operacyjnego,
g) diagnostyka i leczenie zmian bólowych w obrębie kończyn,
h) kontynuacja opieki nad pacjentami z zaopatrzonymi urazami układu kostnego, nie
wymagającymi dalszej opieki ortopedycznej,
i) diagnostyka i leczenie bólów brzucha oraz ustalenie wskazań do leczenia szpitalnego/
zabiegowego. kwalifikacje operacyjne,
j) usunięcie ciała obcego,
k) zakładanie i usuwanie opatrunków w tym gipsowych,
l) nacięcia zmian ropnych,
m) kierowanie do planowego leczenia szpitalnego i uzdrowiskowego,
n) konsultacje w okresie przed i poszpitalnym,
o) konsultacje chorych kierowanych przez innych specjalistów,
p) kontynuacja leczenia poszpitalnego.
q) prewencja schorzeń chirurgicznych i ich powikłań, edukacja zdrowotna

r)

orzecznictwo: ogólne badanie lekarskie osób bez dolegliwości i rozpoznania choroby, inne
badania specjalne osób bez dolegliwości i rozpoznania choroby, badanie i obserwacja,
s) 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.

