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W Poradni Położniczo-Ginekologicznej 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 Położniczo-Ginekologicznej polegają na podstawowej diagnostyce,
profilaktyce i leczeniu w trybie ambulatoryjnym schorzeń narządu rodnego i gruczołów piersiowych
oraz opieki nad kobietą ciężarną (w zakresie i możliwościach działania poradni), a dotyczą:
nowotworów żeńskich narządów płciowych, zaburzeń hormonalnych związanych z menopauzą i
dojrzewaniem, zaburzeń i schorzeń sutka, schorzeń żeńskiego narządu rodnego, ciąży zakończonej
poronieniem, EPH gestozy w ciąży, porodu i połogu, innych zaburzeń u ciężarnej związanych głównie
z ciążą, powikłań okresu połogowego niesklasyfikowane gdzie indziej, zakażeń gruczołu sutkowego
związanych z porodem, osób wymagające opieki służby zdrowia w okolicznościach związanych z
rozrodem.
Świadczenia te obejmują diagnostykę, profilaktykę oraz leczenie w pełnym zakresie ginekologii oraz
wybranym zakresie położnictwa odpowiednio dla potencjału wykonawczego podstawowego, czyli I
stopnia referencyjności.
W zakres świadczeń Poradni Położniczo-Ginekologicznej 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 opieka nad kobieta
ciężarną,
b) badanie ginekologiczne i/lub położnicze,
c) badanie palpacyjne i USG sutków,
d) pobranie materiału do badań cytologicznych - stopień czystości pochwy,
e) kolposkopia,
f) EKG płodu – KTG,
g) lekarska i położnicza opieka poporodowa,
h) pobieranie krwi do badań, pielęgnacja rany, posiew z rany- zabezpieczenie,
i) usunięcie szwów z jamy brzusznej, usunięcie szwów z dróg rodnych,
j) wprowadzenie i usunięcie pesarium
k) wstrzyknięcia
l) zabiegi diagnostyczne na szyjce macicy, macicy, pochwie, sromie
m) badanie palcem przez odbyt
n) postępowanie antykoncepcyjne,
o) leczenie zaburzeń hormonalnych,
p) profilaktyka i diagnostyka chorób szyjki macicy, stanów zapalnych i nowotworów narządów
płciowych,
q) opieka nad kobietą w okresie menopauzy,
r) prowadzenie pacjentek przed i po zabiegach operacyjnych,
s) konsultacje chorych kierowanych przez innych specjalistów,
t) badanie USG dopochwowe i przezbrzuszne,
u) prewencja schorzeń ginekologiczno- położniczych i ich powikłań, edukacja zdrowotna.
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.

