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ZAKRES USŁUG SWIADCZONYCH
W ODDZIALE N EONATOLOGICZn|YM

zo9

W Oddziale reaIizowane są świadczenia z zakresu neonatologii na III poziomie
referencyjnym oraz świadczenia Wyjazdowego Zespołu ,,N"

ProfiI działaIności:
DiagnosĘka i leczenie w trybie stacjonarnym w zakresie neonatologiil
. leczenie noworodków wymagających intensywnej terapii (24 stanowiska intensywnej terapii noworodka), opieka

nad noworodkami po sztucznej wenĘlacji (ż0 łóżeczek opieki ciągłej), opieka nad noworodkami
niewymagającymi wsparcia oddechowego (20 łożeczek opieki pośredniej), zarówno urodzonych w naszym
szpitalu jak i noworodków przekazywanych z ośrodków o niższym stopniu referencji z terenu województwa

. intensywna terapia noworodka obejmująca: leczenie pacjentów z objawami niewydolności oddechowej,
wymagających róznych form wspomagania oddechu (konwencjonalnej wentylacji mechanicznej w róznych
trybach, wenĘlacji nieinwazyjnej w róznych trybach, wentylacji wysokimi częstotliwoŚciami, inhalacji tlenkiem
azotu). kompleksowe leczenie noworodków ze skrajnie małą urodzeniową masą ciała (prowadzenie całkowitego
żywienia parenteralnego, monitorowanie biochemiczne i biofizyczne, korekcja zaburzeń metabolicznych),
leczen ie n iewydol ności oddechowo- krążen iowej

. wykonywanie procedur inwazyjnych związanych z działalnością diagnostyczną i terapeuĘczną u noworodka
(cewnikowanie naczyń pępowinowych, kaniulacja naczyń centralnych, drenaz opłucnowy)

. obecność lekarza neonatologa przy każdym porodzie zagrożonym patologią noworodka i podjęcie w razie
konieczności za biegów resuscytacyj nych

. leczenie różnych form izoimmunizacji noworodka (w tym transfuzja wymienna krwi)

. leczenie hipotermią okołoporodowej encefalopatii niedotlenieniowo-niedokrwiennej. monitorowanie i leczenie retinopatii wcześniaczej. intensywna terapia przed i pooperacyjna (przygotowanie do zabiegu, wyrównywanie zaburzeń pooperacyjnych,
leczen ie przeciwbolowe)

. leczenie preparatami knłi

. diagnosĘka, leczenie i opieka nad pacjentem z zespołem geneĘcznym oraz z wadami wrodzonymi

. przyłóżkowa diagnostyka obrazowa (USG przezciemieniowe, USG jamy brzusznej, ECHO serca, RTG)
r prowadzenie usprawniania neurorozwojowego i logopedycznego
. prowadzenie działań edukacyjnych rodziców i opiekunów pacjenta wymagającego specjalnej opieki

(wcześniactwo, zaburzenia neurologiczne, dysplazja oskrzelowo-płucna, wady wrodzone)

Zabiegi operacyjne z zakresu:
. chirurgii ogólnej noworodka (resekcja jelit, zespolenia zołądkowo-jelitowe, zespolenia jelito-jelito, wyłonienie

jelita, zamknięcie przetoki, operacje wytrzewienia, operacje przepukliny pępkowej, operacje przepukliny
przeponowej, operacje przepu kl i ny pachwinowej ). kard iochirurgii (zamyka nie przewodu tętniczego Botalla)

. zabiegi okulisĘczne (fotokoagulacja zmiany naczyniówki/siatkówki, podanie Lucentisu do komory ciała
szklistego)

Wyjazdowy Zespół,,N"
Udziela świadczeń w stanach nagłego pogorszenia stanu zdrowia dziecka od jego urodzenia do ukończenia 4 tygodni,
a w przypadkach uzasadnionych medycznie - do końca pierwszego roku zycia dziecka, w tym wykonuje transpoĘ
sanitarne przy użyciu zestawu inkubatora transpoftowego/ w szczególnoŚci w następujących stanach chorobowych:
niewydolności oddechowej wymagającej sztucznej wenĘlacji; niewydolnoŚci układu krążenia; stanach wymagających
interwencji chirurgicznej i po zabiegach, konieczności niezwłocznego wykonania zabiegu w innym podmiocie
leczniczym - transport na zlecenie świadczeniodawry, u którego hospitalizowane jest dziecko; koniecznoŚci
kontynuacji leczenia w innym podmiocie leczniczym - transpot dziecka chorego odpowiednio do lub z oŚrodka
referencyjnego znajdującego się w rejonie lub poza rejonem działania, na podstawie zlecenia Świadczeniodawcy, u

talizowane iest dziecko.


