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ZAKRES USŁUG SWIADCZONYCH
NA PODODDZIALE POŁOŻNICZYM IV zo9

Działalność Oddziału jest ukierunkowana na diagnostykę i leczenie ciązy wysokiego ryzyka z powodu
chorób matczynych, diagnosĘkę (w Ęm diagnostykę inwazyjną) i terapię wad płodu, diagnosĘkę
i leczenie niepłodności oraz niemoznoŚci donoszenia ciąy.

profil działalności:. diagnosĘka i leczenie prenatalne wad rozwojowych płodu
. diagnosĘka prenatalna, w Ęm ocena ryzyka genetycznego u płodu w I trymestrze ciąży
. diagnosĘka par z nawracającymi poronieniami
. leczenie niepowodzeń połozniczych
. diagnosĘka i profilakĘka (w tym postępowanie operacyjne) porodu przedwczesnego
, diagnostyka i pełen profil leczenia ciąży nieprawidłowo zlokalizowanej, ze szczególnym

uwzględnieniem ciązy szyjkowej oraz ciĘy w bliźnie po cięciu cesarskim
. diagnosĘka, zaawansowany nadzór połozniczy i leczenie cięy powikłanej chorobami

matczynymi, ze szczególnym uwzględnieniem cukrzycy typu 1 i Ępu 2, chorób układu krązenia,
schorzeń endokrynologicznych, autoimmunologicznych oraz oĘłoŚci

. diagnosĘka, zaawansowany nadzor położniczy i leczenie cięy powikłanej patologią
występującą w ciązy, ze szczególnym uwzględnieniem hiperglikemii rozpoznanej w ciąży
(cukrzyca ciążowal cukrzyca rozpoznana w ciąży), stanu przedrzucawkowego, cholestazy
ciążowej, wielowodzia, zaburzeń lokalizacji i rozwoju łozyska (łozysko przodujące, łozysko
wrośnięte/ przerośnięte), ciąĄ po przebyĘch licznych porodach drogą cięcia cesarskiego

. diagnostyka i zaawansowany nadzór położniczy nad ciążą powikłaną nieprawidłowym
wzrastaniem płodu (hipotrofia/IucR, makrosomia płodu)

, diagnostyka i zaawansowany nadzór położniczy nad ciążą mnogą
. diagnostyka niepłodnoŚci i endokrynopatii ginekologicznej

Wvkonvwane operacje:. operacje brzuszne drogą laparotomii. operacje laparoskopowe - w tym operacje endometriozy oraz histerektomia laparoskopowa
. histeroskopia diagnosĘczna i operacyjna. operacje z dostępu pochwowego - w Ęm szwy w zagrażającym porodzie przedwczesnym
. operacje uroginekologiczne. cięcia cesarskie

wvkgnywane zabieoi i badania:. amniopunkcja geneĘczna
. kordocenteza. transfuzje wewnątrzmaciczne. badania ultrasonograficzne - w tym referencyjna diagnosĘka prenatalna
. histerosalpingografia (HSG)
. sonohisterografia. skrobanie diagnosĘczne. zabieqi na szvice macicv
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