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3.

4.

5.

6.

02.1011.001.02

02.1020.001.02

02.1021.001.02

02.1030.001.02

alergologia

Porada specjalistyczna alergologii dla dzieci
alergologia dziecięca

diabetologia

diabetologii

Porada specjalistyczna diabetologia

dietetyk min. 50% czasu
pracy poradni

lp. poz.1

lp. poz.2

specjalista alergologii powyżej
50% czasu pracy wszystkich
lekarzy w poradni

pielęgniarka min. 50%
czasu pracy poradni

lp. poz.3

specjalista alergologii powyżej
50% czasu pracy wszystkich
lekarzy w poradni

pielęgniarka min. 50%
czasu pracy poradni

lp. poz.4

pielęgniarka z min. 1
rocznym stażem w por.
specjalista diabetologii powyżej
diabet. min. 50% czasu
50% czasu pracy wszystkich
pracy poradni lub
lekarzy w poradni
dietetyk min. 25% czasu
pracy poradni

lp. poz.5

pielęgniarka z min. 1
rocznym stażem w por.
specjalista diabetologii powyżej
diabet.min. 50% czasu
50% czasu pracy wszystkich
pracy poradni lub
lekarzy w poradni
dietetyk min. 25% czasu
pracy poradni

położna lub pielęgniarka
min. 50% czasu pracy
poradni

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

X

X

X

X

X

X

X

Porada specjalistyczna diabetologia dla dzieci

endokrynologia

endokrynologii

Porada specjalistyczna endokrynologia

lp. poz.6

specjalista endokrynologii
powyżej 50% czasu pracy
wszystkich lekarzy w poradni

endokrynologii dla
dzieci

Porada specjalistyczna lp. poz.7
endokrynologia dla dzieci

specjalista endokrynologii
powyżej 50% czasu pracy
wszystkich lekarzy w poradni

pielęgniarka min. 50%
czasu pracy poradni

X

X

X

X

X

X

diabetologii dla
dzieci

diabetologia

X

X

X

X

mammografia
dostęp

alergologii

9.

dostęp

alergologia

Porada specjalistyczna alergologia

8.

w lokalizacji

Porada specjalistyczna choroby metaboliczne

7.

dostęp

chorób
metabolicznych

lokalizacja poradni

RTG

w miejscu

w lokalizacji

dostęp

17.

18.

19.

X

* zestaw do badań
antropometrycznych
* glukometr

X

* zestaw do testów: punktowych (nie
mniej niż 10 alergenów), płatkowych
(nie mniej niż 10 alergenów)
* spirometr
* pickflometr

X

* zestaw do testów: punktowych (nie
mniej niż 10 alergenów), płatkowych
(nie mniej niż 10 alergenów)
* spirometr
* pickflometr

densytometr3)

w miejscu (M) lub w lokalizacji (L) lub dostęp (d)

20.

* glukometr
* przyrząd do badania czucia bólu
(neurotips)
* przyrząd do badania czucia
temperatury skóry (thim-therm)
* widełki stroikowe 128 Hz
* monofilament 5.07/10g

oftalmoskop

* ultrasonograf z opcją Dopplera (L)
* oftalmoskop (L)

* glukometr
* przyrząd do badania czucia bólu
(neurotips)
* przyrząd do badania czucia
temperatury skóry (thim-therm)
* widełki stroikowe 128 Hz
* monofilament 5.07/10g

oftalmoskop

* ultrasonograf z opcją Dopplera (L)
* oftalmoskop (L)

densytometr3)

* ultrasonograf typ 3 2) (L)
* pobranie materiału do badań z oceną cytologiczną/
histopatologiczną (L lub d)
* densytometr 3) (L)

3)

* ultrasonograf typ 3 2) (L)
* pobranie materiału do badań z oceną cytologiczną/
histopatologiczną (L lub d)
* mammograf (d)

X

X

* możliwość leczenia stopy
cukrzycowej - posiadanie poradni
chirurgii naczyniowej lub chirurgii
ogólnej w lokalizacji, z pełną
dostępnością gabinetu diagnostycznozabiegowego
* gabinet diagnostyczno-zabiegowy

* możliwość wykonania TK lub RM w
lokalizacji

* możliwość wykonania TK lub RM w
lokalizacji

02.1031.001.02

endokrynologia

8.

02.1050.001.02

gastroenterologia

gastroenterologii

Porada specjalistyczna gastroenterologia

lp. poz.8

specjalista gastroenterologii
powyżej 50% czasu pracy
wszystkich lekarzy w poradni

pielęgniarka min. 50%
czasu pracy poradni

X

X

X

X

* gabinet diagnostyczno-zabiegowy
* możliwość wykonania gastroskopii
lub kolonoskopii w lokalizacji

9.

02.1051.001.02

gastroenterologia

Porada specjalistyczna gastroenterologii dla
gastroenterologia dla
dzieci
dzieci

lp. poz.9

specjalista gastroenterologii
powyżej 50% czasu
pracywszystkich lekarzy w
poradni

pielęgniarka min. 50%
czasu pracy poradni

X

X

X

X

* gabinet diagnostyczno-zabiegowy
* możliwość wykonania gastroskopii
lub kolonoskopii w lokalizacji

lp. poz.10

specjalista geriatrii lub
gerontologii powyżej 50% czasu pielęgniarka min. 50%
pracy wszystkich lekarzy w
czasu pracy poradni
poradni

X

X

X

X

geriatria

geriatrii

Porada specjalistyczna geriatria

X

21.

7.

10. 02.1060.001.02

X

X

inne wymagania

densytometr3) (L)

z opcją Dopplera

choroby wewnętrzne

6.

inny personel

USG

inne

z opcją Dopplera

02.1008.001.02

5.

lekarza

w lokalizacji

1.

4.

dodatkowo oceniane

diagnostyka mikrobiologiczna

3.

dodatkowo oceniane

dostęp

2.

Nazwa świadczenia
gwarantowanego

Warunki
realizacji
świadczeń personel:

WARUNKI DODATKOWO OCENIANE DOTYCZĄCE
REALIZACJI ŚWIADCZEŃ

diagnostyka laboratoryjna

1.

02.1010.001.02

INNE
WYMAGANIA

DZIEDZINA
MEDYCYNY

świadczenia w
zakresie:

2.

Świadczenia
KWALIFIKACJE DOTYCZĄCE PERSONELU
gwarantowane zgodnie z
MEDYCZNEGO REALIZUJĄCEGO
ŚWIADCZENIA W POSZCZEGÓLNYCH
zał. nr 1 do
ZAKRESACH
rozporządzenia AOS

dostęp

lp.

kod zakresu

ZAKRES
ŚWIADCZEŃ
(ZGODNIE Z
ZAŁ. 1A)

Strona 1

densytometr

glukometr

elektrokardiograf

densytometr3)

* densytometr3) (L)
* ultrasonograf z opcją Dopplera (L)
* elektrokardiograf (M)
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12.

02.1071.001.02

14. 02.1100.001.02

15. 02.1101.001.02

9.

lp. poz.11

specjalista hematologii powyżej
50% czasu pracy wszystkich
lekarzy w poradni

pielęgniarka min. 50%
czasu pracy poradni

onkologia i
hematologii
hematologia dziecięca

Porada specjalistyczna onkologia i hematologia
dziecięca

lp. poz.12

immunologii

Porada specjalistyczna immunologia

lp. poz.13

specjalista immunologii
klinicznej powyżej 50% czasu
pracy wszystkich lekarzy w
poradni

onkologii i

immunologia

kardiologia

kardiologii

Porada specjalistyczna kardiologia

Porada specjalistyczna kardiologia dziecięca kardiologii dziecięcej
kardiologia dziecięca

pielęgniarka min. 50%
czasu pracy poradni

lokalizacja przy
oddziale onkologii i
hematologii dziecięcej

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

X

X

X

X

X

X

X

lp. poz.14

specjalista kardiologii lub
hipertensjologii powyżej 50%
czasu pracy wszystkich lekarzy
w poradni

pielęgniarka min. 50%
czasu pracy poradni

lp. poz.15

specjalista kardiologii dziecięcej
lub pediatrii-kardiologii powyżej
50% czasu pracy wszystkich
lekarzy w poradni

pielęgniarka min. 50%
czasu pracy poradni

X

X

USG

inne

mammografia
dostęp

8.

dostęp

7.

6.

w lokalizacji

lokalizacja poradni

dostęp

inny personel

specjalista onkologii i
hematologii dziecięcej powyżej
50% czasu pracy wszystkich
lekarzy w poradni

dziecięcej

13. 02.1080.001.02

Porada specjalistyczna hematologia

lekarza

w lokalizacji

hematologii

5.

dodatkowo oceniane

diagnostyka mikrobiologiczna

hematologia

4.

dodatkowo oceniane

dostęp

11. 02.1070.001.02

3.

Nazwa świadczenia
gwarantowanego

Warunki
realizacji
świadczeń personel:

WARUNKI DODATKOWO OCENIANE DOTYCZĄCE
REALIZACJI ŚWIADCZEŃ

diagnostyka laboratoryjna

2.

INNE
WYMAGANIA

DZIEDZINA
MEDYCYNY

świadczenia w
zakresie:

1.

Świadczenia
KWALIFIKACJE DOTYCZĄCE PERSONELU
gwarantowane zgodnie z
MEDYCZNEGO REALIZUJĄCEGO
ŚWIADCZENIA W POSZCZEGÓLNYCH
zał. nr 1 do
ZAKRESACH
rozporządzenia AOS

dostęp

lp.

kod zakresu

ZAKRES
ŚWIADCZEŃ
(ZGODNIE Z
ZAŁ. 1A)

RTG

w miejscu

w lokalizacji

dostęp

17.

18.

19.

X

X

2)

* ultrasonograf typ 3 (L)
* pobranie materiału do badań z oceną cytologiczną/
histopatologiczną (L)

mikroskop optyczny i zestaw do
barwienia preparatów

X

20.

* ultrasonograf typ 3 2) (L)
* pobranie materiału do badań z oceną cytologiczną/
histopatologiczną (L)

mikroskop optyczny i zestaw do
barwienia preparatów

X

w miejscu (M) lub w lokalizacji (L) lub dostęp (d)

X

* echokardiograf
* elektrokardiograf

X

X

* elektrokardiograf
* pulsoksymetr

X

ultrasonograf z opcją Dopplera

X

* Holter EKG
* Holter RR (ABPM)
* echokardiograf z opcją
Dopplera
* do badań
elektrokardiograficznych
wysiłkowych serca
* Holter EKG
* Holter RR (ABPM),
* echokardiograf z opcją
Dopplera

* Holter EKG (M)
* Holter RR (ABPM) (M)
* echokardiograf z opcją Dopplera (L)
* możliwość wykonania badań elektokardiograficznych
wysiłkowych serca (L)
* możliwość wykonania świadczeń: echokardiografia
przezprzełykowa lub echokardiografia obciążeniowa (L
lub d)

leczenia chorób
naczyń

Porada specjalistyczna leczenie chorób naczyń

lp. poz.16

specjalista angiologii lub
chirurgii naczyniowej powyżej
50% czasu pracy wszystkich
lekarzy w poradni

pielęgniarka min. 50%
czasu pracy poradni

X

X

17. 02.1130.001.02

nefrologia

nefrologii

Porada specjalistyczna nefrologia

lp. poz.17

specjalista nefrologii powyżej
50% czasu pracy wszystkich
lekarzy w poradni

pielęgniarka min. 50%
czasu pracy poradni

X

X

X

X

ultrasonograf (L)

18. 02.1131.001.02

nefrologia

nefrologii dla dzieci

Porada specjalistyczna nefrologia dla dzieci

lp. poz.18

specjalista nefrologii powyżej
50% czasu pracy wszystkich
lekarzy w poradni

pielęgniarka min. 50%
czasu pracy poradni

X

X

X

X

ultrasonograf (L)

19. 02.1150.001.02

toksykologia

toksykologii

Porada specjalistyczna toksykologia

lp. poz.19

specjalista toksykologii lub
toksykologii klinicznej powyżej
50% czasu pracy wszystkich
lekarzy w poradni

psycholog kliniczny lub
lekarz psychiatra lub
specjalista psychiatra

X

X

X

X

lp. poz.20

specjalista dermatologii i
wenerologii powyżej 50% czasu
pracy wszystkich lekarzy w
poradni

dermatologia i
wenerologia

dermatologii i
wenerologii

21. 02.1210.001.02

genetyka kliniczna

genetyki

Porada specjalistyczna genetyka

lp. poz.21

specjalista genetyki klinicznej
powyżej 50% czasu pracy
wszystkich lekarzy w poradni

22. 02.1220.001.02

neurologia

neurologii

Porada specjalistyczna neurologia

lp. poz.22

specjalista neurologii powyżej
50% czasu pracy wszystkich
lekarzy w poradni

pielęgniarka min. 50%
czasu pracy poradni

X

X

* gabinet diagnostyczno-zabiegowy
dostępny na wyłączność przez 100%
czasu pracy poradni
* możliwość wykonania TK lub RM w
lokalizacji

X

możliwość kontroli urządzeń
wszczepialnych serca w lokalizacji
zgodnie z warunkami rozporządzenia
AOS

gabinet diagnostyczno-zabiegowy
dostępny na wyłączność przez 100%
czasu pracy poradni

elektrokardiograf

* spirometr
* echokardiograf

* mikroskop optyczny
* dermatoskop
* zestaw do pobierania wycinków

* aparat do elektrokoagulacji
* aparat do kriochirurgii
* lampa terapeutyczna (kabina
lub płyta) emitująca
promieniowanie UVA, UVB lub
UVA1 do foto- lub
fotochemioterapii

* aparat do elektrokoagulacji (M)
* aparat do kriochirurgii (M)
* lampa terapeutyczna (kabina lub płyta) emitująca
promieniowanie UVA, UVB lub UVA1 do foto- lub
fotochemioterapii (L)
* kapilaroskop (d)

gabinet diagnostyczno-zabiegowy

* elektroencefalograf (L)
* elektromiograf (L)
* wykonywanie innych badań elektrofizjologicznych (L)
* ultrasonograf z opcją Dopplera (L)

* gabinet diagnostyczno-zabiegowy
* możliwość wykonania TK lub RM w
lokalizacji

do badań genetycznych (w tym
między innymi badań
molekularnych,
cytogenetycznych,
enzymatycznych i
biochemicznych)

pielęgniarka min. 50%
czasu pracy poradni

X

X

z opcją Dopplera

20. 02.1200.001.02

gabinet diagnostyczno-zabiegowy

echokardiograf z opcją Dopplera (L)

angiologia

Porada specjalistyczna dermatologia i
wenerologia

21.

X

16. 02.1120.001.02

lokalizacja przy
oddziale
toksykologicznym

inne wymagania

* oftalmoskop
* elektroencefalograf
* elektromiograf
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24. 02.1222.001.02

25. 02.1240.001.02

26. 02.1270.001.02

inny personel

lokalizacja poradni

w lokalizacji

dostęp

w lokalizacji

dostęp

dostęp

4.

neurologia dziecięca neurologii dziecięcej

anestezjologia

onkologia

choroby płuc

leczenia bólu

onkologii

gruźlicy i chorób płuc

5.

Porada specjalistyczna neurologia dziecięca

Porada specjalistyczna leczenie bólu

Porada specjalistyczna onkologia

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

lp. poz.23

specjalista neurologii dziecięcej
powyżej 50% czasu pracy
wszystkich lekarzy w poradni

pielęgniarka min. 50%
czasu pracy poradni

lokalizacja przy
oddziale
neurologicznym

X

X

dodatkowo oceniane

psycholog kliniczny co
najmniej 25% czasu
pracy poradni lub
fizjoterapeuta co
najmniej 25% czasu
pracy poradni

lp. poz.24

lp. poz.25

Porada specjalistyczna –
lp. poz.26
gruźlica i choroby płuc

dodatkowo oceniane

specjalista onkologii klinicznej
lub chirurgii onkologicznej lub
ginekologii onkologicznej lub
radioterapii lub radioterapii
onkologicznej lub chemioterapii
nowotworów - powyżej 50%
czasu pracy wszystkich lekarzy
w poradni

specjalista chorób płuc powyżej
50% czasu pracy wszystkich
lekarzy w poradni

pielęgniarka min. 50%
czasu pracy poradni

X

lokalizacja przy
oddziale onkologicznym

pielęgniarka min. 50%
czasu pracy poradni

27. 02.1271.001.02

choroby płuc

Porada specjalistyczna gruźlicy i chorób płuc
gruźlica i choroby płuc u
dla dzieci
dzieci

lp. poz.27

specjalista chorób płuc powyżej
50% czasu pracy wszystkich
lekarzy w poradni

28. 02.1280.007.02

reumatologia

reumatologii

Porada specjalistyczna reumatologia

lp. poz.28

specjalista reumatologii powyżej
pielęgniarka min. 50%
50% czasu pracy wszystkich
czasu pracy poradni
lekarzy w poradni

29. 02.1281.001.02

reumatologia

reumatologii dla
dzieci

Porada specjalistyczna reumatologia dla dzieci

lp. poz.29

specjalista reumatologii powyżej
pielęgniarka min. 50%
50% czasu pracy wszystkich
czasu pracy poradni
lekarzy w poradni

30. 02.1340.001.02

choroby zakaźne

chorób zakaźnych

Porada specjalistyczna choroby zakaźne

lp. poz.30

specjalista chorób zakaźnych
powyżej 50% czasu pracy
wszystkich lekarzy w poradni

31. 02.1341.001.02

choroby zakaźne

chorób zakaźnych
dla dzieci

Porada specjalistyczna lp. poz.31
choroby zakaźne u dzieci

specjalista chorób zakaźnych
powyżej 50% czasu pracy
wszystkich lekarzy w poradni

X

X

pielęgniarka min. 50%
czasu pracy poradni

USG

X

X

X

RTG

X

inne

mammografia

diagnostyka mikrobiologiczna

lekarza

dostęp

23. 02.1221.001.02

3.

Nazwa świadczenia
gwarantowanego

Warunki
realizacji
świadczeń personel:

WARUNKI DODATKOWO OCENIANE DOTYCZĄCE
REALIZACJI ŚWIADCZEŃ

diagnostyka laboratoryjna

2.

INNE
WYMAGANIA

DZIEDZINA
MEDYCYNY

świadczenia w
zakresie:

1.

Świadczenia
KWALIFIKACJE DOTYCZĄCE PERSONELU
gwarantowane zgodnie z
MEDYCZNEGO REALIZUJĄCEGO
ŚWIADCZENIA W POSZCZEGÓLNYCH
zał. nr 1 do
ZAKRESACH
rozporządzenia AOS

dostęp

lp.

kod zakresu

ZAKRES
ŚWIADCZEŃ
(ZGODNIE Z
ZAŁ. 1A)

w miejscu

w lokalizacji

dostęp

17.

18.

19.

* elektromiograf
* elektroencefalograf

X

X

X

X

* elektroencefalograf (L)

* aparat do krioterapii (M)
* zestaw do laseroterapii (M)
* zestaw do magnetoterapii (M)
* zestaw do TENS (M)
* ultrasonograf (L)

21.

* gabinet diagnostyczno-zabiegowy
* możliwość wykonania TK lub RM w
lokalizacji

* certyfikat dla poradni wydany przez
PTBB
* gabinet diagnostyczno-zabiegowy

* gabinet diagnostyczno-zabiegowy
dostępny na wyłączność przez 100%
czasu pracy poradni
* możliwość wykonania TK lub RM w
lokalizacji

X

* spirometr
* picklflometr
* nebulizator
* możliwość pobierania
materiału w kierunku diagnostyki
mikrobiologicznej i diagnostyki
prątka

możliwość wykonania bronchoskopii (L lub d)

* gabinet diagnostyczno-zabiegowy
* możliwość wykonania TK lub RM w
lokalizacji

* spirometr
* picklflometr
* nebulizator
* możliwość pobierania
materiału w kierunku diagnostyki
mikrobiologicznej i diagnostyki
prątka

*możliwość wykonania bronchoskopii (L lub d)

* gabinet diagnostyczno-zabiegowy
* możliwość wykonania TK lub RM w
lokalizacji

* ultrasonograf (L)
* densytometr 3) (L)

* gabinet diagnostyczno-zabiegowy
* możliwość wykonania TK lub RM w
lokalizacji

ultrasonograf (L)

* gabinet diagnostyczno-zabiegowy
* możliwość wykonania TK lub RM w
lokalizacji

X

X

X

X

lokalizacja przy
oddziale
reumatologicznym

X

X

X

X

lokalizacja przy
oddziale
reumatologicznym

X

X

X

X

pielęgniarka min. 50%
czasu pracy poradni

X

X

X

X

pielęgniarka min. 50%
czasu pracy poradni

X

X

X

X

Strona 3

20.

inne wymagania

* ultrasonograf typ 3 2) (L)
* pobranie materiału do badań z oceną cytologiczną/
histopatologiczną (L)

X

X

zestaw do blokad przeciwbólowych

* aparat RTG z torem wizyjnym
oraz aparat do termolezji - w
przypadku wykonywania
zabiegów termolezji
* aparat do kriolezji - w
przypadku wykonywania kriolezji
* zestaw do elektroterapii z
osprzętem - w przypadku
wykonywania zabiegów
fizykoterapii

w miejscu (M) lub w lokalizacji (L) lub dostęp (d)

X

dermatoskop

densytometr

możliwość pobrania materiału
zakaźnego do badań

możliwość pobrania materiału
zakaźnego do badań

3)

badania parazytologiczne -- w
przypadku chorób tropikalnych i
pasożytniczych

* mikroskop optyczny z możliwością kontrastu fazowego
i badania w ciemnym polu (M)
* mikroskop fluorescencyjny (M)

badania parazytologiczne -- w
przypadku chorób tropikalnych i
pasożytniczych

* mikroskop optyczny z możliwością kontrastu fazowego
i badania w ciemnym polu (M),
* mikroskop fluorescencyjny (M)
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choroby zakaźne

33. 02.1400.001.02

neonatologia

34. 02.1450.001.02

35. 02.1453.001.02

położnictwo i
ginekologia

położnictwo i
ginekologia

9.

leczenia AIDS

Porada specjalistyczna leczenie AIDS

lp. poz.32

specjalista chorób zakaźnych
powyżej 50% czasu pracy
wszystkich lekarzy w poradni

neonatologii

Porada specjalistyczna neonatologia

lp. poz.33

specjalista neonatologii powyżej położna lub pielęgniarka
50% cczasu pracy wszystkich
min. 50% czasu pracy
lekarzy w poradni
poradni

położnictwa i
ginekologii

ginekologii dla
dziewcząt

Porada specjalistyczna lp. poz.34
położnictwo i ginekologia

Porada specjalistyczna –
lp. poz.35
ginekologia dla dziewcząt

specjalista położnictwa i
ginekologii lub ginekologii
onkologicznej powyżej 50%
czasu pracy wszystkich lekarzy
w poradni

pielęgniarka min. 50%
czasu pracy poradni

położna albo położna
posiadająca dokument
potwierdzający
umiejętność pobierania
rozmazów
cytologicznych dla
potrzeb programu
profilaktyki raka szyjki
macicy 1)

położna

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

X

X

X

X

X

X

X

X

RTG

X

X

inne

mammografia
dostęp

8.

dostęp

7.

w lokalizacji

lokalizacja poradni

dostęp

inny personel

w lokalizacji

6.

lekarza

diagnostyka mikrobiologiczna

5.

dodatkowo oceniane

USG

z głowicą przezpochwową, przezbrzuszną, do badania piersi

32. 02.1342.001.02

4.

dodatkowo oceniane

dostęp

3.

Nazwa świadczenia
gwarantowanego

Warunki
realizacji
świadczeń personel:

WARUNKI DODATKOWO OCENIANE DOTYCZĄCE
REALIZACJI ŚWIADCZEŃ

diagnostyka laboratoryjna

2.

INNE
WYMAGANIA

DZIEDZINA
MEDYCYNY

świadczenia w
zakresie:

1.

Świadczenia
KWALIFIKACJE DOTYCZĄCE PERSONELU
gwarantowane zgodnie z
MEDYCZNEGO REALIZUJĄCEGO
ŚWIADCZENIA W POSZCZEGÓLNYCH
zał. nr 1 do
ZAKRESACH
rozporządzenia AOS

dostęp

lp.

kod zakresu

ZAKRES
ŚWIADCZEŃ
(ZGODNIE Z
ZAŁ. 1A)

w miejscu

w lokalizacji

dostęp

17.

18.

19.

X

* możliwość pobrania materiału
zakaźnego do badań
* w przypadku realizacji
* w przypadku realizacji świadczenia
świadczenia przez lekarza
przez lekarza specjalistę w
specjalistę w odpowiedniej
odpowiedniej dziedzinie medycyny
dziedzinie medycyny zgodnie ze
zgodnie ze wskazaniami klinicznymi
wskazaniami klinicznymi lub
lub niezbędnego do realizacji
niezbędnego do realizacji
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
ambulatoryjnej opieki
nad osobami chorymi na AIDS lub
specjalistycznej nad osobami
nosicielami HIV – wyposażenie oraz
chorymi na AIDS lub nosicielami
zapewnienie badań zgodnie z
HIV – wyposażenie oraz
warunkami określonymi dla
zapewnienie badań zgodnie z
odpowiednich porad specjalistycznych
warunkami określonymi dla
odpowiednich porad
specjalistycznych

X

* zestaw do badań
antropometrycznych
* promiennik ciepła

X

X

* zestaw do pobrania materiału do
badań cytologicznych (w tym wziernik
jednorazowy i jednorazowa
szczoteczka umożliwiająca pobranie
rozmazu jednocześnie z tarczy części
pochwowej oraz z kanału szyjki
macicy
wraz z możliwością wykonania badań
przesiewowych w kierunku raka szyjki
macicy (zgodnie z opisem w zał. Nr
5b)
* detektor tętna płodu

X

X

Strona 4

X

* zestaw do pobrania materialu do
badań cytologicznych

w miejscu (M) lub w lokalizacji (L) lub dostęp (d)

20.

inne wymagania

21.

* w przypadku realizacji
świadczenia przez lekarza
specjalistę w odpowiedniej
dziedzinie medycyny zgodnie ze
wskazaniami klinicznymi lub
niezbędnego do realizacji
* mikroskop optyczny z możliwością kontrastu fazowego
ambulatoryjnej opieki
i badania w ciemnym polu (M),
specjalistycznej nad osobami
* mikroskop fluorescencyjny (M)
chorymi na AIDS lub nosicielami
HIV – wyposażenie oraz
zapewnienie badań zgodnie z
warunkami określonymi dla
odpowiednich porad
specjalistycznych

* cytologia - osoba dokonująca
oceny mikroskopowej preparatów
wykonywać powinna co najmniej
4 000 badań cytologicznych
ginekologicznych rocznie
* kolposkop z możliwością
pobrania materiału do badań z
oceną histopatologiczną
* aparat do krioterapii
* aparat do elektrokoagulacji

* kolposkop z możliwością pobrania materiału do badań
z oceną histopatologiczną (M)
* ultrasonograf typ 3 2) (L)
* aparat do krioterapii (M)
* aparat do elektrokoagulacji (M)
* mammograf (L)
* amniopunkcja diagnostyczna z badaniem płynu
owodniowego (L)
* kardiotokograf (M)

* gabinet diagnostyczno-zabiegowy
dostępny na wyłączność przez 100%
czasu pracy poradni
* możliwość wykonania TK lub RM w
lokalizacji

* cytologia - osoba dokonująca
oceny mikroskopowej preparatów
wykonywać powinna co najmniej
4 000 badań cytologicznych
ginekologicznych rocznie
* kolposkop z możliwością
pobrania materiału do badań z
oceną histopatologiczną
* aparat do krioterapii

* kolposkop z możliwością pobrania materiału do badań
z oceną histopatologiczną (M)
* ultrasonograf typ 3 2) (L)
* aparat do krioterapii (M)
* aparat do elektrokoagulacji (M)
* mammograf (L)

* gabinet diagnostyczno-zabiegowy
dostępny na wyłączność przez 100%
czasu pracy poradni
* możliwość wykonania TK lub RM w
lokalizacji
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36. 02.1500.001.02

37. 02.1501.001.02

38. 02.1506.001.02

39. 02.1520.001.02

chirurgia ogólna

chirurgia dziecięca

chirurgia ogólna

chirurgii klatki
piersiowej

40. 02.1540.001.02 chirurgia onkologiczna

chirurgii ogólnej

Porada specjalistyczna chirurgia ogólna

chirurgii dziecięcej

Porada specjalistyczna –
lp. poz.37
chirurgia dziecięca

proktologii

Porada specjalistyczna proktologia

chirurgii klatki
piersiowej

chirurgii
onkologicznej

lp. poz.36

45. 02.1580.001.02

neurochirurgii

Porada specjalistyczna neurochirurgia

neurochirurgia

neurochirurgii dla
dzieci

Porada specjalistyczna neurochirurgia dla dzieci

ortopedii i
traumatologii
narządu ruchu

specjalista chirurgii lub chirurgii
ogólnej powyżej 50% czasu
pracy wszystkich lekarzy w
poradni

pielęgniarka min. 50%
czasu pracy poradni

specjalista chirurgii dziecięcej
powyżej 50% czasu pracy
wszystkich lekarzy w poradni

pielęgniarka min. 50%
czasu pracy poradni

lp. poz.40

pielęgniarka min. 50%
czasu pracy poradni

dostęp

dostęp

11.

12.

13.

14.

15.

16.

X

X

lokalizacja przy
oddziale chirurgii klatki
piersiowej

pielęgniarka min. 50%
czasu pracy poradni

X

X

pielęgniarka min. 50%
czasu pracy poradni

X

USG

X

X

X

X

X

X

RTG

X

X

X

X

X

pielęgniarka min. 50%
czasu pracy poradni

lokalizacja przy
oddziale
kardiochirurgicznym

X

X

lp. poz.43

specjalista neurochirurgii i
neurotraumatologii lub
neurochirurgii - powyżej 50%
czasu pracy wszystkich lekarzy
w poradni

pielęgniarka min. 50%
czasu pracy poradni

lokalizacja przy
oddziale
neurochirurgicznym

X

X

X

lp. poz.44

specjalista neurochirurgii i
neurotraumatologii lub
neurochirurgii - powyżej 50%
czasu pracy wszystkich lekarzy
w poradni

pielęgniarka min. 50%
czasu pracy poradni

lokalizacja przy
oddziale
neurochirurgicznym

X

X

X

pielęgniarka min. 50%
czasu pracy poradni

X

X

17.

18.

19.

X

* rektoskop
* anoskop

X

X

20.

dermatoskop

możliwość wykonania
bronchoskopii

dermatoskop

możliwość wykonania
bronchoskopii

inne wymagania

21.

* aparat rtg (L)
* rektoskop (L)
* ultrasonograf typ 3 2) (L)
* pobranie materiału do badań z oceną cytologiczną/
histopatologiczną (L)
* anoskop (M)

* gabinet diagnostyczno-zabiegowy
dostępny na wyłączność przez 100%
czasu pracy poradni
* możliwość wykonania TK lub RM w
lokalizacji

* możliwość założenia gipsu (L)
* aparat rtg (L)

* gabinet diagnostyczno-zabiegowy
dostępny na wyłączność przez 100%
czasu pracy poradni
* możliwość wykonania TK lub RM w
lokalizacji

* ultrasonograf typ 3 2) (L)
* pobranie materiału do badań z oceną cytologiczną/
histopatologiczną (L)

* gabinet diagnostyczno-zabiegowy
dostępny na wyłączność przez 100%
czasu pracy poradni
* możliwość wykonywania
kolonoskopii w lokalizacji

* aparat rtg (L)
* ultrasonograf typ 3 2) (L)
* pobranie materiału do badań z oceną cytologiczną/
histopatologiczną (L)
* możliwość wykonania bronchooskopii (L))

* aparat rtg (L)
* ultrasonograf typ 3 2) (L)
* pobranie materiału do badań z oceną cytologiczną/
histopatologiczną (L)

elektroniczny sprzęt do
odtwarzania zapisów badań

X

X

w miejscu (M) lub w lokalizacji (L) lub dostęp (d)

* ultrasonograf typ 3 2) (L)
* pobranie materiału do badań z oceną cytologiczną/
histopatologiczną (L)
* możliwość wykonania bronchooskopii (L)

spirometr

X

specjalista kardiochirurgii powyżej 50% czasu pracy
wszystkich lekarzy w poradni

Porada specjalistyczna ortopedia i traumatologia lp. poz.45
narządu ruchu

dostęp

X

lp. poz.42

specjalista chirurgii
ortopedycznej lub chirurgii
urazowo-ortopedycznej lub
ortopedii i traumatologii lub
ortopedii i traumatologii narządu
ruchu - powyżej 50% czasu
pracy wszystkich lekarzy w
poradni

w lokalizacji

X

X

X

w miejscu

X

X

X

inne

mammografia

w lokalizacji

10.

X

pielęgniarka min. 50%
czasu pracy poradni

Porada specjalistyczna chirurgia onkologiczna

neurochirurgia

ortopedia i
traumatologia

9.

specjalista chirurgii
onkologicznej - powyżej 50%
czasu pracy wszystkich lekarzy
w poradni

Porada specjalistyczna kardiochirurgia

44. 02.1571.001.02

8.

Porada specjalistyczna lp. poz.39
chirurgia klatki piersiowej

42. 02.1560.001.02

43. 02.1570.001.02

7.

specjalista chirurgii klatki
piersiowej - powyżej 50% czasu
pracy wszystkich lekarzy w
poradni

Porada specjalistyczna chirurgia onkologiczna dla lp. poz.41
dzieci

kardiochiurgii

lokalizacja poradni

lp. poz.38

chirurgii
41. 02.1541.001.02 chirurgia onkologiczna onkologicznej dla
dzieci

kardiochirurgia

inny personel

dostęp

6.

lekarza

w lokalizacji

5.

dodatkowo oceniane

diagnostyka mikrobiologiczna

4.

dodatkowo oceniane

dostęp

3.

Nazwa świadczenia
gwarantowanego

Warunki
realizacji
świadczeń personel:

WARUNKI DODATKOWO OCENIANE DOTYCZĄCE
REALIZACJI ŚWIADCZEŃ

diagnostyka laboratoryjna

2.

INNE
WYMAGANIA

DZIEDZINA
MEDYCYNY

świadczenia w
zakresie:

1.

Świadczenia
KWALIFIKACJE DOTYCZĄCE PERSONELU
gwarantowane zgodnie z
MEDYCZNEGO REALIZUJĄCEGO
ŚWIADCZENIA W POSZCZEGÓLNYCH
zał. nr 1 do
ZAKRESACH
rozporządzenia AOS

dostęp

lp.

kod zakresu

ZAKRES
ŚWIADCZEŃ
(ZGODNIE Z
ZAŁ. 1A)

* gabinet diagnostyczno-zabiegowy
dostępny na wyłączność przez 100%
czasu pracy poradni
* możliwość wykonania TK lub RM w
lokalizacji
* gabinet diagnostyczno-zabiegowy
dostępny na wyłączność przez 100%
czasu pracy poradni
* możliwość wykonania TK lub RM w
lokalizacji
* możliwość wykonania gastroskopii
lub kolonoskopii w lokalizacji
* gabinet diagnostyczno-zabiegowy
dostępny na wyłączność przez 100%
czasu pracy poradni
* możliwość wykonania TK lub RM w
lokalizacji

gabinet diagnostyczno-zabiegowy

* gabinet diagnostyczno-zabiegowy
* możliwość wykonania TK lub RM w
lokalizacji

uzupełnienie pomp baklofenowych i
morfinowych

* gabinet diagnostyczno-zabiegowy
* możliwość wykonania TK lub RM w
lokalizacji

X

Strona 5

możliwość założenia opatrunku
gipsowego lub innego opatrunku densytometr3)
unieruchamiającego

densytometr 3)(L)
ultrasonograf (L)

* gabinet diagnostyczno-zabiegowy
dostępny na wyłączność przez 100%
czasu pracy poradni
* możliwość wykonania TK lub RM w
lokalizacji
* posiadanie poradni reumatologicznej
w lokalizacji
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46. 02.1581.001.02

ortopedia i
traumatologia

47. 02.1584.001.02

48. 02.1587.001.02

49. 02.1600.001.02

50. 02.1601.001.02

ortopedia i
traumatologia

okulistyka

okulistyka

ortopedii i
traumatologii
narządu ruchu dla
dzieci

Porada specjalistyczna ortopedia i traumatologia lp. poz.46
narządu ruchu dla dzieci

leczenia
osteoporozy

Porada specjalistyczna leczenie osteoporozy

preluksacji

Porada specjalistyczna preluksacja

okulistyki

okulistyki dla dzieci

Porada specjalistyczna okulistyka

8.

9.

specjalista chirurgii
ortopedycznej lub chirurgii
urazowo-ortopedycznej lub
ortopedii i traumatologii lub
ortopedii i traumatologii narządu
ruchu - powyżej 50% czasu
pracy wszystkich lekarzy w
poradni

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

pielęgniarka min. 50%
czasu pracy poradni

X

lp. poz.47

pielęgniarka min. 50%
czasu pracy poradni

X

lp. poz.48

pielęgniarka min. 50%
czasu pracy poradni

X

lp. poz.49

Porada specjalistyczna –
lp. poz.50
okulistyka dla dzieci

specjalista okulistyki powyżej
50% czasu pracy wszystkich
lekarzy w poradni

specjalista okulistyki powyżej
50% czasu pracy wszystkich
lekarzy w poradni

pielęgniarka min. 50%
czasu pracy poradni

ortoptysta, pielęgniarka
min. 50% czasu pracy
poradni

X

X

X

USG

RTG

X

X

X

w miejscu

w lokalizacji

dostęp

17.

18.

19.

możliwość założenia opatrunku
gipsowego lub innego opatrunku densytometr3)
unieruchamiającego

X

X

X

inne

mammografia
dostęp

7.

dostęp

lokalizacja poradni

w lokalizacji

inny personel

dostęp

6.

lekarza

w lokalizacji

5.

dodatkowo oceniane

diagnostyka mikrobiologiczna

4.

dodatkowo oceniane

dostęp

3.

Nazwa świadczenia
gwarantowanego

Warunki
realizacji
świadczeń personel:

WARUNKI DODATKOWO OCENIANE DOTYCZĄCE
REALIZACJI ŚWIADCZEŃ

diagnostyka laboratoryjna

2.

INNE
WYMAGANIA

DZIEDZINA
MEDYCYNY

świadczenia w
zakresie:

1.

Świadczenia
KWALIFIKACJE DOTYCZĄCE PERSONELU
gwarantowane zgodnie z
MEDYCZNEGO REALIZUJĄCEGO
ŚWIADCZENIA W POSZCZEGÓLNYCH
zał. nr 1 do
ZAKRESACH
rozporządzenia AOS

dostęp

lp.

kod zakresu

ZAKRES
ŚWIADCZEŃ
(ZGODNIE Z
ZAŁ. 1A)

X

X

densytometr DXA

w miejscu (M) lub w lokalizacji (L) lub dostęp (d)

20.

densytometr 3)(L)

inne wymagania

21.

* gabinet diagnostyczno-zabiegowy
dostępny na wyłączność przez 100%
czasu pracy poradni
* możliwość wykonania TK lub RM w
lokalizacji

3)

X

X

X

Strona 6

X

* tablice do oceny ostrości wzroku
* kaseta szkieł okularowych
* oprawki okularowe próbne
* lampa szczelinowa
* oftalmoskop bezpośredni
* tonometr impresyjny lub aplanacyjny
* tablice Ishihary
* trójlustro Goldmanna
* perymetr (co namniej kinetyczny)
* keratometr ręczny lub
autorefraktometr
* zestaw do iniekcji podspojówkowyvh
i okołogałkowych
* zestaw do płukania i zgłębnikowania
dróg łzowych

* autorefraktometr lub autokeratorefraktometr (M)
* tonometr aplanacyjny (M)
* gonioskop (M)
* soczewka volka (M)
* perymetr statyczny (M)
* hrt lub gdx lub oct (M)
* pachymetr (M)
* laser okulistyczny (L)
* ultrasonograf (L)
* możliwość wykonania świadczeń: angiografia
fluoresceinowa lub angiografia indocyjaninowa lub
badanie elektrofizjologiczne narządu wzroku (L lub d)

gabinet diagnostyczno-zabiegowy
dostępny na wyłączność przez 100%
czasu pracy poradni

X

* tablice do oceny ostrości wzroku,
* kaseta szkieł okularowych,
* oprawki okularowe próbne,
* lampa szczelinowa,
* oftalmoskop bezpośredni,
* tonometr impresyjny lub aplanacyjny,
* tablice Ishihary,
* trójlustro Goldmanna,
* perymetr (co namniej kinetyczny)
* keratometr ręczny lub
autorefraktometr;
* zestaw do iniekcji podspojówkowych
i okołogałkowych;
* zestaw do płukania i zgłębnikowania
dróg łzowych
* linijki i lusterko lub rzutnik do
skiaskopii, wizuskop, synoptofor,
krzyż Maddoxa, pałeczki Maddoxa,
pleoptofor lub eutyskop, szkła lub
listwy pryzmatyczne, test tno, test
muchy, test Wortha, ekran Hessa,
szkła Baggoliniego (M) - dotyczy
świadczeń ortoptystki

* autorefraktometr lub autokeratorefraktometr (M)
* tonometr aplanacyjny (M)
* gonioskop (M)
* soczewka volka (M)
* perymetr statyczny (M)
* hrt lub gdx lub oct (M)
* pachymetr (M)
* laser okulistyczny (L)
* ultrasonograf (L)
* możliwość wykonania świadczeń: angiografia
fluoresceinowa lub angiografia indocyjaninowa lub
badanie elektrofizjologiczne narządu wzroku (L lub d)

gabinet diagnostyczno-zabiegowy
dostępny na wyłączność przez 100%
czasu pracy poradni
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51. 02.1604.001.02

52. 02.1610.001.02

53. 02.1611.001.02

54. 02.1612.001.02

55. 02.1616.001.02

okulistyka

otolaryngologia

otolaryngologia

audiologia i foniatria

otolaryngologia

leczenia zeza

Porada specjalistyczna leczenie zeza

otolaryngologii

Porada specjalistyczna otolaryngologia

otolaryngologii
dziecięcej

audiologii i fonatrii

logopedii

Porada specjalistyczna logopedia

9.

lp. poz.52

lp. poz.54

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

USG

RTG

specjalista otorynolaryngologii
dziecięcej powyżej 50% czasu
pracy wszystkich lekarzy w
poradni

specjalista audiologii i foniatrii
lub specjalista audiologii lub
specjalista foniatrii (zgodnie z
profilem poradni) powyżej 50%
czasu pracy wszystkich lekarzy
w poradni

pielęgniarka min. 50%
czasu pracy poradni

pielęgniarka min. 50%
czasu pracy poradni

pielęgniarka min. 50%
czasu pracy poradni

X

X

X

w miejscu

w lokalizacji

dostęp

17.

18.

19.

* tablice do oceny ostrości wzroku
* kaseta szkieł okularowych
* oprawki okularowe próbne
* lampa szczelinowa
* oftalmoskop bezpośredni
* linijki i lusterko lub rzutnik do
skiaskopii
* wizuskop
* synoptofor
* krzyż Maddoxa
* pałeczki Maddoxa
* pleoptofor lub eutyskop
* szkła lub listwy pryzmatyczne
* test tno, test muchy, test Wortha,
ekran Hessa
* szkła Baggoliniego

X

specjalista laryngologii lub
otolaryngologii lub
otorynolaryngologii powyżej
50% czasu pracy wszystkich
lekarzy w poradni

inne

mammografia
dostęp

8.

dostęp

7.

w lokalizacji

lokalizacja poradni

lp. poz.51

Porada specjalistyczna lp. poz.53
otolaryngologia dziecięca

Porada specjalistyczna audiologia i foniatria

inny personel

dostęp

6.

lekarza

w lokalizacji

5.

dodatkowo oceniane

diagnostyka mikrobiologiczna

4.

dodatkowo oceniane

dostęp

3.

Nazwa świadczenia
gwarantowanego

Warunki
realizacji
świadczeń personel:

WARUNKI DODATKOWO OCENIANE DOTYCZĄCE
REALIZACJI ŚWIADCZEŃ

diagnostyka laboratoryjna

2.

INNE
WYMAGANIA

DZIEDZINA
MEDYCYNY

świadczenia w
zakresie:

1.

Świadczenia
KWALIFIKACJE DOTYCZĄCE PERSONELU
gwarantowane zgodnie z
MEDYCZNEGO REALIZUJĄCEGO
ŚWIADCZENIA W POSZCZEGÓLNYCH
zał. nr 1 do
ZAKRESACH
rozporządzenia AOS

dostęp

lp.

kod zakresu

ZAKRES
ŚWIADCZEŃ
(ZGODNIE Z
ZAŁ. 1A)

X

X

X

X

* mikroskop diagnostyczny
* zestaw do badań behawioralnych
słuchu niemowląt i małych dzieci
emitujacy tony modulowane, dzwięki
otoczenia oraz instrumenty muzyczne
* audiometr kliniczny z audiometrią
słowną
* audiometr impedancyjny

X

* odtwarzacz materiałów
multimedialnych
* lustro logopedyczne
* gry dydaktyczne
* pomoce logopedyczne do rozwoju i
ćwieczeń funkcji słuchowych
* pomoce logopedyczne do
prowadzenia terapii zaburzeń mowy i
języka dostosowane do wieku
pacjentów, w tym gry dydaktczne,
puzzle, plansze rysunkowe, materiały
wyrazowo-obrazkowe do utrwalania
poprawnej wymowy

lp. poz.55
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20.

inne wymagania

21.

* autorefraktometr lub
autokeratorefraktometr (M)

X

X

w miejscu (M) lub w lokalizacji (L) lub dostęp (d)

* laryngostroboskop
* kabina ciszy do badań słuchu
* urządzenie do badania
otoemisji akustycznych

audiometr

* audiometr (L)
* kabina ciszy do badań słuchu (L)
* urządzenie do badania otoemisji akustycznych (M),
* możliwość doboru aparatów słuchowych różnymi
metodami (M)

* gabinet diagnostyczno-zabiegowy
dostępny na wyłączność przez 100%
czasu pracy poradni
* możliwość wykonania TK lub RM w
lokalizacji

audiometr

* zestaw do badań behawioralnych słuchu niemowląt i
małych dzieci emitujacy tony modulowane, dzwięki
otoczenia oraz instrumenty muzyczne (M)
* audiometr (L)
* kabina ciszy do badań słuchu (L)
* urządzenie do badania otoemisji akustycznych (M)
* możliwość doboru aparatów słuchowych różnymi
metodami (M)

* gabinet diagnostyczno-zabiegowy
dostępny na wyłączność przez 100%
czasu pracy poradni
* możliwość wykonania TK lub RM w
lokalizacji

* wykonywanie badań
elektrofizjologicznych zgodnych z
zakresem udzielanych świadczeń
* możliwość doboru aparatów
słuchowych różnymi metodami u
dzieci i dorosłych
* w przypadku realizacji
dopasowania aparatu
słuchowego dla dzieci do 4 r.ż.
wyposażenie w sprzęt i aparaturę
medyczną zgodnie z zał. nr 2 cz.
IX rozporządzenia AOS

* możliwość realizacji dopasowania aparatu słuchowego
dla dzieci do 4 r.ż. w lokalizacji przy wyposażeniu w
gabinet diagnostyczno-zabiegowy
sprzęt i aparaturę medyczną zgodnie z zał. nr 2 cz. IX
rozporządzenia AOS

załącznik nr 3 część a do zarządzenia Nr 71/2012/DSOZ
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chirurgia szczękowo- chirurgii szczękowochirurgia szczękowotwarzowa
twarzowej

57. 02.1640.001.02

58. 02.1641.001.02

59. 02.1650.001.02

urologia

urologia

transplantologia

60. 02.1370.001.02

medycyna sportowa

61. 02.1276.001.02

choroby płuc

62. 02.1550.001.02

chirurgia plastyczna

63. 02.1056.001.02

gatroenterologia

64. 02.1583.001.02

ortopedia i
traumatologia

urologii

urologii dziecięcej

Porada specjalistyczna urologia dziecięca

transplantologii

Porada specjalistyczna transplantologia

lp. poz.57

lp. poz.58

specjalista urologii dziecięcej
powyżej 50% czasu pracy
wszystkich lekarzy w poradni

lp. poz.59

specjalista transplantologii
klinicznej lub nefrologii lub
kardiologii lub immunologii
klinicznej lub gastroenterologii
lub hematologii lub onkologii i
hematologii dziecięcej lub
chorób wewnętrznych powyżej
50% czasu pracy wszystkich
lekarzy w poradni

Porada specjalistyczna medycyna sportowa

leczenia
mukowiscydozy

Porada specjalistyczna lp. poz.61
leczenie mukowiscydozy

chirurgii plastycznej

Porada specjalistyczna chirurgia plastyczna

leczenia wad
postawy u dzieci i
młodzieży

Porada specjalistyczna hepatologia
Porada specjalistyczna leczenie wad postawy u
dzieci i młodzieży

lp. poz.60

lp. poz.62

pielęgniarka min. 50%
czasu pracy poradni

lokalizacja przy
oddziale chirurgii
szczękowo-twarzowej

dostęp

dostęp

11.

12.

13.

14.

15.

16.

X

pielęgniarka min. 50%
czasu pracy poradni

lokalizacja przy
oddziale
transplantologicznym

X

X

X

X

X

X

RTG

X

pielęgniarka min. 50%
czasu pracy poradni

lokalizacja przy
oddziale chirurgii
plastycznej

X

X

X
X

lp. poz.63

pielęgniarka min. 50%
czasu pracy poradni

X

lp. poz.64

pielęgniarka min. 50%
czasu pracy poradni

X

w lokalizacji

dostęp

17.

18.

19.

w miejscu (M) lub w lokalizacji (L) lub dostęp (d)

20.

X

X

X

* gabinet diagnostyczno-zabiegowy
dostępny na wyłączność przez 100%
czasu pracy poradni
* możliwość wykonania TK lub RM w
lokalizacji

X

* uroflometr (L)
* ultrasonograf typ 3 2) (L)

* gabinet diagnostyczno-zabiegowy
dostępny na wyłączność przez 100%
czasu pracy poradni
* możliwość wykonania TK lub RM w
lokalizacji

możliwość wykonania TK lub RM w
lokalizacji

X

* elektroencefalograf
* spirometr z oceną przepływów i
objętości
* zestaw do prób wysiłkowych
(minimum cykloergometr)
* wykonanie badań
mikrobiologicznych - w
szczególności badania
bieżnia do prób wysiłkowych (L)
serologicznego w celu
wykluczenia zakażenia wirusami
zapalenia wątroby typu B i C oraz
zespołu nabytego niedoboru
odporności, przez oznaczenie
obecności antygenu HBs,
przeciwciał HCV i przeciwciał HIV

* elektrokardiograf
* zestaw do badań
antropometrycznych z możliwością
oceny składu ciała (masy mięśni,
tkanki tłuszczowej, kostnej i wody)
* tablica Snellena
* tablice Ishihary
* miernik tętna

* stół drenażowy (M)
* inhalator ultradźwiękowy (M)

spirometr

X
X

dermatoskop

X
X

X

1) zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. Nr 140, poz. 1148 z późn. zm.) lp. 2 Wykaz swiadczeń gwarantowanych z zakresu profilaktycznych programów zdrowotnych oraz warunki ich realizacji.
2) umożliwiający zakres badań:badania USG w pełnym zakresie wraz z badaniami dopplerowskimi (poza badaniami echokardiograficznymi) oraz biopsje powierzchowne, głębokie, badania endokawitarne - zgodnie z zakresm realizowanych świadczeń
3) umożliwiający wykonywanie badań z kregosłupa lub kości udowej
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21.

* uroflometr (L)
2)
* ultrasonograf typ 3 (L)

X

X

inne wymagania

* gabinet diagnostyczno-zabiegowy
dostępny na wyłączność przez 100%
czasu pracy poradni
* możliwość wykonania TK lub RM w
lokalizacji

X

X

w miejscu

X

X

pielęgniarka min. 50%
czasu pracy poradni

inne

mammografia

w lokalizacji

10.

X

specjalista medycyny sportowej
powyżej 50% czasu pracy
wszystkich lekarzy w poradni

specjalista chirurgii plastycznej
powyżej 50% czasu pracy
wszystkich lekarzy w poradni

dostęp

9.

specjalista urologii powyżej 50%
pielęgniarka min. 50%
czasu pracy wszystkich lekarzy
czasu pracy poradni
w poradni

medycyny sportowej

hepatologii

8.

lp. poz.56

twarzowa

Porada specjalistyczna urologia

7.

specjalista chirurgii szczękowej
lub chirurgii szczękowotwarzowej - powyżej 50% czasu
pracy wszystkich lekarzy w
poradni

Porada specjalistyczna -

56. 02.1630.001.02

lokalizacja poradni

USG

z możliwością badania
transrektalnego

6.

inny personel

w lokalizacji

5.

lekarza

diagnostyka mikrobiologiczna

4.

dodatkowo oceniane

dostęp

3.

Nazwa świadczenia
gwarantowanego

dodatkowo oceniane

Warunki
realizacji
świadczeń personel:

WARUNKI DODATKOWO OCENIANE DOTYCZĄCE
REALIZACJI ŚWIADCZEŃ

diagnostyka laboratoryjna

2.

INNE
WYMAGANIA

DZIEDZINA
MEDYCYNY

świadczenia w
zakresie:

1.

Świadczenia
KWALIFIKACJE DOTYCZĄCE PERSONELU
gwarantowane zgodnie z
MEDYCZNEGO REALIZUJĄCEGO
ŚWIADCZENIA W POSZCZEGÓLNYCH
zał. nr 1 do
ZAKRESACH
rozporządzenia AOS

dostęp

lp.

kod zakresu

ZAKRES
ŚWIADCZEŃ
(ZGODNIE Z
ZAŁ. 1A)

gabinet diagnostyczno-zabiegowy
dostępny na wyłączność przez 100%
czasu pracy poradni

