
ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH W ODDZIALE ANESTEZJOLOGII I 
INTENSYWNEJ TERAPII 

W Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii 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 te obejmują realizacje procedur anestezjologicznych oraz diagnostykę i leczenie w 
zakresie interdyscyplinarnej intensywnej terapii z koniecznością zastosowania specjalistycznego 
sprzętu medycznego, odpowiednio dla potencjału wykonawczego podstawowego, czyli I stopnia 
referencyjności. Realizowane są one w sposób kompleksowy zapewniający łącznie jakość i 
bezpieczeństwo w szczególności obejmujący wykonanie niezbędnych badań, w tym badań 
laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej, oraz procedur medycznych związanych z udzielaniem tych 
świadczeń i ordynacji stosownych leków oraz wyrobów medycznych. 

Świadczenia zdrowotne w zakresie anestezjologii realizowane są w formie  znieczulenia do operacji, 
zabiegów leczniczych i diagnostycznych oraz w celu zwalczania bólu ostrego i przewlekłego 
niezależnie od jego przyczyn: 

− znieczulenia ogólne złożone, 

− znieczulenia dożylne, 

− znieczulenia wziewne, 

− analgosedacje, 

− znieczulenia podpajęczynówkowe, 

− znieczulenia zewnątrzoponowe, 

− blokady splotów nerwowych i regionalne dożylne. 

Świadczenia zdrowotne w zakresie intensywnej terapii jako postępowanie mające na celu 
podtrzymywanie funkcji życiowych oraz leczenie chorych w stanie zagrożenia życia, realizowane są w 
formie hospitalizacji pacjentów, będących w stanie bezpośredniego zagrożenia życia i dotyczą głównie 
leczenia: stanów po reanimacjach, ciężkich stanów pooperacyjnych, urazów wielonarządowych, urazy 
czaszkowo-mózgowych, zespołów niewydolności oddechowej, śpiączki różnego pochodzenia, 
zespołów neurologicznych, ciężkich przypadków kardiologicznych i niewydolności krążeniowej, stany 
po usiłowaniach samobójczych, chorych nieprzytomnych, chorych w stanach wstrząsu, innych 
interwencji w tym: reanimacji, zakładania cewników do żył centralnych oraz elektrod do czasowej 
stymulacji serca, portów naczyniowych, cewników permanentnych do dializoterapii oraz konsultacje 
dla pozostałych komórek organizacyjnych Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. 

W oddziale i na salach operacyjnych oraz zabiegowych w tym traktu porodowego, podczas realizacji 
świadczeń zdrowotnych zapewniona jest całodobowa opieka lekarska i pielęgniarska we wszystkie dni 
tygodnia. 

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. 

Wszyscy pacjenci przyjmowani do leczenia w oddziale poddawani są  przesiewowej ocenie stanu 
odżywienia (SGA lub NRS 2002), zgodnie z zasadami określonymi w „Standardach żywienia 
pozajelitowego i żywienia dojelitowego” Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i 
Dojelitowego. Pacjentów, u których stwierdzono na podstawie powyższej oceny, zwiększone ryzyko 
związane ze stanem odżywienia, poddaje się indywidualnej ocenie żywieniowej. 


