8. OPERACJE WAD WRODZONYCH SERCA I WIELKICH NACZYŃ U
DZIECI DO UKOŃCZENIA 1 ROKU ŻYCIA Z WYŁĄCZENIEM OPERACJI
IZOLOWANYCH PRZEWODÓW TĘTNICZYCH
DEFINICJA ŚWIADCZENIA
1. Świadczenie wysokospecjalistyczne: „operacje wad wrodzonych serca i wielkich naczyń u
dzieci do ukończenia 1 roku z wyłączeniem operacji izolowanych przewodów tętniczych”, zwane
dalej „świadczeniem”, obejmuje:
a) przygotowanie pacjenta do zabiegu od chwili przekazania na blok operacyjny;
b) znieczulenie ogólne;
c) wykonanie operacji serca lub wielkich naczyń w krążeniu pozaustrojowym, jak i bez
uruchamiania krążenia pozaustrojowego;
d) zastosowanie koniecznych leczniczych środków technicznych;
e) intensywną opiekę pooperacyjną w warunkach odpowiadających oddziałowi intensywnej
terapii do ukończenia 60 godzin po zabiegu;
f) ocenę wyniku i raportowanie do Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych (KROK)
oraz do Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia według zasad określonych przez
Zleceniodawcę;
g) archiwizację danych.
2. Wykonanie świadczenia rozpoczyna się od przekazania pacjenta na blok operacyjny a kończy
intensywną opieką pooperacyjną do ukończenia 60 godzin (2,5 doby) po zabiegu.
3. Świadczenie może być udzielane w następujących wariantach:
1) zabieg bez użycia krążenia pozaustrojowego – oznaczony symbolem 8.1;
2) zabieg w krążeniu pozaustrojowym u niemowląt powyżej 30 dnia życia bez użycia leczniczego
środka technicznego lub z użyciem leczniczego środka technicznego o wartości mniejszej od
wartości zastawki mechanicznej – oznaczony symbolem 8.2;
3) zabieg w krążeniu pozaustrojowym u niemowląt do 30 dnia życia bez użycia leczniczego
środka technicznego lub z użyciem leczniczego środka technicznego o wartości mniejszej od
wartości zastawki mechanicznej – oznaczony symbolem 8.3;

4) zabieg w krążeniu pozaustrojowym z użyciem zastawki mechanicznej – oznaczony symbolem
8.4;
5) zabieg w krążeniu pozaustrojowym z użyciem leczniczego środka technicznego o wartości
większej od wartości zastawki mechanicznej lub użyciem wszczepu biologicznego (homograft,
konduit naczyniowy, ksenograft) lub syntetycznego – oznaczony symbolem 8.5,
6) operacje typu „Norwood” wraz z modyfikacjami - oznaczony symbolem 8.6.
4. Warianty świadczeń określone w § 1, w zależności od zastosowania dodatkowych urządzeń
lub metod leczenia, mogą być wykonane w następujących podwariantach:
1) zabieg w dowolnym wariancie opisanym w § 1 bez stosowania dodatkowych środków lub
urządzeń lub metod leczenia – oznaczony literą „A”;
2) zabieg opisany w § 1 z zastosowaniem biopompy – oznaczony literą „B”;
3) zabieg opisany w § 1 z zastosowaniem ECMO – oznaczony literą „C”;
4) zabieg opisany w § 1 z zastosowaniem leczenia nerkozastępczego – oznaczony literą „D”;
5) zabieg opisany w § 1 z zastosowaniem ablacji – oznaczony literą „E”;
6) zabieg opisany w ust. 3 zakończony wszczepieniem pulsacyjnych sztucznych komór (lub
komory) – oznaczony literą „F”;
7) zabieg opisany w § 1 z wszczepieniem stałego stymulatora serca wraz z wszczepieniem
elektrody – oznaczony literą „G”;
8) zabieg opisany w § 1 z równoczesnym zastosowaniem technik kardiologii inwazyjnej oznaczony literą „I”.
Oznaczenia świadczeń uzupełnia się wówczas poprzez dodanie do symbolu świadczenia
odpowiednio wyżej wymienionych oznaczeń literowych jednego lub kilku zastosowanych
podwariantów, oddzielając je od siebie kropkami.

