Kryteria kawalifikacji do Kliniki BUDZIK
zgodnie z programem zdrowotnym „Leczenie dzieci ze śpiączką w fazie B”

1. ROZPOZNANIE PODSTAWOWE – SPIĄCZKAR 40.2
2. GRUPA SCHORZEŃ OBJĘTYCH PROGRAMEM (ICD-10):
S 06.7 uraz śródczaszkowy z długotrwałym okresem nieprzytomności
T 71.0 stan po zadzierzgnięciu
T 75.0 stan po porażeniu piorunem
T 75.4 stan po porażeniu prądem
T 90
następstwa urazów czaszkowo-mózgowych
T 91
następstwa urazów szyi i tułowia
T 98.3 następstwa powikłań opieki medycznej i chirurgicznej ( następstwa po
utonięciu,
następstwa po zakrztuszeniu, następstwa zatrucia C02)
B 94.1 następstwa wirusowego zapalenia mózgu
D 32

następstwa nowotworu niezłośliwego opon mózgowo-rdzeniowych

D 33. następstwa nowotworu niezłośliwego mózgu i innych części ośrodkowego układu
nerwowego
G 09

następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego

G 93.1 inne zaburzenia mózgu - uszkodzenie mózgu
następstwa chorób naczyniowych mózgu

I 69

3. WARUNKI KWALIFIKACJI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

wyspecyfikowane rozpoznania (powyżej),
od 3 do 8 punktów w skali Glasgow,
termin kwalifikacji nie później niż 6 miesięcy od daty zdarzenia - zapadnięcia w
śpiączkę,
wydolność oddechowa lub/i z zabezpieczona drożność dróg oddechowych,
stabilność krążeniowa,
stabilność podstawowych parametrów życiowych,
zdiagnozowanie śpiączki,
stabilność pediatryczno-neurologiczna pacjenta,
wiek pacjenta - od 2 do 18 roku życia (nie ukończone 18 lat) w momencie kwalifikacji
przez Komisję Kwalifikacyjną, przy czym Komisja Kwalifikacyjna może w
wyjątkowych przypadkach zakwalifikować dziecko młodsze niż 2 lata, jednak nie
młodsze niż 1 rok,
zgoda rodziców lub opiekunów na stosowanie terapii określonych przez Komisję
Kwalifikacyjną (np. założenie PEG).

4.

DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW:

•
•
•
•
•
•
•
•

Konsultacja pediatryczna, Konsultacja neurologiczna z podaniem CCS
Oświadczenie o braku kontaktu z chorobami zakaźnymi w ciągu ostatnich 3
tygodni
Wyniki podstawowych badań krwi i moczu, grupa krwi
Badania bakteriologiczne moczu, przy obecności rurki tracheotomijnej posiew
BAL oraz numer rurki
Informacja dotycząca sposobu karmienia dziecka: rodzaj i nr sondy, nr wielkości
PEG, informacje dotyczące przyjmowanych preparatów do i pozajelitowo
Ocena zagrożeń odleżynami i ew. stosowane opatrunki
Stosowana profilaktyka i lub leczenie p. zakrzepowe
Badania obrazowe wraz z opisem: CT, MRI, USG. RTG

Kwalifikacja odbywa się okresowo zgodnie z Regulaminem Komisji Kwalifikacyjnej
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