
                         PROCEDURA  KIEROWANIA PACJENTÓW 

                DO  PORADNI LECZENIA RAN PRZEWLEKŁYCH  REALIZUJĄCEJ

                     KOMPLEKSOWE LECZENIE RAN PRZEWLEKŁYCH 

Do objęcia leczeniem w ramach świadczenia Kompleksowego Leczenia Ran Przewlekłych, 
zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Zdrowia, kwalifikuje się pacjenta z raną 
przewlekłą występującą ponad 6 tygodni bez postępu gojenia  bez względu na etiologię 
rany (z wyłączeniem owrzodzeń nowotworowych) wg załączonej tabeli kodów ICD-10.

Skierowanie z POZ/AOS/Szpitala do Poradni Leczenia Ran Przewlekłych , Centrum 
Medyczne HCP , ul. 28 Czerwca 1956r. Nr 194 (na druku do Poradni Specjalistycznej) 
musi zawierać:  

                  - pieczątkę lub nadruk z nazwą, adresem, telefonem świadczeniodawcy 
oraz nr umowy zawartej z NFZ

                 - dane pacjenta ( imię, nazwisko, PESEL)

                 - rozpoznanie i kod jednostki chorobowej wg ICD-10

                 - pieczątkę imienną lekarza kierującego z nr prawa wykonywania zawodu 
oraz dane kontaktowe do lekarza kierującego 

 Do skierowania należy dołączyć:

 Informację o dotychczasowym leczeniu rany (leków stosowanych miejscowo 
i ewentualnie stosowanej antybiotykoterapii) 

 Wyniki badań : morfologia , poziom glukozy, hemoglobina glikowana, 
poziom białka, CRP, fibrynogen, cholesterol całkowity, HDL, LDL, 
trójglicerydy, INR, APTT

 Kopie kart informacyjnych dotychczasowego leczenia szpitalnego

 Listę zażywanych  leków

Ewentualnie można dołączyć ( jeśli były wykonane w przeszłości) wyniki badań 
mikrobiologicznych z rany, USG Doppler naczyń kończyn dolnych , innych badań 
obrazowych  ( MR, angioKT). 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 51/2014/DSOZ Prezesa NFZ 
pacjent objęty świadczeniem Kompleksowego Leczenia Ran Przewlekłych  w czasie jego 
trwania nie może być rozliczany równocześnie w ramach świadczeń  bezpośrednio 
dotyczących rany przewlekłej  u innych świadczeniodawców .

UWAGA! Kwalifikacja pacjentów do programu Kompleksowego Leczenia Ran Przewlekłych 
odbywa się wyłącznie w trybie planowym podczas konsultacji specjalistów w Poradni 
Leczenia Ran Przewlekłych ( pn - pt w godzinach pracy poradni). Nie konsultujemy chorych 
kierowanych w ramach ostrego dyżuru ze Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych ( SOR).

REJESTRACJA czynna codziennie (od PN – PT ) w godz. 8:00-17:00

tel. 61 2274 222


