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Szanowny Panie Ministrze,
Propozycje uaktualnienia wskazań pilnych protezoplastyk stawów biodrowych poza pandemią, pismo
z dnia 28.01.2019:
Do lekarza

kwalifikującego pacjenta do zabiegu należy

obowiązek określenia stopnia

pilności wykonania zabiegu: termin < 3 miesięcy w przypadku pacjentów zakwalifikowanych jako
przypadki pilne
Do przypadków pilnych należy zaliczyć pacjentów z następującymi stanami klinicznymi:
1. Jałowa martwica głowy kości udowej wg klasyfikacji Ficat/Arlet III/IV potwierdzona w MRI
z dolegliwościami bólowymi WOMAC > 7
2. RZS z protruzją stawu ograniczająca ruch do 30 % ROM , podwichnięciem stawu /martwicą
głowy kości udowej ;
3. Obustronne zmiany zwyrodnieniowe - pilne wskazanie do przyjęcia w krótkim terminie do
operacji drugiego stawu biodrowego; termin < 3 m-cy
4. Osoby po 80-tym roku życia z zaawansowanymi zmianami zwyrodnieniowymi III,IV stopień
5. Nasilający się zespół bólowy stawu biodrowego pomimo intensywnego leczenia
zachowawczego; skala zmiana w skali WOMAC > 3 pkt.
6. Optymalny czasowy stan zdrowia chorego uzyskany we współpracy z innymi specjalistami
umożliwiający wykonanie zabiegu protezoplastyki, w przypadku współistnienia chorób
układowych i przewlekłych (endokrynologia, kardiologia, onkologia, angiologia);
7. Pacjenci < 55 roku życia rokujący powrót do czynnego zawodu < 2 m-cy po zabiegu
operacyjnym, L4 < 2 m-cy

Propozycje uaktualnienia wskazań pilnych protezoplastyk stawów kolanowych poza
pandemią, pismo z dnia 28.01.2019
Do lekarza kwalifikującego pacjenta do zabiegu należy obowiązek określenia stopnia
pilności wykonania zabiegu: termin < 3 miesięcy w przypadku pacjentów zakwalifikowanych
jako przypadki pilne
Do przypadków pilnych należy zaliczyć pacjentów z następującymi stanami klinicznymi:
1. RZS z deformacją stawu ograniczająca ruch do 30 % ROM
2. utrwalony przykurczem stawu kolanowego > 30 stopni , podwichnięciem stawu ,
3. Obustronne zmiany zwyrodnieniowe - pilne wskazanie do przyjęcia w krótkim
terminie do operacji drugiego stawu biodrowego; termin < 3 m-cy
4. Osoby po 80-tym roku życia z zaawansowanymi zmianami zwyrodnieniowymi III,IV
stopień
5. Nasilający się zespół bólowy stawu kolanowego pomimo intensywnego leczenia
zachowawczego; skala zmiana w skali WOMAC > 3 pkt.
6. Optymalny czasowy stan zdrowia chorego uzyskany we współpracy z innymi
specjalistami umożliwiający wykonanie zabiegu protezoplastyki , w przypadku
współistnienia chorób układowych i przewlekłych (endokrynologia, kardiologia,
onkologia, angiologia);
7. Pacjenci < 55 roku życia rokujący powrót do czynnego zawodu < 2 m-cy po zabiegu
operacyjnym, L4 < 2 m-cy

Z wyrazami szacunku

