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Autorzy przedstawili strukturê i dzia³alnoæ szpitalnego oddzia³u ratunkowego na przyk³adzie
Szpitalnego Oddzia³u Ratunkowego Akademii Medycznej w Bia³ymstoku. Odzia³ dzia³a od 2006
roku w ramach pe³no profilowego Akademickiego Szpitala Klinicznego. Sk³ada siê z typowych
obszarów, posiada odpowiedni, specjalistyczny sprzêt do procedur ratunkowych w nag³ym zagro¿eniu zdrowia i ¿ycia. Personel stanowi¹ specjalici medycyny ratunkowej, anestezjolodzy, internici
i chirurdzy (27 osób). Dziennie przyjmowanych jest rednio ponad 160 chorych. Wg wstêpnych
analiz w rejonie dzia³ania oddzia³u zmniejszy³a siê umieralnoæ chorych z powodu nag³ych zachorowañ. Autorzy zwracaj¹ uwagê na zbyt niskie finansowanie dzia³alnoci oddzia³u w stosunku do
rzeczywistych kosztów leczenia.
Authors presented structure and activity of hospital emergency department on example of Hospital Emergency Department of Medical Academy in Bialystok. The department is in action from
2006 year in frames of whole profile Academical Clinical Hospital. It consists typical areas, possesses suitable, specialistic equipment to rescue  procedures in sudden threat of health and lives.
Staff determine specialists of rescue medicine, anesthetists, internists and surgeons (27 of persons). Daily accepted is average beyond 160 ill. According to of initial analysis in region of activity
of department grew less death-rate ill on account sudden of fallings ill. Authors turn attention on
too low financing activities of department in relation to real costs of treatment.
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Po rozpoczêciu w Polsce realizacji
programu Zintegrowane Ratownictwo
Medyczne w koñcu 1999 r. zaczê³y powstawaæ w licznych szpitalach ró¿nego
szczebla i wielkoci, szpitalne oddzia³y
ratunkowe (SOR). W województwie podlaskim pierwsze SOR-y powsta³y w szpitalach powiatowych, nastêpne w wojewódzkich, w koñcu za przyszed³ czas na
szpitale kliniczne. Szpitalny Oddzia³ Ratunkowy SPSK AM w Bia³ymstoku zosta³ oddany do u¿ytku jako ostatni w województwie i jest oddzia³em najnowoczeniejszym, doskonale wyposa¿onym i w
zasadzie jedynym w województwie spe³niaj¹cym wymogi Rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z 10 maja 2002 roku (Dz.U.
74, poz. 687) i Rozporz¹dzenia zmieniaj¹cego z dnia 28 czerwca 2004 r. (Dz. U.
Nr 161, poz. 1686) [1,4,5].
Powy¿sze Rozporz¹dzenia Ministra
Zdrowia okrelaj¹ szczegó³owo architekturê, organizacjê i wyposa¿enie poszczególnych obszarów oddzia³u ratunkowego.
Wymagania te oparte s¹ na ponad 30-letnich dowiadczeniach podobnych oddzia³ów w innych krajach i musz¹ byæ brane
pod uwagê przy tworzeniu SOR-ów w

Polsce, nawet po uwzglêdnieniu mo¿liwoci naszego systemu ochrony zdrowia.
Szpitalne Oddzia³y Ratunkowe z za³o¿enia powinny byæ jednostkami organizacyjnymi w strukturze wieloprofilowych
szpitali, ukierunkowanymi na leczenie
ratunkowe wszystkich nag³ych zagro¿eñ
zdrowia lub ¿ycia, niezale¿nie od rodzaju i przyczyny je wywo³uj¹cej. Wypracowany przez ostatnie kilka lat przez Zespó³ Konsultanta Krajowego i Polskie
Towarzystwo Medycyny Ratunkowej
ogólny i szczegó³owy model oddzia³u
ratunkowego zak³ada istnienie w SORach szeregu podstawowych obszarów zadaniowych, do których nale¿¹ obszary:
przyjêæ i segregacji, resuscytacyjno-zabiegowy, terapii natychmiastowej, obszar
konsultacyjny, obserwacyjny i laboratoryjno-diagnostyczny.
Szpitalny Oddzia³ Ratunkowy
AM w Bia³ymstoku
SOR w SPSK AM w Bia³ymstoku
zosta³ zaprojektowany i zrealizowany z
uwzglêdnieniem wszystkich wspomnianych powy¿ej za³o¿eñ co do kszta³tu (rycina 1). SOR SPSK AM w Bia³ymstoku
powsta³ na bazie dawnej Centralnej Izby
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Rycina 1
Projekt architektoniczno-budowalny SOR w SPSK AM Bia³ystok.

Rycina 2
Nowoczesne l¹dowisko przy SOR w SPSK AM w Bia³ymstoku. Posiada podgrzewan¹ i owietlon¹
p³ytê oraz urz¹dzenia nawigacyjne.

Przyjêæ. Wejcie do niego jest niezale¿ne i przystosowane dla osób niepe³nosprawnych. Podjazd mieci 6 ambulansów jednoczasowo. Punkt rejestracji chorych po³¹czony jest z obszarem konsultacyjnym. W Oddziale wydzielono strefy zielon¹ oraz czerwon¹ (rycina 1). SOR
posiada niezale¿n¹ salê resuscytacyjn¹,
zabiegow¹, obserwacyjn¹, intensywnej
terapii, operacyjn¹ oraz gipsowniê. Zachowano ci¹g komunikacyjny do OIT,
KT, NMR. Szpital Kliniczny, w którym
zlokalizowany jest SOR jest szpitalem
wieloprofilowym. Posiada w swoje strukturze chirurgiê ogóln¹, ortopediê z traumatologi¹, neurochirurgiê, chirurgiê naczyniow¹, klatki piersiowej, kardiochirurgiê i urologiê. Ponadto w strukturze szpitala znajduj¹ siê okulistyka i otolaryngologia, ginekologia z po³o¿nictwem, kilka klinik
chorób wewnêtrznych oraz klinika kardiologii inwazyjnej. Na terenie szpitala znajduje siê l¹dowisko dla mig³owców (rycina 2).
Wyposa¿enie SOR-u umo¿liwia monitorowanie i podtrzymanie funkcji ¿yciowych, prowadzenie resuscytacji kr¹¿eniowo-oddechowo-mózgowej, wykonanie
pe³nego zakresu wczesnej diagnostyki i
wstêpnego leczenia urazów, prowadzenie resuscytacji p³ynowej, leczenie bólu,
wstêpne leczenie zatruæ, opracowanie chirurgiczne ran i drobnych urazów, wszystkie inne dzia³ania ratunkowe w stanach
zagro¿enia zdrowia i ¿ycia u doros³ych
Wiosn¹ 2006 roku SOR w SPSK zosta³ wpisany na listê Ministra Zdrowia
jednostek prowadz¹cych specjalizacjê w
dziedzinie medycyny ratunkowej, pojawili
siê w nim rezydenci i lekarze odbywaj¹cy
szkolenie specjalizacyjne w innym trybie.
SOR w SPSK szybko sta³ siê wiod¹cym
orodkiem szkol¹cym (tabela I).
Tabela I
Personel lekarski zatrudniony w SOR.

Rycina 3
Obszar intensywnej terapii.
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Specjalizacja uzyskana/w trakcie

Liczba osób

medycyna ratunkowa

4/10

anestezjologia i intensywna
terapia

4

choroby wewnêtrzne

7

chirurgia ogólna

2

Ponadto wiadczeñ zdrowotnych
udzielaj¹ lekarze wszystkich specjalnoci posiadaj¹cy kwalifikacje, pozostaj¹cy w sta³ej gotowoci na terenie szpitala,
w którym zlokalizowany jest oddzia³.
Personel redni i pomocniczy liczy sobie
36 pielêgniarek i 20 osób personelu pomocniczego.
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Rycina 4
Struktura przyjêæ do SOR.
Tabela II
Badania obrazowe wykonane w SOR SPSK AM w Bia³ymstoku
Badania obrazowe

rednia liczba badañ wykonywanych
miesiêcznie

£¹czna liczba badañ wykonanych
w latach 2006-2007

RTG

778

18672

USG

183

4392

UKG

105

2521

TK

297

7128

NMR

6

144

Bad. naczyniowe

4

96

SOR w SPSK AM w Bia³ymstoku
zosta³ uroczycie otwarty 18 listopada
2005 roku i zamiast od razu spe³niaæ swoje statutowe dzia³ania czeka³ do pocz¹tku roku 2006 na decyzjê w sprawie wysokoci finansowania swojego funkcjonowania. W koñcu zawarto porozumienie z NFZ na kwotê 6950 PLN/dobê.
W roku 2006 w Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym SPSK AMB zosta³o przyjêtych 60.512 chorych, (ok. 166 chorych
dziennie) z czego przyjêcia planowe stanowi³y 34,2%, w trybie nag³ym 22,2%,
ambulatoryjnie diagnozowano i leczono
43,6% (rycina 4). Hospitalizacji w SOR
wymaga³o 738 chorych co stanowi³o
5,5% przyjêæ ostrych. Intensywnie leczonych w SOR w 2006 roku by³o 768 chorych. Dane za rok 2007 pozostaj¹ nadal
w opracowaniu statystycznym, liczby
przyjêtych chorych s¹ z pewnoci¹ wiêksze. Nale¿y nadmieniæ w tym miejscu, i¿
pacjentki leczone w klinikach ginekologiczno-po³o¿niczych Szpitala przyjmo-
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wane by³y przez funkcjonuj¹c¹ w dalszym
ci¹gu Izbê Przyjêæ Ginekologiczno-Po³o¿nicz¹.
Zarówno chorzy w stanie zagro¿enia
¿ycia jak i ambulatoryjni mieli przeprowadzon¹ diagnostykê laboratoryjn¹ i radiologiczn¹ w zale¿noci od potrzeb (tabela II).
Na terenie miasta Bia³egostoku dzia³aj¹ trzy szpitalne oddzia³y ratunkowe (w
tym jeden dzieciêcy szpitalny oddzia³ ratunkowy). Stwarza to mo¿liwoæ pe³nienia przez nie dy¿uru co drugi dzieñ. SOR
SPSK AMB sporód dy¿uruj¹cych szpitali przyj¹³ najwiêksz¹ liczbê chorych. Finansowanie w kwocie 6950 PLN/dobê
spowodowa³o stratê dla Szpitala Klinicznego w wysokoci ok. 2,5 mln z³otych za
rok 2006 i ok. 2,9 mln za rok 2007. Mimo
straty, któr¹ wygenerowa³ SOR SPSK AM
w Bia³ymstoku korzyci z jego funkcjonowania s¹ to¿same z wieloprofilowymi
zadaniami medycyny ratunkowej.

Podsumowanie
Badania epidemiologiczne, które prowadzi Zak³ad Medycyny Ratunkowej i
Katastrof AMB dowodz¹, i¿ w rejonie
dzia³ania SOR-u obserwuje siê zmniejszenie umieralnoci z przyczyn nag³ych
(dane niepublikowane). Spadek zgonów
mo¿liwych do unikniêcia wydaje siê byæ
równie¿ oczywisty. Przewiduje siê, ¿e z
powy¿szymi czynnikami zwi¹zane jest
te¿ zmniejszenie iloci i rozmiarów inwalidztwa [4].
Wzros³o poczucie bezpieczeñstwa spo³ecznego w rejonie dzia³ania Oddzia³u.
W³aciwe funkcjonowanie oddzia³ów
ratunkowych w wiêkszoci przypadków
ograniczone jest zbyt niskim finansowaniem ich dzia³alnoci przez NFZ. Oddzia³y te w swoich za³o¿eniach, powsta³y w
szczytnym celu prowadzenia szybkiej
diagnostyki oraz wstêpnego leczenia chorych w stanach zagro¿enia ¿ycia lub zdrowia [3]. Szybka diagnostyka nie oznacza
tania  wprost przeciwnie niejednokrotnie wieloprofilowe dzia³ania diagnostyczno-terapeutyczne podejmowane w SOR
poch³aniaj¹ wiêkszoæ kosztów zwi¹zanych z ca³kowitym kosztem hospitalizacji chorych. Ponadto rosn¹ce w spo³eczeñstwie oczekiwania wobec SOR-ów
s¹ nieadekwatne do ich finansowania.
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