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Pan
Andrzej Domański 
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego w Kielcach  

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 
2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym1, art. 111 ust. 1 i 2 oraz art. 113 ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej2, w dniach 27 września i 1 października 2018 r. 
przeprowadzona została kontrola problemowa w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym 
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach.

 
Tematyka kontroli obejmowała ocenę funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 

pod kątem zgodności z wymogami określonymi w ustawie o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie 
szpitalnego oddziału ratunkowego3.

Kontrolą objęto działalność Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w okresie od 1 stycznia 
2018 r., do dnia kontroli. 

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym 
przez kontrolerów oraz dyrektora jednostki, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Na podstawie ustaleń kontroli i wynikających z nich ocen cząstkowych, pozytywnie 
z uchybieniem oceniam działalność Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego 
Szpitala Zespolonego w Kielcach w zakresie objętym tematyką kontroli.

1 t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2195 ze zm.
2 t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190
3 Dz. U. z 2018 r., poz. 979



W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że sposób organizacji pracy 
w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym zapewnia niezwłoczne udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej osobom, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. 
 

Zespół kontrolny w trakcie wizytacji oddziału dokonał weryfikacji spełniania wymagań 
dotyczących lokalizacji w strukturze szpitala, obszarów działania, wyposażenia jednostki w sprzęt 
medyczny i wyroby medyczne oraz organizacji i zasobów kadrowych określonych 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie szpitalnego oddziału 
ratunkowego. 

Szpitalny Oddział Ratunkowy mieści się w nowym dwukondygnacyjnym budynku. 
W obiekcie znajdują się m.in. sale operacyjne oraz pomieszczenia do udzielania świadczeń 
zdrowotnych i diagnostyki. Z głównym budynkiem szpitala SOR połączony jest łącznikiem. 
Szpitalny Oddział Ratunkowy zlokalizowany został na poziomie wejścia dla pieszych 
i podjazdu specjalistycznych środków transportu sanitarnego, z osobnym wejściem. Podjazd jest 
zadaszony, z funkcją automatycznego otwierania i zamykania, przelotowy dla ruchu środków 
transportu oraz oznakowany wzdłuż drogi dojścia i dojazdu. 

Wjazd do oddziału zapewnia bezkolizyjny podjazd dwóch specjalistycznych środków 
transportu sanitarnego. 

Wejście dla pieszych i podjazd do oddziału są niezależne od innych wejść i dojazdów do 
budynku szpitala, przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

SOR WSzZ w Kielcach połączony jest w sposób zapewniający łatwą komunikację 
z oddziałem anestezjologii i intensywnej terapii, medycznym laboratorium diagnostycznym, 
pracownią diagnostyki obrazowej oraz blokiem operacyjnym. 

Oddział dysponuje własnymi bezkolizyjnymi traktami komunikacyjnymi, niezależnymi od 
ogólnodostępnych traktów szpitalnych, wejście na poszczególne obszary SOR możliwe jest tylko za 
pomocą karty magnetycznej. 

SOR dysponuje lądowiskiem, zlokalizowanym w odległości ok. 350 m od oddziału. 
Lądowisko zostało wybudowane i oddane do użytku w 2010 roku. Przejęcie chorych 
transportowanych przez zespół HEMS odbywa się za pośrednictwem specjalistycznego środka 
transportu sanitarnego. Czas trwania transportu osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia 
zdrowotnego, do oddziału nie przekracza 5 minut, licząc od momentu lądowania śmigłowca 
ratunkowego. Lądowisko jest przystosowane do lądowań i startów śmigłowca ratunkowego przez 
całą dobę. Ma nowoczesną nawierzchnię i jest dobrze oznakowane.

Szpitalny Oddział Ratunkowy jest zorganizowany w podmiocie leczniczym, który posiada 
w swojej strukturze jednostki organizacyjne wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego określone w § 4 rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.
Powierzchnia oddziału jest wystarczająca dla prawidłowego funkcjonowania wszystkich jego 
obszarów wymienionych w § 5 rozporządzenia. 



W okresie, w którym przeprowadzano kontrolę w budynku SOR trwały prace remontowo - 
budowlane związane z budową centrum urazowego, które będzie sąsiadowało z Oddziałem i będzie 
z nim połączone na wysokości obecnego pomieszczenia dekontaminacyjnego. W związku 
z powyższym niektóre z pomieszczeń wchodzących w skład SOR były czasowo wyłączone 
z użytkowania lub przeniesione na pierwsze piętro budynku. Zespół kontrolny ustalił, że pomimo 
prac remontowych zapewniono całodobowy dostęp do badań endoskopowych, w tym: gastroskopii, 
rektoskopii, bronchoskopii i laryngoskopii oraz dostęp do medycznego laboratorium 
diagnostycznego, przy czym część badań, w tym RTG i USG, ze względu na ww. okoliczności 
wykonywane są na wyższej kondygnacji budynku.

W skład Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wchodzą następujące obszary: 

1. Segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć - zlokalizowany bezpośrednio przy wejściu dla 
pieszych i podjeździe dla ambulansów. Pomieszczenie do segregacji medycznej 
zlokalizowane jest od strony wjazdu ZRM. Wyposażone jest w 5 stanowisk do 
jednoczesnego przyjęcia pacjentów w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Przy każdym 
stanowisku jest dostęp do źródła tlenu, powietrza i próżni. Na wyposażeniu obszaru jest 
również kardiomonitor, który umożliwia monitorowanie funkcji życiowych osób w stanie 
nagłego zagrożenia zdrowotnego. W razie potrzeby istnieje możliwość utworzenia 
dodatkowych stanowisk do przyjęcia i przeprowadzenia wstępnej oceny osób 
wymagających pomocy lekarskiej Na wyposażeniu obszaru są również wózki do transportu 
pacjentów. Przy wejściu dla członków ZRM znajduje się stanowisko rejestratorskie, 
przeznaczone dla pacjentów przywożonych na SOR. W obrębie obszaru segregacji 
medycznej, rejestracji i przyjęć wyodrębnione jest stanowisko dekontaminacji, które 
zlokalizowano pomiędzy dojazdem do oddziału a obszarem segregacji medycznej. 
Wyposażone jest w łóżko do mycia pacjentów oraz środki ochrony osobistej. Zapewnione 
jest odrębne wejście i wyjście na zewnątrz budynku, które chwilowo zablokowane jest 
z uwagi na prowadzone na zewnątrz prace budowlane. Docelowo w sąsiedztwie 
pomieszczenia dekontaminacyjnego będzie się znajdował łącznik z Centrum Urazowym.

Stanowiska rejestracji medycznej, wyposażone w sprzęt niezbędny do wprowadzania 
danych pacjentów do ewidencji szpitalnej, zlokalizowane są od strony wejścia dla pieszych. 
W ciągu dnia na stanowisku rejestracji pracują trzy osoby, natomiast w nocy jedna. 
W pomieszczeniu tym znajduje się również poczekalnia dla pacjentów i osób 
towarzyszących, w której umieszczono tablicę informującą o obowiązującym w Oddziale 
systemie TRIAGE. 

Izba przyjęć z rejestracją przyjęć planowych została wyodrębniona z SOR, znajduje się 
w innym budynku, w dawnych pomieszczeniach SOR-u.

W obrębie rejestracyjnym zlokalizowane jest  stanowisko wyposażone w środki łączności do 
komunikacji z zespołami ratownictwa medycznego, dyspozytorem medycznym,  
wojewódzkim koordynatorem ratownictwa medycznego, centrami urazowymi, jednostkami 



organizacyjnymi szpitala wyspecjalizowanymi w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego oraz kompleksową telefoniczną 
łączność wewnątrzszpitalną. Prowadzony jest także niezależny stały nasłuch na kanale 
ogólnopolskim z wykorzystaniem niezależnego radiotelefonu. 

W ocenie zespołu kontrolnego wskazanym jest doposażenie SOR w skrócone instrukcje 
obejmujące przeznaczenie poszczególnych zaprogramowanych kanałów w radiotelefonie, 
zasady wykorzystania poszczególnych kanałów łączności radiotelefonicznej wraz ze 
wskazaniem najważniejszych kryptonimów stacji radiowych oraz skrócone instrukcje 
sposobu obsługi sprzętu łączności. 

2. Resuscytacyjno – zabiegowy - składa się z jednej sali resuscytacyjno-zabiegowej z dwoma 
stanowiskami resuscytacyjnymi, co umożliwia prowadzenie specjalistycznej terapii, 
osób w stanie nagłego zagrożenia życia, w możliwe jak najkrótszym czasie. Wyposażenie 
stanowisk resuscytacyjnych zapewnia monitorowanie i podtrzymywanie funkcji życiowych, 
prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowo-mózgowej oraz około urazowej, a także 
wykonywanie podstawowego zakresu wczesnej diagnostyki i wstępnego leczenia urazów. 
Stanowiska wyposażone są zgodnie z wymaganiami zawartymi w § 7 ust. 3 – 4 cyt. 
rozporządzenia Ministra Zdrowia. 

3. Wstępnej intensywnej terapii, w którym znajduje się 5 stanowisk intensywnej terapii, 
gdzie może być wykonywany pełny zakres wczesnej diagnostyki i wstępnego leczenia 
chorych niestabilnych krążeniowo i oddechowo, wdrażana resuscytacja krążeniowo-
oddechowo-mózgowa, prowadzona terapia bólu, wstępne leczenie zatruć, monitorowanie 
i podtrzymywanie funkcji życiowych. 

4. Terapii natychmiastowej – zorganizowany zgodnie z wymogami zawartymi w § 9 
rozporządzenia. Składa się z sali zabiegowej i sali opatrunków gipsowych. 

Na wyposażeniu sali zabiegowej zgodnie ze standardami znajdują się: 
- stół zabiegowy z lampą operacyjną,
- mobilny aparat do znieczulania wraz z zestawem monitorującym,
- narzędzia chirurgiczne wielorazowe, zestawy zabiegowe jednorazowe, zestaw wyrobów 
  medycznych i produktów leczniczych do wykonywania zabiegów chirurgicznych,
- wymagana liczba gniazd poboru energii elektrycznej oraz dostępu do źródła tlenu, 
powietrza  i próżni.

Salę zabiegową czasowo wyłączono z użytkowania, jej funkcje przejęły pomieszczenia na 
I piętrze budynku, gdzie został przeniesiony sprzęt medyczny.

W sali opatrunków gipsowych znajdują się: stół do gipsowania, stolik zabiegowy, wyroby 
medyczne i produkty lecznicze umożliwiające zakładanie opatrunków gipsowych oraz 
centralny dostęp do źródła tlenu, powietrza i próżni. Zapewniona jest również przestrzeń do 
umieszczenia stanowiska do znieczulania z wyposażeniem. Sala funkcjonuje bez zmian.



5. Obserwacji - składa się z jednej sali sześciostanowiskowej o powierzchni wystarczającej 
dla prawidłowego funkcjonowania tego obszaru. Łóżka są sterowane automatycznie. 
Oddział spełnia wymagania określone w § 10 cyt. rozporządzenia, stanowiska wyposażone 
są w wyroby medyczne i produkty lecznicze umożliwiające monitorowanie rytmu serca 
i oddechu, ciśnienia tętniczego krwi, temperatury powierzchniowej i głębokiej oraz 
stosowanie biernej tlenoterapii i prowadzenie infuzji dożylnych.

6. Konsultacyjny - w jego skład wchodzą cztery gabinety badań lekarskich i konsultacji 
specjalistycznych, tj.: gabinet kardiologiczny, gabinet wewnętrzny, gabinet ortopedyczny 
i gabinet chirurgiczny. Każdy z tych gabinetów znajduje się w odrębnym pomieszczeniu, 
usytuowanym wzdłuż wewnętrznego traktu komunikacyjnego. Wyposażenie obszaru 
w wyroby medyczne i produkty lecznicze umożliwia przeprowadzanie badań lekarskich 
i konsultacji specjalistycznych.

Kontrolujący na podstawie dokonanych oględzin stwierdzili, że poszczególne obszary, ich 
organizacja i wyposażenie w wyroby medyczne są zgodne z wymogami zawartymi w § 5 - 11 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału 
ratunkowego. Część pomieszczeń została czasowo wyłączona z użytkowania, co wynikało
z prowadzonych prac remontowych i budowlanych związanych z planowanym uruchomieniem 
Centrum Urazowego. Zadania, które czasowo nie mogły być wykonywane na SOR personel 
medyczny realizował w pomieszczeniach znajdujących się bezpośrednio nad szpitalnym oddziałem 
ratunkowym, bez uszczerbku dla zdrowia i życia pacjentów.

Infrastruktura i wyposażenie SOR zapewniają warunki do niesienia pomocy medycznej 
osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Pacjenci zgłaszający się na 
SOR mają zapewnioną konsultację lekarską i zakładaną dokumentację medyczną. Poszczególne 
obszary, ich organizacja i wyposażenie są zgodne z wymogami zawartymi w § 5 - 11 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału 
ratunkowego. 

W toku kontroli ustalono, że zapewniona jest całodobowa opieka lekarska 
i pielęgniarska. Świadczeń medycznych na Oddziale udziela średnio 4 lekarzy w systemie 
całodobowym tj. specjalista medycyny ratunkowej (ordynator SOR), specjalista chirurgii ogólnej 
(z-ca ordynatora), specjalista chorób wewnętrznych oraz specjalista ortopedii i traumatologii 
narządu ruchu. Do konsultacji medycznej między innymi z zakresu laryngologii, okulistyki, 
neurologii oraz kardiologii wzywany jest lekarz właściwego oddziału. W czasie każdego dyżuru 
stale obecny jest co najmniej jeden lekarz systemu.

Wszystkie czynności medyczne związane z przyjęciem pacjentów w trybie nagłym 
wykonywane są przez pielęgniarki systemu i ratowników medycznych przypisanych do SOR.  

Ustalono, że w skład zasobów kadrowych Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wchodzą:
 4 lekarzy zatrudnionych na umowę o pracę,  
 9 lekarzy w ramach umowy kontraktowej, 
 24 pielęgniarki/pielęgniarzy, w tym pielęgniarka koordynująca,
 15 ratowników medycznych.



Kierownik oddziału spełnia wymagania dla lekarza systemu, o których mowa w art. 3 pkt 3 
ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym Ponadto, ukończyła studia podyplomowe 
w zakresie organizacji zarządzania w służbie zdrowia. Lekarze spełniają kryteria wymagane dla 
lekarza systemu, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 1) ustawy o PRM i warunkowo mogą pełnić tę 
funkcję do 31.12.2020 r., z tego: 

 4 lekarzy posiada specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej, 
 4 lekarzy ma specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych, 
 4 lekarzy ma specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu. 

 
Na podstawie analizy akt osobowych ustalono, że w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym na 

stanowisku pielęgniarki systemu pracuje 3 pielęgniarzy i 21 pielęgniarek. Osoby te spełniają 
wymagania art. 3 pkt 6 ustawy o PRM. Pielęgniarka koordynująca ukończyła kurs kwalifikacyjny 
w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane na 
stanowisku pielęgniarki systemu. 

Ustalono, iż w grupie zawodowej ratowników medycznych wszystkie 15 osób spełnia  
wymogi kwalifikacyjne, o których mowa w art. 10 pkt. 4 lit. a) ustawy o PRM i  posiada 
kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika  medycznego.

W toku kontroli ustalono, iż zapewniona jest całodobowa opieka lekarska i pielęgniarska. 
Od godz. 7.00 do godz. 19.00, oraz od 19.00 do 7.00 rano świadczeń opieki zdrowotnej udziela 
4 lekarzy oraz minimum 5 osób średniego personelu medycznego tj. 3 pielęgniarki oraz 
2 ratowników medycznych. 

Sprawdzono również procedury opracowane dla SOR-u oraz instrukcje postępowania 
z pacjentami znajdującymi się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, regulujące zasady 
pracy Oddziału. Analiza przedstawionego do wglądu wykazu procedur wykazała brak dwóch 
niezwykle istotnych zasad postępowania, tj. Procedury postępowania na wypadek wystąpienia 
zdarzenia mnogiego/masowego oraz Procedury postępowania z osobami chorymi na wrodzone 
skazy krwotoczne. Obie procedury zostały sporządzone na poziomie krajowym i przekazane przez 
wojewodów podmiotom leczniczym, w strukturach których funkcjonują szpitalne oddziały 
ratunkowe do wdrożenia i stosowania. Brak obu wyżej wymienionych zasad postępowania 
w wykazie procedur stosowanych w WSzZ w Kielcach, kotrolujący uznali za uchybienie. 

Wnioski pokontrolne:
Podczas wykonywania czynności kontrolnych ustalono, że SOR spełnia wymagania 

w zakresie obszarów działania, zapewnia całodobowy dostęp do badań laboratoryjnych 
i obrazowych, w tym także wykonywanych przyłóżkowo. 

Infrastruktura i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zapewnia gotowość 
niesienia pomocy medycznej osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. 

 
W odniesieniu do spełniania wymagania w zakresie minimalnych zasobów kadrowych, 

o których mowa w § 13 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. 



w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego stwierdzono, iż wszyscy lekarze pełniący dyżury 
w oddziale spełniali  kwalifikacje „wymagane dla lekarza systemu.” 

Średni personel medyczny tj. pielęgniarki, pielęgniarze i ratownicy medyczni spełniają 
wymogi kwalifikacyjne do pracy w SOR. Spośród pielęgniarek 15 na 4 spełnia wymogi stawiane 
pielęgniarkom/pielęgniarzom systemu. Wszyscy ratownicy medyczni realizują obowiązek 
doskonalenia zawodowego.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, zespół kontrolujący pozytywnie z uchybieniem 
ocenia działalność Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym 
w Kielcach. Kontrolowana jednostka prawidłowo realizuje zadania będące przedmiotem 
kontroli, stwierdzono jedynie brak dwóch procedur. 

Mając na uwadze fakt, że kierownik kontrolowanej jednostki w piśmie przewodnim do 
zaakceptowanego protokołu kontroli odniósł się do wskazanego uchybienia i zobowiązał się do 
niezwłocznego wprowadzenia brakujących procedur, odstępuję od sformułowania zaleceń 
pokontrolnych i obowiązku złożenia w wyznaczonym terminie informacji o sposobie ich realizacji.

Podpis
Joanna Janiszewska-Bujała

Z-ca dyrektora
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego
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