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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 13 i 17 grudnia 2018 roku przeprowadzona 
została kontrola problemowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego działającego w strukturze 
Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach. 

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 przekazuję 
niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Na podstawie ustaleń kontroli i wynikających z nich ocen cząstkowych, pozytywnie 
oceniam działalność Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Powiatowym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w Starachowicach 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. 160
3 t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 979



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

Zespół kontrolny w trakcie wizytacji oddziału dokonał weryfikacji spełniania wymagań 
dotyczących lokalizacji szpitalnego oddziału ratunkowego 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 zlokalizowany jest na poziomie wejścia dla pieszych 
i podjazdu specjalistycznych środków transportu sanitarnego do oddziału, z osobnym wejściem dla 
pieszych, oddzielonym od trasy podjazdu specjalistycznych środków transportu sanitarnego. 
Wejście dla pieszych i podjazd dla ambulansów do oddziału są zadaszone, podjazd jest zamykany 
i otwierany automatycznie w celu ochrony przed wpływem czynników atmosferycznych, jest 
przelotowy dla ruchu specjalistycznych środków transportu sanitarnego oraz wyraźnie oznakowany 
wzdłuż drogi dojścia i dojazdu. Zapewniony jest bezkolizyjny dojazd ambulansów pod oddział, 
istnieje możliwość jednoczesnego podjazdu dla 6 ambulansów. Wejście dla pieszych i podjazd dla 
karetek do oddziału są zorganizowane niezależnie od innych wejść i podjazdów do budynku 
szpitala, przystosowane również do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Lokalizacja oddziału zapewnia łatwą komunikację z oddziałem anestezjologii 
i intensywnej terapii, zespołem operacyjnym, pracownią diagnostyki obrazowej. W ramach działu 
Diagnostyki Obrazowej funkcjonują: pracownia USG, pracownia RTG, pracownia tomografii 
komputerowej, pracownia rezonansu magnetycznego, gdzie w systemie całodobowym 
wykonywany jest pełny zakres diagnostyki radiologicznej. Całodobowo dostępne jest medyczne 
laboratorium diagnostyczne oraz stacja dializ. Oddział posiada własne bezkolizyjne trakty 
komunikacyjne, niezależne od ogólnodostępnych traktów szpitalnych. 

SOR dysponuje lądowiskiem, zlokalizowanym w odległości ok. 210 m od strony wejścia na 
blok łóżkowy, natomiast od strony wjazdu do SOR (do tzw. „Ciepłej Sieni”) odległość ta wynosi 
ok. 430 m. 

Lądowisko spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze 4. 
Miejsce przyziemienia helikoptera jest oznakowane zgodnie z obowiązującymi wymogami, 
przystosowane jest do startów i lądowań w dzień.

Zgodnie z rozporządzeniem, na minimalne wyposażenie Oddziału do przyłóżkowego 
wykonywania badań składa się: analizator parametrów krytycznych, przyłóżkowy zestaw RTG oraz  
przewoźny ultrasonograf. 

Stwierdzono, iż Oddział spełnia ww. wymagania. SOR dysponuje mobilnym aparatem RTG 
i przewoźnym USG do wykonywania badań diagnostycznych przy łóżku pacjenta oraz analizatorem 
parametrów krytycznych. Trakt komunikacyjny zapewnia swobodne przemieszczanie się chorych 
oraz towarzyszących im osób.

4 t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1183



W skład oddziału wchodzą następujące obszary: 
1) segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć; 
2) resuscytacyjno – zabiegowy; 
3) wstępnej intensywnej terapii; 
4) terapii natychmiastowej; 
5) obserwacji; 
6) konsultacyjny.

Zespół kontrolny dokonał oceny kwalifikacji personelu medycznego zatrudnionego 
w SOR na podstawie dokumentów potwierdzających uzyskanie uprawnień do wykonywania 
medycznych czynności ratunkowych oraz otrzymanego wykazu lekarzy i średniego personelu 
medycznego pracującego na Oddziale.

Zasoby kadrowe Oddziału stanowią:
 kierownik SOR,
 21 lekarzy zabezpieczających prawidłowe funkcjonowanie SOR:  

 5 lekarzy posiada specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej, 1 osoba jest 
w trakcie specjalizacji; 

 8 lekarzy legitymuje się specjalizacją w dziedzinie chorób wewnętrznych, 1 jest 
w trakcie;

 4 lekarzy ma specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, 
1 osoba w trakcie;

 1 specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.
 25 pielęgniarek/pielęgniarzy w tym pielęgniarka oddziałowa, z których 23 osoby 

spełnia ustawowe wymagania „pielęgniarki systemu” 
 7 ratowników medycznych, spełniających wymogi kwalifikacyjne, o których mowa 

w ustawie o PRM.

Funkcję kierownika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego pełni specjalista w zakresie 
medycyny ratunkowej oraz anestezjologii i intensywnej terapii. Pielęgniarka oddziałowa jest 
magistrem pielęgniarstwa, ma ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa 
ratunkowego.

Zespół kontrolny ustalił, że w trakcie dyżuru dziennego na oddziale przebywa kierownik 
SOR oraz dwóch lekarzy specjalistów – jeden zabezpieczający pacjentów urazowych, drugi 
udzielający medycznych czynności ratunkowych osobom będącym w stanie zagrożenia zdrowia z 
powodu choroby. W razie potrzeby konsultacji udzielają lekarze pełniący dyżury na 
poszczególnych oddziałach. Ponadto obsadę całodobową stanowi nie mniej niż 5 osób średniego 
personelu medycznego t.j. pielęgniarek/pielęgniarzy i ratowników medycznych.

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 skład Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 
wchodzą: 

1. Obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć -  zlokalizowany bezpośrednio przy 
wejściu dla pieszych i podjeździe ambulansów do Oddziału. Wydzielona jest rejestracja 
pacjentów przywożonych przez zespoły ratownictwa medycznego oraz rejestracja przyjęć 
planowych. Wstępna ocena pacjenta odbywa się w obszarze segregacji medycznej i przyjęć, 
gdzie zakładana jest również dokumentacja. Obszar zapewnia jednoczesne przyjęcie  
i segregację medyczną co najmniej czterech osób znajdujących się 
w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Wyposażony jest w wózki oraz łóżka, istnieje 
możliwość podłączenia pacjenta do sprzętu monitorującego stan pacjentów. W obszarze jest 
osobne stanowisko Triage obsługiwane przez pielęgniarkę/ratownika, gdzie prowadzone jest 
wstępne badanie parametrów życiowych każdej osoby w celu nadania kodu pilności 
udzielania pomocy. Pacjent w stanie zdrowia wymagającym natychmiastowej interwencji 
medycznej załatwiany jest w trybie natychmiastowym. Pielęgniarka/ratownik wykonujący 
TRIAGE po wstępnej ocenie pacjenta i nadaniu kodu pilności kierują daną osobę do 
odpowiedniego obszaru SOR. Kod pilności nadany pacjentowi nie jest ostateczny, na 
każdym etapie pobytu na Oddziale może być zmieniony, o ile przemawiają za tym względy 
medyczne. Segregacja medyczna prowadzona jest przez personel medyczny zatrudniony 
w liczbie niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania SOR tj. pielęgniarki/ratowników 
medycznych posiadających kwalifikacje zawodowe wymagane na danym stanowisku. 
W dzień na stanowisku segregacji medycznej pełnią dyżur najczęściej 2 osoby. W ciągu dnia 
(do godzin wieczornych) pracuje rejestratorka medyczna, następnie jej funkcje i obowiązki 
przejmuje pielęgniarka. Pacjent po zdiagnozowaniu i ustabilizowaniu jego funkcji 
życiowych, przekazywany jest do właściwego oddziału, który zajmuje się leczeniem danej 
jednostki chorobowej. 
W obrębie obszaru segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć zlokalizowano stanowisko 
wyposażone w środki łączności zapewniające łączność z zespołami ratownictwa 
medycznego, z dyspozytorem medycznym, koordynatorem ratownictwa medycznego. 
Prowadzony jest również niezależny stały nasłuch na kanale ogólnopolskim, jako dodatkowy 
środek łączności dla potrzeb SOR zainstalowany jest radiotelefon na pasmo CB. W miejscu 
zainstalowania radiotelefonów nie stwierdzono instrukcji użytkowania radiotelefonów oraz 
instrukcji dotyczących zasad pracy na poszczególnych kanałach.

2. Obszar resuscytacyjno – zabiegowy - składa się z jednej sali resuscytacyjno-zabiegowej 
z dwoma stanowiskami resuscytacyjnym, co umożliwia prowadzenie specjalistycznej terapii, 
osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowia. Zapewnione jest monitorowanie 
i podtrzymywanie funkcji życiowych, prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowo-
mózgowej oraz okołourazowej, 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. Obszar wstępnej intensywnej terapii – w obszarze zlokalizowane są dwa stanowiska 
intensywnej terapii, gdzie wykonywany jest pełny zakres wczesnej diagnostyki 



i wstępnego leczenia chorych niestabilnych krążeniowo i oddechowo, wdrażana jest 
resuscytacja krążeniowo-oddechowo-mózgowa, prowadzona jest terapia bólu, wstępne 
leczenie zatruć, monitorowanie i podtrzymywanie funkcji życiowych, opracowuje się 
chirurgicznie rany i drobne urazy.

4. Obszar terapii natychmiastowej – zorganizowany jest zgodnie z wymogami zawartymi 
w § 9 cyt. wyżej rozporządzenia. Składa się z sali zabiegowej i sali opatrunków gipsowych 
z dwoma stanowiskami. Minimalne wyposażenie sali zabiegowej jest zgodne z wymogami, 
znajdują się: 
- stół zabiegowy z lampą operacyjną,
- aparat do znieczulania wraz z zestawem monitorującym,
- ssak elektryczny,
- zestaw niezbędnych narzędzi chirurgicznych oraz zestaw wyrobów medycznych 
i produktów leczniczych do wykonywania drobnych zabiegów chirurgicznych,
- wymagana liczba gniazd poboru energii elektrycznej oraz dostępu do źródła tlenu, 
powietrza i próżni.
W sali opatrunków gipsowych znajdują się: stół do gipsowania, piła do cięcia gipsu, wyroby 
medyczne i produkty lecznicze umożliwiające zakładanie opatrunków gipsowych oraz 
centralny dostęp do źródła tlenu, powietrza i próżni. 

5. Obszar obserwacji - spełnia standardy w zakresie liczby stanowisk oraz wymaganej 
powierzchni na każde stanowisko. Składa się z jednej sali czterostanowiskowej 
o powierzchni wystarczającej dla prawidłowego funkcjonowania tego obszaru. Łóżka są 
sterowane elektrycznie. Oddział spełnia wymagania określone w § 10 cyt. rozporządzenia 
Ministra Zdrowia, 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. W obszarze usytuowane jest stanowisko pielęgniarki, co pozwala na stałą 
obserwację pacjentów leżących. Wyposażenie stanowisk stanowią: monitory, pompy 
infuzyjne, respirator transportowy, przenośny zestaw resuscytacyjny z niezależnym źródłem 
tlenu, ssak elektryczny, defibrylator, centralne źródło tlenu, powietrza i próżni z gniazdami 
poboru przy każdym stanowisku. 

6. W skład obszaru konsultacyjnego wchodzą cztery boksy badań lekarskich. Wyposażenie 
obszaru w wyroby medyczne i produkty lecznicze umożliwia przeprowadzanie badań 
lekarskich i konsultacji specjalistycznych. W obszarze tym znajdują się m.in.: 
elektrokardiografy, monitor pacjenta, monitor wieloparametrowy. 

           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. 



Wnioski pokontrolne:

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, zespół kontrolujący pozytywnie 
ocenia działalność Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Powiatowym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w Starachowicach. Kontrolowana jednostka prawidłowo realizuje zadania będące 
przedmiotem kontroli.  

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. 

 
Oddział spełnia również 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. Zarówno lekarze, jak i średni personel medyczny 
posiadają kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania medycznych czynności ratunkowych.

Osoby zatrudnione na stanowisku ratownika medycznego realizują obowiązek doskonalenia 
zawodowego ratowników medycznych. 

W ocenie zespołu kontrolnego wskazanym byłoby doposażenie SOR w skrócone instrukcje 
obejmujące przeznaczenie poszczególnych zaprogramowanych kanałów w radiotelefonie oraz 
zasady wykorzystania poszczególnych kanałów łączności radiotelefonicznej. 

Mając na uwadze pozytywną ocenę kontrolowanego zakresu odstępuję od sformułowania 
zaleceń pokontrolnych i obowiązku złożenia w wyznaczonym terminie informacji o sposobie ich 
realizacji.

Jednocześnie mając na względzie rekomendację, o której mowa powyżej, uprzejmie proszę 
o nadesłanie informacji na temat jej ewentualnego wykorzystania. 

Podpis
Joanna Janiszewska-Bujała

Z-ca dyrektora
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego
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