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USTAWA o Państwowym Ratownictwie Medycznym 

                                          Rozdział 4a 

                                               Centra urazowe 

Art. 39a. W centrum urazowym świadczenia zdrowotne, o 
których mowa w art. 39c ust. 1, są udzielane pacjentowi 

urazowemu przez zespół lekarzy posiadających tytuł specjalisty, 
zwany dalej „zespołem urazowym”. 



ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1 
w sprawie centrum urazowego z dnia 18 czerwca 2010 r.  

                                                    § 4. 

1. W skład zespołu urazowego wchodzą, co najmniej: 

 lekarz szpitalnego oddziału ratunkowego posiadający 
tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej 

 lekarz lub lekarze posiadający tytuł specjalisty lub 
specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny mającej 
zastosowanie w leczeniu pacjenta urazowego w 
szczególności chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii 
narządu ruchu, neurochirurgii lub chirurgii naczyniowej; 



§ 4. cd 

 lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie 
anestezjologii i intensywnej terapii lub lekarz 
posiadający specjalizację II stopnia w dziedzinie 
anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji lub 
anestezjologii i intensywnej terapii.  

 Pracami zespołu urazowego kieruje kierownik zespołu 
urazowego. 
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 jest zespołem zadaniowym  

 jest przeznaczony do pracy nad konkretnym 
pacjentem 

 zbiera się spośród aktualnie dyżurujących lekarzy 

 oczekuje na jego przybycie w obszarze 
resuscytacyjno-zabiegowym SOR 



Skład zespołu urazowego 

1. kierownik zespołu urazowego – specjalista medycyny 
ratunkowej 

 

2. lekarz SOR 

3. anestezjolog 

4. chirurg ogólny 

5. torakochirurg 

6. chirurg ortopeda 

7. radiolog 

8. 2 pielęgniarki 

9. zespół transportowy 

10. sekretarka 





Zalety 

1. skraca czas od przybycia pacjenta poświęcony 
na stabilizację i resuscytację  

2. skraca czas do wykonania diagnostyki 
obrazowej 

3. skraca czas przekazania pacjenta na sale 
operacyjną lub oddział intensywnej terapii 

4. nie ma potrzeby indywidualnego  proszenia o 
konsultację poszczególnych specjalistów 



Wady 

1. lekarze zespołu mają także inne zdania w 
macierzystych oddziałach, planowe operacje, 
praca w poradni itp. 

2. nie zawsze są dostępni w chwili aktywacji 
zespołu urazowego 

3. wymaga zaangażowania dużej ilości personelu 



1. Występujące co najmniej dwa spośród 
następujących obrażeń anatomicznych: 

 penetrujące rany głowy lub tułowia 

 urazy tępe z objawami uszkodzenia narządów 
wewnętrznych, 

 amputacja kończyny powyżej kolana lub łokcia, 

 rozległe zmiażdżenia kończyn, 

 uszkodzenie rdzenia kręgowego, 

 złamanie kończyny z uszkodzeniem naczyń i nerwów, 

 złamanie co najmniej dwóch proksymalnych kości 
długich kończyn lub miednicy 



2. Towarzyszące co najmniej dwa spośród 
następujących zaburzeń parametrów 

fizjologicznych: 

 NIBP ≤ 80 mmHg, 

 HR >120/min., 

 częstość oddechu <10/min. lub >29/min., 

 GCS ≤ 8 

 SpO2 ≤ 90 %. 

 



3. Inne kryteria 
 ofiara śmiertelna w tym samym pojeździe z 

wypadku 

 osoba zakleszczona w pojeździe 

 pieszy lub rowerzysta potrącony przy V >30 km/h 

 wypadek przy V >50 km/h 

 wybuch poduszki w samochodzie 

 dachowanie 

 upadek z 5 m (dorosły) lub z 3 m (dziecko) 

 kobieta w ciąży 

 chory z wysokim ryzykiem krwawienia 

 

 



A  (age) wiek, płeć,  ciąża, przyjmowane leki 

T (time) czas zdarzenia 
 

M (mechanism) mechanizm urazu 

 I (injuries) podejrzewane obrażenia 

S (symptoms) objawy i parametry 

T (treatment) wdrożone leczenie i 
 spodziewane w chwili przybycia 



Przed przybyciem pacjenta: 

1. briefing 

2. przygotowanie sali resuscytacyjno-zabiegowej 

3. zabezpieczenie sali operacyjnej 

4. poinformowanie pracowni TK 

5. poinformowanie pracowni serologicznej 



Po przybyciu pacjenta: 
1. przekazanie pacjenta przez ZRM 

2. wstępna ocena wg schematu 

 A – airway,  

 B – breathing 

 C – circulation 

 D – disability  

 E – exposure 

3. decyzja o transporcie:  

CT – trauma scan lub blok operacyjny lub oddział 
docelowy 

 



Po przekazaniu pacjenta 

1. uzupełnienie dokumentacji medycznej 

2. uzupełnienie leków, dezynfekcja sprzętu 

3. debriefing 
















