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Porównanie kryteriów kwalifikacji pacjentów do Centrum Urazowego,  

obowiązujących w Polsce z wytycznymi Guidelines for Fieldtriage CDC 

Jacek Nowakowski1, Rafał Nowakowski2, Bogusława Nowak2, Przemysław Wojciechowski2, Wojciech Timler2,  
Robert Foryś1, Paweł Podkoscielny1, Agnieszka Madziała1, Michał Dworzyński1, Dariusz Timler2 

Przeprowadzono analizę retrospektywną dokumentacji 

medycznej z okresu 01.01.2014-31.12.2014.  Grupę 

badawczą stanowili pacjenci przywiezieni do SOR WSS 

im. Mikołaja Kopernika w Łodzi, pełniącego funkcję 

Centrum Urazowego. Kryterium włączenia było wstępne 

rozpoznanie „Uraz wielonarządowy”, wpisane do 

elektronicznej dokumentacji medycznej w kodzie ICD-10 

od T01 do T08. Z badania wyłączeni byli pacjenci, którzy 

sami zgłosili się do SOR, a także Ci, którzy doznali 

wyłącznie obrażeń izolowanych lub byli diagnozowani  

i leczeni w trybie ambulatoryjnym w ramach izby przyjęć. 

Analizowano czy poszczególni pacjenci spełniali kryteria 

kwalifikacji do Centrum Urazowego obowiązujące  

w Polsce i czy spełnialiby kryteria z wytycznych 

Guidelines for Fieldtriage.  

WSTĘP MATERIAŁY  I  METODY 

WNIOSKI 

W Polsce urazy są ogólnie 4 przyczyną zgonów (6,5%  

w 2010 r.), natomiast 1 wśród osób w wieku  

0-44 lat. Placówkami dedykowanymi do komplekso-

wego postępowania z pacjentami z ciężkimi lub bardzo 

ciężkimi obrażeniami są centra urazowe. Kluczowe jest 

ustanowienie właściwych kryteriów kwalifikacji 

poszkodowanego do takiego ośrodka.  

 

Celem pracy było porównanie modelu kwalifikacji 

pacjentów do centrum urazowego obowiązującego  

w Polsce regulowanego przez Rozporządzenie Ministra 

Zdrowia ws. Centrów urazowych z dn. 18.06.2010 r.  

z systemem amerykańskim Guidelines For Fieldtrage 

CDC 2012 opartym na Zaleceniach ACS-COT. 

Kryteria obowiązujące w Polsce nie identyfikują dużej grupy pacjentów z ciężkimi lub bardzo 

ciężkimi obrażeniami ISS>15, potencjalnie kierując ich do ośrodków o niższej referencyjności niż 

regionalne centra urazowe. a także pomijają  mechanizm urazu, który jest istotnym wskaźnikiem 

predykcyjnym wystąpienia ciężkiego lub skrajnie ciężkiego urazu.  

KRYTERIA KWALIFIKACJI DO CENTRUM URAZOWEGO  

OBOWIĄZUJACE W POLSCE 

Do oceny ciężkości obrażeń użyto niezleżanego 

wskaźnika w postaci skali ISS, której wskaźnik obliczono 

dla każdego pacjenta, na podstawie opisów badań 

obrazowych i raportów z zabiegów operacyjnych. 

Obliczając wynik ISS wykorzystano tabele oceny zgodne 

z Abbreviated Injury Scale (AIS) 2005 – Update 2008. 

Przyjęto następujący podział obrażeń: o stopniu 

łagodnym lub umiarkowanym (ISS<16), ciężkim (ISS 16-

24) oraz skrajnie ciężkim (ISS ≥25). Spełnienie poszcze-

gólnych kryteriów kwalifikacji do Centrum Urazowego 

korelowano z wynikiem skali ISS. Ponadto analizowano 

przeżycie pacjenta od momentu przyjęcia do szpitala  

w ciągu 24h, 7 dni i do wypisu. Przeprowadzono analizę 

statystyczną uzyskanych danych w programie Statistica 

10. Za istotne statystycznie przyjęto p<0,05. 

WYNIKI 

1 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi 
2 Zakład Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

IX Ogólnopolska Konferencja 

Medycyny Ratunkowej KOPERNIK 2016 

Łódź, 18-20.11.2016 r.  

Kryteria anatomiczne Kryteria fizjologiczne 

a) penetrujące rany głowy lub tułowia lub urazy 

tępe z objawami uszkodzenia narządów 

wewnętrznych głowy, klatki piersiowej i 

brzucha, 

b) amputacja kończyny powyżej kolana lub 

łokcia, 

c) rozległe zmiażdżenia kończyn, 

d) uszkodzenie rdzenia kręgowego, 

e) złamanie kończyny z uszkodzeniem naczyń i 

nerwów, 

f) złamanie co najmniej dwóch proksymalnych 

kości długich kończyn lub miednicy. 

a) ciśnienie skurczowe krwi (SBP) równe lub 

poniżej 80 mm Hg, 

b) tętno co najmniej 120 na minutę, 

c) częstość oddechu poniżej 10 lub powyżej  

29 na minutę, 

d) stan świadomości w skali Glasgow (GCS) 

równy lub poniżej 8, 

e) saturacja krwi tętniczej równa lub poniżej 

90%. 

  

Poszkodowany musi spełniać jednocześnie 2 kryteria anatomiczne i 2 kryteria fizjologiczne. 

  Model polski 

Rozporządzenie MZ 

w sprawie CU 

n (%) 

Wytyczne CDC 

Guidelines for 

Fieldtriage 

n (%) 

Łączna liczba pacjentów 159 (100%) 

Liczba pacjentów spełniających kryteria kwalifikacji 

do CU 
21 (13,2%) 139/159 (87,4%) 

Wskaźnik undertriage 96(60,4%) 10/159 (6,3%) 

Wskaźnik overtriage 0 (0%) 32/159 (20,1%) 

Liczba pacjentów z ISS>15 117 (73,6%) 

Liczba pacjentów z ISS>15 spełniający kryteria 21 (18%) 107/117 (91,5%) 

Liczba pacjentów z ISS>=25 69 (43,4%) 

Liczba pacjentów z ISS>=25 spełniający kryteria 20 (29%) 67 (97,1%) 

Śmiertelność 24 h 8 (38,1%) 16 (11,5%) 

Śmiertelność 7 dni 10 (47,6%) 39 (28%) 

Przeżycie do wypisu 2 (9,5%) 93 (66,9%) 

Średni wynik ISS 48 (IQR 24-75) 28,17 (IQR 3-75) 
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