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W 2019 roku Zespół ds. Szpitalnictwa ORL pracował pod przewodnictwem 

Lecha Kucharskiego, w składzie: Paweł Bujny, Krzysztof Czarnobilski, Marta 
Figiel-Różycka, Cezary Szadek, Halina Wilk. 
 Zespół ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej ORL pracował pod 
przewodnictwem Jerzego Radziszowskiego, w składzie: Wojciech Blecharczyk, 
Janusz Chodorowski, Krystyna Krygowska, Renata Sieja, Monika Szostak. 
 Zespołem ds. Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej ORL kieruje 
Radosław Czosnowski, członkowie to: Maciej Dendura, Barbara Jurkiewicz, Ewa 
Serkis, Krystyna Targosz, Krzysztof Wnuk. 

W 2019 r. odbyło się jedno wspólne posiedzenie Zespołów. Wraz z 
Zespołem ds. POZ i Zespołem ds. AOS, Zespół ds. Szpitalnictwa ORL w Krakowie 
w dniu 13 listopada 2019 r. zorganizował spotkanie z dyrektorami szpitali z 
terenu Małopolski i Podkarpacia. 

Na zebraniu zwrócono szczególną uwagę na sytuację w Szpitalnych 
Oddziałach Ratunkowych, związaną z niedoborami kadrowymi zarówno 
personelu pielęgniarskiego, jak i lekarskiego. Duża część pacjentów SOR powinna 
być przyjmowana przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, a przekazanie 
oddziałom szpitalnym zadań związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 
z zakresu opieki nocnej i świątecznej uczestnicy uznali wręcz za kuriozum. 

Za niebezpieczne dla życia i zdrowia pacjentów uznano również zawarte w 
rozporządzeniu wprowadzenie retriażu kategorii pilności, związane z segregacją 
medyczną osób, które są przydzielane do pięciu grup, zróżnicowanych pod 
względem maksymalnego oczekiwania na udzielenie świadczenia zdrowotnego 
(w zależności od pierwszej oceny ich stanu). Nie uwzględniono w tym akcie 
prawnym lokalnych uwarunkowań oddziałów SOR. Najbardziej niebezpieczne w 
tym systemie segregacji jest ustalenie sztywnego czasu na udzielenie pomocy 
oraz informowanie o tym fakcie pacjenta w sytuacji, gdy tego czasu nie można z 
góry precyzyjnie określić.  

Ponadto sprzeczna z logiką wydaje się regulacja pkt. 11 Rozporządzenia, 
która deleguje na lekarzy SOR odpowiedzialność za odsyłanie pacjentów 
„oznaczonych” kolorem zielonym lub niebieskim do miejsca udzielania 
świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. 

Uczestnicy spotkania zauważyli również niebezpieczeństwa związane z 
transportem pacjentów do SOR. Zwrócili uwagę, iż należałoby może powrócić do 
funkcjonowania Regulaminu Pogotowia Ratunkowego, który w sposób jasny i 
czytelny określałby chociaż rejonizację dla karetek, mechanizm kierowania 



pacjenta do szybkiej diagnostyki. Podkreślali także, iż raczej nierealne jest 
przestrzeganie czasu jednej minuty od chwili przyjęcia zgłoszenia do wyjazdu 
karetki. Rozporządzenie nie reguluje również potrzeby i organizacji transportu 
między szpitalami. 

Reasumując: konieczna jest zmiana definicji Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego na miejsce pierwszej pomocy i diagnostyki, a nie leczenia. W tym 
celu należy przeprowadzić kampanię informacją dla społeczeństwa. Reforma 
systemu SOR powinna być prowadzona jednocześnie z reformą POZ, z 
koniecznością zwiększenia odpłatności dla POZ, a tym samym odciążenia SOR z 
mniej poważnych przypadków zachorowań, niezagrażających życiu i zdrowiu 
pacjentów. Do POZ należy także przenieść opiekę nocną i świąteczną. Dalsze 
funkcjonowanie w takim systemie spowoduje jeszcze większe obciążenia 
oddziałów ratunkowych i zwiększenie ryzyka dramatycznych skutków tej sytuacji 
dla chorych, poprzez niemożność spełnienia wymagań ze względu na braki 
kadrowe i nieprzewidywalny strumień pacjentów szukających pomocy w 
oddziałach. 
 Przewodniczący Zespołów także aktywnie uczestniczyli w spotkaniach ze 
środowiskiem lekarskim, w celu omawiania bieżących potrzeb członków Izby. 
Podstawową formą pracy Zespołów jest jednak kontakt mailowy, który pozwala 
na możliwie najszybsze, bieżące omawianie problemów i interwencje w 
sprawach indywidualnych lekarzy zgłaszających się do OIL. 
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