
 

 

 

 

 

 

 

Informacja dla pacjentów  
 

Witamy na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym 

Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie 
ul. Gdyńska1/3, Wołomin 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Witamy na naszym oddziale  

W imieniu całego zespołu witamy Cię serdecznie na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR).  

Zapewne jesteś zaniepokojony i chcesz jak najszybciej uzyskać pomoc. Aby poinformować Cię 

o naszym oddziale przygotowaliśmy niniejszy biuletyn informacyjny.   

Jeśli po przeczytaniu naszego biuletynu będziesz nadal miał pytania, prosimy o zwrócenie się do nas 

po dodatkowe informacje. Postaramy się pomóc i udzielić odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania.  

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) to jednostka systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne 

(PRM), która udziela świadczeń opieki zdrowotnej, polegającej na wstępnej diagnostyce  

oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują  

się w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. W szczególności w razie wypadku, urazu czy też 

zatrucia. 

Świadczenia opieki zdrowotnej, których udziela SOR, polegają na: 

• wstępnej ocenie stanu zdrowia pacjenta, 

• leczeniu niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych. 

 

 

 
 

 



 

 

 

Zgłoszenie się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 
 

Pacjent w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia zgłasza się (samodzielnie, pod opieką innych 

osób lub zostaje przywieziony przez Zespół Ratownictwa Medycznego) bezpośrednio do Szpitalnego 

Oddziału Ratunkowego gdzie zostaje od razu zarejestrowany. 

Bezpośrednio przy wejściu i wjeździe do SOR, lokalizuje się obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć  

w celu zapewnienia: 

 przeprowadzenia wstępnej oceny osób (TRIAGE), które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia 

zdrowotnego oraz bezkolizyjnego transportu tych osób do innych obszarów oddziału SOR lub innych 

oddziałów szpitala. 

 warunków niezbędnych dla przeprowadzenia wywiadu od: 

 Zespołów Ratownictwa Medycznego (ZRM), 

 Pacjenta, znajdującego się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, 

 Rodziny pacjenta. 

 

 

   

 

 

 



 

 

Ocena stanu pacjenta decyduje o kolejności przyjęcia 

 

TRIAGE 

Pacjenci nie są przyjmowani w kolejności przybycia, ale według zasad pilności 

CZERWONY – POMOC NATYCHMIASTOWA 

Pacjent przyjmowany POZA KOLEJNOŚCIĄ 

Kolorem tym są oznakowani Pacjenci wymagający natychmiastowej stabilizacji podstawowych 

czynności życiowych czyli w bezpośrednim stanie zagrożenia życia w tym pacjenci z urazem 

wielonarządowym, udarem w okresie czasowym do trombolizy, zawałem mięśnia sercowego, 

we wstrząsie. 

POMARAŃCZOWY – POMOC BARDZO PILNA 

czas oczekiwania do 10 minut 

Kolorem tym są oznakowani Pacjenci z wysokim ryzykiem bezpośredniego zagrożenia życia, 

Pacjenci niestabilni hemodynamicznie i z towarzyszącymi objawami wegetatywnymi. Pacjenci 

z krwotokami zagrażającymi życiu, które nasilają się pomimo zastosowania opatrunku ucisko-

wego. Pacjenci urazowi z zaburzeniami czucia i krążenia obwodowego, z widoczną deformacją 

kończyn. 

ŻÓŁTY – POMOC PILNA 

czas oczekiwania do 60 minut 

Kolorem tym są oznakowani Pacjenci, których stan wymaga rozszerzonej diagnostyki laborato-

ryjnej i obrazowej oraz stosowania farmakoterapii u chorego stabilnego hemodynamicznie  

oraz dzieci z urazem. 

ZIELONY – POMOC ODROCZONA 

czas oczekiwania do 4 godzin 

Kolorem tym są oznakowani Pacjenci, których stan wymaga podstawowej diagnostyki labora-

toryjnej i obrazowej oraz stosowania prostej terapii u chorego stabilnego hemodynamicznie. 

NIEBIESKI – WYCZEKUJĄCY 

czas oczekiwania do 6 godzin 

Kolorem tym oznakowani są Pacjenci w dobrym stanie ogólnym z dolegliwościami trwającymi 

ponad 24h, którzy nie wymagają pilnego wdrożenia diagnostyki i leczenia. 

 

Czas pobytu pacjenta w SOR może wynosić nawet kilkanaście godzin. Czas potrzebny  

do podjęcia decyzji przez lekarza zależy od wielu czynników i może też ulegać zmianie  

w zależności od sytuacji panującej w SOR i stanu zdrowia poszczególnych pacjentów będących 

w tym czasie na oddziale jak i nowo przybywających. 



 

Dalszy przebieg pobytu na oddziale ratunkowym 

Po wstępnym zbadaniu lekarz medycyny ratunkowej zleci w razie potrzeby wykonanie dodatkowych 

badań np. badanie krwi i moczu, EKG lub badania diagnostyki obrazowej.  

 

Na wyniki badania krwi i moczu trzeba czekać. 

Badania diagnostyki obrazowej takie jak: badanie ultrasonograficzne (USG),  badania 

rentgenodiagnostyczne (RTG), Tomografia komputerowa (TK), Rezonans magnetyczny (RM), 

wymagają dokładnego opisu lekarza radiologa. Lekarz ten musi obejrzeć i zinterpretować otrzymane w 

wyniku badania obrazy zanim przystąpi do wydania końcowej diagnozy i wypisania wyniku badania. 

To również wymaga czasu. 

Czasami może być potrzebna konsultacja z lekarzem specjalistą innej dyscypliny. Niewykluczone 

więc, że lekarz medycyny ratunkowej skontaktuje się z innym oddziałem szpitalnym w celu konsultacji. 

Takie działania również wymagają czasu. 

 

Czy i jeśli pobyt w szpitalu jest konieczny 

Na podstawie otrzymanych wyników badań, przeprowadzonych konsultacji lekarz SOR podejmuje 

decyzję o wypisie pacjenta „do domu” ewentualnie zaleca dalszą opiekę w ramach poradni POZ lub 

ambulatorium specjalistycznego, bądź orzeka o konieczności hospitalizacji tzw. przyjęciu natychmiast. 

W takim przypadku dalszy przebieg leczenia lub ewentualny pobyt w szpitalu organizuje dany 

specjalista albo lekarz asystent lub rezydent na oddziale do którego pacjent został przekazany. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Warto wiedzieć: 

 

Kiedy możesz skorzystać z SOR? 

Jeśli znalazłeś się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, np. miałeś wypadek, uraz, zatrucie lub 

pojawiło się nagłe zachorowanie z nasilającymi się objawami, które według Ciebie mogą sugerować 

poważną chorobę. 

 

Czy potrzebujesz skierowania? 

Nie.  

Do SOR możesz zgłosić się bez skierowania. 

 

 

Czy musisz zgłosić się do placówki według miejsca zamieszkania? 

Pomoc uzyskasz w każdym SOR. Nie obowiązuje rejonizacja. 

 

 

Co jeśli dany SOR nie będzie mógł udzielić Ci pomocy 

Jeśli zachodzi taka potrzeba, SOR zapewni transport sanitarny pacjenta do najbliższego podmiotu 

leczniczego, który wykonuje świadczenia opieki zdrowotnej w odpowiednim zakresie. 

 

Kiedy nie powinieneś korzystać z SOR 

Szpitalny oddział ratunkowy to nie przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej, ani przychodnia 

specjalistyczna. Dlatego nie korzystaj z niego, aby uzyskać: 

• receptę na stosowane przewlekle leki; 

• skierowanie na konsultacje specjalistyczne i badania dodatkowe; 

• zwolnienie lekarskie, skierowanie do sanatorium oraz inne zaświadczenia i dokumenty 

medyczne nie związane ze stanem nagłego zagrożenia zdrowotnego; 

• porady lekarskiej w przypadku stanów niezagrażających życiu lub zdrowiu. 



SOR zapewnia całodobowy dostęp do: 

• badań diagnostycznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym; 

• badań diagnostyki obrazowej w tym: badanie ultrasonograficzne (USG),  badania 

rentgenodiagnostyczne (RTG), Tomografia komputerowa (TK), Rezonans magnetyczny (RM); 

• sprzętu do badań przy łóżku pacjenta (analizator parametrów krytycznych). 

 

Czy SOR musi mieć dostęp do lądowiska lub lotniska? 

• Szpitalny Oddział Ratunkowy posiada całodobowe lądowisko dla helikopterów.  

Znajduje się ono na tyle blisko, aby SOR mógł przyjąć pacjentów bez pośrednictwa 

specjalistycznych środków transportu sanitarnego. 

• Czas transportu pacjenta z lądowiska nie przekracza 5 minut. 

 

Na zakończenie  

Mamy nadzieję, że dzięki niniejszej broszurze zapoznałeś się z szpitalnym oddziałem ratunkowym.  

Jeśli po przeczytaniu tej broszury masz jakieś uwagi lub pytania, prosimy o skontaktowanie się  

z nami. Życzymy dobrego i spokojnego przebiegu pobytu w SOR naszego szpitala 

     

Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 178, z 2018 r. poz. 979 z późn. zm.), 

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2195 z późn. zm.). 

 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20112371420
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/2195

