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Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na 
wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji 
życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Ma 11 łóżek  
oraz 7 stanowisk  konsultacyjnych. Posiada aparaturę medyczną do ratowania zdrowia  
i życia. Jego lokalizacja zapewnia szybką komunikację z blokiem operacyjnym, oddziałem 
anestezjologii i intensywnej terapii oraz oddziałami chirurgicznymi. Połączony jest pocztą 
pneumatyczną z laboratorium analitycznym. Korzysta z wewnątrzszpitalnej i zewnętrznej 
sieci informatycznej.  
 

W oddziale są wszystkie obszary funkcjonalne przewidziane dla tego rodzaju jednostek. 
Prowadzą do niego dwa wejścia: wejście dla pieszych z pochylnią dla wózków inwalidzkich 
oraz przelotowy, zamykany podjazd dla ambulansów.  
 

   
                            Wejście dla pieszych                                                    Podjazd dla ambulansów 

 
Z podjazdu dla ambulansów automatycznie otwierane drzwi prowadzą do obszaru segregacji 
medycznej, rejestracji i przyjęć, w którym jest stanowisko rejestratora medycznego, izolatka 
dla pacjentów z podejrzeniem choroby zakaźnej oraz pomieszczenie do dekontaminacji, 
dostępne także bezpośrednio z podjazdu. Z tego obszaru pacjent przywieziony transportem 
sanitarnym kierowany jest bezzwłocznie do obszaru obserwacyjno - zabiegowego.  
 
Przy wejściu dla pieszych, prowadzącym do obszaru konsultacyjnego, jest punkt zgłoszeń 
nagłych zachorowań, rejestracja planowych przyjęć do szpitala, poczekalnia oraz sanitariaty 
dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.  
 



  
          Stanowisko rejestratora medycznego      Punkt zgłoszeń nagłych zachorowań 
 

W obszarze konsultacyjnym są dwie sale konsultacyjne, 2- oraz 5-stanowiskowa, gabinet 
lekarski, sala zabiegowa, sala zakładania opatrunków gipsowych i łazienka dla pacjentów. 
 

  
                         Sala konsultacyjna                                                           Sala zabiegowa 

 
W obszarze obserwacyjno - zabiegowym wyposażonym w system  monitoringu medycznego, 
który umożliwia ciągły pomiar parametrów życiowych pacjenta, znajduje się 8-łóżkowa sala 
obserwacyjna z łazienką dla pacjentów, 2-łóżkowa sala intensywnego nadzoru oraz dwie sale 
resuscytacyjno - zabiegowe z wysokospecjalistycznym sprzętem medycznym pozwalającym 
na przywrócenie i podtrzymywanie funkcji życiowych. 
 

    
                         Sala obserwacyjna                                                 Sala intensywnego nadzoru 
 
 
                



 
Sala resuscytacyjno-zabiegowa 

 
W SOR: 
•   na każdej zmianie pracuje zespół lekarzy, 7 pielęgniarek i ratowników medycznych oraz 

pomocniczy personel medyczny (2 sekretarki i 2 rejestratorów); 
•   przez całą dobę dostępne są konsultacje kardiologa, anestezjologa, neurologa, chirurga 

ogólnego i naczyniowego, radiologa i psychiatry; 
•   stosowana jest procedura przyjęcia pacjenta oparta na systemie segregacji medycznej        

pacjentów (TRIAGE) według 5-stopniowej skali pilności rozpoczęcia czynności przez 
lekarza, która określa maksymalny czas oczekiwania na lekarza;  

•   funkcjonuje lekarz koordynujący udzielanie świadczeń; 
•   obowiązują standardy opieki pielęgniarskiej; 
•   wszystkie pomieszczenia dla pacjentów są klimatyzowane; 
•   dla bezpieczeństwa pacjentów prowadzony jest monitoring pomieszczeń.  
   
Oddział funkcjonuje w ogólnopolskim systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego. Ma 
akredytację ministra zdrowia do prowadzenia specjalizacji w zakresie medycyny ratunkowej.  
  
  
   


