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w ubiegłym roku szpital, w którym znąjduje się centrum urazowe, nie zdiagnozowal
i nie podjął leczenia 8-letniego pacjenta z urazem wielonarządowym po wypadku
komunikacyjnym. Dziecko zostało odesłane do innego szpitala.

Jako Rzecznik Praw Dziecka nie oceniam zasadności i celowości podjętych wówczas
działań pod kątem merytorycznym. Jednakże przeprowadzona analiza przepisów prawnych
skłoniła mnie do przedstawienia postulató\\ w zakresie lepszej ochrony praw maloletnich
pacjentów.

Na podstawie art. 45 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie
Medycznym (Dz. tJ. z 2013 r. poz. 757, z późń. zm.), w przypadku, gdy u osoby w stanie
nagiego zagrożenia zdrowotnego zostanie st\\”ierdzony stan, który zgodnie ze standardami
postępowania wyniaga transportu z miejsca zdarzenia bezpośrednio do szpitala. w którym
znąjduje się centrum urazowe albo do jednostki organizacyjnej szpitala wyspecjalizowanej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotn\ch niezbędnych dla ratownictwa medycznego
lub, gdy tak zadecyduje lekarz obecny na miejscu zdarzenia, osobę taką transportuje się
bezpośrednio do wskazanego szpitala. w którym znąjduje się centrum urazowe albo do
wskazanej •jednostki organizacyjnej szpitala wyspecjalizowanej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego.

Instytucja centrów urazowych jest regulowana przepisami Rozdziału 4a Centra
ura:awe ustawy o Państiowi”in Ratoii,zkiu”ie Medyc:nyni oraz rozporządzenia Ministra
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Zdrowia z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprailie centrum urazowego (Dz. U. Nr 118. poz. 803).
Centrum urazowe udziela szczególnej kategorii świadczeń zdrowotnych: przyjmuje.

kompleksowo diagnozuje i wielospecjalistycznie leczy pacjenta z najcięższymi urazami.

zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.

Wedtug mini mai nych wymogów określonych przywołanymi aktami prawa,

w strukturze centrum dzialąją specjalistyczne oddziały zabiegowe i pracownie diagnostyczne:
oddział anestezjologii i intensywnej terapii, zapewniający gotowość co najmniej dwóch

stanowisk intens\”wnej terapii: blok operacyjny. zapewniający stałą gotowość co najmniej

jednej sali operacyjnej; pracownia endoskopii diagnostycznej i zabiegowej, czynna całą dobę:

inne oddziały, w szczególności: chirurgii ogólnej lub obrażeń wielonarządowych. ortopedii

i traumatologii narządu ruchu, neurochirurgii lub chirurgii ogólnej z profilem

neurotraumatologii. chirurgii naczyń lub chirurgii ogólnej z profilem chirurgii naczyń (art.

39b ustawy). Natomiast w skład zespołu urazowego wchodzą co najmniej: lekarz szpitalnego

oddzialu ratunkowego posiadąjący tytul specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej:

lekarz lub lekarze posiadąjący tytul 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:

lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii lub lekarz

posiadąjący specjalizację II stopnia w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji

lub anestezjologii i intensywnej terapii ( 4 rozporządzenia).

Wśród wymienionych specjalności większość nie posiada odpowiedników dla dzieci.

Leczeniem w tym zakresie zajmują się chirurdzy dziecięcy, których powyższe przepisy

nie wymieniąją.

Można zatem przyjąć. że funkcjonujące w aktualnym stanie prawnym centra urazowe

nie są przeznaczone dla maloletnich, którzy w razie konieczności są transportowani do
najbliższego podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej

w odpowiednim zakresie. Stąd jako Rzecznik Praw Dziecka uważam. że dalsze

funkcjonowanie centrów urazowych i wypełnianie ich ustawowej roli w systemie pomocy

pacjentom w stanach ciężkich, mnogich lub wielonarządowych obrażeń ciala wymaga

pogłębionej analizy oraz podjęcia działań umożliwiających wykonywanie w nich czynności

medycznych także wobec dzieci. Obowiązujące przepisy ustawy o Pańshi”ow,n

Ratownictwie Medycznym oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie centrumim

urazowego nie chronią najmłodszych pacjentów.



Wobec powyższego, na podstawie art. II ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r.
o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6. poz. 69, z późn. zm.), zwracam się do Pana Ministra
o rozpoznanie problemu oraz przekazanie informacji na temat aktualnych zamierzeń i działań.
mających na celu rozwiązanie sygnalizowanego przeze mnie problemu.


