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STRESZCZENIE W JĘZYKU POLSKIM 

Wstęp: Państwowe Ratownictwo Medyczne jest podmiotem powołanym w celu 

ratowania życia i zdrowia ludzkiego przez niesienie pierwszej pomocy. System Ratownictwa 

Medycznego w Polsce opiera się na modelu anglo-amerykańskim, w którym większość 

pacjentów transportowana jest do Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych,  

gdzie udziela się im specjalistycznej pomocy medycznej. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej 

z dnia 2 kwietnia 1997r. gwarantuje prawo do opieki zdrowotnej wszystkim obywatelom,  

a grupą, o której zdrowie w sposób szczególny powinny zadbać władze publiczne, są dzieci. 

Cel pracy: Analiza zgłoszeń pacjentów w wieku 0-18 lat do SOR i Oddziału 

Dziecięcego SPWSzS w Chełmie z uwzględnieniem Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób 

ICD-10 oraz próba zobrazowania problemów zdrowotnych populacji pediatrycznej. 

Metoda badania: Wykorzystano analizę retrospektywną dokumentacji medycznej 

pacjentów w wieku 0-18 lat zgłaszających się do SOR z IP oraz Oddziału Dziecięcego SPWSzS 

w Chełmie. Za badany okres przyjęto lata 2013-2018 rozpatrując pierwszych 10 dni każdego 

miesiąca. Zebrane dane poddano analizie statystycznej, korzystając z programu Microsoft 

Excel oraz pakietu statystycznego R w wersji 4.0.5. 

Wyniki: Zebrano dane dla N = 6 526 osób korzystających z SOR/IP. Miesiące  

z największą liczbą przyjęć to czerwiec oraz marzec, a w rozkładzie dobowym maksimum 

zgłoszeń osiąga się w godzinach 18:00-18:59. Czas pobytu wynosił średnio 1,63 godziny. 

Średni wiek pacjentów pediatrycznych SOR/IP wyniósł 9,93 roku. Najczęstszym stawianym 

rozpoznaniem był ból brzucha (R10). Urazy były przyczyną zgłoszeń dla 64% grupy.  



84% pacjentów była wypisywana do domu po udzieleniu pomocy, a przyjęcie do oddziału 

dotyczyło 7,3% grupy. Samowolne oddalenie się z SOR/IP dotyczyło 1,6% grupy badanej.  

Brak zgody opiekuna prawnego na hospitalizację dziecka mimo stwierdzenia wskazań  

do niej miał miejsce w 4,9% przypadków. Analizie poddano także grupę pacjentów 

przyjmowanych do Oddziału Dziecięcego dla N = 2 315 przypadków. Okres od listopada  

do kwietnia sprzyja najwyższej ilości przyjęć. Średni czas hospitalizacji wyniósł 4,28 dni. 

Średni wiek pacjentów przyjmowanych na oddział wyniósł 5,7 roku. Blisko połowę 

przypadków (48%) stanowiły przyjęcia ze skierowaniem z poradni POZ lub NiŚOZ, kolejne 

28% generowały przyjęcia bez skierowania, a 22% pacjentów było przekazanych przez ZRM. 

Najczęstszą przyczyną hospitalizacji było zapalenie płuc wywołane przez inne nieokreślone 

drobnoustroje (J18.8) oraz biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o przypuszczalnie 

zakaźnej etiologii (A09). Wśród najczęściej zgłaszanych przy przyjęciu objawów 

występowały: gorączka (35%), wymioty (34%), kaszel (31%), dolegliwości bólowe (24%)  

i biegunka (22%). 96,7% dzieci było wypisywanych do domu, a tylko 2,9% przekazano  

do ośrodków wyższej referencyjności. Wypisanie dziecka z oddziału na żądanie opiekuna 

prawnego miało miejsce w przypadku 11% hospitalizowanych. 

Wnioski: Dane o przyczynach i częstości hospitalizacji są istotnym elementem 

wykorzystywanym w analizie i ocenie stanu zdrowia populacji pediatrycznej. Wprowadzenie 

klasyfikacji ICD-10 pozwala w prosty i uporządkowany sposób porównać przyczyny przyjęć 

pacjentów w różnych częściach świata. W wielu przypadkach wizyty w oddziale ratunkowym 

można byłoby uniknąć, jednak należałoby wprowadzić interdyscyplinarne zmiany dotyczące 

funkcjonowania Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych oraz prowadzić efektywną edukację 

rodziców dzieci. 

  



ABSTRACT 

Introduction: The State Medical Rescue is an entity established to save human life  

and health by providing first aid. The Medical Rescue System in Poland is based on the Anglo-

American model, in which most patients are transported to Hospital Emergency Departments 

(HEDs), where they are provided with specialist medical care. Constitution of the Republic  

of Poland of April 2, 1997. guarantees the right to healthcare for all citizens, and children  

are a group whose health should be particularly taken care of by public authorities. 

Aim of the study: To analyze the reports of patients aged 0-18 to the Hospital 

Emergency Department and the Pediatric Department of Independent Public Regional 

Specialist Hospital in Chełm, taking into account the International Classification of Diseases 

ICD-10, and an attempt to illustrate the health problems of the pediatric population. 

Methods: A retrospective analysis of medical records of patients aged 0-18 years 

attending the HED and the Pediatric Department of Independent Public Regional Specialist 

Hospital in Chełm was used. The years 2013-2018 were assumed as the analyzed period, 

considering the first 10 days of each month. The collected data was statistically analyzed using 

Microsoft Excel and the R statistical package, version 4.0.5. 

Results: Data was collected for N = 6,526 people using the HED. The months  

with the highest number of admissions are June and March, and in the daily schedule,  

the maximum number of visits is between 6:00 p.m. and 6:59 p.m. The duration of the stay  

was 1.63 hours on average. The mean age of the HED pediatric patients was 9.93 years.  

The most common diagnosis was abdominal pain (R10). Injuries were the cause of reports  

for 64% of the group. 84% of patients were discharged home after providing aid, and 7.3%  

of the group were admitted to the ward. 1.6% of HED patients left the department lawlessly. 

The lack of consent of the legal guardian for the child's hospitalization, despite indications, 

occurred in 4.9% of cases. The group of patients admitted to the Pediatric Department  

for N = 2,315 cases was also analyzed. The period from November to April is favorable  

for the highest number of receptions. The mean hospitalization time was 4.28 days. The mean 

age of the patients admitted to the ward was 5.7 years. Nearly half of the cases (48%)  

were admissions with referrals from GP or night and holiday clinics, another 28% generated 

admissions without a referral, and 22% of patients were referred by EMTs. The most common 

causes of hospitalization were pneumonia caused by other unspecified organisms (J18.8),  



and diarrhea and gastrointestinal inflammation of possibly infectious aetiology (A09). The most 

frequently reported symptoms on admission were: fever (35%), vomiting (34%), cough (31%), 

pain (24%) and diarrhea (22%). 96.7% of children were discharged home, and only 2.9%  

were transferred to higher reference centers. 11% of hospitalized children were discharged  

from the ward at the request of their legal guardian. 

Conclusions: Data on the causes and frequency of hospitalizations are an important 

element used in the analysis and assessment of the health status of the pediatric population.  

The introduction of the ICD-10 classification allows for a simple and orderly comparison  

of the reasons for admitting patients in different parts of the world. In many cases, a visit  

to the emergency department could be avoided, however, interdisciplinary changes regarding 

the functioning of Hospital Emergency Departments should be introduced and the parents  

of children should be educated effectively. 

 


