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Streszczenie 

         

Przedmiotem tej pracy „Założenia organizacyjne systemu leczenia następstw urazów w 

województwie lubelskim na podstawie analizy epidemiologii i organizacji leczenia następstw urazów 

w latach 2003-2013”, ze szczególnym uwzględnieniem centrum urazowego, które działa na terenie 

województwa lubelskiego. Urazy to jeden z istotniejszych problemów we współczesnej medycynie. 

Taką opinię argumentuje się tym, że urazy są spotykane z dużą częstotliwością, a ich skutki są 

niekiedy bardzo tragiczne. Rozwój systemu opieki nad pacjentami urazowymi pozwala ograniczyć 

skalę negatywnych skutków urazów, a także wpływa pozytywnie na inne sektory życia państwa. W 

tym kontekście można wskazać na możliwości oszczędności w związku z funkcjonowaniem centrów 

urazowych. Doświadczenia pochodzące z państw europejskich oraz USA pokazują, iż cele te udaje się 

osiągnąć. W Polsce upłynął zbyt krótki czas od momentu powstania pierwszego centrum by można 

było formułować jednoznaczne opinie na ten temat.  

          Praca ta stanowi więc propozycję rozwiązań organizacyjnych systemu leczenia następstw 

urazów, opracowana na podstawie analizy zjawiska urazowości i istniejących struktur ochrony 

zdrowia w województwie lubelskim w latach 2003-2013. 

         Celem głównym tej pracy było analiza urazowości w województwie lubelskim i możliwości 

wprowadzenia zmian organizacyjnych w systemie ratownictwa medycznego oraz określenie 

poziomów referencyjności dla poszczególnych szpitali w województwie lubelskim,  które w wydatny 

sposób mogłyby przyczynić się do poprawy wyników leczenia pacjentów poszkodowanych w wyniku 

różnorodnych wypadków. Cel ten został osiągnięty. Cele szczegółowe, które sformułowano do tej 

pracy brzmiały następującą: 



1.      określenie czynników ryzyka urazów w województwie lubelskim; 

2.      określenie najczęściej występujących mechanizmów urazowych w województwie lubelskim; 

3.      określenie ciężkości obrażeń pacjentów poszkodowanych w wyniku urazów w regionie 

lubelskim; 

4.      określenie, czy ustanowienie CU w Lublinie miało wpływ na wyniki leczenia pacjentów 

poszkodowanych w wyniku urazów; 

5.      określenie mocnych i słabych stron w zakresie opieki nad pacjentami urazowymi w regionie 

lubelskim; 

6.      wskazanie proponowanych rozwiązań organizacyjnych, które przyczyniłyby się do poprawy 

wyników leczenia pacjentów poszkodowanych w wyniku urazów. 

Badania epidemiologiczne zostały przeprowadzone przy uwzględnieniu materiału udostępnionego 

przez Lubelskie Centrum Zdrowia Publicznego/ Lubelski Wydział Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego, 

które zajmuje się gromadzeniem danych na temat osób hospitalizowanych w województwie 

lubelskim. Dane zostały opracowane przy wykorzystaniu oprogramowania Microsoft Excel z pakietu 

Microsoft Office 2010. Podjęte działania pozwoliły na wyodrębnienie bazy danych pacjentów, którzy 

byli leczeni w szpitalach województwa lubelskiego w latach 2003-2013 z powodu urazu. Ich liczba 

wynosiła 396525 osób. W tym 256773 mężczyzn i 139752 kobiet. Badaną populację wyodrębniono 

stosując następujące kryteria kwalifikacyjne: 

• pacjenci leczenie z powodu obrażeń określonych kodem choroby zasadniczej od S00 do T35.7 

(zgodnie z klasyfikacją ICD-10, która określa anatomiczne skutki urazu); 

• pacjenci hospitalizowani po raz pierwszy z powodu urazu (na co najmniej 24 godziny lub pacjenci, 

którzy zmarli w czasie pierwszej doby pobytu w szpitalu). 

Przeprowadzona analiza statystyczna pokazała, iż liczba pacjentów pourazowych utrzymuje się w 

regionie lubelskim na podobnym poziomie od 11 lat. Nie odnotowano istotnych statystycznie 

odchyleń, jeśli uwzględni się liczbę stwierdzanych każdego roku przypadków urazów. Badania 

pokazały, iż mężczyźni o wiele częściej aniżeli kobiety doznają urazów (64,7% vs 35,3%, p< 0,0001). 

Analizując liczbę zgonów w obu populacjach również można dostrzec istotne różnice. W grupie 

pacjentów po urazach odsetek zmarłych mężczyzn był istotnie wyższy aniżeli zmarłych kobiet (63% vs 

37%, p<0,0001). W latach 2003-2013 zaobserwowano także, że liczba zgonów wśród mężczyzn po 

urazach była wyższa niż w populacji województwa lubelskiego i była to różnica istotna statystycznie 

(63% vs 54,2%, p<0,0001), natomiast odsetek zgonów kobiet był niższy w grupie pacjentów po 

urazach niż w populacji województwa lubelskiego, także była to różnica istotna statystycznie (37% vs 

45,8%, p<0,0001).  Nieco odmiennie prezentują się dane na temat ciężkości obrażeń, gdyż obrażenia 

ciężkie stają się częściej udziałem kobiet (23,3 % vs 8%, p<0,0001). Uwzględniając kwestie związane z 

rozmieszczeniem pacjentów urazowych w placówkach medycznych można wyróżnić grupę szpitali, 

które przyjmują znaczną część poszkodowanych z regionu lubelskiego. Do tej grupy zalicza się m.in. 

Centrum Urazowe zlokalizowane w SPSK nr 4 w Lublinie. Ulokowanie tej placówki medycznej w 

Lublinie pozwoliło spełnić kryteria określone przez Ministra Zdrowia w jego rozporządzeniu, a także 

wydawało się być najlepszym w kontekście infrastruktury medycznej dostępnej na obszarze tego 

województwa. 

        Ustanowione centrum pozwoliło objąć ok. 60% mieszkańców województwa lubelskiego, co w 

sposób pozytywny oddziałuje na kwestie związane z śmiertelnością pacjentów pourazowych. 



Alternatywne lokacje regionalnego CU nie gwarantowałaby lepszego zabezpieczenia zdrowotnych 

potrzeb ludności województwa lubelskiego, a także nie pozwalałyby na korzystanie z 

wysokospecjalistycznego sprzętu oraz wysokiej klasy specjalistów.  

        Przeprowadzona analiza pozwoliła stwierdzić, iż ustanowienie CU w Lublinie miało wpływ na 

zwiększenie liczby pacjentów z ciężkimi obrażeniami, których leczono w CU. Jak pokazały analizy baz 

danych zdecydowana większość poszkodowanych z ciężkimi obrażeniami była wysyłana do tej 

placówki medycznej. Takie rozwiązanie systemowe niewątpliwie w sposób pozytywny wpłynęło na 

jakość świadczonej opieki i pokazywało, że system regionalnego leczenia pacjentów urazowych 

zmierza we właściwym kierunku. Zauważalnym problemem jest brak współpracy CU z innymi 

szpitalami o niższym poziomie referencyjności. 

            Wnioski: 

1.      W populacji województwa lubelskiego stwierdzono, iż wiek poniżej 35 r.ż, płeć męska, oraz 

niekomunikacyjne mechanizmy urazów stanowią istotne czynniki ryzyka związane z liczbą pacjentów 

trafiających do szpitali w następstwie urazów, na które należy ukierunkować programy profilaktyczne 

jak i organizację leczenia urazów. 

2.      Urazy wysokoenergetyczne tj. urazy odniesione przez motocyklistów, pieszych po potrąceniu, 

czy też obrażenia odniesione w innych zdarzeniach komunikacyjnych stanowią istotny czynnik ryzyka 

związany z zagrożeniem wystąpienia zgonu pourazowego.  

3.      Ustanowienie CU w Lublinie w sposób pozytywny wpłynęło na wyniki leczenia (spadek 

śmiertelności pourazowej) pacjentów poszkodowanych w wyniku urazów leczonych w tym Szpitalu. 

4.      Ustanowienie CU w Lublinie sprawiło, że większa liczba pacjentów z ciężkimi obrażeniami 

zaczęła trafiać do tej placówki.  

5.      Wśród najpilniejszych działań mających usprawnić funkcjonowanie systemu leczenia urazów w 

województwie lubelskim uznaje się wprowadzenie rejestru urazów i formalne desygnowanie 

ośrodków II i III stopnia referencyjności. 

6.      Epidemiologia urazów u dzieci wskazuję na potrzebę ustanowienia CU w Uniwersyteckim 

Szpitalu Dziecięcym (dawniej DSK), wspartą odpowiednimi działaniami przedszpitalnymi ze względu 

na małą liczbę potencjalnych ośrodków II i III poziomu referencyjności dla tej grupy wiekowej. 

9. Summary 

 

      The aim of the study " Organization of Trauma System in Lubelskie Voivodeship Based on 

Epidemiological Analysis and Organization of Trauma Patients Care in 2003–2013", with emphasis on 

trauma center based in Lublin voivodeship. Injuries are one of the most important aspects of modern 

medicine. This opinion is based on the fact that, frequency of injuries is high and at times their 

consequences are devastating. Proper development of trauma system helps to decrease number of 

negative effects of injuries, as well as to positively influence other aspects of public life. Therefore, 

potential cost reduction in health care system may be pointed out when considering trauma centers.  

Data from European Community and US show that these goals are achievable. However, in Poland 

we have to short observation for stating such opinions.  

        Therefore, this study is a proposal of trauma system organization which was developed on basis 

of data analysis of injuries and health care system in Lublin voivodeship in 2003-2013.  



        The aim of this study was to analyze injury epidemiology, potential emergency response system 

improvements and establishing reference level for hospitals in Lublin voivodeship, which could 

improve trauma patients outcomes after various injuries. This aim was achieved. Additional detailed 

aims of this study are as follows.  

1.      Defining risk factors for injuries in Lublin voivodeship 

2.      Defining most frequent mechanisms of injuries in Lublin voivodeship 

3.      Defining severity of injuries among trauma patients in Lublin voivodeship 

4.      Defining whether establishing Trauma Center in Lublin had an influence on trauma patients 

outcomes 

5.      Describing  strong and weak points of trauma care system 

6.      Suggesting organizational improvements, which would influence patients outcomes.  

Data was obtained from Lublin Public Health Center database, which is devoted to collecting 

information about hospitalized patients in Lublin voivodeship. Data was processed in Microsoft Excel. 

We were able to identify patients hospitalized in Lublin voivodeship due to injury between 2003 and 

2013. A total number of 396525 patients was identified. In this group 139752 were females and 

256773 were man.  Selection criteria were as follows: 

• Trauma patients with codes of disease raging from S00 to T35.7 according to International 

Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-10 which represents 

anatomical effects of injury) 

• Patients admitted to hospital for the first time due to trauma( at least 24 hours, or patients who 

died in first 24 hours of hospital stay) 

The statistical analysis showed that number of trauma patients remains constant for 11 years. No 

statistically significant deviation was found between given years in total number of trauma patients. 

The study showed that males were much more susceptible to trauma than females (64,7% vs 35,3%, 

p< 0,0001). Significant differences can be appreciated when mortality of men and women is 

considered. Mortality among men was significantly higher than in women (63% vs 37%, p<0,0001). 

Higher mortality was observed in male trauma patients than in general male population of Lublin 

voivodeship, and the deviation was statistically significant ( 63% vs 54,2%, p<0,0001). However, 

mortality among female trauma patients was lower than in general population(37% vs 45,8%, p< 

0,0001). Interestingly, women are more much more susceptible to major trauma than man (23,3% vs 

8%, p <0,0001). Based on distribution of trauma patients among different medical facilities a group of 

hospitals, which treat majority of trauma patients, can be appreciated. Trauma Center located in 

Independent Public Teaching Hospital No 4 in Lublin is one of these hospitals. Setting this medical 

facility in Lublin enabled to fulfill the regulation criteria set by Minister of Health. Moreover, it 

seemed best in context of medical infrastructure available in this voivodeship.  

        The trauma center covers approximately 60% of Lublin voivodeship population, which correlates 

with lower mortality among trauma patients. Alternative locations of regional trauma center would 

not guarantee proper coverage of populations medical needs. Moreover, if located outside Lublin the 

accessibility of highly specialized equipment and health care professionals would be diminished.  

        The conducted analysis showed, that locating the trauma center in Lublin had an influence on 

increasing the number of patients with major trauma admitted to the center. Data processing also 



revealed that majority of severely injured patients were transported to this facility. Such organization 

of trauma care undoubtedly enhanced quality of medical care and showed that regional strategy of 

trauma care is developing properly. However, a noticeable issue is a cooperation of the center with 

other hospitals with lower level of reference.  

Conclusions: 

1.      It was noted that in Lublin voivodeship population males younger than 35 are at higher risk of 

injury. Moreover, non-traffic mechanism of injury was found to be  a risk factor. Educational and 

prophylactic programs should be implemented for groups of patients with higher risk of injury, as 

well as the treatment of patients should be optimized for these groups.  

2.      High energy injuries such as traffic accidents are a significant risk factor for postinjury mortality 

3.      Location of the Trauma Center  in Lublin, positively influenced trauma patients outcomes 

(reduction of postinjury mortality) treated in the center 

4.      Setting the Trauma Center in Lublin broadened the number of patients admitted to this facility 

5.      Among most urgent actions, which should enhance the quality of trauma care system, is 

creating a trauma registry and formal designation of trauma level II and III centers 

6.      Epidemiological data show that trauma center for children should be created, and the most 

suitable facility would be Prof. Antoni Gebala Children's Hospital of Lublin (former Children Clinical 

Hospital). Moreover, additional prehospital actions such should be employed due to limited number 

of potential level II and III trauma centers for children 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


