
Załącznik do 
zarządzenia wewnętrznego nr 214/2019 

 

ANEKS NR 6 
 

do zarządzenia wewnętrznego nr 316/2018 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. 
Rydygiera w Toruniu z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania 
„Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu”. 

 
§ 1 

 
W zarządzeniu wewnętrznym nr 316/2018 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera  
w Toruniu z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania „Regulaminu Organizacyjnego 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu”, wprowadzam następujące zmiany: 
 

1. § 41 otrzymuje brzmienie:  
„W Szpitalu obowiązuje następujący przebieg przyjęć nieplanowych, który dotyczy osób przywożonych przez 
zespoły ratownictwa medycznego, jednostki współpracujące z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, 
zespoły wyjazdowe zabezpieczające imprezy masowe, lotnicze zespoły poszukiwawczo-ratownicze, podmioty 
realizujące transport na podstawie zlecenia lekarza, zgłaszających się ze skierowaniem oraz zgłaszających się 
samodzielnie: 
1. W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przeprowadza się segregację medyczną triage wśród osób 

wymienionych powyżej. Zadanie to wykonują ratownicy medyczni i/lub pielęgniarki systemu. 
2. W wyniku przeprowadzonej segregacji medycznej osoba jest przydzielana do jednej z pięciu kategorii 

zróżnicowanych pod względem pilności udzielenia jej świadczeń zdrowotnych:  

− kolor czerwony oznacza natychmiastowy kontakt z lekarzem; 

− kolor pomarańczowy oznacza kontakt z lekarzem do 10 minut od przeprowadzenia segregacji; 

− kolor żółty oznacza kontakt z lekarzem do 60 minut od przeprowadzenia segregacji; 

− kolor zielony oznacza kontakt z lekarzem do 120 minut od przeprowadzenia segregacji; 

− kolor niebieski oznacza kontakt z lekarzem do 240 minut od przeprowadzenia segregacji. 
Osoba dokonująca segregacji medycznej informuje chorego o przydzielonej kategorii pilności. Pacjenci po 
przeprowadzonej ocenie stanu przydzielani są przez osoby dokonujące triagu do poszczególnych lekarzy 
dyżurnych w zależności od dolegliwości. Każdy lekarz ma obowiązek zaopatrzenia tych chorych. 

3. Osoby, które zostały przydzielone do kategorii pilności oznaczonej kolorem zielonym lub niebieskim bez 
stanu zagrożenia zdrowotnego mogą być kierowane do podstawowej opieki zdrowotnej lub nocnej i 
świątecznej opieki zdrowotnej przez ratownika medycznego i/lub pielęgniarkę systemu dokonującego 
segregacji medycznej. 

4. Osoby oczekujące na kontakt z lekarzem pozostają pod opieką ratownika medycznego lub pielęgniarki 
systemu i są poddawane ocenie stanu klinicznego w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż co 90 minut. 

5. Lekarze dyżurni oddziału powiadamiani są przez personel o przybyłym chorym i kategorii pilności. 
6. Każdy chory SOR ma zakładaną historię choroby, która zawiera wynik badania przedmiotowego, 

podmiotowego, wyniki badań diagnostycznych, konsultacje innych lekarzy, wymagane zgody, kartę zleceń 
oraz inne wygenerowane w trakcie pobytu dokumenty. Ze względu na specyfikę SOR historia choroby nie 
zawiera skal ocen obowiązujących w Szpitalu. Każdy chory wypisywany z oddziału otrzymuje Kartę 
Informacyjną. 

7. Maksymalny czas na podjęcie decyzji przez lekarzy dyżurnych SOR dotyczącej skierowania pacjenta na 
inny oddział Szpitala lub odmowie przyjęcia wobec braku konieczności hospitalizacji wynosi 24 godziny”.  

 
2. § 65 ust. 2 otrzymuje brzmienie:   

„2. W SOR dyżur pełni zespół lekarzy dyżurnych z poszczególnych oddziałów Szpitala Wielospecjalistycznego, 
wyznaczonych przez swoich koordynatorów. Lekarze zespołu dyżurnego w dniu pełnienia dyżuru w SOR są 
zwolnieni z obowiązków na macierzystym oddziale i są w pełni dyspozycyjni dla SOR”. 

 
 
 
 
 

3. § 65 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 



„5. Do zadań i obowiązków lekarzy zespołu dyżurującego w SOR należy w szczególności: 
a) udzielanie świadczeń zdrowotnych w SOR,  
b) kierowanie pacjentów na leczenie do oddziałów Szpitala, 
c) odmowa przyjęcia do oddziału osoby niebędącej w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, 
d) kierowanie chorych na leczenie w innym Szpitalu,   
e) wystawianie zlecenia na lotniczy transport sanitarny, 
f) przyjmowanie pacjentów w stanie zagrożenia zdrowotnego, 
g) rzetelne prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z zasadami określonymi w powszechnie 

obowiązujących przepisach oraz odrębnych zarządzeniach wewnętrznych, 
h) nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zleceń przez personel SOR”.  

 
§ 2 

 
W pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
im. L. Rydygiera w Toruniu pozostają bez zmian.  

 
§ 3 
 

Aneks wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 roku. 
 
 


