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dniach 17–18 kwietnia 2015 r. Polskie Towarzystwo 
Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki 

(PTPAiIO – Oddział w Łodzi) wraz z Polskim Towarzystwem 
Pielęgniarek Ratunkowych (PTPR) i Polskim Towarzystwem 
Pielęgniarskim (PTP), zorganizowało wyjazd do Krakowa. 
Głównym założeniem uczestników w pierwszym dniu wyjazdu 
było zwiedzanie CUMRiK (Centrum Urazowego Medycyny Ra-
tunkowej i Katastrof) przy ul. Kopernika 50. Nowoczesny obiekt 
typu Trauma Centre przy Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, 
został wybudowany i wyposażony w ramach realizacji dwóch 
projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. Uruchomiony został w 2013 r., posia-
da 5 kondygnacji i powierzchnię około 7500 m2. Na parterze 
mieści się Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) z obszernym 
podjazdem dla karetek i niezbędnym zapleczem diagnostycz-
no-laboratoryjnym oraz dwiema poczekalniami, do których 
trafiają chorzy po rejestracji i wstępnym badaniu/segregacji 
medycznej, tzw. tragu w zależności od stopnia obrażeń oraz 
rodzaju zachorowania. Pacjenci trafiający do SOR to osoby m.in. 
z obrażeniami wielonarządowymi, udarami mózgu, nieprzy-
tomni, z silną dusznością/niewydolnością oddechową, krąże-
niową, wymagający natychmiastowej kompleksowej interwencji 
medycznej. Tu również ulokowane są unikatowe w skali Mało-
polski komory hiperbaryczne. Dzięki możliwości zastosowania 
100 proc. tlenu pod maksymalnym ciśnieniem (3 atmosfery) 
te najnowszej generacji urządzenia-kapsuły pozwalają na sku-
teczne leczenie ciężkich zmiażdżeń, oparzeń czy beztlenowych 
zakażeń. Przy użyciu mniejszego ciśnienia komory mogą być 
również stosowane do leczenia zatruć tlenkiem węgla czy 
górskich chorób dekompresyjnych. Koszt jednostki to ponad 
70 mln zł (zatrudnionych 40 pielęgniarek/23 ratowników me-
dycznych). Pierwsze piętro budynku zajmują Oddział Kliniczny 
Chirurgii Ogólnej i Obrażeń Wielonarządowych oraz Oddział 
Obserwacyjno-Internistyczny. Drugie piętro to duży 30-łóż-
kowy Oddział Anestezjologii i  Intensywnej Terapii (zatrud-
nionych 140 pielęgniarek anestezjologicznych). Trzecie piętro 
zajmuje nowoczesny, wysokospecjalistyczny blok operacyjny 
z 6 salami, które są w różnych kolorach (niebieskim, zielonym, 
żółto-pomarańczowym i kremowym).

Na dachu budynku znajduje się  lądowisko śmigłowco-
we dla helikopterów LPR typu Eurocopter EC1 35, wpisane 
w 2013  r. do ewidencji Urzędu Lotnictwa Cywilnego pod 
numerem 218. W piwnicach zaś znajdują się pomieszczenia 
techniczne i socjalne.

Szpital Uniwersytecki w Krakowie jest jednym z 14 akredy-
towanych przez Ministra Zdrowia ośrodków w Polsce, w któ-
rym powołano centrum urazowe referencyjne dla całego regionu. 
CUMRiK to jedyny taki ośrodek w Małopolsce. Dzięki najno-
wocześniejszym technologiom medycznym i  rozwiązaniom 
teletechnicznym, w oparciu o wykwalifikowaną, wielospe-
cjalistyczną kadrę Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, 
CUMRiK świadczy kompleksową pomoc ofiarom wypadków 
i zdarzeń masowych.

W drugim dniu pobytu przedstawiciele stowarzyszeń sko-
rzystali z atrakcji turystycznych pięknego, zabytkowego Kra-
kowa, jak również Ojcowskiego Parku Narodowego – jedne-
go z najbardziej urokliwych 23 parków narodowych w Polsce, 
utworzonego w 1956 roku, pełnego ciekawostek przyrodniczych, 
historycznych i krajobrazowych. Grupa udając się leśnym szla-
kiem odwiedziła wraz z przewodnikiem Grotę Łokietka (nad 
dnem Doliny Prądnika i Sąspowskiej), największą spośród 
wszystkich znanych na terenie parku jaskiń.

Podsumowując, spotkanie w Krakowie umożliwiło wszyst-
kim uczestnikom wymianę spostrzeżeń i doświadczeń oraz 
nawiązanie nowych kontaktów zawodowych. Serdeczne po-
dziękowania dedykujemy Pani Naczelnej mgr Mai Szymaczek 
za okazaną pomoc i życzliwość, kierownikom poszczególnych 
oddziałów za organizację i przekazaną wiedzę merytoryczną 
oraz całemu personelowi pielęgniarskiemu CUMRiK za za-
pewnienie miłej i przyjaznej atmosfery podczas zwiedzania 
szpitala. Pełni wrażeń, energii i pomysłów jesteśmy otwarci 
na kolejne spotkania i dalszą owocną współpracę między sto-
warzyszeniami działającymi na terenie Łodzi i woj. łódzkiego 
oraz innych województw.
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