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Abstract

Present orthopaedics and traumatology of movement system confront new challenges. Armed in

modern knowledge, perfect equipment and operational technologies, they are able, as it would seem,

treat effectively almost all sick persons, including these with injuries. But, bad organization of

treatment, numerous social and economic conditions, as well as very high – not only professional

requirements aimed at orthopedists who are not compensated by sufficient professional satisfaction,

and discouraged by circumstances of the profession and larger and larger medical law threat  stand

in the way. Outlining the history and the present of the mentioned branches of medicine, the authors

try to convince a potential reader, including decision-makers, of the necessity of fundamental logistic

changes, what can be summarized as “trauma centers”.
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Streszczenie

Wspólczesna ortopedia i traumatologia narządu ruchu stanęła przed nowymi wyzwaniami. Uzbro-

jona w nowoczesną wiedzę, doskonałe zestawy i techniki operacyjne, może, jakby się wydawało,

skutecznie leczyć niemal wszystkich chorych, w tym także tych z obrażeniami ciała. Na przeszko-

dzie stoi jednak zła organizacja tego leczenia, liczne uwarunkowania społeczne i ekonomiczne,

a także bardzo wysokie, nie tylko zawodowe wymogi pod adresem ortopedów, których nie rekom-

pensuje dostateczna satysfakcja zawodowa, a wręcz przeciwnie, zniechęcają okoliczności w jakich

wykonuje sie ten zawód i coraz większe zagrożenie prawno – medyczne. Nakreślając historię

i teraźniejszość tej dziedziny medycyny, próbują autorzy przekonać potencjalnego czytelnika, w tym

i decydentów, o konieczności istotnych zmian logistycznych, które da się sprowadzić do hasła „centra

urazowe”.

Słowa kluczowe: chirurgia urazowa, leczenie złamań, centra urazowe, ofiary wypadków
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Jeszcze 200 lat temu uważany za coś gorszego od leka-

rza chirurg zajmował się głównie zaopatrywaniem ran

i wrzodów (ale też zaszywaniem dziur w jelitach i usu-

waniem guzów), odejmowaniem członków, upuszcza-

niem krwi i innych płynów. W leczeniu złamań domino-

wała sztuka unieruchamiania złamanych kończyn i nasta-

wiania zwichnięć, znana już w starożytności. Prawdziwa

chirurgia zaczęła się 150 lat temu wraz z wprowadzeniem

znieczulenia ogólnego, odkryciem bakterii i zasad steryl-

nosci. Ortopedia, choć swoje korzenie wywodzi od Paré

(≈1550), Andry’ego i Potta (≈1750), a już wcześniej

próbowano zespalać odłamy kostne, w swej dzisiejszej

postaci rozwinęła się w ciągu ostatnich 100 lat. Nie

przeszkodziło to jeszcze w 1955 roku naczelnemu orto-

pedzie armii Zjednoczonego Królestwa pisać o „pewnym

ślusarzu, mieniącym się być chirurgiem” w aspekcie

wewnętrznych zespoleń kości.

Różnorodność współczesnych metod zespalania zła-

mań, wynikająca z jednej strony z ciągle zmieniających

sie koncepcji ich wpływu na samą kość i jej zrost,

z drugiej zaś z rozwoju technologii, postępy w dziedzi-

nie naprawy uszkodzeń tkanek miękkich i stale wzrasta-

jąca liczba i ciężkość urazów, a zarazem dążenie do

naprawy coraz bardziej skomplikowanych ich skutków,

doprowadziły ortopedię na początek drogi, której spory

kawałek pokonała już chirurgia ogólna (czy jest jeszcze

taka dziedzina?). Oto niema już ortopedy, który potrafił-

by operować wszystkimi dostępnymi sposobami złama-

nia (a także wady i choroby kości i stawów), uprawiać

artroskopię operacyjną, znał wszystkie techniki miniin-

wazyjne, jednakowo skutecznie i na optymalnym pozio-

mie leczył obrażenia kości, stawów, naczyń, nerwów,

ścięgien. Tak jak kiedyś ortopedia z chirurgii, tak dziś

z ortopedii wyłaniają się „podspecjalizacje”, powstają

nowoczesne, wysoko specjalistyczne kliniki, zajmujące

sie przede wszystkim leczeniem wybranych grup scho-

rzeń czy następstw urazów. Gdzie więc mogą się leczyć

ofiary wypadków, z wielomiejscowymi uszkodzeniami

narządu ruchu, a zwłaszcza ci z obrażeniami mnogimi

i wielonarządowymi, często zagrażającymi życiu? Trafia-

ją oni najczęściej do oddziałów ortopedyczno – urazo-

wych, borykających się z brakiem zestawów operacyj-

nych i odpowiednich implantów, a wiedza pracujących

tam lekarzy daleko przekracza realne mozliwości jej

zastosowania. Trudno dziwić się więc narastającemu

zniechęceniu.

Jest też drugi aspekt tej sprawy. Bywają w ortopedii

sytuacje nagłe, zagrażające życiu i zdrowiu i wymaga-

jące natychmiastowej czy też doraźnej operacji – złama-

nia otwarte, powikłane, nieodprowadzalne zwichnięcia

itd. Są one zapewne „solą” ortopedii i traumatologii

narządu ruchu. Standardem jednak jest tu zabieg plano-

wy, a chory czysty, głodny, w pełni świadomy, doskona-

le zdiagnozowany i przygotowany do zabiegu. Wreszcie

współpracujący z zespołem leczącym. Powszechnie

akceptowana jest tu też lista wskazań i, przede wszyst-

kim, przeciwwskazań do zabiegu, stopnie ryzyka opera-

cyjnego, a operowany pacjent często choruje od dłuższe-

Already 200 years before, the surgeon regarded as some-

one worse than a doctor, was occupied mainly with

dressing wounds and ulcers (sewing up holes in inestines

and removing tumourse), amputation of limbs, blood

letting and other liquids letting. The art of immobilisa-

tion of fracture limbs and sprain management, already

known in ancient times, dominated the treatment. The real

surgery started 150 years ago, together with general

anesthetic, bacteria discovery and sterility rules. Although

orthopaedics descends from Paré (≈1550), Andry and Pott

(≈1750), and previously there have been attempts of join-

ing fractures, it has developed in its present form within

the last 100 years. This has not prevented, yet in the year

1955, the general orthopedist of the British Army, to write

about “certain locksmith sparkling to be a surgeon” in the

aspect of an internal fracture joining.

The diversity of ostheosynthesis present methods,

resulting, on the one hand, from continually changing

conceptions of their effect on the bone itself and its union

of fracture, and on the other hand, from the technology

progress in the field of the reconstruction of soft tissues

injuries and permanently increasing number of trauma

severity and the aspiration to the repairing of their more

and more complicated results have led orthopaedics to the

beginning of the way which had already been covered in

quite a large part by general surgery (does this field still

exist?). Nowadays, an orthopedist who could operate

fractures with all accessible methods (as well as defects

and bones and joints diseases), practise an operational

arthroscopy, know all minimally invasive surgeries, treat

joints, vessels, nerves, tendons injuries - equally effec-

tively and on the optimal level - does not exist. As once

orthopaedics emerged from surgery, today subspecializa-

tions originate from orthopaedics. There come modern,

high-specialist departments into existence, first of all

working on treatment of selected groups of affections or

trauma results. Where can victims of accidents, with

multiplace injuries of movement system, especially these

with multitrauma and multiorgan injuries, often threaten-

ing life, be treated? Most often they hit orthopaedic-

casualty departments which are struggling with the lack

of instrumentarium and proper implants. The knowledge

of doctors working there is beyond real possibilities of

its use. So it is hard to be surprised at increasing discour-

agement.

There is also another aspect of this matter. In ortho-

paedics unexpected situations happen, life and health

threatening and demanding and immediate or temporary

operation injuries – open fractures, complicated fractures,

non-reducing luxations, etc. They are surely a ‘thorn’ of

orthopaedics and traumatology of movement organ.

However, the standard is an operation on schedule and

the patient – clean, hungry, full of conscious, perfectly

diagnosed and prepared for the operation. Finally, coop-

eration with the treating team. There is a list of surgical

indications, generally accepted, and most of all – the list

of contraindications for the operation, degrees of oper-

ational risk, when an operated patient has been ill for
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go czasu i wszyscy doskonale zdają sobie sprawę

z zagrożeń, które nad nim ciążą. To samo dotyczy zresz-

tą innych dziedzin medycyny zabiegowej. Operujący tu

chirurg od dłuższego już czasu zajmuje się swoją dzie-

dziną, jest doskonale zorientowany w powtarzalnym,

„anatomicznym” zwykle polu operacyjnym, z czasem

staje się perfekcjonistą, przekonanym, że w tym polu

operacyjnym, w tej okolicy ciała niewielu może się z nim

równać. Podobnie towarzyszący mu anestezjolog może,

w ogromnej większości przypadków, przewidywać prze-

bieg operacji, a ustalone standardy postępowania przed,

około i pooperacyjnego, pozwalają uniknąć niespodzia-

nek.

Standardem w chirurgii urazowej jest chory brudny,

z pełnym żołądkiem (zawierającym nie tylko pokarm, ale

i alkohol, a coraz częściej narkotyki), nierzadko nieprzy-

tomny, z jedynie wstępnym, orientacyjnym rozpozna-

niem, u którego czas na rozpoznanie i wyrównanie ist-

niejących wcześniej schorzeń (w tym obciążeń zakaź-

nych) jest krótki lub niema go wcale, tak jak, przynaj-

mniej w cięższych przypadkach, niema (bo nie może być)

przeciwwskazań do zabiegu. To często pacjent agresyw-

ny, częściej jeszcze niewspółpracujący. Zabiegowi, nie-

rzadko wykonywanemu nocą, towarzyszy stres, pośpiech,

niemal stałe trudności techniczne wobec rozległych znisz-

czeń tkanek. Chirurg urazowy przyzwyczaja się z czasem

do sytuacji, w których wykonywany przez siebie zabieg

widzi po raz pierwszy w życiu, a anestezjolog zbyt za-

jęty jest walką ze wstrząsem, by wspomagać operujące-

go chirurga. Pacjentem często jest człowiek, który jesz-

cze chwilę wcześniej, w powszechnym i własnym odczu-

ciu, był całkiem zdrowy, a jeśli nawet był chory, to

połamane kości czy oparzenie skóry (inaczej niż rak, udar

mózgu czy zawał serca) w żaden sposób nie są odbiera-

ne jako śmiertelne zagrożenia i nie wiąże się ich ze sta-

nem reszty organizmu. Rodzi to określone implikacje

w ocenie wyników leczenia, a zatem i w potencjalnym

zagrożeniu lekarza nieuzasadnionymi zarzutami, także na

drodze prawnej (karnej). Wszak od 60 lat słyszymy (i nic

się nie zmieniło po tzw. transformacji), że leczenie na-

leży się za darmo, podobnie niemal co dzień słyszymy,

jakie cuda działa medycyna. Dziś niemal każde już

powikłanie jest wyłącznie zawinione przez lekarza. Kto

więc chciałby się zajmować takimi chorymi na co dzień?

Jest wreszcie jeszcze jeden, polski aspekt traumato-

logii narządu ruchu. Oto coraz częściej pacjentem jest

staruszka (rzadziej staruszek) już wcześniej nie całkiem

sprawny, który po złamaniu i jego zaopatrzeniu, pozostaje

w oddziale, bo niema nikogo, kto chciałby się nim za-

jąć, a na miejsce w domu opieki czeka się miesiącami.

W podobnej sytuacji są nieubezpieczeni bezdomni.

Koszty pobytu w szpitalu wkrótce przerastają wielokrot-

nie refinansowanie procedury przez NFZ, zadłużenie

oddziału rośnie, a na głowę leczącego sypią się gromy

z dyrekcji szpitala. Kto chciałby być tym leczącym?

Dyżurując „na okrągło”, zadawalając się gorącym

kubkiem i hot-dogiem za państwową pensję (takich cho-

rych wszak prywatnie się nie leczy), operując „we dnie,

a long time and all recounted health hazards which are

a burden on him. The same applies to other fields of op-

erative medicine. The surgeon operating here who has

been dealing with his field for a long time, is perfectly-

informed of repetitive, usually ‘anatomic’ operative field.

He becomes, within time, a perfectionist, being convinced

that in this operative field, in a particular part of body,

not many can equal him. Similarly, an anesthetist, accom-

panying him, is able, in most cases, to foresee an oper-

ation course, and the established preoperative and post-

operative proceedings allow him to avoid surprises.

The standard in trauma surgery is an unclean patient,

with full stomach (containing not only food, but also

alcohol, and drugs more and more frequently), quite often

non-conscious patient, with only initial, tentative diagno-

sis, where the time for the identification and compensa-

tion of earlier lesions (including infectious loads) is short

or does not exist at all, as – at least in serious cases –

there are not any (because there mustn’t be) contraindi-

cations for the operation. This is often an aggressive

patient, often a non-cooperative one. The operation, being

quite often performed in the night, is accompanied with

stress, haste, practically regular technical difficulties

towards extensive tissue injuries. Trauma surgeon gets

accustomed, with time, to situations where he sees the

operation problem for the first time in his life and the

anesthetist, being occupied too much with the patient in

shock, cannot be supportive to an operating surgeon.

Often a completely healthy man, in universal and his

feeling, has been the patient. Even if he is sick, broken

bones or skin burns (other than a cancer, stroke or an

cardiac infarct ) are not, in any way, treated as fatal risks

and are not connected with the rest of the organism

condition. This causes definite implications in the assess-

ment of treatment results, thus in the potential menace

for the doctor of unfounded objections, on the legal way

(penal) too. Nevertheless, for 60 years we have heard (and

nothing has changed after so-called transformation) that

the treatment is free of charge. Similarly, we can hear,

almost every day, what miracles medicine can achieve.

Nowadays, almost each complication is exclusively

caused by the doctor’s fault. Who would take care of

patients then?

Finally, there is one more Polish aspect of traumatol-

ogy of movement system. More and more often the

patient is an old not completely dexterous woman (sel-

dom an old man) who stays in the hospital ward because

there is nobody to take care of her (him). One has to wait

for months for the place in the old-people’s home. The

non-insured homeless are in a similar situation. The cost

of hospital stay surpasses procedures re-financed by

National Health Service (Polish NFZ), ward’s debts in-

crease, and hospital management is not satisfied with

doctor’s work. Who would like to be that therapeutist

(doctor) then?

Being constantly on duty, with a hot cup and a hot-

dog for state salary (as these patients are not treated in

private centers), operating day and night, and trying to
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w nocy”, a w przerwach usilnie się ucząc, lub zdobywa-

jąc dodatkowe pieniądze dla oddziału, można stać się

Judymem z uniwersyteckim, wysoko specjalistycznym

wykształceniem. Za to w miarę upływu czasu narastać

będzie też szansa na całkiem państwowy wikt w zakła-

dzie karnym, czyli, wreszcie, na wypoczynek.

Brak chętnych do takiej roli dotyczy wszystkich roz-

winiętych krajów świata. Nigdzie też nie można w każ-

dym szpitalu zgromadzić zespołu wszystkich specjalistów

niezbędnych do leczenia coraz bardziej złożonych obra-

żeń ciała. Dlatego też powstały centra urazowe, które

zbierają ofiary wypadków z całej okolicy czy regionu, ale

też za cenę czasu transportu, oferują leczenie na najwyż-

szym poziomie. W dobie współczesnej resuscytacji

umożliwiającej coraz dłuższe przeżycie i coraz lepszą

stabilizację takich chorych cena ta okazuje się niezbyt

wygórowana. Przy wszystkich więc zastrzeżeniach, do-

świadczenia krajów rozwiniętych w jednoznaczny spo-

sób potwierdziły skuteczność w tym zakresie sieci pomo-

cy doraźnej (Emergency Medical Services – EMS) i sieci

ośrodków urazowych różnego szczebla. Nie tylko sku-

teczniej ratują one życie ludzkie, ale także pozwalają

oszczędzać pieniądze. W niemieckiej pracy z klinki ura-

zowej w Essen przedstawiono statystykę za ostatnie

25 lat [1]. Przy niewielkim wzroście ciężkości obrażeń

wzrósł czas pobytu w oddziale intensywnej terapii, ale

śmiertelność spadła z 29 do 14%. Zdaniem autorów

nastąpiło to głównie dzięki obniżeniu liczby zgonów

w następstwie niewydolności narządowej lub wielonarzą-

dowej, co niewątpliwie wiąże się z poziomem ośrodka

leczącego. W ciągu tego okresu (chronologicznie) wpro-

wadzono m. in: wczesną stabilizację złamań, wczesne

żywienie dojelitowe, wentylację z dodatnim ciśnieniem

na końcu wydechu (PEEP), wspomaganie immunologicz-

ne, algorytmy postępowania, „orthopedic damage con-

trol” oraz, last but not least, koncepcję otwartego płuca

(open lung concept), w istocie częstsze użycie PEEP

o wyższych niż dotąd wartościach. W Monachium z ko-

lei stwierdzono skrócenie czasu do podjęcia przetocze-

nia krwi, do podjęcia operacji ratującej życie, obniżenie

odsetka opóźnionych rozpoznań z 6 do 3% oraz obniże-

nie śmiertelności. Wszystkie te różnice były znamienne

statystycznie. Dowodzi to, że konsekwentne zastosowa-

nie w ośrodku urazowym opracowanych i sprawdzonych

wcześniej standardów do leczenia najciężej poszkodowa-

nych ofiar wypadków przynosi widoczne efekty [2].

Poprawa wyników leczenia, po reorganizacji systemu

lecznictwa urazowego w USA dotyczy także chorych po-

wyżej 65 roku życia z obrażeniami o ciężkości powyżej 15

punktów ISS. Ponad 5% spadkowi śmiertelności w tej grupie

ofiar wypadków nie towarzyszy jednak poprawa w wyni-

kach leczenia wszystkich obrażeń u ludzi starych [3].

Jest to zresztą dość istotny problem, bo populacja się

starzeje (także w Polsce) i coraz częściej mamy do czy-

nienia z takimi pacjentami. Odsetek osób w wieku po-

wyżej 65 lat osiągnie wkrótce 25%, a trzeba pamiętać,

że osoby te są dwu- do czterokrotnie bardziej narażeni

na urazy niż pozostali oraz że są one obarczone szere-

learn insistently during breaks or to acquire additional

money for the ward, one can become an altruist –

a specialist with academic background. But as a lapse of

time, the chance for a fully state board in a penal insti-

tute will also increase, or, as one may say, it will be time

for relaxation.

The lack of volunteers to this role concerns all devel-

oped countries in the world. It is also impossible to

accumulate in each hospital the team of all specialists

necessary for treatment of more and more complicated

body injuries. For that reason, trauma centers came into

being, which gather victims of accidents from the whole

neighborhood or region. They offer treatment on the

highest level at the cost of a transport time. That price

seems to be not very prohibitive in the time of modern

resuscitation, which allows for longer survival and bet-

ter stabilization of patients. Thus with all conditions, the

experiences of developed countries have unequivocally

confirmed effectiveness of immediate assistance net, in

this range (Emergency Medical Services – EMS) and net

of various level trauma centers. They both save human

lives more effectively and allow to save money. There has

been statistics presented concerning the last 25 years [1]

of German work in casualty clinic in Essen. With a slight

increase of heavy trauma, the time of staying in inten-

sive care ward has also been extended, but mortality has

decreased from 29% to 14%. This has happened, in

authors’ opinion, mainly thanks to the reduction of deaths

in consequence of organic or multiorganic insufficiency,

and, is undoubtedly, connected with the level of work in

a treatment center. Within this period, early fracture

osteosynthesis, early intestinal nutrition, ventilation with

positive endexpiratory pressure (PEEP), adjunctive im-

munology therapy, procedure algorithms, orthopedic

damage control and, last but not least, open lung concept

– in fact more frequent application of PEEP with higher

values than so far have been listed chronologically.

In Minich, at the same time, a reduction of time for

decision on blood transfusion, taking up life saving

operation, reduction of retarded diagnosis percentage

from 6 to 3%, as well as mortality reduction have been

ascertained. All these differences were statistically sig-

nificant. This proves that consistent application of ear-

lier developed and checked standards, in trauma center,

for treatment of the most injured victims, gives visible

results [2].

An improvement of treatment results, after the reor-

ganization of traumatic health service in the USA also

relates to sick persons over 65 with injuries above 15

points of ISS. However, it does not accompany an im-

provement in all injuries of old people treatment to this

above 5% decrease of mortality in this group of accidents

victims [3].

This is a very fundamental problem because the

population grows old (in Poland too) and we deal with

such patients more and more frequently. The percentage

of persons over 65 will soon be 25%, and we have to

remember that these people are twice to four times more
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giem chorób, które pogarszają w istotny sposób ich ro-

kowanie nawet po nie najcięższym urazie.

Dążenie do uzyskania akredytacji lub jej utrzymania

przynosi znacznŕ poprawć poziomu i wyników leczenia

[4]. W jednym z nowojorskich szpitali, w wyniku poczy-

nionych zmian, ogólna śmiertelność spadła o ¼ (do 6,1%

– por. z danymi z polskich ośrodków!), w tym ponad

dwukrotnie w izbie przyjęć (emergency room) i prawie

dwukrotnie wśród chorych z obrażeniami powyżej 30

punktów ISS. Częstość nieoczekiwanych przeżyć wzro-

sła pięciokrotnie, skróceniu uległ czas pobytu w OIT

i ogólnie w szpitalu. Nie towarzyszył temu jedynie spa-

dek odsetka powikłań, co oczywiste, biorąc pod uwagę,

że coraz dłużej leczono skutecznie coraz ciężej chorych.

Amerykański Związek Chirurgów w 1998 roku przepro-

wadził weryfikację ośrodków urazowych. Badaniem

objęto prawie 8000 pacjentów, stwierdzając spadek cza-

su hospitalizacji o 10%, o 1/3 śmiertelności i obniżenie

kosztów leczenia o 5% [5].

Porównując wyniki leczenia obrażeń ciała o ciężko-

ści powyżej 15 punktów ISS w pięciu innych akredyto-

wanych ośrodkach urazowych stwierdzono, że zależą one

nie tylko od ciężkości obrażeń, mechanizmu urazu

i wieku leczonych, ale także od ich liczby [6,7]. Ważne

jest więc doświadczenie zespołu. Podobnie, stała obec-

ność rezydentów zmniejsza czas pobytu chorego w od-

dziale ratunkowym i skraca hospitalizację [8].

Wszystkie te przykłady pozwalają sądzić, że da się

problem urazowości rozwiązać i bez Judymów. I nieko-

niecznie nawet za bardzo duże pieniądze – leczenie

chorych kosztuje i teraz. Czy doczekamy tego rozwiąza-

nia, to się dopiero okaże.

subject to injuries than others, and they are cursed by a

number of diseases, what considerably worsens their

prognosis, even after light trauma.

An aspiration for an accreditation obtainment or its

maintenance brings significant improvement of the level

and results of treatment [4]. General mortality in one of

the hospitals in New York has decreased by Ľ (up to 6,1%

- comparing with data from Polish centers) - as a result

of some made changes, including more than twice in the

emergency room and almost twice among sick persons

with injuries above 30 ISS points. The frequency of

unexpected survivals increased five times. The time of

stay in intensive care department and in the hospital, in

general, was reduced. However, it has not been accom-

panied with only a percentage of complications decrease,

what is obvious, taking into consideration the fact that

sick persons were treated within longer periods and with

better results. American Surgeons Association made, in

1998, a verification of trauma centers. The test covered

almost 8000 patients, and decrease of hospitalization time

was ascertained by 10%, mortality - by 1/3 and decrease

of treatment costs by 5% [5].

Comparing the results of body injuries treatment above

15 ISS points, in other five accredited trauma centers, it

has been stated that they depend not only on injuries

heaviness, injury mechanism and the age of patients, but

also on the number of patients [6,7]. Therefore, team

experience is important. Similarly, constant presence of

residents reduces period of sick person stay in the Emer-

gency Department and it shortens the lenght of stay [8].

All the above mentioned examples let us suppose that

traumatism problem can also be solved without altruists.

And not necessarily for big money – at present treatment

is expensive too. But are we likely to see this happen?
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