
 
 
 
 
Mateusz GRUCA, Mahdi AL-JEABORY, Magdalena TRZEPIZUR, Michał BĄK 
Kliniczny Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej 
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 
 
 
 
CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA USZKODZEŃ KOŃCZYN DOLNYCH U 

PACJENTÓW HOSPITALIZOWANYCH Z POWODU URAZÓW 
MIEDNICY NA ODDZIALE ORTOPEDYCZNYM WOJEWÓDZKIEGO 
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU W LATACH 

2012-2015 
 

FREQUENCY OF LOWER LIMB INJURIES IN A GROUP OF 
PATIENTS HOSPITALIZED DUE TO PELVIC FRACTURES IN 

ORTOPEDIC UNIT WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY 
NR 5 IN SOSNOWIEC IN 2012-2015 

 
 

Słowa kluczowe: urazy miednicy, uszkodzenia kończyn dolnych, złamania 

1. WSTĘP 
 

Urazy miednicy należą do najcięższych uszkodzeń narządu ruchu, którym często 
towarzyszą obrażenia narządów wewnętrznych i masywne krwotoki prowadzące w 
konsekwencji do wstrząsu hipowolemicznego lub zgonu pacjenta. Do poważnych w skutkach 
złamań kości miednicy u osób młodych dochodzi najczęściej w przebiegu urazów 
wysokoenergetycznych, takich jak wypadki komunikacyjne czy upadki z dużej wysokości. U 
osób starszych do złamań dochodzi najczęściej na skutek urazów niskoenergetycznych, takich 
jak upadki z wysokości własnej, a obrażenia te są w  zdecydowanej większości przypadków 
mniej rozległe.  

Złamania miednicy mogą być urazami izolowanymi lub współwystępować z innymi 
obrażeniami, takimi jak urazy kończyn, głowy, kręgosłupa, klatki piersiowej lub narządów 
wewnętrznych. 

 
 

2. PRZEPROWADZONE BADANIA 
 
2.1. Cel pracy 
 

Celem pracy była analiza częstości uszkodzeń kończyn dolnych u pacjentów z urazami 
miednicy, hospitalizowanych w Klinicznym Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, 
Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 
w Sosnowcu w latach 2012-2015.  
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2.2. Materiał i Metoda 
 

Jako materiał badawczy wykorzystano dokumentację medyczną pacjentów 
hospitalizowanych w oddziale ortopedii z uwzględnieniem dokumentacji z pobytu w  
szpitalnym oddziale ratunkowym lub w innych oddziałach szpitalnych, jeżeli taka miała 
miejsce. W latach 2012-2015 z powodu urazów miednicy hospitalizowanych było 154 
pacjentów – 92 mężczyzn i 62 kobiety co dawało rozkład procentów: 59,74% mężczyzn do 
40,26% kobiet. 

Dane pacjentów zgromadzono, opracowano i poddano analizie z wykorzystaniem  
programu Microsoft Office Excel 2010. 

 
2.3. Wyniki 
 

Analiza wykazała, że do uszkodzeń kończyn dolnych towarzyszących urazom miednicy 
doszło u 48 (31,17%) badanych pacjentów w tej grupie 31 chorych (64,58%)  stanowili 
mężczyźni, a 17 (35,42%) kobiety.  

U 40 pacjentów (83,33%)  doszło do złamania kończyny po tej samej stronie co złamanie 
kości miednicy. Z kolei tylko u 5 (10,42%) doszło do złamania kończyny dolnej po stronie 
przeciwnej. U 8 chorych doszło do złamania kończyn dolnych w przypadku obustronnego 
złamania kości miednicy.  

 
2.4. Wnioski 

 
W analizowanej grupie pacjentów uszkodzenia kończyn dolnych i złamania kości 

miednicy nie współwystępowały często i miały miejsce u niespełna jednej trzeciej pacjentów 
hospitalizowanych w latach 2012-2015 w Oddziale Ortopedii Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu z powodu złamań kości miednicy.  
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