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Przemyśl, dnia 23 września 2016 r.
Pan
Konstanty Radziwiłł
Minister Zdrowia
Zapytanie do Ministra Zdrowia w sprawie wdrażania ogólnopolskiego Systemu Wspomagania Dowodzenia
Państwowego Ratownictwa Medycznego.
ZAPYTANIE
Szanowny Panie Ministrze,
W województwie podkarpackim powstało pięć Skoncentrowanych Dyspozytorni Medycznych (SDM), które
obecnie mieszczą się w Rzeszowie, Przemyślu, Krośnie, Mielcu i Sanoku, a w najbliższym czasie powstanie
Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Rzeszowie. Jak wynika z modelu wypracowywanego w innych
województwach naszego kraju (np. dolnośląskie, małopolskie, lubelskie, lubuskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie,
zachodniopomorskie, i inne), gdzie dynamicznie wdrażany jest program zmieniający dotychczasowy system
powiadamiania ratunkowego Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM), na jednolity dla wszystkich służb,
docelowo w każdym województwie będzie funkcjonować zaledwie jedna lub dwie SDM. Zmiany te wywołują niepokój
środowisk związanych z ratownictwem – wyrażają oni obawy, iż w przypadku województwa podkarpackiego może
dojść do podobnych rozwiązań i ostatecznie ww. schemat spowoduje zmniejszenie liczby dotychczas funkcjonujących
dyspozytorni. Wprowadzenie takich rozwiązań umożliwia znowelizowana ustawa o PRM, której nowe przepisy weszły
w życie w dniu 1 stycznia 2015 r. - wprowadzając dla ratownictwa medycznego w całym kraju System Wspomagania
Dowodzenia (SWD). W wyniku realizacji powyższej koncepcji, liczba dyspozytorni medycznych docelowo ma zostać
zredukowana (według założeń) do liczby 45 z ok. 220 stanowiskami dyspozytorskimi w całym kraju.
Skoncentrowana Dyspozytornia Medyczna w Przemyślu powstała na wskutek oprotestowania przez lokalne
społeczeństwo planowanej likwidacji dyspozytorni medycznej i próby przeprowadzenia komercjalizacji zespołów
ratownictwa medycznego w Przemyślu. W związku z tymi negatywnymi działaniami, w 2011 roku zawiązany został
Społeczny Komitet Obrony dyspozytorni medycznej w Przemyślu, który zebrał wówczas blisko 18 tys. podpisów w
akcie protestu przeciwko tej inicjatywie. O pilną i uzasadnioną potrzebę utrzymania tej placówki w nowym planie
systemu powiadamiania ratunkowego dla województwa podkarpackiego apelowały wszystkie środowiska lokalne. W
wyniku wspólnych działań i ogromnego zaangażowania wielu instytucji i osób, Ministerstwo Zdrowia zaakceptowało
koncepcję utworzenia dyspozytorni ratownictwa medycznego w Przemyślu.
Dzisiaj przemyska SDM jest ważnym ogniwem w ogólnopolskim systemie powiadamiania ratunkowego
Państwowego Ratownictwa Medycznego. Swym zasięgiem obejmuje cztery powiaty (jarosławski, lubaczowski,
przeworski oraz przemyski). Zakres jej działania obejmuje około 398 tys. km natomiast zabezpiecza w świadczenia
medyczne, wchodzące w zakres działania ratownictwa medycznego około 409 tys. mieszkańców. Posiada 17 zespołów
ratownictwa medycznego: 7 typu S i 10 typu P, które wygenerowane zostały przez czterech dysponentów PRM
z Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa i Przeworska, tworząc w ten sposób przemyski rejon operacyjny (z jednym
prywatnym podmiotem, obsługującym powiat przeworski). Przemyska dyspozytornia powstała jako wspólne
przedsięwzięcie finansowe samorządów wszystkich szczebli. Została wyposażona w nowoczesne rozwiązania
systemów łączności i w systemy teleinformatyczne, posiada trzy niezależne stanowiska dyspozytorskie, obsługiwane
przez dwóch dyspozytorów medycznych, a w razie potrzeby może powiększyć swoje możliwości.
Rejon operacyjny ratownictwa medycznego, obsługiwany przez SDM w Przemyślu zabezpiecza ważne szlaki
komunikacyjne kolejowo – drogowe, w tym podkarpacki odcinek autostrady A4, jako odcinek drogi międzynarodowej
E40 (z czterema węzłami przecinającymi się z drogami krajowymi numer 94 i 77 oraz drogą wojewódzką numer 880),
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począwszy od zachodniej granicy powiatu przeworskiego do przejścia granicznego w Korczowej, a także odcinek linii
kolejowej E 30, należącej do III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego łączącego Niemcy, Polskę i Ukrainę. W
tym rejonie na granicy polsko – ukraińskiej znajdują się ważne przejścia graniczne, drogowe i kolejowe. Przemyski
rejon operacyjny zabezpiecza potencjalne zagrożenia transgraniczne, wynikające z przewozu drogowego i kolejowego,
co nie pozostaje bez znaczenia w kontekście zwiększonego ruchu imigracyjnego. Skoncentrowana Dyspozytornia
Medyczna w Przemyślu, ze względu na swoje strategiczne, przygraniczne położenie, mogłaby funkcjonować jako
drugie po Rzeszowie i rezerwowe centrum systemu powiadamiania ratunkowego. Takie rozwiązanie w pełni wpisałoby
się w koncepcję zrównoważonego rozwoju mniejszych ośrodków miejskich, względem wielkich aglomeracji.
W województwie podkarpackim funkcjonują 3 dobrze prosperujące, niezależne stacje Pogotowia
Ratunkowego (Mielec, Rzeszów i Krosno), finansowane bezpośrednio z budżetu wojewody. Ratownictwo medyczne w
Przemyślu natomiast funkcjonuje w systemie lecznictwa szpitalnego, skutkiem czego, dysponentem środków na
działalność PRM staje się szpital, posiadający przecież własne potrzeby finansowe. W rezultacie możliwość dalszego
rozwoju i polepszania jakości funkcjonowania ratownictwa, podlega w sposób naturalny finansowym ograniczeniom.
Otrzymując szereg informacji na temat wprowadzanego Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego
Ratownictwa Medycznego, spływających od organizacji związkowych ratownictwa medycznego, proszę o udzielenie
mi odpowiedzi na następujące pytania:
1.

Czy Ministerstwo Zdrowia planuje zmiany w systemie PRM, polegające na ujednoliceniu struktury
ratownictwa poprzez jego całkowite upaństwowienie?

2.

Czy Ministerstwo planuje wprowadzenie rozwiązań systemowych, gwarantujących ujednolicenie
bezpośredniego modelu finansowania ratownictwa medycznego, niezależnie od sytemu lecznictwa
szpitalnego?

3.

Jakie są plany Ministerstwa wobec Skoncentrowanej Dyspozytorni Medycznej w Przemyślu?

Z wyrazami szacunku,

Poseł na Sejm RP

Biuro Poselskie Anny Schmidt-Rodziewicz
ul. Rynek 6
37-500 Jarosław
e-mail: biuro_jaroslaw@annaschmidt.info
www.annaschmidt.info
tel. 790 606 656

