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. W związku z pismem z dnia S listopada 2012 r, znak: GMS~WP-173-317/12, przy 

którym został nadesłany poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym, przesyłam stanowisko Nr 51/12/P-VI Prezydium 

Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 16 listopada 2012r. 
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STANOWISKO Nr 51/12/P-Vł 

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ 

z dnia 16 listopada 2012 r. 

w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym 

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po rozpatrzeniu poselskiego projektu 

ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, przekazanego 

przy piśmie pana Lecha Czapli Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 5 listopada 2012 r .. 

zgłasza następująca uwagę do przedstawionego projektu: 

W art. 1 pkt 2 projektu ustawy dotyczącym art. 57 ustawy o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym w pkt 1 należy nadać brzmienie: 

"1) posiadający specjalizację lub tytuł specjalisty albo który ukończył co najmniej 

drugi rok specjalizacji w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób 

wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu 

ruchu, ortopedii i traumatologii, pediatrii, kardiologii, neurologii lub medycyny 

rodzinnej albo ... 

Zakres specjalizacji w dziedzinie kardiologii i neurologii umożliwia lekarzom tych 

specjalności pracę w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego 

i w szpitalnych oddziałach ratunkowych. Również wszechstronne przygotowanie 

specjalistów medycyny rodzinnej umożliwia im funkcjonowanie jako lekarze systemu. 

Jednocześnie Prezydium NRL zwraca uwagę, że zapewnienie funkcjonowania 

systemu poprzez lekarzy innych specjalności niż medycyna ratunkowa nie może 

odbywać się kosztem jakości świadczeń ratownictwa medycznego oraz podkreśla 

konieczność podjęcia działań ułatwiających dostęp do specjalizacji w medycynie 

ratunkowej oraz poprawiające atrakcyjność szczególnie trudnej 

i odpowiedzialnej pracy w systemie. 
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