
Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Karczewskiego 
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Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza 

Szanowny Panie Ministrze! 
Uprzejmie proszę Pana Ministra o ostateczne zinterpretowanie zapisów ustawy z dnia 20 października 

2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.06.191.1410).  
Czy zespół ratownictwa medycznego może podjąć medyczne czynności ratunkowe i być wezwany do 

szpitala w sytuacjach ekstremalnych, kiedy chory nie jest przyjęty do oddziału szpitalnego? 
Bardzo rygorystyczne i sztywne interpretowanie przepisów ustawy uniemożliwia wezwanie karetki wcho-

dzącej w skład systemu ratownictwa medycznego do pacjenta, który znajduje się w szpitalu. Podaję przykła-
dy. Do szpitala rejonowego z czterema podstawowymi oddziałami, to jest chirurgią, interną, ginekologią i 
położnictwem, zgłasza się dziecko z oparzeniem 70% powierzchni ciała. Czy w takim przypadku można we-
zwać karetkę systemową? Co z dzieckiem uderzonym w klatkę piersiową z objawami wstrząsu? Karetka typu 
S przywozi pacjenta do izby przyjęć z urazem twarzoczaszki; pacjent jest nieprzytomny. Czy zespół, który 
przywiózł pacjenta, może – według mnie powinien – odwieźć go do oddziału specjalistycznego? Sztywne i 
bardzo rygorystyczne interpretowanie przepisów powoduje, że takich przykładów mógłbym wymieniać wie-
le. W praktyce dochodzi do sytuacji, w których ratownictwo, traktowane jako przyszpitalne, nie może świad-
czyć pomocy osobom potrzebującym, które nie są do tego szpitala przyjęte. 

We wszystkich tych przypadkach, ale również w wielu innych interpretacja zarządzających Państwowym 
Ratownictwem Medycznym jest taka, że szpital musi wezwać zespół pozasystemowy. Dochodzi do kuriozal-
nej sytuacji: najbliższa karetka stoi, czekając, aż przyjedzie właściwa, która ma do pokonania 40 km, co zaj-
muje aż 2h. W moim przekonaniu pacjent, który znalazł się w izbie przyjęć takiego szpitala, nie jest jego 
pacjentem, dlatego zespół ratownictwa medycznego powinien interweniować i udzielać świadczeń medycz-
nych. 

Bardzo proszę Pana Ministra o interpretację przepisów ustawy z dnia 20 października 2006 r. o Państwo-
wym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.06.191.1410) oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.04.210.2135), a tym samym ustosunkowa-
nie się do wyżej poruszonych problemów. 

Z poważaniem 
Stanisław Karczewski 




