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Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza 

Z sygnałów, które do mnie docierają, wynika, że niektóre oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia  
w wydawanych przez siebie komunikatach informują, iż zespoły ratownictwa medycznego nie mogą być 
wysyłane do pacjentów, którym udzielane są świadczenia szpitalne w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 11 oraz 
art. 8 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Stanowisko takie może wyda-
wać się słuszne z perspektywy dużych wieloprofilowych szpitali, które w ramach własnej struktury organiza-
cyjnej dysponują szpitalnym oddziałem ratunkowym, jednak już w przypadku podmiotów mniejszych i bar-
dziej wyspecjalizowanych pojawiają się poważne wątpliwości co do zasadności wskazanego postępowania. 

Przyjęcie przytoczonej na wstępie interpretacji prowadzi bowiem do konkluzji, że na właściwą pomoc 
specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego nie mogą liczyć pacjenci szpitali psychiatrycznych ani 
też osoby znajdujące się pod opieką zakładu uzdrowiskowego lub zakładu rehabilitacyjnego. Podmioty tego 
typu są z reguły podmiotami jednoprofilowymi, wyspecjalizowanymi, zatem w ich strukturze nie ma oddzia-
łów ratunkowych lub oddziałów intensywnej terapii. Jeśli zatem pacjent szpitala psychiatrycznego lub kura-
cjusz przebywający na leczeniu w uzdrowisku znajdzie się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, wspo-
mniana placówka lecznicza będzie musiała na własną rękę, wykorzystując choćby posiadane środki transpor-
tu sanitarnego, dowieźć takiego pacjenta do podmiotu leczniczego, który dysponuje szpitalnym oddziałem 
ratunkowym. 

Nie ulega wątpliwości, że rozwiązanie takie rodzi potencjalne niebezpieczeństwo narażenia zdrowia i ży-
cia pacjentów. Warto w tym miejscu podkreślić, że art. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym przesądza, że system ten został powołany „w celu realizacji zadań państwa pole-
gających na zapewnieniu pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego”. 
Co więcej, ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w art. 7 ust. 1 
stanowi, iż „pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielania świadczeń zdrowotnych, jeśli potrzebuje ich 
ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia”. 

Proszę zatem Pana Ministra o przeanalizowanie opisanego problemu i, jeśli to konieczne, o podjęcie sto-
sownej inicjatywy prawodawczej w celu zapobieżenia możliwości zaistnienia przypadków ograniczania praw 
pacjenta w opisany wyżej sposób. 

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala 

 




