
Stanowisko nr 4

XXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych
w Opolu

z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie:
sprzeciwu  wobec  treści  projektu  Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  w  sprawie 
medycznych  czynności  ratunkowych  i  świadczeń  zdrowotnych  innych  niż  medyczne 
czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego

skierowane do: 
Ministra Zdrowia
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
Wojewody Opolskiego
Marszałka Województwa Opolskiego

Delegaci XXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Opolu wyrażają stanowczy 
sprzeciw wobec treści  projektu Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia w sprawie medycznych 
czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, 
które mogą być udzielane przez ratownika medycznego w związku z wejściem w życie w 
dniu  1  stycznia  2016  roku  zmian  wprowadzonych  ustawą  z  dnia  25  września  2015  r.  o 
zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym,  ustawy o działalności leczniczej 
oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
2015.1887). 

Delegaci XXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Opolu stoją na stanowisku, iż 
niedopuszczalne jest wprowadzanie regulacji  prawnych, na podstawie których ratownikom 
medycznym umożliwia  się  wykonywanie  zawodu  w każdym podmiocie  medycznym,  nie 
tylko tym, który posiada zespół ratownictwa medycznego lub szpitalny oddział ratunkowy. 
Szczególny sprzeciw budzi  treść  projektu  rozporządzenia,  określającego zakres  świadczeń 
medycznych,  jakich  ratownicy  medyczni  mogą  samodzielnie  udzielać  w  podmiotach 
leczniczych, poza szpitalnym oddziałem ratunkowym lub zespołem ratownictwa medycznego. 
Kompetencje  ratowników  medycznych  mieszczą  się  wyłącznie  w  katalogu  czynności 
zmierzających  do  ratowania  pacjenta.  Tymczasem  udzielanie  świadczeń  na  oddziałach 
szpitalnych, innych niż oddziały ratunkowe, polega (w myśl przepisów ustawy o działalności 
leczniczej)  na diagnozowaniu,  leczeniu,  pielęgnacji  i  rehabilitacji,  a  więc jest  to  zakres  o 
wiele  większy,  niż  ratowanie  życia  pacjentów.  Z  tego  powodu  kwalifikacje  ratownika 
medycznego i  przyznane mu uprawnienia  są niewystarczające do udzielania  świadczeń w 
oddziałach  szpitalnych  innych  niż  ratunkowe,  które  to  świadczenia  są  zagwarantowane 
pacjentowi w przepisach prawa.

Program kształcenia ratowników medycznych nakierowany jest na udzielanie świadczeń w 
stanie  nagłym zagrożenia  życia,  nie  zaś w zakresie  udzielania  świadczeń leczniczych czy 
opiekuńczych.  Na  marginesie  należy  tylko  dodać,  że  zagrożenie  wystąpienia  braków 
kadrowych  w  zawodzie  pielęgniarek  było  już  przez  samorząd   zawodowy pielęgniarek  i 
położnych wielokrotnie na przestrzeni lat sygnalizowane, nie poskutkowało jednak podjęciem 
żadnych konkretnych działań prewencyjnych w tym zakresie.

    Sekretarz Zjazdu Przewodnicząca Zjazdu

Henryka Homętowska                                                            Beata Guzak


