
STANOWISKO  I 

XXXII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Radomiu 

z dnia 11 marca 2016 r. 

  

w sprawie podjęcia przez Ministra Zdrowia działań zmierzających do analizy projektu 

rozporządzenia MZ w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych 

innych niż medyczne czynności ratunkowe,  

które mogą być udzielane przez ratownika medycznego 

 

Delegaci XXXII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Radomiu kierują do Pana Ministra Zdrowia 

prośbę o podjęcie działań zmierzających do utworzenia projektu rozporządzenia w sprawie medycznych 

czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być 

udzielane przez ratownika medycznego, zgodnych z faktycznie posiadanymi  kwalifikacjami  i kompetencjami  

przypisanymi tej grupie zawodowej. 

Uzasadnienie: 

Szczegółowa analiza programów kształcenia wykazuje rozbieżności pomiędzy programem kształcenia, a 

uprawnieniami wskazanymi w przedłożonym projekcie rozporządzenia. Budzi  to duży niepokój  naszego 

zawodowego środowiska i zarazem zdziwienie faktem planowanej koncepcji zatrudniania ratowników 

medycznych w systemie ochrony zdrowia. 

Założeniem w kształceniu ratowników medycznych jest przygotowanie kadry, której zadaniem ma być 

udzielanie świadczeń w przypadku zagrożenia życia w przypadku katastrof, wypadków, klęsk żywiołowych, w 

nagłych, nieprzewidzianych stanach zagrożenia życia. Rozszerzenie uprawnień na świadczenia zdrowotne inne 

niż medyczne czynności ratunkowe jest sprzeczne z założeniami programowymi  kształcenia. 

Analiza projektu rozporządzenia nasuwa między innymi następujące wątpliwości: 

 brak realnych narzędzi do egzekwowania nałożonej na ratowników medycznych konieczności 

doskonalenia zawodowego, gdyż zawód ten nie jest objęty ustawowym samorządem zawodowym i tym 

samym nie ma podmiotu, który nadzorowałby merytorycznie pracę ratowników i dbał o ich kształcenie 

zawodowe.  

 nierozwiązany jest również problem prowadzenia dokumentacji medycznej przez tę grupę zawodową w 

podmiotach działalności leczniczej. 

Konieczne jest więc ponowna szczegółowa analiza proponowanego projektu rozporządzenia 

Nie można  uznać argumentacji resortu zdrowia, że umożliwienie ratownikom wykonywania zawodu w innych 

podmiotach leczniczych niż te, które posiadają zespół ratownictwa medycznego bądź szpitalny oddział 

ratunkowy, może być uzupełnieniem braku wystarczającej liczby pielęgniarek.  
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