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Pan

Artur Chojecki

Wojewoda Warmińsko – Mazurski

Szanowny Panie Wojewodo,

w nawiązaniu do pisma z dnia 30 marca br., znakWZ-III.6310.2.3.2017, w sprawie 

Aktualizacji nr XIV „Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla 

województwa warmińsko-mazurskiego” proszę o przyjęcie poniższych informacji.

W świetle przedstawionych argumentów ww. piśmie akceptuję przedmiotową 

aktualizację w zakresie:

 przesunięcia terminu uruchomienia nowego podstawowego zespołu ratownictwa 

medycznego na terenie miasta Elbląg na dzień 1 sierpnia br.,

 zmiany terminu przekwalifikowania specjalistycznego zespołu ratownictwa 

medycznego na podstawowy zespół ratownictwa medycznego w Olsztynie na 

dzień zatwierdzenia przez Ministra Zdrowia niniejszej aktualizacji,

 zmiany terminu przekwalifikowania wodnego specjalistycznego zespołu 

ratownictwa medycznego na wodny podstawowy zespół ratownictwa 

medycznego w Węgorzewie na dzień 1 czerwca br.,

 rezygnacji z przekwalifikowania specjalistycznego zespołu ratownictwa 

medycznego z miejscem stacjonowania w Pasłęku na podstawowy zespół 

ratownictwa medycznego, planowanym zgodnie z aktualizacją nr IX na dzień 

1 lipca br.,

 aktualizacji treści planu i tabel do planu w przedmiotowym zakresie,

 aktualizacji treści planu dotyczącego informacji o HEMS, dodatkowych zespołach 

ratownictwa medycznego, procedur na wypadek zdarzeń masowych,

 aktualizacji kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego,
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 aktualizacji danych systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne za rok 2016.

Jednocześnie informuję, iż zastrzeżenia dotyczące uruchomienia nowego 

podstawowego zespołu ratownictwa medycznego na terenie miasta Działdowa 

przedstawione we wcześniejszej korespondencji pozostają aktualne.

Z danych przedstawionych w piśmie z dnia 23 marca br., znakWZ-III.6310.2.7.2017, 

dotyczących funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego w rejonie powiatu 

działdowskiego w okresie od stycznia do lutego br. wynika, iż przeniesienie 

podstawowego zespołu ratownictwa medycznego z Działdowa do Rybna negatywnie 

wpłynęło na medianę czasu dotarcia zespołu na miejsce zdarzenia w gminach 

Działdowo, Płośnica oraz Iłowo – Osada. W odniesieniu do liczby wyjazdów 

przypadających na jeden zespół w rejonie operacyjnym, liczby wyjazdów zespołów 

ratownictwa z powiatów ościennych oraz położenia gminy Rybno w promieniu działania 

ZRM z Lubawy, Nowego Miasta Lubawskiego i Działdowa, zasadność dyslokacji 

wskazanego zespołu ratownictwa medycznego wymaga ponownej analizy. Dalsze 

działania dotyczące planowania i organizacji działania systemu będą możliwe po 

wdrożeniu w województwie warmińsko – mazurskim jednolitego dla całego kraju 

Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, który 

w ramach swoich funkcjonalności przewiduje odnotowywanie czasów realizacji 

zgłoszenia na wszystkich etapach akcji ratunkowej oraz sporządzanie raportów 

i porównań tym zakresie.

Zgodnie z powyższym liczba zespołów ratownictwa medycznego w roku 2017 

w województwie warmińsko – mazurskim wynosi łącznie 74,12 ZRM, 

w tym 25,25 ZRM S oraz 48,87 ZRM P.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Marek Tombarkiewicz

Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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