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Postulaty kierowane do Ministra Zdrowia 

w sprawie uporządkowania, stabilizacji i rozwoju medycyny ratunkowej w Polsce 

 

1. Opracowanie i wprowadzenie „Ustawy o ratowaniu ludzkiego zdrowia i życia w nagłym 

zagrożeniu” 

Poprzedzone wycofaniem  /  nowelizacją „Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym”  - 

znowelizowanej  w ostatnich tygodniach prac Sejmu minionej kadencji.  

2. Podniesienie rangi i stabilizacja medycyny ratunkowej, jako samodzielnego działu w ochronie 

zdrowia poprzez: 

- racjonalizację organizacji, finansowania i ustabilizowanie Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych w 

strukturach polskiego szpitalnictwa, 

- uporządkowanie wojewódzkich planów zabezpieczenia zdrowotnego poprzez określanie w nich modułów 

operacyjnych medycyny ratunkowej-  stosownie do populacji, zasobów jednostek leczniczych i topografii 

poszczególnych regionów. 

3. Podniesienie rangi i stabilizacja specjalizacji lekarskiej z medycyny ratunkowej, poprzez: 

- przywrócenie priorytetu tej specjalizacji, 

- uatrakcyjnienie jej podejmowania przez młodych lekarzy umożliwiając  specjalistom medycyny 

ratunkowej skróconego dostępu do specjalizacji pokrewnych (intensywnej terapii, anestezjologii, chirurgii, 

chirurgii dziecięcej, pediatrii, interny, medycyny rodzinnej ) 

- angażowanie lekarzy specjalistów medycyny ratunkowej do strategicznych  prac menadżerskich w 

zakresie ochrony zdrowia, prawodawstwa i legislacji, finansów publicznych, bezpieczeństwa 

obywatelskiego i ochrony ludności, edukacji prozdrowotnej, itp. 

 

4. Przyspieszenie rozwoju i stabilizacja medycyny ratunkowej  jako  dyscypliny naukowo - badawczej 

i przedmiotu nauczania akademickiego przyszłych pokoleń lekarzy poprzez: 

- powoływanie i umocnienie w  Uniwersytetach  Medycznych jednoimiennych jednostek organizacyjnych 

właściwych dla   medycyny ratunkowej: – Katedr, -  Zakładów Medycyny Ratunkowej, 
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- tworzenie w szpitalach uniwersyteckich Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych  jako: - Klinik,  

   - Oddziałów Klinicznych Medycyny Ratunkowej. 

- poszerzenie bazy i zasobów jednostek akademickich nauczania symulacyjnego 

     5. Racjonalizacja organizacji i struktur systemu ratownictwa medycznego, 

         jako służby obywatelskiego  bezpieczeństwa zdrowotnego w sytuacjach nagłych zagrożeń 

     6. Wprowadzenie obligatoryjnego  monitorowania jakości i skuteczności systemu ratownictwa 

          Medycznego. 

     7. Uporządkowanie zawodu ratownika medycznego poprzez: 

- dopracowanie wymagań edukacyjnych jednostopniowych studiów licencjackich na kierunku 

   ratowniczo-  medycznym, 

- weryfikacja uprawnień,  praw i obowiązków wykonywania tego zawodu,  

- określenie zasad podległości służbowej i merytorycznej ratownika medycznego, 

-  wprowadzenie hierarchizacji wykonywania tego zawodu, 

- uruchomienie studiów uzupełniających dla ratowników medycznych po klasach policealnych. 

- uruchomienie studiów wyrównawczych dla licencjonowanych ratowników medycznych pragnących 

  studiować  na kierunku „pielęgniarstwo” (studia I stopnia) 

 

Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej deklaruje wsparcie i pomoc merytoryczną w pracach 

Resortu nad przedstawionymi postulatami. 

 

Wrocław,  9 grudnia 2015 r.       

 

prof. dr hab. Juliusz Jakubaszko 

              Prezes PTMR 

 

 

 

 

 

 

        


