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Państwo Wojewodowie 

/wszyscy/

Szanowni Państwo Wojewodowie,

niniejszym uprzejmie informuję, iż od dnia 1 stycznia 2018 r. Ministerstwo Zdrowia 

odstępuje od obowiązku sporządzania i stosowania wykazów oddziałów szpitalnych 

pierwszego wyboru zarówno na poziomie krajowym, jak i wojewódzkim, o których 

mowa w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia 

wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla potrzeb realizacji zadań 

zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Jak wynika, z przeprowadzonych analiz stosowanie przedmiotowych wykazów nie 

wpłynęło na obniżenie liczby odmów przyjęcia przez podmioty lecznicze pacjentów 

przywożonych przez zespoły ratownictwa medycznego. Wojewodowie i NFZ 

podkreślali, iż istnieje dualizm rozwiązania przewidzianego w art. 44 i 45 ustawy 

o Państwowym Ratownictwie Medycznym i obwieszczenia, o którym mowa na wstępie. 

Powyższe skutkowało wątpliwościami co do tego, co ma być stosowane w pierwszej 

kolejności – obwieszczenie, czy ustawa.

Bezwarunkowe stosowanie się do wykazów spowodowało ponadto zjawisko 

tzw. rejonizacji, tzn. pacjent był przewożony z miejsca zdarzenia do najbliższego 

szpitala z wykazu, a nie do szpitala właściwego (np. o wyższym poziomie 

referencyjnym, gdy zachodzi taka potrzeba).

W tej sytuacji, przy określaniu szpitala, który ma być szpitalem właściwym dla pacjenta 

przewożonego z miejsca zdarzenia przez zespół ratownictwa medycznego, 

zastosowanie ma jedynie art. 44 i 45 ustawy o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym..
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Jednocześnie uprzejmie informuję, że w tzw. „dużej” nowelizacji ustawy o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym przewiduje się unormowanie zakresów świadczeń 

zdrowotnych, których udzielanie mogłoby upoważnić wpisanie danego oddziału 

do wykazu jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w udzielaniu 

świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego. Wykazy te stanowić będą – 

podobnie jak dotychczas – część wojewódzkiego planu działania systemu PRM. 

Wobec powyższego proszę o poinformowanie podmiotów leczniczych o odstąpieniu 

obowiązku stosowania wykazów oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru zarówno 

na poziomie krajowym, jak i wojewódzkim.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Marek Tombarkiewicz

Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/

Do wiadomości:

Pan Arkadiusz Kosowski

- Dyrektor Departamentu ds. Służb Mundurowych w Centrali NFZ
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