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8 nowych karetek dla Dolnego Śląska – program Wymiany
Ambulansów
Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak i Wiceminister Zdrowia Waldemar Kraska uczestniczyli w uroczystości podpisania
umów o doﬁnansowanie zakupu nowych karetek pogotowia dla Dolnego Śląska. Nowe ambulanse traﬁą do placówek w
Bogatyni, Lubaniu, Lwówku Śląskim, Kamiennej Górze, Bolesławcu, Złotoryi, Głogowie i Lubinie.
W ramach „Programu wymiany ambulansów” zostanie przyznana dotacja na zakup 200 nowoczesnych karetek w całej
Polsce.

Ich zakup pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów oraz przyczyni się do poprawy warunków pracy

zespołów ratownictwa medycznego.
„Od 2016 roku udało się z budżetu Wojewody zakupić 28 karetek dla stacji pogotowia na Dolnym Śląsku. Teraz kolejnych 16
nowych ambulansów zostanie przekazane do placówek. To bardzo ważne sprawa dla zapewnienia bezpieczeństwa
zdrowotnego mieszkańców Dolnego Śląska. Dzięki wsparciu Ministerstwa Zdrowia wymienimy najstarsze karetki w regionie”
– mówi Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak.
Z kolei Wiceminister Waldemar Kraska podkreśla, że „zakup nowoczesnych karetek pogotowia ratunkowego jest niezbędny
do udzielania natychmiastowej pomocy. Zagwarantowanie bezpieczeństwa i szybkiej reakcji zespołu ratownictwa
medycznego w wielu przypadkach może uratować ludzkie życie, dlatego Ministerstwo Zdrowia dokłada wszelkich starań, by
w znacznym stopniu odświeżyć ﬂotę karetek”.
„Program wymiany ambulansów” stanowi kolejny etap reformy systemu ratownictwa medycznego, którego pierwsza faza
zakończyła się 1 kwietnia 2019 r. upaństwowieniem systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. W zeszłym roku
Ministerstwo Zdrowia zrealizowało akcję „Wspieramy SOR-y”, w ramach której przekazano do 100 oddziałów ratunkowych w
całym kraju nowy sprzęt niezbędny do ratowania życia.
Z obecnie realizowanego programu skorzystają mieszkańcy wszystkich województw – nowoczesne ambulanse traﬁą do
dysponentów zespołów ratownictwa medycznego w całej Polsce. Kwota doﬁnansowania to 400 tys. zł na karetkę, co pozwoli
na zakup nowoczesnych pojazdów przystosowanych do funkcjonowania w systemie ratownictwa medycznego. Budżet
programu w 2019 roku wyniesie prawie 80 mln zł.
Polskim pacjentom do tej pory służyły nawet kilkunastoletnie karetki. Co trzeci ambulans w Polsce ma 6 lat lub więcej. Po
zakończeniu wymiany w ramach programu, średni wiek pojazdu funkcjonującego w systemie spadnie o 30 miesięcy.
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