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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

Na podstawie art. 19 ust. 2 oraz art. 31 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r.  

o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 757 ze zm.) 

oraz art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r.,  

poz. 217 ze zm.) pracownicy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.  

w dniach 06 – 19 maja 2014 r. przeprowadzili kontrolę problemową w Samodzielnej 

Publicznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp.  

ul. Kazimierza Wielkiego 7, 66-400 Gorzów Wlkp. 

Przedmiotem kontroli była organizacja i realizacja zadań systemu Państwowe 

Ratownictwo Medyczne w gorzowskim rejonie operacyjnym w okresie 01-31 marca 2014 r.  

Na podstawie wyników kontroli pozytywnie oceniono obowiązujące w stacji 

dokumenty organizacyjne dotyczące wykonywanych zadań oraz opracowane procedury 

postępowania i instrukcje. W okresie objętym kontrolą dysponent zapewnił prawidłową liczbę 

i rodzaje zespołów ratownictwa medycznego, zgodnie z zawartą umową o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej. Zorganizowano właściwe warunki socjalne dla personelu 

medycznego oraz miejsca stacjonowania ambulansów sanitarnych. Stwierdzono,  

że oznakowanie 4 środków transportu sanitarnego przeznaczonych do realizacji zadań 

systemu PRM jest zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r.  

w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie 

umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz.U. z 2010 r. Nr 209, poz. 

1382), natomiast 2 ambulanse nie posiadają bocznych oznaczeń rodzaju zespołu.  

W okresie objętym kontrolą obsada zespołów ratownictwa medycznego spełniała 

minimalne wymagania określone w art. 36 ust 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r.  

o Państwowym Ratownictwie Medycznym.  Stwierdzono natomiast pełnienie wielodobowych 



dyżurów przez lekarzy w specjalistycznym zespole ratownictwa medycznego, co może mieć 

wpływ na jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych.  

 Pozytywnie oceniono organizację stanowiska dyspozytora medycznego  

oraz zwiększenie liczby dyspozytorów medycznych na dyżurze. Uruchomienie dodatkowego 

stanowiska usprawniło przyjmowanie zgłoszeń alarmowych i bieżącą realizację zadań. 

Dysponent wyposażył stanowisko dyspozytorskie w rejestrator rozmów telefonicznych  

oraz system wspomagania dowodzenia zapewniający dysponowanie zespołów  

oraz koordynację działań, co daje możliwość większego sprawowania nadzoru nad czasem 

realizacji zleceń przez zespoły oraz ich bieżącego monitorowania.  

 Podmiot kontrolowany prowadził dokumentację dotyczącą wyjazdów zgodnie  

z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów  

i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010 r. Nr 252, 

poz. 1697 ze zm.), jednakże stwierdzono drobne uchybienia w wypełnianiu kart zleceń 

wyjazdów ZRM. 

Mając na uwadze ustalenia i wnioski przedstawione w protokole kontroli, podpisanym 

przez Pana w dniu 28 maja 2014 r. w wyniku kontroli wydaję ocenę pozytywną i w ramach 

zaleceń pokontrolnych zobowiązuję podmiot do: 

1. wyeliminowania wielodobowych dyżurów lekarzy w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

pacjentów, 

2. oznakowania ambulansów sanitarnych PRM zgodnie z wymogami, 

3. rzetelnego sporządzania dokumentacji medycznej. 

Jednocześnie oczekuję w terminie 14 dni, liczonym od daty otrzymania niniejszego 

wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania powyższych zaleceń, a także  

o działaniach podjętych w celu realizacji zaleceń lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 
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