Białystok, 22 grudnia 2014 r.

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w BIAŁYMSTOKU
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3
ZK-II.431.5.2014.IF

Pani
Hanna Waniewska
Dyrektor
WSPR SP ZOZ w ŁomŜy

Wystąpienie pokontrolne
Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji
rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) oraz art. 31 ust 1 pkt 2 ustawy w zw.
z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
(Dz. U. 2013 poz. 757 tj. ze zm.), oraz art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz.U.2013 r. poz.217 jt. ze zm.) Wydział Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
przeprowadził w dniach 20-21 listopada br. w podległej Pani Jednostce kontrolę w zakresie
spełnienia przez podmiot wymogów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
Kontrolę przeprowadził zespół w składzie;
1) Paweł Jóźwik – Kierownik Oddziału Centrum Powiadamiania Ratunkowego upowaŜnienie do przeprowadzenia kontroli nr 5/2014 znak: ZK-II.431.5.2014.IF z dnia 18
listopada 2014 r. wydane z upowaŜnienia Wojewody Podlaskiego przez Zastępcę Dyrektora
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
2) Irena Frąckiel

- starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa

i Zarządzania Kryzysowego - upowaŜnienie do przeprowadzenia kontroli nr 5/2014 znak: ZKII.431.5.2014.IF z dnia 18 listopada 2014 r. wydane z upowaŜnienia Wojewody Podlaskiego
przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
3) Leon Doliński – Lekarz Koordynator Ratownictwa Medycznego - upowaŜnienie do
przeprowadzenia kontroli nr 5/2014 znak: ZK-II.431.5.2014.IF z dnia 18 listopada 2014 r.
wydane z upowaŜnienia Wojewody Podlaskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli
podpisanym przez Panią w dniu 15 grudnia 2014 r., przekazuję niniejsze wystąpienie
pokontrolne.
W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, Ŝe:
- ambulans medyczny marki Mercedes –Benz Sprinter 319 CDI o numerze rejestracyjnym
BL 47171 wraz z jego wyposaŜeniem, posiada badanie techniczne waŜne do 25 maja 2015 r.
Natomiast z wyciągu ze świadectwa homologacji wynika, Ŝe spełnia wymagania techniczne
dla skompletowanych pojazdów,
- sprzęt stanowiący wyposaŜenie ambulansu w postaci defibrylatora, pompy infuzyjnej oraz
respiratora był sprawny i gotowy do uŜycia na bieŜąco. Sprzęt posiadał aktualne badania
techniczne (przedstawiono kartę techniczną defibrylatora, kartę techniczną respiratora
paszport techniczny pompy strzykawkowej, wykaz środków medycznych oraz wykaz leków).
-oznakowanie widniejące na ambulansie jest zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 18 października 2010 r., w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo
Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa
medycznego (Dz. U. Nr 209 poz. 1382);
- zespoły ratownictwa medycznego „P” wyjeŜdŜały w składach 2 lub 3 - osobowych,
natomiast zespoły ratownictwa medycznego „S” specjalistyczne w składach 3 - osobowych.
Składy osobowe zespołów ratownictwa medycznego są zgodne z wymogami art. 36 ustawy
z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.2013 poz.757 jt.
z późn.zm.)
- Dysponent zatrudnia 50 lekarzy, w tym 11 specjalistów w zakresie chirurgii ogólnej, w tym
3 w trakcie specjalizacji, 9 specjalistów w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii,
w tym 4 w trakcie specjalizacji, 19 specjalistów w zakresie chorób wewnętrznych w tym 5
w trakcie specjalizacji, 6 specjalistów w dziedzinie medycyny ratunkowej w tym 2 w trakcie
specjalizacji, 1 specjalista w zakresie chorób zakaźnych, 2 pediatrów w tym 1 w trakcie
specjalizacji, 1 specjalista połoŜnictwa i ginekologii w trakcie specjalizacji z medycyny
ratunkowej, oraz 1 specjalista z zakresu chirurgii dziecięcej. Kwalifikacje są zgodne z art. 57
cyt. wyŜej ustawy.
- kontrola czasów dojazdu ZRM do miejsca zdarzenia od chwili przyjęcia zgłoszenia przez
dyspozytora medycznego dotyczyła zespołów ratownictwa medycznego stacjonujących
w Zakładzie Pomocy Doraźnej w Grajewie przy ul. Wojska Polskiego 74B, wykazała, Ŝe
w 89 wyjazdach na 615 objętych kontrolą zostały przekroczone czasy dojazdów zespołów
ratownictwa medycznego. Stanowi to 14,47 % skontrolowanych wyjazdów. Zlecenia

z obszaru działania zespołów stacjonujących w Grajewie realizował podstawowy zespół
ratownictwa medycznego z obszaru Stawiski – miejsce stacjonowania Stawiskach przy ul.
Plac Wolności 4. Takich wyjazdów w okresie objętym kontrolą było 110.
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z uchybieniami z uwagi na czasy dojazdów zespołów ratownictwa medycznego.

Mając na uwadze powyŜsze oceny wnoszę w szczególności o:
Podjęcie działań mających na celu zapewnienie odpowiednich parametrów czasów
dotarcia zespołów ratownictwa medycznego na miejsca zdarzenia od chwili przyjęcia
zgłoszenia przez dyspozytora medycznego.
Jednocześnie proszę poinformować Wojewodę Podlaskiego, w terminie 30 dni od daty
otrzymania

niniejszego

wystąpienia

pokontrolnego

o potencjalnych

moŜliwościach

i ewentualnych metodach rozwiązania sprawy dotyczącej czasów dojazdu ZRM
stacjonujących w Grajewie.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO
- Daniel Szutko Z-ca Dyrektora Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

