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Petycja przeciwko likwidacji stanowiska dyspozytora pogotowia w Przemyślu

Jeżeli nie godzisz się na likwidację stanowiska dyspozytora pogotowia w Przemyślu podpisz się
pod petycją do wojewody podkarpackiego. Petycję do Wojewody o treści przedstawionej
poniżej wystosował dnia 11.08.2011 Ruch Społeczny na Rzecz „Ratowania Stanowiska
Dyspozytora Medycznego w Przemyślu". Petycję można podpisać za pośrednictwem strony
internetowej www.petycje.pl pod adresem:

http://www.petycje.pl/petycja/7680/protest_dotyczscy_likwidacji_stanowisk_dyspozytorskich_ra
townictwa_medycznego_na_podkarpaciu.html

Treść petycji:

Do:
Wojewoda Podkarpacki
Pani Małgorzata Chomycz
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

Protest dotyczący likwidacji stanowisk dyspozytorskich ratownictwa medycznego na
terenie Podkarpacia.

Obowiązujący od dnia 1 lipca 2011 roku nowy plan działania systemu Państwowe Ratownictwo
Medyczne dla województwa Podkarpackiego w dziale „Organizacja systemu powiadamiania o
stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego” ogranicza funkcjonowanie systemu powiadamiania
ratunkowego jedynie do czterech ośrodków koordynujących wyjazdy karetek, które mają być
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zlokalizowane w Rzeszowie, Krośnie, Mielcu i Sanoku.

W przypadku np. Przemyśla i okolic wywołanie numerów alarmowych 112 i 999 będzie
kierowane do Sanoka a w przypadku przeciążenia łącza przekierowywane dalej do Krosna lub
Rzeszowa. Natomiast po weryfikacji danych takie zgłoszenie, jako polecenie wyjazdu karetki
wróci do przemyskiego pogotowia.

Istnieje uzasadniona obawa, że nowy system nie skróci a wręcz przeciwnie znacznie wydłuży
czas wyjazdu karetki do zgłoszenia w związku z przekierowywaniem informacji do zespołów
wyjazdowych, a ponadto scentralizowany system łączności może być bardziej zawodny
działając, jako jedna duża struktura.
Obecnie działający system powiadamiania ratunkowego pracuje w 22 dyspozytorniach na
terenie całego województwa. Jego dotychczasowa charakterystyka pracy bardzo dobrze
sprawdza się w obszarach działania poszczególnych struktur Pogotowia Ratunkowego na
Podkarpaciu. Doskonała znajomość terenu operacyjnego, jak też ważny aspekt „łączności
bezpośredniej” (dyspozytor – członek zespołu) w trudnych warunkach pracy zespołów
wyjazdowych pozwala na szybkie uzupełnianie danych o zdarzeniu oraz umożliwia
przekazywanie tak zwanej informacji zwrotnej bez zbędnej straty czasu. Ponadto te małe
struktury płynnie się uzupełniają i współpracują ze sobą podczas większych akcji ratunkowych.
Jest to sprawdzony, bezpieczny system i nie powinien być likwidowany. Na pewno należy go na
bieżąco, doinwestowywać, odnawiać oraz uzupełniać w nowe systemy łączności jednak nie
kosztem dyspozytorów medycznych. Ich wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz nowe
rozwiązania techniczne powinny tworzyć jeden spójny organizm. Zastępowanie dyspozytorów
medycznych zautomatyzowanym systemem łączności, może nieść za sobą wiele zagrożeń.
Likwidując stanowisko dyspozytorskie w Przemyślu i w wielu innych miastach regionu oraz
prywatyzując Pogotowia Ratunkowe w Jarosławiu i Przeworsku, Państwo Polskie za
pośrednictwem władz wojewódzkich jasno ukazuje sprzeczny z interesami społeczeństwa
kierunek działania.
Środki publiczne oraz konstytucyjne obowiązki i kompetencje Państwa w stosunku do
obywatela w obszarze działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oddaje się
prywatnym podmiotom gospodarczym.
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Mając na uwadze powyższe żądamy od władz Województwa Podkarpackiego wypracowania
odpowiedniego systemu powiadamiania ratunkowego zapewniającego faktyczne
bezpieczeństwo i równy dostęp do świadczeń wszystkim mieszkańcom województwa. Kwestia
wyboru lokalizacji stanowiska dyspozytorskiego według poniesionych nakładów finansowych
oraz lub stanu technicznego obiektów nie może być jedynym kryterium przyjętych rozwiązań.

Niżej podpisany/a:
Ruch Społeczny
Ruch Społeczny na Rzecz „Ratowania Stanowiska Dyspozytora Medycznego w Przemyślu
37-700 Przemyśl
autor7680@petycje.pl
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