
Uchwala Nr VI/15512012

Rady Gminy Magnuszew

z dnia 4 maja 2012 roku

w sprawie wyraZenia opinii w przedmiocie organizacji ratownictwa medycznego dla

mieszkaric6w gminy Magnuszew.

Na podstawie art. 1 8 ust. 1 ustawy z dma 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym

( Dz.U. 22001r. Nr 142, poz.I59l zpoLn. zm.), uchwala siq , co nastEpuje:

$1 .

Negatywnie opiniuje siE AktualizacjE Nr 2 Planu Dzialama Systemu Panstwowe

Ratownictwo Medyczne dla WojewSdztwa Mazowieckrego z dnia2 marca2}lT r. w czgSci

dotycz4cej miejsca wyczekiwaniaZRM,,P" od dnia 1 lipca2}I2 r. w powiecie kozienickim

przynalelqcego do 3 rejonu operacyjnego, okreSlonej w zalqcznrkuNr 4 do aktualizacjt.

$2.

UchwalE nale?y przekazac Wojewodzie Mazowieckiemu i StaroScie Kozienickiemu.

$3.

Wykonanie uchwaly powierza siq W6jtowi Gminy.

$4.

Uchwala wchodzi w Zycie z dmem podjEcia.



UZASADNIENIE do Uchwaty Nr VI/ 012

Aktualizacja Nr 2 Planu Dzialania Systemu Paristwowe Ratownictwo Medyczne dla

Wojew6dztwa Mazowieckiego zaakceptowana przez Ministra Zdrowia za pismem rv MZ-

OKR-RM- 07 5 -393 4 -662 lDS. I 12 z dnia 1 4 marca 20 12 r. zawiera rozwrqzania niekorzystne

dla mieszka:ic6w gminy Magnuszew tj. pogarszaj4ce stan bezpreczehstwa zdrowotnego.

Dotychczasowe miejsce wyczekiwania ZRM ,,P" w Magnuszewie dzialajqce od trzech lat

znacznie poprawilo sytuacjE w zakresie czasu dojazdu karetki do pacjenta. Nie odnotowano

Zadnych skarg na dzialanie zespolu. Zmiana dotychczasowej organizacji ratownictwa

medycznego spowoduje powr6t do sy'tuacji sprzed trzech lat. Nie do przyjgcia jest przypisanie

terenu gminy Magnuszew do karetki maj4cej stacjonowa6 w Swierzach G6rnych,

miejscowoSci oddalonej o co najmniej 15 km . Wydluzenie czasu dojazdu karetki, jak r6wniez

obawa 2e na teren gminy Magnuszew docieracbgdzie karetka z innego terenu dzialanranp.

Warki I przewozi( bqdzie pacjenta do Szpitala poza teren powiatu np. Gr6jca , to

okolicznoSci kt6re budzqw spoleczefstwie lEk i tym samym sprzeciw nowym rozwrqzaniom.

Z tych to powod6w negatywnie opiniuje siQ aktuahzacjE planu w czESci 3 rejonu

operacyjnego i obszarow dzialania od 13 do 15,


