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Rząd chce. aby od 2Ol8 roku
państwow}m systemle ratownictuła medycznego jeźW

dziĘ wyĘtznie zespoly publiczrrych szpitali. Na Opolszczyrźnie to oznacza pożeg.

nanie

z

firmą Falck Medycyna.

Rządowy proj ekt nowelizacji
ustawy o ratovrrnictwie medycznym jest już w Sejmie.
Zmiany mają wejśćw życie
od 2o1B roku, ale w szczegól-

nyó

wypadkach olces przejściowy potrwa do zozo roku.
Generalrrie w nowelizacji óodzi o wyeliminowanie prywat-

nyó

flrm medycznyó z krajoWego systemu rato\Mnictwa

medycznego. W całej Polsce
na 1534 zespoĘ ratorłmictwa
prywatne firmy obsługują r3s.
Ministerstwo zdrowia przewiduje, że w tyó miejscach doj-

dzie do otvvolzeniastarego systemu, obsfu giwanego kiedyś

nową karetkę pogotowia z do-

datkowym wlposażeńem

za 35o tys. zł, 2oo tysięcy przekazał ZoZ w Nysie, r5o tysięry
dołozyło starostwo. Wicewoje-

woda:

- Te zmiany

rają duże

możliwościdla

tywami.
Nyski ZOZ już teraz obsługuje pohrdniowy rejon nysko prudnicki. Jeździ tu w sumie 9
zespołów, z czego 3 w powiecie
prudnickim obsfuguje
Prudnickie Centnrm Medycalą

spółka należąca do powiatu
prudnickiego. Na 6 karetek
w Nysie częśćz nió ma już ponad 3oo tys. krnprzebiegu.

- Chcemy wymienić kolejne
pięć karetek, choć nie w takim
systemie finansowarria - zapo-

Chcemy, żeby po
Polsce jeździłyzespoły

ratownicze
publicznej sfuźby
medycznei

większość jest obsfugiwana

violetta porow§ka

systemowe zderydowana

przez jednostki publicme, szpi-

tale w Nysie, Głubczycach,

takió

szpitali jak nyski, To bardzo dobra jednostka, z bardzo dob4rm
zespołem, sprzętem i perspek-

powiatowe.
Na Opolszczyznie na 43 karetki

przez szpitale

otwie-

Strzelcach Ęolskidr czy Opolskie Centrum Ratovmictwa Me-

wiada Norbert l(rajczy, dyrektor SP ZOZ w Nysie. - Kolejne

Fałck Medycylla wygrała przetargi i obsfuguje trzy nasze re-

sta obiecał pomoc. Nasz sprzęt
robi rocznie dziesiątki tysięcy
kilometrów i trzeba go wymie-

dycznego. Plywatna firma

jony (brzesko - namysłowski,
kędzierzyńsko - kozielski oraz
lduczborsko - oleski), gdziejeździ wsumie 16 zespołów S i P.
Po zmianach pravmych wojewoda będzie musiał zorganizować tam nowe przetargi na te

usŁugi, ograniczonó tylko
do j ednostek

publicznyó.

Chcemy, abypo Polsce jeździły zespoły ratownicze publicarcj sfużby medyczrrej - mówiła w piątek wicewojewoda
Violetta Porowska. Pani wojewoda była gościem małej uroczystościw Nysie. Szpitalw Ny-

ócemy wziąć w leasĘ. Staro-

nić na nowszy i lepszy. Tym

że jest szansą abyśmy
przystąpili do konkursu na obsługę irrrryó powiatów Mamy
potencjał, aby to robiĆ. Będziemy chcieli zagospodarować teren wpobliżu - Grodków,

bardziej,

być może też trodre dalej.

Dyrektor Norbert lGajczy

zapowiedział, że jedną z wycofanyctr ze szpitala starydl karetek przekaże na celq dydak-

tyczne nyskiej Pństwowej
Wyższej Szkole Zzawodowej,

która kształci ratołrmików me-

sie przekazywał do użytku dycznyó.@O

Wcewojewoda Violetta Porowska, dyrektor opolskiego
oddziafu NFZ Robert Bryk i starosta Czesław Biłobran.

