
Stanowisko 

Rady Powiatu Rawskiego 

z dnia 14 kwietnia 2016 roku 

            

 

Na podstawie § 9 ust. 2 Organizacji wewnętrznej i trybu pracy Rady 

stanowiącego załącznik do Statutu Powiatu Rawskiego, Rada Powiatu, mając na 

uwadze zapewnienie mieszkańcom powiatu jak najszybszego i nieograniczonego 

dostępu do specjalistycznej opieki zdrowotnej ratującej zdrowie i życie ludzkie  

w stanach jego nagłego zagrożenia, przyjmuje następujące stanowisko: 

       Rada Powiatu Rawskiego wyraża stanowczy protest wobec wykreślenia przez   

Wicewojewodę Łódzkiego, Pana Karola Młynarczyka, Szpitala Św. Ducha w Rawie 

Mazowieckiej z listy szpitali, w których istnieje konieczność utworzenia szpitalnego 

oddziału ratunkowego. Szpitalny oddział ratunkowy miał być finansowany w trybie 

pozakonkursowym w ramach IX Osi Priorytetowej „Wzmocnienie strategicznej 

infrastruktury ochrony zdrowia” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

na lata 2014-2020.  

     Władze Powiatu Rawskiego, dbając o zapewnienie jego mieszkańcom jak 

najszybszego i nieograniczonego dostępu do specjalistycznej opieki zdrowotnej 

ratującej zdrowie i życie ludzkie w stanach jego nagłego zagrożenia, podjęły działania 

zmierzające do utworzenia SOR w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej. 

Efektem tych działań było wpisanie  na listę planowanych do utworzenia szpitalnych 

oddziałów ratunkowych w Planie Działania Systemu Państwowe Ratownictwo 

Medyczne dla Województwa Łódzkiego SOR w Szpitalu Św. Ducha w Rawie 

Mazowieckiej już w roku 2009. Plan ten, zaktualizowany przez Wojewodę Łódzkiego 

i zatwierdzony w  Ministerstwie Zdrowia po raz ostatni w dniu  11 sierpnia 2015 roku 

przewidywał nadal utworzenie SOR w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej.   

     Zgodnie z  informacjami uzyskanymi w roku bieżącym z Ministerstwa Zdrowia, 

utworzenie SOR w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej (obecnie Szpital Św. 

Ducha AMG sp. z o.o. w Rykach Oddział w Rawie Mazowieckiej) było już 

przesądzone.  Potwierdza to również  pismo Wicewojewody Łódzkiego, Pana Karola 
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Młynarczyka, z dnia 1 kwietnia 2016 roku do Zastępcy Dyrektora Departamentu 

Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia, skierowane do wiadomości Starosty 

Rawskiego, informujące o skreśleniu Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej  

w zamian za wpisanie w to miejsce  SPZOZ Uniwersyteckiego  Szpitala Klinicznego 

Nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi. 

      Informacja ta, przekazana w piśmie Pana Wicewojewody, oznacza zniweczenie 

wieloletnich starań Powiatu. Traktujemy ją jako arbitralne rozstrzygnięcie prowadzące  

do zmiany dotychczasowych ustaleń, bez dania jakiejkolwiek szansy na 

przedstawienie naszych racji i argumentów. Rozstrzygnięcie to prowadzi do 

utworzenia kolejnej specjalistycznej jednostki organizacyjnej systemu PRM w stolicy 

województwa. Zgodnie z informacją przedstawioną w w/w piśmie  wszystkie nowe 

SOR mają powstać w Łodzi, pozbawiając tym samym szansy na równy dostęp  

do specjalistycznych świadczeń opieki zdrowotnej mieszkańców poza terenem 

aglomeracji łódzkiej. Jest to wbrew celom cytowanej wcześniej IX Osi Priorytetowej  

POI i Ś na lata 2014-2020, cyt.: 

„Zgodnie z przyjętym zakresem wsparcia, interwencja programu będzie 

ukierunkowana na rozwój strategicznych elementów infrastruktury ochrony zdrowia 

 o znaczeniu krajowym (ratownictwa medycznego oraz ponadregionalnych 

wysokospecjalistycznych ośrodków medycznych), które będą tworzyć warunki dla 

zwiększenia dostępu do niej wszystkim mieszkańcom, przyczyniając się tym samym  

do zakładanego zmniejszenia nierówności w zakresie stanu zdrowia.  

W ramach infrastruktury ratownictwa medycznego, szczególnie istotne jest 

zachowanie zasady tzw. „złotej godziny”, (nie przekraczania 60 minut pomiędzy 

zdarzeniem a rozpoczęciem specjalistycznego leczenia szpitalnego). Konieczne jest 

wypełnienie „białych plam” w zakresie dostępu do infrastruktury systemu 

Państwowego Ratownictwa Medycznego w sposób adekwatny do zagrożeń 

charakteryzujących różne obszary kraju oraz zapewniający niezbędną opiekę 

medyczną na porównywalnym poziomie, niezależnie od miejsca pobytu. W tym celu 

niezbędne są inwestycje w zakresie poprawy wyposażenia i funkcjonowania 

szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) (…)”. 
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      Budowa SOR w Rawie Mazowieckiej zapewniłaby realizację wyżej 

wspomnianego celu, ponieważ w sposób znaczący skróciłaby czas konieczny do 

udzielenia specjalistycznej pomocy medycznej osobom tego wymagającym,  

jak również wyeliminowałaby „białą plamę” w zakresie dostępu do infrastruktury 

systemu PRM. 

     Należy jednocześnie podkreślić, iż  posiadając wiedzę o realnych szansach na 

utworzenie SOR w Rawie Mazowieckiej, a także uwzględniając przekazywane 

wielokrotnie ze strony Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi zalecenia 

dotyczące obowiązków w zakresie właściwego przygotowania się do jego realizacji, 

opracowano już dokumentację techniczną budowy SOR. Złożono i kilkukrotnie 

aktualizowano fiszkę projektową zadania. Powiat Rawski był i w chwili obecnej nadal 

jest całkowicie przygotowany do jego realizacji. 

       Rada Powiatu Rawskiego oczekuje utrzymania w planie utworzenia nowych 

szpitalnych oddziałów ratunkowych na terenie województwa łódzkiego, SOR  

w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej.  

      Zobowiązuje się Starostę Rawskiego do przesłania niniejszego Stanowiska Rady 

do Ministra Zdrowia, Wojewody Łódzkiego, parlamentarzystów i samorządów  

z terenu powiatu rawskiego.  

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady  

 Powiatu   Rawskiego 

 

    Maria Charążka 

 

    

 

    


