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Opinia do Projektu Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie medycznych
czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności
ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika) medycznego (MZ 524)

I.

Opis sytuacji problemowej - zakres i cel projektu regulacyjnego

Niniejsza opinia dotyczy projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego
rozporządzenie w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych
innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika
medycznego, stanowiącego wykonanie upoważnienia ustawowego, zawartego w art. 11 ust.
11 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2016
r. poz. 1868 i 2020 oraz z 2017 r. poz. 60).
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie
medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności
ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego ma za zadanie poszerzyć
zakres świadczeń zdrowotnych, które będzie mógł wykonywać ratownik medyczny.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie medycznych
czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych inne niż medyczne czynności ratunkowe,
które mogą być udzielane przez ratownika medycznego nie upoważniało ratowników
medycznych do podania pacjentowi koncentratów czynników krzepnięcia krwi ani
desmopresyny nawet w sytuacjach czynnego krwawienia zagrażającemu życiu. Obecny
projekt rozporządzenia wprowadza zmiany w zakresie katalogu produktów leczniczych, które
będzie mógł podawać samodzielnie ratownik medyczny. Do zakresu kompetencji ratownika
medycznego zostanie dodana możliwość podania pacjentowi koncentratów czynników
krzepnięcia oraz desmopresyny w stanach zagrożenia życia. Mogą się one znajdować
zarówno w posiadaniu pacjenta bądź na wyposażeniu podmiotu w którym ratownik
medyczny wykonuje zawód, a mianowicie:
-w zespołach ratownictwa medycznego
-w podmiotach leczniczych i poza nimi
Wprowadzona zmiana ma doprowadzić do sytuacji, w której ratownicy medyczni oraz
pielęgniarki systemu będą mieli równorzędne uprawnienia w zakresie podawania
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desmopresyny i czynników krzepnięcia osobą w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
Dotychczas ratownicy medyczni zmuszeni byli do przekraczania nadanych im uprawnień w
imię dobra chorego. Nowy zapis w projekcie rozporządzenia pozwoli na postępowanie
zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi postępowania medycznego. Zapewnić ma to
bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów z wrodzonymi skazami krwotocznymi, u których
występuje podejrzenie czynnego krwawienia.
II.

Opis zastosowanych metod zbierania danych i informacji

Przy przygotowaniu ekspertyzy głównymi metodami pozyskania informacji i danych były:
1. Analiza desk research: artykułów w prasie specjalistycznej, ocen skutków regulacji,
stron internetowych administracji zdrowotnej RP, portali tematycznych,
2. Ankietyzacji organizacji pacjenckich (rezultaty zostały przedstawione poniżej),
3. Wywiadów bezpośrednich i telefonicznych z ekspertami ze strony Ministerstwa
Zdrowia i organizacji pacjenckich,
4. Spożytkowanie wiedzy i dorobku własnego.

III.

Zestawienie opinii organizacji pacjenckich

Konsultacje w sprawie opiniowanego projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia
zmieniającego rozporządzenie w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń
zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez
ratownika medycznego z dnia 24.03.2017 przeprowadzane były jako wywiady bezpośrednie
lub telefoniczne z przedstawicielami wybranych organizacji pacjenckich z całego kraju (ze
względu na ogólnokrajowy charakter regulacji). Konsultacje z przedstawicielami organizacji
pacjenckich prowadzone były w postaci zestawu pytań (otwartych i zamkniętych), do których
każdy z ankietowanych mógł się odnieść. Poniżej zaprezentowano wyniki procesu konsultacji
jakie zostały przeprowadzone:
A. Rezultat wywiadów bezpośrednich i telefonicznych z ekspertami z organizacji
pacjenckich
1) Czy Pan/Pani uważa, że obecny zakres zakres świadczeń zdrowotnych, które
może wykonywać ratownik medyczny jest wystarczający?
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Ilość

Procent udzielonych
odpowiedzi

Tak

3

30%

Nie

6

60%

Nie mam zdania

1

10%

2) Czy Pan/Pani uważa, że zmiana dotycząca zakresu świadczeń zdrowotnych
które może wykonywać ratownik medyczny zawarta w projekcie
rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie
medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż
medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika
medycznego z dnia 24.03.2017 jest zmianą właświą?
Warianty odpowiedzi

Ilość

Procent udzielonych
odpowiedzi

Tak, dodanie do zakresu świadczeń zdrowotnych
możliwości podania pacjentowi koncentratów
czynników krzepnięcia oraz desmopresyny w stanach
zagrożenia życia przez ratownika medycznego jest
zmianą niewątpliwie właściwą

9

90%

Nie, zmiana w postaci dodania do zakresu świadczeń
zdrowotnych możliwości podania pacjentowi
koncentratów
czynników
krzepnięcia
oraz
desmopresyny w stanach zagrożenia życia przez
ratownika medycznego nie jest zmianą potrzebną

0

0%

Nie mam zdania

1

10%

3) Czy Pan/Pani uważa, że niezbędne jest opracowanie specjalnych, jednolitych
w skali kraju procedur, które regulowałyby zagadnienie jak należy obchodzić
się z chorymi objętymi skazami krwotocznym – między innymi podczas
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sytuacji w której spotykamy sie z zaburzeniem lub utratą przytomności u
pacjenta?
Warianty odpowiedzi

Ilość

Procent udzielonych
odpowiedzi

Tak

8

80%

Nie

1

10%

Nie mam zdania

1

10%

4) Czy Pan/Pani zgadza się ze stwierdzeniem, że preparaty desmopresyny i
koncentraty czynników krzepnięcia powinny znajdować się na wyposażeniu
zespołów ratownictwa medycznego oraz, że konieczne jest szkolenie z zasad
przechowywania tych preparatów i dostosowanie warunków przechowywania
do warunków w ambulansie oraz zapewnienia możliwości konsultacji w czasie
rzeczywistym z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa bądź z
lekarzami z Oddziałów Hematologii w celu wyjaśnienia wszytskich wątpliwości
na birząco jest konieczne by właściwie i w bezpiecznych warunkach podać lek
choremu?

Warianty odpowiedzi

Ilość

Procent udzielonych
odpowiedzi

Tak

7

70%

Nie

2

20%

Nie mam zdania

1

10%

B. Pytania otwarte
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1. Czy Pan/Pani uważa, że projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia
zmieniającego rozporządzenie w sprawie medycznych czynności ratunkowych
i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które
mogą być udzielane przez ratownika medycznego z dnia 24.03.2017
pozytywnie wpłynie na standard życia chorych objętymi skazami
krwotocznymi i pozwoli im czuć sie bezpieczniej?
2. Czy Pan/Pani uważa, że warto byłoby wskazać odrębne źródła finansowania
na rzecz doposażenia zespołów ratownictwa medycznego oraz innych
instytucji, w których ratownik medyczny może udzielać samodzielnie
świadczeń w czynniki krzepnięcia krwi oraz desmopresyne?
3. Jak Pana/Pani ocenia pracę, którą wykonuje ratownik medyczny w Polsce? Czy
warto ich szkolić oraz w nich inwestować by zapewnić prawidłowe
funkcjonowanie Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz całego systemu
zdrowotnego w naszym kraju?
4. Czy uważa Pan/Pani, że skazy krwotoczne takie jak: hemofilia, choroba von
Willebranda, rzadkie niedobory czynników krzepnięcia, zaburzenia funkcji
płytek krwi stanowią istotny problem dla chorych i znacznie obniżają standard
życia?
5. Jak ogólnie Pan/Pani ocenia projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia
zmieniającego rozporządzenie w sprawie medycznych czynności ratunkowych
i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które
mogą być udzielane przez ratownika medycznego z dnia 24.03.2017? Czy
chciał/a by Pan/Pani w jakis sposób go skomentować, wprowadzić jakieś
zmiany?
IV.

Stanowisko eksperckie

Ratownik medyczny to osoba, od której zależy życie poszkodowanych w wypadkach. Jest
osobą wykonującą zawód medyczny, uprawnioną do udzielania świadczeń zdrowotnych – w
szczególności w sytuacji bezpośredniego, nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia. Jako
zawód ratownicy medyczni stanowią bardzo istotną część Państwowego Ratownictwa
Medycznego, który jest systemem mającym na celu zapewnienie pomocy każdej osobie w
stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. Zakres cynności ratownika medycznego jest w
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zasadzie sprowadzony do typowo ratunkowych działań, tak jak wskazuje na to nazwa tego
zawodu. Jego podstawowym obowiązkiem jest udzelanie pierwszej pomocy o charakterze
ratownicznym takich jak między innymi:







zabezpieczanie osób znajdujących się w miejscu zdarzenia oraz podejmowaniu
działań zapobiegajcych zwiększeniu liczby ofiar
dokonywanie oceny stanu zdrowia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i
podejmowaniu medycznych czynności ratunkowych
transportowanie osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego
komunikowanie się z osobą w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i udzielaniu jej
wsparcia psychicznego w sytuacji powodującej stan nagłego zagrożenia zdrowotnego
organizowanie ewakuacji z miejsc zagrożenia
organizowaniu i prowadzeniu zajęć z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej
pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych

Ratownik medyczny podczas udzielania pomocy korzysta z ochrony prawnej przysługującej
funkcjonariuszowi publicznemu – sam jednak nim nie jest.
Obecnie około 2/3 zespołów ratownictwa medycznego w Polsce stanowią zespoły bez
lekarza w składzie. Niezbędne jest więc rozszerzenie zakresu uprawnień ratowników
medycznych by umożliwić im skuteczne udzielanie pomocy, a poszkodowanym zapewnić
kompleksowe świadczenia ratownicze na miejscu zdarzenia. 1
Aby zostać ratownikiem medycznym w Polsce należy ukończyć trzyletnie studia licencjackie
na kierunku ratownictwo medyczne a następnie odbyć obowiązkowy półroczny staż w
podmiotach uprawnionych do jego prowadzenia. Możliwe jest też póżniejsze kształcenie
podyplomowe podczas kursu specjalistycznego bądz kwalifikacyjnego.
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie
medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności
ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego z dnia 24.03.2017 ma
wpowadzić nowe świadczenia zdrowotne jakie będzie mógł wykonywać ratownik medyczny.
Zmiana upoważniać ma ratownika medycznego do możliwości podania choremu w stanach
zagrożenia zdrowia lub życia koncentratów czynników krzepnięcia oraz desmopresyny
będących w posiadaniu pacjenta lub pozostających na wyposażeniu podmiotu w którym
ratownik medyczny sprawuje zawód. Obecny brak tego zapisu powodował sytuacje w której
1 Dane ze strony Ministerstwa Zdrowia: http://www.mz.gov.pl
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ratownicy medyczni niejednokrotnie musieli wychodzić poza zakres swoich uprawnień i
podać wyżej wymienione preparaty w imię dobra osoby chorej bądź musieli odmówić
podania leku.
Przedmiotowe rowiązanie w sprawie rozszerzenia zakresu kompetencji ratownika
medycznego poprzez dodanie możliwości podania choremu w stanach zagrożenia zdrowia
lub życia koncentratów czynników krzepnięcia oraz desmopresyny było niejednokrotnie
postulowane między innymi przez Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię. Prezes
stowarzyszenia Bogdan Gajewski od dłuższego czasu był jednym z głównych promotorów
wprowadzenia w życie tej regulacji, a jego stanowisko w tej sprawie wielokrotnie było
przedstawiane między innymi podczas spotkań grupy eksperckiej „Dialog dla Zdrowia“ w
Ministerstwie Zdrowia na przestrzeni lat 2014-2017 2.
Poprawienie bezpieczeństwa osób cierpiących na skazy krwotoczne już na etapie świadczeń
pozaszpitalnych jest należytym uzasadnieniem konieczności dodania tego zapisu do
rozporządzenia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych
innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika
medycznego. Warto by było również bliżej przyjżeć się czym są skazy krwotoczne by
zobrazować jak istotna jest pomoc chorym borykającym się z tymi dolegliwościami. 3
Skazy krwotoczne są zaliczane do zaburzeń krzepnięcia krwi i mogą mieć one charakter
wrodzonny bądz nabyty. Dziedziczne skazy krwotoczne to choroby genetyczne, które
towrzyszą chorym przez całe życie. Przykładami tych chorób które należy wyróznić są:





hemofilia A i B
choroba von Willebranda
rzadkie niedobory czynników krzepnięcia
zaburzenia funkcji płytek krwi

Najczęściej objawy towarzyszą chorym juz od urodzenia, jednak znane i popularne są
przypadki kiedy do przedłużających się krwawień dochodzi dopiero podczas wypadku,
zabiegu chirurgicznego, pordoru. Statystyki mówią że 1 na 100 Polaków posiada mutację
genetyczną powodującą zaburzenia krwi, a u 10% osób z tej grupy objawy są na tyle
poważne, że wymagają oni specjalistycznej opieki medycznej. Objawy zaburzeń mogą różnić
się w zależności od konkretnej choroby, lecz można wyrównić chociażby takie jak:
krwawienie do stawów, krwawienie do tkanek miękich i twadrych, łatwe sinaiczenie, częste i
przewlekłe krwawienie z nosa, przedłużone krwawienie po zabiegu, porodzie lub urazie.
2 http://dialogdlazdrowia.eu
3 Dane ze strony Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Hemofilie: http://www.hemofilia.org.pl
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W tym miejscu warto bliżej opisać 2 choroby, a mianowicie hemofilię oraz chorobę von
Willebranda, z którymi to spotyka się największa ilość osób zmagająca sie ze skazami
krwotocznymi:
Hemofilia jest chorobą dziedziczną, jednak w 1 na 3 przypadków nie ma ona historii
rodzinnej, a jej przyczyną jest nowa mutacja genetyczna. Może ona spotkać każdego. W
polsce na hemofilie choruje około 3 000 osób. Jest ona zatem chorobą rzadką 4. Wyróżniamy
dwa typy hemofilii:




hemofilia A: chorzy mający niski poziom bądź obniżoną aktywność białka
odpowiedzialnego za krzepnięcie, zawartego w krwi czynnika VIII. Jest to częściej
występująca odmiana tej choroby.
hemofilia B: chorzy mający niski poziom bądź obniżoną aktywność białka
odpowiedzialnego za krzepnięcie, zawartego w krwi czynnika IX

Chorzy na hemofilię nie krwawią szybciej lub bardziej obficie niż inne osoby, ale mogą
krwawić dłużej. O ile krwawienia zewnętrzne zazwyczaj nie są poważne, o tyle krwawienia
wewnętrzne do stawów oraz mięśni są bardzo niebezpieczne i stanowią prawdziwy problem
dla zdrowia chorego. Nieleczone krwawienia wewnętrzne są baardzo bolesne i mogą
prowadzić do kalectwa.
W obecnych czasach leczenie osób chorych na hemofilię jest bardzo dobrze rozwinięte.
Koncentraty czynników krzepnięcia działają bardzo skutecznie lecz niestety nie są w stanie
wyleczyć hemofili. Stosuje się je za pomocą zastrzyku – czynnik krzepnięcia jest w ten sposób
wprowadzany do krwi. Krwawienie zatrzymuje się, gdy do miejsca dojdzie odpowiednia ilość
czynnika. Szybkie zastosowanie leczenia znacznie zmniejsza bół i zapobiega zmianom
stawowym, uszkodzeniem mięśni i organów wewnętrznych. Leczenie warto stosować nawet
profilaktycznie w sytuacji kiedy nie jesteśmy pewni prawdopodobieństwa wystapienia
krwotoku. Nie należy czekać do momentu, w którym staw będzie spuchnięty i bolesny.
Niestety w dalszym ciągu nie ma możliwości wyleczenia całkowicie hemofilii, ale dzięki
profilatyce i reguralnemu leczeniu chorzy mogą prowadzić normalne życie.
Choroba von Willebranda jest skazą krwotoczną oraz najczęstszym dziedzicznym
zaburzeniem krzepnięcia. U chorych zmagających się z tą dolegliwością zaburzone jest
działanie jednego z białek odpowiedzialnego za krzepnięcie krwi i mają oni deficyt tego
białka, bądź nie działa ono prawidłowo. Krew krzepnie wolniej a krwawienie może trwać
4 Za chorobę rzadka uważa się schorzenie, które jeśli dotyka nie więcej niż 5 na 10.000 osób.
http://www.mz.gov.pl/leczenie/choroby-rzadkie/
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dłużej niż u osób zdrowych. Choroba von Willebranda ma na ogół łagodniejszy przebieg niż
inne skazy krwotoczne, a wielu chorych na tę chorobę może o tym nie wiedzieć ponieważ
objawy są bardzo łagodne. Problemem mogą być wszelkiego rodzaju urazy, zabiegi
chirurgiczne oraz poród – wtedy rzeczywiście dochodzi do niedogodności, a ewentualny
krwotok może nawet zagrozić życiu. Z prawdziwym problemem życia z chorobą von
Willebranda spotykają sie kobiety, których funkcjonowanie związana z posiadaniem tej
choroby może być znacznie utrudnione. Ciężkie, obfite krwawienia miesiączkowe,
niereguralny i bolesny okres oraz poważne krwotoki po porodzie to powody do prawdziwych
zmartwień. Można tego jednak uniknąć jeżeli osoba chora jest właściwie zdiagnozowana i
leczona. Objawy tej choroby pojawiają się średnio u 40 000 polaków obu płci.
Leczenie chodoby von Willebranda odbywa się za pomocą leku syntetycznego zwanego
desmopresyną, czyli koncentratem czynnika von Willebranda, który odpowiedzialny jest za
prawidlowe krzepnięcie krwi. Kiedy to rozwiązanie nie pomaga, lub stosowanie
desmopresyny nie jest zalecane stosuje się koncentraty krzepnięcia krwi. Sposób leczenia
oczywiście należy omówić z lekarzem, który przedstawi wszelkie korzyści oraz skutki uboczne
poszczególnych leków.
Na podstawie głębszej analizy nie sposób zaprzeczyć, że szybkie podanie koncentratów
krzepnięcia krwi oraz desmopresyny w stanach zagrażających zdrowiu lub życiu chorego
zmagającego sie ze skazami krwotoczymi przez ratownika medycznego powinno być
realizowane w warunkach pozaszpitalnych. Odkładanie tej czynności w czasie może wiązać
sie z pogorszeniem stanu pacjenta, a to jego dobro i zdrowie powinno być brane pod uwagę
na pierwszym miejscu. By cały proces przebiagał sprawnie oraz bezpiecznie niezbędne jest
również opracowanie specjalnych procedur, które to regulował by to jak należy obchodzić się
z chorymi objętymi skazami krwotocznymi. Powinny być one jednolite w skali kraju, w
szczególności należało by zająć się sytuacją kiedy spotykamy sie z zaburzeniem lub utratą
przytomności u pacjenta. Nie może wskazać on wtedy ratownikowi należnej dawki leku, tryb
wskazań do jego podania, określenia przeciwskazań, opisania procedury do jego podawania
w takich sytuacjach powinien zostać opracowany w postaci jednolitej. Podanie leku zgodnie z
procedurą powinno zostać omówione i wdrożone w przypadku każdego ratownika
medycznego. Koniecznym też wydaje się nauczanie o sposobach stosowania tych leków w
procesie kształcenia. Zmiana ta narzuca również konieczność doposażenia zespołów
ratownictwa medycznego oraz innych instytucji, w których ratownik medyczny może
udzielać samodzielnie świadczeń w czynniki krzepnięcia oraz desmopresyne. Są one bardzo
kosztownymi i trudno dostępnymi środkami leczniczymi. Warto by w tym miejscu wskazać
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więc na potrzebe odrębnego źródła finansowania tej procedury. Obecnie w zasadzie jedyne
znane przypadki kontaktu ratownika medycznego z koncentratami czynników krzepnięcia i
desmopresyny, to dostarczone przez pacjenta lub jego rodzinę. By preparaty desmopresyny i
koncentraty czynników krzepnięcia znajdowały się na wyposażeniu zespołów ratownictwa
medycznego, konieczne jest także szkolenie z zasad przechowywania tych preparatów. W
przypadku opracowania procedury jednolitej w skali kraju, możliwe jest wyposażenie
zespołów ratownictwa medycznego w podstawową dawkę leku, pod warunkiem
dostosowania warunków przechowywania do warunków w ambulansie oraz zapewnienia
możliwości konsultacji w czasie rzeczywistym z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa bądź z lekarzami z Oddziałów Hematologii, by w razie potrzeby móc na
bierząco wyjaśnić wszelkie wątpliwości. Jednocześnie konieczne wydaje się doposażenie
zespołów ratownictwa medycznego i szpitalnych oddziałów ratunkowych w odpowiednie
środki stosowane miejscowo na trudne, intensywnie krwawiące rany na przykład w postaci
proszków do miejscowego tamowania krwotoków.
Konsultacje przeprowadzone w sprawie opiniowanego projektu rozporządzenia Ministra
Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie medycznych czynności ratunkowych i
świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być
udzielane przez ratownika medycznego z dnia 24.03.2017, przeprowadzane były jako
wywiady bezpośrednie lub telefoniczne z przedstawicielami wybranych organizacji
pacjenckich z całego kraju. Ich wyniki obrazują nam odczucia osób trzecich na omawiany
projekt rozporządzenia – ukazują jak znaczącą kwestią jest upoważnienie ratownika
medycznego do możliwości podania choremu w stanach zagrożenia zdrowia lub życia
koncentratów czynników krzepnięcia oraz desmopresyny. Ponad połowa, bo aż 60%
respondentów odpowiedziało, że zakres świadczeń zdrowotnych, które może wykonywać
ratownik medyczny nie jest wystarczający – niewątpliwie wpływ na to miał brak zapisu o
możliwości podania przez nich koncentratów czynników krzepnięcia oraz desmopresyny.
90% pytanych uważa, że zmiana jaką wporwadza projekt roporządzenia jest zmianą
niewątpliwie właściwą, co cieszy i jedynie obrazuje z jak istotną kwestią mamy doczynienia.
80% osób biorących udział w badaniu jest za wprowadzeniem procedur, które regulowały by
to jak należy obchodzić sie z chorymi objętymi skazami krwotocznymi, a 70% uważa że
niezbędne jest przeprowadzenie szkoleń w zakresie przechowywania koncentratów
krzepnięcia krwi oraz desmopresyny by mogły one znajdować sie na wyposażeniu zespołów
ratownictwa a mozliwość konsultacji z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i
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Krwiolecznictwa bądź z lekarzami z Oddziałów Hematologii w czasie rzeczywistym jest
sprawą konieczną by właściwie i w bezpiecznych warunkach podać choremu lek.
Podsumowując projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w
sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne
czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego z dnia
24.03.2017 można stwierdzić, że zmierza on w dobrym kierunku, lecz niektóre kwestie w
dalszym ciągu wymagają uregulowania. Projekt bez wątpienia dodaje do zakresu
kompetencji ratownika medycznego bardzo istotną funkcję jaką jest możliwość podania
choremu w stanach zagrożenia zdrowia lub życia koncentratów czynników krzepnięcia oraz
desmopresyny. Należy jednak doprecyzować kwestie procedur postepowania z chorymi
dtkniętymi skazami krwotocznymi, które byłyby jednolite w skali kraju. Zawarte w nich
schematy powinny dotyczyć zarówno procedur postępowania z samym chorym, jak i tych,
które regulowały by sposób obchodzenia się z samymi preparatami, takimi jak koncentraty
krzepnięcia krwi i desmopresyna.
Uregulowania wymaga też kwestia źródła finansowania na rzecz doposażenia zespołów
ratownictwa medycznego oraz innych instytucji, w których ratownik medyczny może
udzielać samodzielnie świadczeń.
Niemniej jednak Projekt Rozporządzenia z dnia 24.03.2017 ma odbiór jak najbardziej
pozytywny. Należy zaznaczyć, że był on od dawna oczekiwany przez lekarzy, ratowników
medycznych a przede wszystkim przez środowisko pacjentów dotkniętych hemofilią.
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