
Rezolucja  (projekt)

Rady Miasta Mszana Dolna

Rada  Miasta  Mszana  Dolna  z  niepokojem  przyjmuje  informacje  o  planowanych 
zmianach standardów funkcjonowania pogotowia ratunkowego na terenie miasta Mszana 
Dolna - z informacji przekazanych przez Dyrektora limanowskiego szpitala wynika, że od 1 
kwietnia karetka typu "S" (specjalistyczna) na mocy decyzji wojewody małopolskiego utraci 
ten status i od tego dnia miejsce lekarza w zespole ratowniczym zajmie ratownik medyczny.  
Zespół karetki specjalistycznej to lekarz i dwóch ratowników, zaś karetki typu podstawowego 
to trzech ratowników bez lekarza.

 „Mszańska”  karetka   ma  utracić  status  „specjalistycznej”,  gdyż  system 
funkcjonowania karetek na terenie województwa małopolskiego zakłada tylko jedną karetkę 
typu "S" (specjalistyczną z lekarzem) na terenie każdego powiatu. Także z końcem I kwartału 
2014 r. upływa termin umowy na zespoły specjalistyczne na limanowszczyźnie.

           Rada Miasta Mszana Dolna ocenia negatywnie te plany i zwraca się z apelem o zmianę 
decyzji  -   zespół  mszańskiej  karetki  ma  pod  swoją  opieką  bardzo  rozległy  teren 
zamieszkiwany przez kilkadziesiąt  tysięcy ludzi  (gminy Mszana Dolna,  Niedźwiedź,  miasto 
Mszana Dolna). Karetka typu "S" przez lata funkcjonowania w naszym mieście i doskonale się 
sprawdziła -  stacjonuje w centrum miasta,  zaś  jej  załoga ma do dyspozycji  bardzo dobre 
warunki.  Mieszkańcy naszych  gmin mieszkają  ponad 30 km od Limanowej,  zaś  najdalsze 
miejscowości dzieli od Limanowej nawet 50 km. Trudno zatem dziś wyobrazić sobie czas w 
jakim dotrze z limanowskiej stacji wezwana przez nas karetka z lekarzem. Co się stanie, gdy 
w  tym  samych  czasie  zadysponowany  zostanie  wyjazd  jedynej  karetki  typy  "S"  np.  do 
Łukowicy, a na ratunek będzie też oczekiwał pacjent w Porębie Górnej, Mszanie Dolnej czy 
Lubomierzu?

           Nie ma nic bardziej cennego od ludzkiego życia! Dlatego apelujemy do osób i instytucji  
decyzyjnych o zaniechanie działań, które mają za celu zmianę działania dobrego systemu na 
rzecz systemu niesprawdzonego i  w naszej ocenie złego,  którego celem jest ograniczenie 
wydatków za cenę naszego bezpieczeństwa. 


