
ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH W DZIALE RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 

W Dziale Ratownictwa Medycznego w oparciu o zatrudnioną kadrę medyczną, posiadany sprzęt i 
aparaturę medyczną oraz dostępne konsultacje i badania, udziela się świadczeń zdrowotnych 
zgodnych z aktualną wiedzą i obowiązującymi standardami medycznymi. Dział Ratownictwa 
Medycznego pracuje w trybie ciągłym w oparciu o cztery wyjazdowe zespoły ratownictwa medycznego 
( w tym dwa typu „S” i dwa typu „P”) zapewniając świadczenia związane z ratowaniem życia oraz 
udzieleniem doraźnej pomocy w stanach nagłych pogorszenia zdrowia. 

Świadczenia zdrowotne w Dziale Ratownictwa Medycznego obejmują przede wszystkim czynności w 
zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób w stanach zagrożenia życia tj.: udziela 
świadczeń w razie stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego - stanu polegającego na nagłym lub 
przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim 
następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu bądź uszkodzenie ciała lub utrata 
życia, wymagającego podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia czyli 
w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia powodującego 
zagrożenie życia.  
Drugim rodzajem usług w Dziale Ratownictwa Medycznego są świadczenia w zakresie transportu 
sanitarnego poprzez realizowanie przewozów środkami transportu sanitarnego, gdy uzasadnia to stan 
zdrowia pacjenta, na zlecenie podmiotów wykonujących działalność leczniczą, innych osób fizycznych 
i prawnych oraz na zlecenie innych podmiotów gospodarczych, instytucji oraz organizacji społecznych. 
Trzecim rodzajem usług w Dziale Ratownictwa Medycznego są świadczenia związane z 
zabezpieczeniem medycznym imprez masowych. 

 
W Dziale Ratownictwa Medycznego w ramach zespołów ratownictwa typu „S” podczas realizacji 
świadczeń zdrowotnych zapewniona jest całodobowa opieka lekarzy i ratowników we wszystkie dni 
tygodnia, a w ramach zespołów typu „P” podczas realizacji świadczeń zdrowotnych zapewniona jest 
całodobowa ratowników we wszystkie dni tygodnia. 

W przypadku transportu w zależności od  stanu przewożonego pacjenta określonego na  zleceniu 
transportu w ambulansie podczas realizacji świadczenia zapewniona jest opieka lekarska i/lub 
wyspecjalizowanej kadry ratowników. 

W przypadku zabezpieczeniem medycznym imprez masowych w zależności od  uzgodnionego stanu 
określonego w umowie na zabezpieczenie imprezy masowej w ambulansie podczas realizacji 
świadczenia zapewniona jest opieka lekarska i/lub wyspecjalizowanej kadry ratowników. 

W ramach realizacji świadczeń uwzględnionych w umowach kontraktowych z Narodowym Funduszem 
zdrowia zakresy świadczeń, grupy świadczeń oraz świadczenia szczegółowo są określone w 
aktualnym obowiązującym katalogu stanowiącym załącznik do Zarządzenia Prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia oraz w wytycznych publikowanych w formie aktów prawnych Ministerstwa Zdrowia. 


