
KOMUNIKAT DOTYCZ ĄCY DYSPONENTÓW ZESPOŁÓW RATOWNICTWA 
MEDYCZNEGO  

W  związku ze stale  powtarzającymi się błędami w raportach statystycznych dysponentów  
 zespołów ratownictwa medycznego w zakresie informacji dotyczących  czasu przekazania 
pacjenta/zakończenia medycznych czynności  ratunkowych, które w pewnych 
okolicznościach skutkowały zakwestionowaniem świadczeń udzielanych przez 
świadczeniodawców  realizujących umowy w rodzaju leczenie szpitalne, Centrala NFZ 
podjęła działania zmierzające do wprowadzenia następujących walidacji:  

 
1. sprawdzenie czy określona przez świadczeniodawcę data początku okresu udzielania 
świadczenia jest zgodna ze wskazaną w raporcie datą powiadomienia o zdarzeniu;  

2. sprawdzenie czy określona przez świadczeniodawcę data zakończenia okresu udzielania 
świadczenia jest zgodna ze wskazaną w raporcie datą przekazania pacjenta lub datą 
zakończenia czynności (w zależności od tego, która z tych informacji została przekazana); 

3. sprawdzenie czy w przypadku zakończenia medycznych czynności ratunkowych w trybie 1 
lub 3 (tj. przekazaniem pacjenta do SOR/IP lub jednostki organizacyjnej szpitala 
wyspecjalizowanej w udzielaniu świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego) 
przekazano informację o dacie i czasie przekazania pacjenta (atrybut ratownictwo@oddzial-
ratunkowy-przek) i nie przekazano informacji o dacie i czasie innego zakończenia czynności 
(atrybut ratownictwo@zakonczenie-czynnosci); 

4. sprawdzenie czy w przypadku zakończenia medycznych czynności ratunkowy w trybie 
innym niż 1 lub 3 przekazano informację o dacie i czasie innego zakończenia medycznych  
ratunkowych (atrybut ratownictwo@zakonczenie-czynnosci) i nie przekazano informacji  
o dacie i czasie przekazania pacjenta do SOR/IP lub jednostki organizacyjnej szpitala 
wyspecjalizowanej w udzielaniu świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 
(atrybut ratownicto@zakonczenie-czynnosci).  

Z treści załącznika nr 8 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r.  
w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, 
szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom  
zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 23, 
poz. 801 z późn. zm.) wynika, iż w raporcie statystycznym dotyczącym świadczeń opieki 
zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne określane są m.in.:  

� data i czas przekazania opieki nad pacjentem szpitalnemu oddziałowi ratunkowemu 
lub jednostce organizacyjnej szpitala wyspecjalizowanej w zakresie udzielania 
świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego (atrybut  
ratownictwo@oddzial-ratunkowy-przek) LUB 

� data i czas zakończenia medycznych czynności ratunkowych przez zespół ratownictwa 
medycznego, innego niż przekazanie pacjenta szpitalnemu oddziałowi ratunkowemu 
lub jednostce organizacyjnej szpitala (atrybut ratownictwo@zakonczenie-czynnosci). 



Zatem: ważne jest, aby nie mylić czasu zakończenia medycznych czynności ratunkowych 
przekazywanego w atrybucie ratownictwo@zakonczenie-czynnosci z czasem powrotu  
do miejsca wyczekiwania lub wykonania innej czynności, niezwiązanej bezpośrednio  
z zakończeniem kontaktu zespołu z pacjentem. 

 
Najczęściej dochodzi do utożsamiania - prawidłowego atrybutu ratownictwo@oddzial- 
ratunkowy-przek z parametrem oznaczonym powyżej literą A; z nieprawidłowym atrybutem 
ratownictwo@zakonczenie-czynnosci z parametrem oznaczonym literą B.  

Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż sprawozdawany w raporcie statystycznym czas 
przekazania pacjenta LUB czas zakończenia czynności powinien być zawsze tożsamy  
z czasem wskazanym w parametrze oznaczonym powyżej literą A. Pewien wyjątek od tej  
reguły stanowią przypadki, w których: 

� pacjent pozostał w miejscu zdarzenia z decyzji zespołu  
ratownictwa medycznego - karta zlecenia wyjazdu nie jest do końca  
przystosowana do takich przypadków, ponieważ nie jest jasne gdzie powinien być 
wpisywany czas pozostawienia pacjenta w miejscu zdarzenia - w ocenie NFZ czas ten 
powinien być wpisywany w parametrze oznaczonym powyżej literą A  
z ewentualną adnotacją i wówczas zgodnie z tym parametrem sprawozdawany  
w raporcie statystycznym; 

� pacjent nie wyraził zgody na udzielenie pomocy, wówczas sprawozdawane dane  
dot. daty i czasu zakończenia czynności powinny być zgodne z datą i czasem 
wskazanym w elemencie "Oświadczenie Pacjenta" karty zlecenia wyjazdu zespołu 
ratownictwa medycznego. Z powyższego wynika, że data i czas wskazane powyżej  
w parametrze oznaczonym literą B nie są przekazywane w raporcie statystycznym; 

 Ustalenie czy w raporcie statystycznym należy przekazać atrybut ratownictwo@oddzial-
ratunkowy-przek czy atrybut ratownictwo@zakonczenie-czynnosci powinno być dokonane  
w oparciu o informacje wskazane w elemencie oznaczonym powyżej literą C. Atrybut 
ratownictwo@oddzial-ratunkowy-przek powinien być przekazywany w przypadku 
oznaczenia w karcie zlecenia wyjazdu ratownictwa medycznego, że:  

• "udzielono pomocy i przewieziono pacjenta do: IP/SOR" lub  
• "udzielono pomocy i przewieziono pacjenta do jednostki wyspecjalizowanej szpitala. 

Atrybut ratownictwo@zakonczenie-czynnosci powinien być przekazywany w przypadku 
oznaczenia w karcie zlecenia wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego, że:  

� "pacjent pozostał w miejscu zdarzenia" lub  
� "udzielono pomocy i przewieziono pacjenta do: centrum urazowego" lub  
� "udzielono pomocy i przewieziono pacjenta do: inne" lub  
� "przekazano lotniczemu ZRM" lub  
� "brak pacjenta w miejscu zdarzenia" lub  
� "pacjent nie wyraża zgody na udzielenie pomocy". 


