APEL NR XXIV/2/2016
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 30 września 2016 r.
w sprawie nieprzenoszenia karetki Pogotowia Ratunkowego z Książa Wlkp. do Śremu
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446) oraz § 23 ust.1 pkt 4 Statutu Gminy Książ Wlkp., Rada Miejska w Książu Wlkp. formułuje
apel następującej treści:
§ 1. Apeluje się do Ministra Zdrowia, Wojewody Wielkopolskiego i Starosty Śremskiego o
nieprzenoszenie karetki Pogotowia Ratunkowego z Książa Wlkp. do Śremu.
§ 2. Zobowiązuje
się
Przewodniczącego
do przekazania niniejszego apelu, adresatom.
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Uzasadnienie
do Apelu NR XXIV/2/2016 Rady Miejskiej W Książu Wlkp.
z dnia 30 września 2016 r.
Z informacji prasowej zamieszczonej w gazecie Tygodnik Śremski z dnia 23 września 2016 r. (str. 4)
wynika, że w dniu 21 września 2016 r. doszło do spotkania Wojewody Wielkopolskiego ze Starostą
Śremskim, Prezesem Spółki Szpital w Śremie oraz Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Śremskiego,
którego celem było przedstawienie problemów związanych z niedoborem karetek Pogotowia
Ratunkowego w Powiecie Śremskim. Przedstawiciele samorządu powiatowego zabiegali u Wojewody
Wielkopolskiego o przekazanie powiatowi dodatkowej karetki. W odpowiedzi, Wojewoda
zaproponował przeniesienie karetki Pogotowia Ratunkowego z Książa Wlkp. do Śremu. Decyzja ta
miałaby wejść w życie po zaakceptowaniu jej przez ministerstwo zdrowia.
Radni, Burmistrz oraz Mieszkańcy Gminy Książ Wlkp. z wielkim niepokojem przyjęli informację o
propozycji
rozwiązania
problemu
niedoboru
karetek
Pogotowia
Ratunkowego
w Powiecie Śremskim, w sposób, jak opisany wyżej. Przedstawiciele samorządu gminnego decyzją
taką są zbulwersowani i zdecydowanie się jej sprzeciwiają.
Istnieją uzasadnione obawy, iż działanie polegające na przeniesieniu karetki z Książa Wlkp. do
Śremu spowoduje znaczne wydłużenie czasu przybycia pogotowia na miejsce zdarzenia, w sytuacji
zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego. Decyzja taka to dla naszej społeczności krok wstecz w
zakresie osiągniętego już poziomu bezpieczeństwa mieszkańców, podróżnych, a także
wypoczywających na terenie gminy osób, w przypadku konieczności udzielenia natychmiastowej
pomocy medycznej.
Gmina Książ Wlkp. jest drugą, co do wielkości gminą w Powiecie Śremskim, zarówno pod
względem powierzchni (147,87 km2), jak i liczby mieszkańców (ponad 8,5 tys.). Dane te najdobitniej
pokazują, jak ważnym dla zachowania poczucia bezpieczeństwa, ale i rzeczywistej gwarancji dotarcia
karetki „na czas” jest stacjonowanie ambulansu na terenie miasta Książ Wlkp. Ponadto zabezpieczenie
przez jeden zespół ratownictwa medycznego, w sytuacji, gdy na terenie gminy nie ma szpitala, to z
punktu widzenia skuteczności systemu ratownictwa medycznego - konieczne i podstawowe minimum.
Najbliższy zespół opieki szpitalnej znajduje się w Śremie i oddalony jest od centrum miasta Książ
Wlkp. o ok. 19 km, a od najdalej położonego punktu w gminie – o ponad 30 km. Przeniesienie karetki
pogotowia z Książa Wlkp. do Śremu spowoduje wydłużenie czasu dojazdu ambulansu na miejsce
zdarzenia co najmniej dwukrotnie, w porównaniu do czasu, w jakim dojeżdża ona do chorego,
stacjonując na miejscu w Książu Wlkp. Tym samym czas dojazdu pogotowia do najdalej położonego
na terenie Gminy Książ Wlkp. budynku mieszkalnego, wyniesie ok. 45 – 55 min., co w nagłych
wypadkach
pogorszenia
stanu
zdrowia
pacjenta,
może
okazać
się
tragiczne
w skutkach. O tym, jak kluczowy dla skuteczności niesienia pomocy jest czas dotarcia karetki
pogotowia na miejsce zdarzenia, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Sam ustawodawca,
dostrzegając istotę zagadnienia, w art. 24 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym
Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757 ze zm.) nałożył na wojewodę obowiązek
podjęcia działań organizacyjnych zmierzających do zapewnienia określonych w ustawie parametrów
czasu dotarcia zespołu ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia od chwili przyjęcia zgłoszenia
przez dyspozytora medycznego. W sytuacji zaakceptowania przez ministerstwo zdrowia, propozycji
Wojewody Wielkopolskiego o przeniesieniu karetki z Książa Wlkp. do Śremu, nie tylko zobowiązanie
tego organu nie będzie – w myśl w/w artykułu – wypełnione, to jeszcze skuteczność systemu
ratownictwa medycznego, ulegnie znacznemu pogorszeniu. Co ważne, dotyczyć to będzie także
mieszańców sąsiadującego z Gminą Książ Wlkp., innego samorządu gminnego w Powiecie Śremskim,
mianowicie Gminy Dolsk. Także i do pacjentów tej gminy – ze względu na bliską odległość - a więc
także z uwagi na szybkość dojazdu, wielokrotnie zadysponowana była karetka Pogotowia
Ratunkowego stacjonująca w Książu Wlkp.
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Niezwykle ważnym – poza wskazanymi wyżej - argumentem przemawiającym za utrzymaniem
karetki w Książu Wlkp. jest również fakt, że miejscowy ambulans ściśle współpracuje z jednostką
OSP w Książu Wlkp., która jako ujęta w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, obsługuje m.
in. działania ratownicze na drodze wojewódzkiej nr 436, jak również na drogach powiatowych czy
gminnych. Dzięki takiemu, wzajemnemu wsparciu, wiele razy udzielono natychmiastowej pomocy
osobom jej potrzebującym.
Problemy z dotarciem karetki „na czas,” jakie w ostatnim okresie miały miejsce w Śremie, nie
powinny być w żaden sposób wyznacznikiem – i to kosztem Mieszkańców Gminy Książ Wlkp. rozwiązania problemu niedoboru karetek pogotowia w Powiecie Śremskim. Przecież podobnego
rodzaju sytuacje mogą zdarzyć się także i na naszym terenie. Dlaczego więc mieszkańcy Gminy Książ
Wlkp., a zarazem i Powiatu Śremskiego, mieliby mieć utrudniony dostęp do udzielenia im na czas,
doraźnej
pomocy
medycznej?
Nie zgadzamy się na takie rozwiązanie i jako przedstawiciele społeczeństwa Gminy Książ Wlkp.,
stanowczo się jemu sprzeciwiamy.
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