UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 lipca 2009 r.
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 1 lipca 2009 r.
ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, wprowadza do jej tekstu
następujące poprawki:

1)

w art. 1 w pkt 1, pkt 11 otrzymuje brzmienie:
"11) centrum urazowe - wydzieloną funkcjonalnie część szpitala, w rozumieniu
przepisów o zakładach opieki zdrowotnej, w którym działa szpitalny oddział
ratunkowy, w której to części specjalistyczne oddziały są powiązane ze sobą
organizacyjnie

oraz

zakresem

zadań,

w

sposób

pozwalający

na

szybkie

diagnozowanie i leczenie pacjenta urazowego, spełniającą wymagania określone
w ustawie;";
2)

w art. 1 w pkt 7, w art. 39b pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) współpracuje z publiczną uczelnią, o której mowa w art. 94 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn.
zm.);";

3)

w art. 1 w pkt 7, w art. 39b:
a) w pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie:
"c) pracowni endoskopii diagnostycznej i zabiegowej, czynnej całą dobę,",
b) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
"3a) zapewnia dostęp do pracowni diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej, czynnej
całą dobę;";
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4)

w art. 1 w pkt 7, w art. 39c ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Zespół urazowy zaleca wskazania co do dalszego leczenia lub rehabilitacji pacjenta
urazowego w oddziale szpitala lub zakładzie opieki zdrowotnej, o których mowa
w ust. 2, właściwych ze względu na jego stan zdrowia.";

5)

w art. 1 w pkt 9 w lit. b, w ust. 5 w zdaniu wstępnym po wyrazie "medycznego" dodaje
się wyrazy "z uwzględnieniem podziału";

6)

w art. 3 wyrazy "funkcjonuje szpitalny oddział ratunkowy, w którym specjalistyczne
oddziały powiązane są ze sobą organizacyjnie i zadaniowo" zastępuje się wyrazami
"działa szpitalny oddział ratunkowy, w której to części specjalistyczne oddziały są
powiązane ze sobą organizacyjnie oraz zakresem zadań,";

7)

w art. 3 po wyrazach "pkt 3 lit. a-c" dodaje się wyrazy "i pkt 3a".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

Uzasadnienie
Poprawki wniesione przez Senat do ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o
Państwowym Ratownictwie Medycznym uzupełniają jej uregulowania w kilku aspektach.
Wprowadza się doprecyzowanie określenia uczelni medycznych współpracujących z
centrum urazowym (poprawka nr 2).
Uregulowania ustawy dotyczące struktury centrum urazowego zostały dostosowane
do realiów organizacji opieki zdrowotnej - zakłady opieki zdrowotnej, które nie mają
pracowni

diagnostyki

laboratoryjnej

i

obrazowej,

zlecają

wykonywanie

usług

diagnostycznych podmiotom zewnętrznym, dlatego centra urazowe mają zapewniać dostęp do
takich pracowni (poprawki nr 3 i 7).
W poprawce nr 4 dokonano uściślenia w zakresie dalszego postępowania w sprawie
leczenia pacjenta, po opuszczeniu przez niego centrum urazowego.
Ponadto doprecyzowano redakcję art. 46 ust. 5 ustawy nowelizowanej (poprawka nr
5) oraz nadano nowe brzmienie definicji centrum urazowego (poprawka nr 1, wraz z jej
konsekwencją w poprawce nr 6).

