
rzez ostatni miesiąc  po uzgodnieniu
w Ministerstwie  Zdrowia  nowego

tekstu rozporządzenia w sprawie przyjmo-
wania  wezwań  i dysponowania  ZRM
przez  kraj  przetoczyła  się  fala  dyskusji
o algorytmach  dla  dyspozytorów.  Już
kilka  dni  po  konferencji  uzgodnieniowej
na  konferencji  w Krakowie  pan  Robert
Gałązkowski  w imieniu  Związku
Pracodawców Ratownictwa Medycznego
SP ZOZ,  ogłosił  stworzenie  algorytmów
postępowania  dla  dyspozytorów,  które
następnie konsekwentnie przedstawiane są
jako „wyobrażenie dyspozytorów medy-
cznych  co  do  kształtu  procedur,  które
mogą wspomagać ich w codziennej pracy
dla  dobra  pacjenta w  polskich  realiach
funkcjonowania systemu ochrony zdrowia
aby  system  Państwowego  Ratownictwa
Medycznego w Polsce działał jak najlepiej
i Zespoły  Ratownictwa  Medycznego
dojeżdżały jak  najszybciej  do wszystkich
potrzebujących  pomocy  medycznej”. 
( cytat z informacji z dnia 15.01.2013)
Wypada  przyklasnąć  tak  szczytnej
inicjatywie,  natomiast  pojawia  się
w związku z tym kilka pytań.
 Wiadomo że rozporządzenie zostało
zmienione, gdyż  obecny system zbierania
wywiadu  pozostawiał  sporo  do  życzenia
i o  jakiś  czas  do  opinii  publicznej
przedostawały  się  wiadomości
o kolejnych  sprawach  kwalifikowanych
zazwyczaj  jako  błąd  w  sztuce.  Zatem
powstaje  pytanie-  co  prawodawca chciał
zmienić,  wprowadzając  obowiązek
stosowania algorytmu zbierania wywiadu?
 Zapewne  –  można  się  tego  tylko
domyślać,  gdyż  nie  ma  o tym ani słowa
w uzasadnieniu  -  ustawodawcy  chodziło
o poprawę  jakości  przyjmowania

zgłoszeń,  selekcję  zgłoszeń  o  wysokim
priorytecie  i zapewnienie  ich  realizacji
w odpowiednim czasie. Tylko jak to zrobić,
nie  mając  wskaźników  monitorowania
jakości?  I tutaj  na  pomoc  przychodzą
pracodawcy.  To  u  nich  znajdują  się
dyspozytornie, oni obsługują  wezwania i je
realizują,  gdyż  idea  oddzielenia
dysponowania  od  realizacji  zapisana
w pierwszej  ustawie  o PRM  już  dawno
została  zarzucona  i zdeformowana
w kolejnych nowelizacjach. I co słyszymy?

W  uzasadnieniu  do  zbioru  pytań
opracowanych  w  zespole  pana
Gałązkowskiego nie ma  o tym ani słowa.
Czyżby  nie  było  takiego  monitoringu?
Odejdźmy od narzekań i skupmy się na tym
co  tam  powiedziano-  pogotowie
w Katowicach przyjmuje 500 000 rozmów,
realizuje  200 000 wyjazdów, ma  10 skarg.
No więc- pracujemy dużo i dobrze, bo mało
kto się skarży.

Porównajmy to z danymi  ze Szwecji:
18 000 000  rozmów,  900 000  wyjazdów,
z czego tylko 25 000 priority one. 
Co w takim zderzeniu widać - u nas karetkę
wysyła  się  do 40 % zgłoszeń,  tam do 5%.
Ponieważ  tam mierzą  jakość,  więc podają,
że  tylko  2,78%  realizowanych  wyjazdów
to stany  bezpośredniego  zagrożenia  życia.
I dla tych 5% wezwań do których wysyłane
są  karetki  to  i  tak  (  wg  innych  badań  )
robione  jest  to  z  30%  naddatkiem  –
marginesem bezpieczeństwa.

Czyli  –  w  Szwecji  dzięki
zastosowaniu  algorytmów  udało  się  to  co
u nas jest ciągle w sferze narzekań- karetki
jeżdżą  do stanów  zagrożenia  życia,
natomiast  wezwania o niższym priorytecie
są kierowane do odpowiednich placówek.




