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Aktualizacja

wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla potrzeb 
realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w zakresie 
chirurgii ogólnej dla dorosłych oraz ginekologii i położnictwa

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia wykazu 

oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa 

medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne w celu dostosowania bieżącego 

wykazu do zakresu świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego udzielanych 

przez poszczególne podmioty lecznicze dokonuje się poniższych zmian w załączniku nr 1 (chirurgia 

ogólna dla dorosłych):

1. w zakresie powiatów: białobrzeskiego, ciechanowskiego, grójeckiego, lipskiego, makowskiego, 

mławskiego, pruszkowskiego, przysuskiego, radomskiego (z uwzględnieniem miasta Radomia), 

siedleckiego (z uwzględnieniem miasta Siedlce), szydłowieckiego, warszawskiego zachodniego, 

węgrowskiego, wołomińskiego, wyszkowskiego i zwoleńskiego oraz dzielnic miasta 

stołecznego Warszawy: Białołęka, Bielany, Mokotów (Dolny), Rembertów, Śródmieście, 

Wilanów, Żoliborz zmienia się oddziały szpitalne będące oddziałami pierwszego wyboru dla 

zespołów ratownictwa medycznego;

2. ponadto w wykazie uwzględnia się szpitale: SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą, SPZZOZ 

w Iłży, SPZZOZ w Pionkach, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie, Szpital 

Medicover w Warszawie, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie.

Powyższe zmiany zostały zaakceptowane przez Konsultantów Wojewódzkich w dziedzinach: 

chirurgii ogólnej 18 grudnia 2016 r. oraz medycyny ratunkowej 13 stycznia 2016 r.
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W załączniku nr 8 (ginekologia i położnictwo – I st. referencyjności) dokonuje się poniższych 

zmian:

1. w zakresie powiatów: białobrzeskiego, ciechanowskiego, grójeckiego, lipskiego, makowskiego, 

mińskiego, mławskiego, przysuskiego, radomskiego (z uwzględnieniem miasta Radomia), 

szydłowieckiego, warszawskiego zachodniego, węgrowskiego, wołomińskiego, wyszkowskiego 

i zwoleńskiego oraz dzielnic miasta stołecznego Warszawy: Bemowo, Ochota, Praga-Południe, 

Śródmieście, Ursus, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz zmienia się oddziały szpitalne będące 

oddziałami pierwszego wyboru dla zespołów ratownictwa medycznego;

2. ponadto w wykazie uwzględnia się szpitale: SPZZOZ w Pionkach, Gin Medicus Sp. z o. o. 

w Wyszkowie, Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie, Uniwersyteckie 

Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka w Warszawie.

W załączniku nr 8 (ginekologia i położnictwo – II st. referencyjności) dokonuje się poniższych 

zmian:

1. w zakresie powiatów: garwolińskiego, makowskiego, mińskiego, pruszkowskiego, 

przasnyskiego, węgrowskiego oraz dzielnic miasta stołecznego Warszawy: Mokotów, Praga-

Południe, Praga Północ, Śródmieście, Ursynów, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz zmienia się 

oddziały szpitalne będące oddziałami pierwszego wyboru dla zespołów ratownictwa 

medycznego;

2. ponadto w wykazie uwzględnia się szpitale: SPSK im. Prof. W. Orłowskiego w Warszawie, 

Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, Szpital Kliniczny im. Ks. A. Mazowieckiej 

w Warszawie.

Powyższe zmiany zostały zaakceptowane przez Konsultantów Wojewódzkich w dziedzinach: 

ginekologii i położnictwa 19 grudnia 2016 r. oraz medycyny ratunkowej 13 stycznia 2017 r.

Pismem z dnia 26 stycznia 2017 r. Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu 

Zdrowia zaakceptował wszystkie wyżej opisane zmiany.
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