Inicjatorka Społeczna
Hobbistka prawa, psychologii,
Hobbistka medycyny, architektury
Hobbistka problemów społecznych
Hobbistka ekologii

URZĘDY WOJEWÓDZKIE WOJEWODY

E-PETYCJA

Na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 1997.78.483) z dnia 2 kwietnia
1997 roku, art. 221 § 1 kpa, art. 221 § 2 kpa, art. 221 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego,
art. 1, art. 2 pkt. 1, art. 3, art. 6, art. 8, art. 9, art. 10, art. 13, art. 14, art. 15 ustawy o petycjach z dnia
11 lipca 2014 roku, art. 23 kodeksu cywilnego z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 roku, zwracam się do
państwa jako 23 letnia inicjatorka społeczna i hobbistka prawa, psychologii, medycyny i
architektury z petycją w czynie społecznym kieruję do państwa propozycję
W Wojewodzkim Planie Dzialania Systemu Ratownictwa Medycznego wprowadzic :
1. Rejestr czasu przyjecia, powiadomienia i wyjazdu zespolu
2. Rejestr dotarcia na miejsce, rozpoczecia czynnosci medycznych, zabranie pacjenta, pacjent w
karetce, godzina odjazdu z pacjentem, godzina dotarcia do szpitala, przekazania pacjenta do
szpitala, wejscie do karetki, w bazie dojazd i wejscie do pokoju ratownikow
3. Rejestr interwencji
4. Podzial zadysponowania zespolu z czasem dotarcia na poszczegolny zespol ( P, S, T, NOL, OPD,
K, W) na :
a) transport pacjenta zlecony od daty i godziny zlecenia, przyjecia, dotarcia, odwozu, baza itd
b) niealarmowo
c) alarmowo
5. Liczba pracownikow z podzialem na kobiety, mezczyzni z podanym wiekiem na dany ZRM, SOR,
CU, HEMS podzial : ratownik, lekarz, pielegniarka, kierowca, noszowy, sanitariusz, operatoradyspozytora z podzialem kwalifikacji
6. Liczba karetek systemowych zmianowych i awaryjnych
7. Liczba karetek wlasnych poza systemem wlaczonych w system
8. Liczba karetek wlasnych poza systemem na zadania wlasne i dodatkowe na poszczegolna stacje
9. Liczba wyjazdow karetek z innego wojewodztwa, rejonu operacyjnego z podanym czasem
mediany, dotarcia, przekazania i interwencji
10. Podzial karetek na rowna liczbe ludnosci rejonu operacyjnego
11. Podanie powierzchni, ludnosci, gestosci zabudowy i zaludnienia danego rejonu operacyjnego i
ogolem
12. Podanie liczby karetek na powierzchnie, ludnosc, gestosc zaludnienia i zabudowy danego
rejonu operacyjnego
13. Rejestr kodu pilnosci w tym oznaczenia : czerwony, pomaranczowy, zolty, zielony, niebieski,
czarny dla poszczegolnego zespolu i zadysponowania w pkt. 4 przez mediany, czasy dotarcia, czas
interwencji i przekazania, obszarem operacyjnym zespolu
14. Prowadzenie rejestru na podstawie :

a) systemu teletransmisyjnego jak dotychczas ( srednia predkosc, czas dotarcia, wyjazd, u
pacjenta, w szpitalu, do szpitala, do bazy, w bazie)
b) karte zlecenia wyjazdu przez operatora i dyspozytora i transportu sanitarnego
c) karty medycznych czynnosci ratunkowych z procedura, objawami, zgonem, czasami, plcia,
miejscowoscia, z podzialem na dzien i miejscowosc, choroby, zespol

Uwazam ze inicjatywa jest w pelni uzasadniona. Nie wyrazam zgody na publikacje moich danych
osobowych oraz odpowiedz listem tradycyjnym. Zgodnie na podstawie art. 63 Konstytucji
Rzeczpospolitej Polskiej w związku z art. 1 ustawy o ochronie danych osobowych w zbiegu z art.
23 kodeksu cywilnego w zbiegu z art. 8 ustawy o petycjach.
Prosze o przekazanie informacji przeslania niniejszej petycji do odpowiednich organow i jego
przeslanie.

Z wyrazami szacunku

