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„Transgraniczne ratownictwo medyczne reguluje obecnie porozumienie ramowe między Polską a 

Niemcami. Jako powiat zawarliśmy umowę pilotażową z województwem zachodniopomorskim. 

Byliśmy pierwszym regionem na polsko-niemieckim pograniczu, który uregulował transgraniczne 

ratownictwo medyczne. Zrealizowaliśmy w tym zakresie bardzo udany projekt o nazwie InGriP, a 

częścią tego projektu było w szczególności prawne opracowanie kwestii i problemów związanych z 

transgranicznym ratownictwem medycznym. W trakcie tego procesu udzielono już odpowiedzi na 

wiele pytań lub poruszono je w stustronicowej ekspertyzie, z którą będziemy musieli się zmierzyć w 

nadchodzących tygodniach i miesiącach. Chodzi zwłaszcza o bardziej precyzyjne zdefiniowanie 

terminów używanych w codziennej pracy po obu stronach granicy, tak aby obie strony wiedziały, 

kiedy ma miejsce przekazywanie pacjentów, jak jest to regulowane i jakich terminów się używa. 

Dodatkowo decydujące znaczenie ma odpowiednie przeszkolenie dyspozytorni i personelu służb 

ratowniczych. Mamy ponadto po obu stronach bardzo różne poziomy kompetencji, a w 

szczególności są bardzo różne warunki infrastrukturalne. Istnieje bezwzględna potrzeba koordynacji 

w tym zakresie w przyszłości oraz wspólnego planu dotyczącego sposobu, w jaki możemy ze sobą 

współpracować.  Jednym z najważniejszych punktów jest komunikacja. Celem jest tu dostarczenie 

dyspozytorniom bezpiecznych pod względem prawnym i właściwych w czasie odpowiednich zaleceń 

do działania oraz takie skonfigurowanie obu dyspozytorni, aby komunikacja funkcjonowała również 

na terenie drugiego kraju. Ekspertyza prawna jest niezwykle cenna. To, co zostało w niej 

opracowane, wskaże nam przyszłość i są to kwestie, które jak sądzę, będziemy obserwować na 

granicy polsko-niemieckiej, w skali Niemiec i Polski jako całości. My w Meklemburgii-Pomorzu 

Przednim, w naszym powiecie Pomorze Przednie - Greifswald, jesteśmy w czołówce, jeśli chodzi o 

rozwiązywanie tych problemów.” 

 


