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Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku RATOWNICTWO MEDYCZNE 

posiada następujące kwalifikacje w obszarze wiedzy: 

w zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie 

1. budowę organizmu ludzkiego ze szczególnym uwzględnieniem aspektów klinicznych; 

2. przyczyny, mechanizmy rozwoju, objawy stanów zagrożenia życia i zdrowia;  

3. podstawową wiedzę z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze 

fizycznej w zakresie właściwym dla kierunku ratownictwo medyczne; 

4. zasady funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego na poziomie krajowym i 

globalnym; 

5. regulacje prawne, zasady etyczne i deontologię, odnoszące się do wykonywania zawodu 

ratownika medycznego; 

6. cele i zadania promocji zdrowia oraz aktualne problemy zdrowotne ludności i metody 

zapobiegania; 

7. przyczyny, mechanizmy i zasady postępowania w zdarzeniach mnogich, masowych i 

katastrofach oraz zasady prowadzenia akcji ratunkowej; 

8.  podstawy farmakologii leków stosowanych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego; 

9. podstawy podejmowania medycznych czynności ratunkowych, działań zabezpieczających, 

ewakuacyjnych i transportowych; 

10. zna podstawowe metody socjotechniczne efektywnego nauczania pierwszej pomocy. 

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku RATOWNICTWO MEDYCZNE 

posiada następujące kwalifikacje w obszarze umiejętności: 

w zakresie umiejętności absolwent potrafi  

1. ocenić zdarzenie z uwzględnieniem jego wpływu na bezpieczeństwo oraz podjąć działania 

ograniczające jego skutki zdrowotne;  

2. przeprowadzić wywiad z pacjentem, jego rodziną lub opiekunem, świadkami zdarzenia 

oraz zinterpretować uzyskane informacje;  

3. ocenić stan pacjenta, prowadzić segregację medyczną i sformułować diagnozę ratowniczą; 

4. planować działania ratownicze adekwatnie do diagnozy zgodnie z obowiązującymi 

standardami w ratownictwie medycznym;  



5. wyjaśnić pacjentowi jego sytuację zdrowotną i uzasadnić decyzję o sposobie dalszego 

postępowania;  

6. wykonać medyczne czynności ratunkowe, które mogą być samodzielnie podejmowane 

przez ratownika medycznego lub pod nadzorem lekarza systemu;  

7. obliczyć dawki leków oraz przygotować i podać różnymi drogami w zależności od 

wskazań;  

8.obsługiwać aparaturę i sprzęt medyczny stosowany w ratownictwie medycznym, 

specjalistycznym oraz w jednostkach współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo 

Medyczne; 

9. kierować i prowadzić akcję ratunkową w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, 

zdarzeniach mnogich, masowych i katastrofach oraz współdziałać z jednostkami 

współpracującymi z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne;  

10. działać zespołowo, w trudnych warunkach terenowych, w dzień i w nocy oraz w 

warunkach znacznego obciążenia fizycznego i psychicznego;  

11. przygotować pacjenta do transportu i zapewnić opiekę medyczną w trakcie transportu;  

12. w stosunku do pacjenta i członków jego rodziny stosować techniki wsparcia 

psychologicznego w sytuacjach kryzysowych;  

13. planować pracę zgodnie z wymogami ergonomii, przepisami i zasadami sanitarno-

epidemiologicznymi oraz BHP;  

14.  prowadzić wymaganą przepisami dokumentację medyczną;  

15.posługuje się językiem obcym na poziomie B2; 

w zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do 

1. aktywnego słuchania, nawiązywania kontaktów interpersonalnych, skutecznego i 

empatycznego porozumiewania się z pacjentem;  

2. dostrzegania czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta;  

3. samodzielnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz 

holistycznego i zindywidualizowanego podejścia do pacjenta, uwzględniającego 

poszanowanie jego praw; 

4. organizowania pracy własnej i współpracy w zespole specjalistów, w tym z 

przedstawicielami innych zawodów medycznych, także w środowisku wielokulturowym i 

wielonarodowościowym; 

 5. dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń, dokonywania samooceny deficytów i 

potrzeb edukacyjnych;  

6. kierowania się dobrem pacjenta; 



7. rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia i podnoszenia kompetencji zawodowych i 

osobistych; 

8. zna zakres swoich kompetencji zawodowych i posiada świadomość własnych ograniczeń 

oraz  współpracuje w zespole pełniąc w nim różne role; 

9. wykazuje szacunek wobec pacjenta ze zrozumieniem dla różnic światopoglądowych i 

kulturowych;  

10. określa priorytety w realizacji działań ratunkowych, zabezpieczających, ewakuacyjnych i 

transportowych;  

11. rozwiązuje najczęstsze problemy związane z praca ratownika medycznego; 

 

 


