
                                        

                                                                
 

     
    

 

 

 

Ewa Kaniecka, Małgorzata Timler, Wojciech Timler, Agata Białas,  

Michał Dudek, Paweł Rasmus, Anna Rybarczyk-Szwajkowska, 

 Jarosław Sobczak, Monika Białas, Dariusz Timler 

Wstęp: System Paostwowe Ratownictwo Medyczne istnieje w celu zapewnienia pomocy każdej osobie  
w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia, funkcjonuje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały 
rok. Jednostki sytemu to szpitalne oddziały ratunkowe (SOR) oraz zespoły ratownictwa medycznego, w tym 
lotnicze zespoły ratownictwa medycznego.  
 

Cel pracy: Ocena organizacji Systemu Paostwowego Ratownictwa Medycznego w Polsce przez praktyków. 
 

Materiał badawczy: 138 uczestników XI Konferencji Ratownictwa Medycznego „Kopernik 2018”  
w Łodzi, 33% ratownicy medyczni, 28,5% pielęgniarki/ pielęgniarze systemu, 6,25% lekarze w trakcie 
specjalizacji z medycyny ratunkowej, 20,5% lekarze specjaliści medycyny ratunkowej, 4,4% lekarze bez 
specjalizacji, 7,1% studenci. Metoda: autorska ankieta składająca się z 12 pytao tematycznych, w tym 
jednego otwartego (skala oceny od 5 – bardzo dobrze, do 1 – bardzo źle, w pytaniach o fakty, do wyboru tak/ 
nie/ nie mam zdania oraz procentowe określenie stopnia zastępowalności trzeciego członka załogi ZRM przez 
urządzenie do kompresji klatki piersiowej).  
 

Wyniki: 

a. Jak oceniacie Paostwo organizację Systemu Ratownictwa Medycznego (SRM) w Polsce? 3,06 

b. Jak oceniacie Paostwo organizację SRM w Paostwa województwie? 3,06 

c. Czy akceptujecie Paostwo system dwuosobowych Zespołów „P” jako wystarczający? 
TAK – 37 (28,9%)                 NIE – 82 (64%)               NIE MAM ZDANIA – 9 (7%) 

d. Czy na wyposażeniu Paostwa miejsca pracy jest urządzenie do kompresji klatki piersiowej? 
                                                                  TAK – 81 (60,4%)                 NIE – 53 (39,5%) 

e. W jakim stopniu Paostwa zdaniem urządzenie do kompresji klatki piersiowej zastępuje trzeciego  
    członka załogi Zespołu Ratownictwa Med.? 

62,3% 

f. Jak oceniacie Paostwo współpracę Zespołów Ratownictwa Medycznego z policją? 3,5 

g. Jak oceniacie Paostwo współpracę Zespołów Ratownictwa Medycznego ze strażą pożarną? 3,9 

h. Jak oceniacie Paostwo współpracę Zespołów Ratownictwa Medycznego ze strażą miejską? 2,9 

i. Jak oceniacie Paostwo współpracę Zespołów Ratownictwa Medycznego z SOR/ Izbą Przyjęd? 3,3 

j. Jak oceniacie Paostwo wymianę sprzętu pomiędzy Zespołami Ratownictwa Medycznego a  
   jednostkami ochrony zdrowia? 

3,1 

k. Jak oceniacie Paostwo zabezpieczenie oraz przekazywanie dokumentacji pacjentów pomiędzy  
   Zespołami Rat Med. a jednostkami ochrony zdrowia? 

3,3 

 

Wnioski: ocena poszczególnych obszarów tematycznych jest jedynie zadowalająca (poniżej 4), przeważająca 
częśd respondentów uznaje dwuosobowe Zespoły „P” za niewystarczające, przy blisko 40% braku na 
wyposażeniu urządzenia do kompresji klatki piersiowej oraz ponad 60% ocenie zastępowalności przez nie 
trzeciego członka załogi. Najniższą ocenę za współpracę otrzymała straż miejska. Biorąc pod uwagę rezultaty 
badania oraz zgłoszone uwagi dodatkowe należy przeanalizowad oraz wdrożyd niezbędne działania 
naprawcze/ doskonalące w Systemie Paostwowego Ratownictwa Medycznego. 
 
Piśmiennictwo: u autorów                                             Kontakt: ewa.kaniecka@poczta.onet.pl lub sor55@wp.pl 

OCENA ORGANIZACJI  

SYSTEMU PAOSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE (PRM) 

W POLSCE PRZEZ PRAKTYKÓW 
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