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Wnioski:
Wyniki uzyskane w ankietach pozwalają zauważyć, że nie wszyscy ratownicy medyczni mają dostateczną
wiedzę na temat środków przymusu bezpośredniego. Analizując wyniki można dojść do wniosku, że konieczne byłyby
szkolenia, które rozwiałyby wątpliwości na temat tego kiedy ratownik medyczny może zastosować przymus
bezpośredni wobec pacjenta.

