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Wstęp 

Stosowanie przymusu 

bezpośredniego w pracy 

ratowników medycznych to 

coraz częstsze sytuacje. 

Nieznajomość zasad używania 

środków przymusu przez 

ratowników, może okazać się 

niebezpieczna dla pacjenta, jak 

również dla ratownika 

medycznego. 

W przeprowadzonym badaniu 

poddano analizie znajomość 

stosowania środków przymusu 

bezpośredniego, jego rodzaje 

oraz to kiedy zachodzi potrzeba 

jego użycia przez ratowników 

medycznych. 

Cel pracy 

Celem pracy jest sprawdzenie 

wiedzy ratowników 

medycznych na temat 

znajomości  przymusu 

bezpośredniego stosowanego 

w ich pracy. 

Materiały i metody 

W badaniu przy pomocy ankiet 

wzięło udział stu ratowników 

medycznych. 67 osób to byli 

mężczyźni, 33 kobiety. 

Utworzono również podział ze 

względu na miejsce pracy. 

Wszyscy ankietowani 

Ratownicy Medyczni pracują  

w Zespołach Ratownictwa 

Medycznego (100%). Część 

ankietowanych pracuje także 

w Szpitalnych Oddziałach 

Ratunkowych (37%), Izbach 

Przyjęć (23%) oraz innych 

oddziałach szpitalnych (5%). 

Ponad połowa respondentów 

pracuje w co najmniej 2 miejscach.  
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Czy wie Pan/Pani co to są 
środki przymusu 
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Które z wymienionych środków 
przymusu bezpośredniego mogą 
być zastosowane przez ratownika 

medycznego, w sytuacji 
nieobecności lekarza na miejscu 

zdarzenia?

55%
45%

Czy ratownik medyczny może 
przymusowo podać leki?

Tak Nie

57%24%

17%2%

Czy ratownik medyczny mający 
zamiar zastosować środki 

przymusu bezpośredniego jest 
zobowiązany do 

poinformowania osoby, wobec 
której środki te mają być 

stosowane, zanim przystąpi do 
ich realizacji?

Tak, ustnie

Tak, pisemnie

Tak, w obecności
innego członka zespołu

Nie

81%

10%
9%

Czy ratownik medyczny ma 
obowiązek niezwłocznie 
powiadomić dyspozytora 

medycznego o zastosowaniu 
środków przymusu 
bezpośredniego?

Tak

Nie

Tak, tylko w przypadku gdy na miejscu
są świadkowie



 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. 
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Czy kiedykolwiek w pracy zawodowej 
stosował Pan/Pani środki przymusu 

bezpośredniego?

Tak Nie
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W ciągu ostatniego roku, ile razy stosował 
Pan/Pani jeden ze środków przymusu 

bezpośredniego?
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alkoholu

Pod wpływem
środków

psychoaktywnych

Z zaburzeniami
psychicznymi

Agresywni

Wobec jakiej grupy pacjentów najczęściej 
stosował Pan/Pani środki przymusu 

bezpośredniego?
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19%

Czy zastosowane środki przymusu 
bezpośredniego przyniosły efekt?

Tak, pacjent
uspokoił się

Tak, ale tylko
chwilowo

Nie, pacjent
pozostał
agresywny
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Czy ratownik medyczny musi odnotować 
zastosowanie środków przymusu 

bezpośredniego w Karcie Medycznych 
Czynności Ratunkowych i Karcie 

zastosowania przymusu bezpośredniego 
wobec osoby, której udziela pomocy 

zespół ratownictwa medycznego?

Tak

Tak, tylko w Karcie Medycznych Czynności Ratunkowych

Tak, tylko w Karcie zastosowania przymusu bezpośredniego

Nie
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10%

Która z wymienionych osób, może zadecydować o 
zastosowaniu środków przymusu 

bezpośredniego?

Ratownik medyczny (zespół podstawowy)

Ratownik medyczny - kierowca

Ratownik medyczny (zespół specjalistyczny)


