
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usługi Ratownictwa Medycznego MiMed 

Postępowanie z pacjentem 
urazowym  
Seminarium dla 
ratowników medycznych 



Program seminarium dla ratowników medycznych w ramach doskonalenia zawodowego 

przygotowany na podstawie opracowanego przez zespół ekspertów, legitymujących się 

doświadczeniem zawodowym i dorobkiem naukowym w zakresie medycyny ratunkowej, powołany 

przez Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, działającego na podstawie 

odrębnych przepisów oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r.  

w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Poz. 1884), na podstawie art. 12e 

ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2016r Poz. 1868 i 2020 

oraz z 2017r Poz. 60) 

 

Cel ogólny Kursu 
Celem kształcenia jest pogłębienie i aktualizacja wiadomości z zakresu postępowania  

w urazach,  

 

Szczegółowe cele Kursu 
a) Usprawnienie pracy ratownika medycznego przez rozszerzenie, zdobycie  

i usystematyzowanie wiedzy z zakresu traumatologii oraz praktycznych umiejętności 

niezbędnych podczas wykonywania czynności medycznych przez ratownika medycznego, 

b) Przypomnienie wiedzy na temat materiałów opatrunkowych, aseptyki i posługiwania się 

materiałem jałowym, 

c) Przypomnienie wiedzy i utrwalenie wiadomości praktycznych na temat rodzajów urazów, 

ran,  

d) Przypomnienie wiedzy teoretycznej i utrwalenie umiejętności praktycznych dotyczących 

stabilizacji złamań i urazów kręgosłupa, 

e) Przypomnienie i utrwalenie umiejętności wykonywania drobnych zabiegów chirurgicznych – 

zszywania ran,  

f) Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość wykonywanych zadań, 

g) Kształtowanie właściwej postawy etycznej podczas wykonywania zadań przez ratownika 

medycznego. 

 

Czas trwania seminarium 
Seminarium realizowane w minimalnym wymiarze godzin w liczbie 5. (1 godzina = 45 minut). 

Realizowany w ciągu 1 dnia  

Liczba punktów – 1pkt za każdą godzinę seminarium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan szkolenia 

Lp. Treści kształcenia 
Liczba godzin 

teoretycznych 

Liczba godzin 

praktycznych 

Liczba 

godzin 

ogółem 

1 opatrywanie ran, tamowanie 

krwotoków, unieruchamianie złamań, 

zwichnięcie i skręceń, 

unieruchamianie kręgosłupa ze 

szczególnym uwzględnieniem odcinka 

szyjnego, asystowanie przy drobnych 

zabiegach chirurgicznych ( zszywanie 

ran, zakładanie drenów), 

- rodzaje opatrunków 

- zasady zakładania opatrunków 

- zasady tamowania krwotoków 

- zasady unieruchamiania kończyn 

- sprzęt do unieruchamiania kończyn 

- zasady unieruchamiania kręgosłupa 

- sprzęt do unieruchamiania 

kręgosłupa 

- podstawowe zasady zszywania ran 

2 4 6 

2 układanie osoby w stanie nagłego 

zagrożenia zdrowotnego w pozycji 

właściwej dla 

rodzaju schorzenia lub odniesionych 

obrażeń 

- wskazania do pozycji siedzącej 

- wskazania do pozycji półsiedzącej 

- wskazania do pozycji leżącej 

1 1 2 

 RAZEM CZAS ZAJĘĆ 3 5 8 

 Ogółem czas trwania Kursu 8 

 


