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Ratownictwo medyczne jest filarem
wspó³czesnego systemu ochrony zdrowia, jak
te¿ elementem bezpieczeñstwa pañstwa. 6
wrzenia 2006 roku zosta³a podpisana ustawa o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym
i ma za zadanie usprawnienie systemu ratownictwa medycznego w Polsce oraz prawne
unormowanie postêpowania wobec osób w
stanach zagro¿enia ¿ycia lub zdrowia, w wypadkach i katastrofach. G³ównym celem
przeprowadzonych i zawartych w pracy badañ by³a ocena znajomoci ustawy o pañstwowym ratownictwie medycznym wród personelu ratownictwa medycznego. Wyniki badañ
pozwoli³y na wyciagniêcie konkretnych wniosków na temat znajomoci ustawy wród lekarzy systemu, pielêgniarek systemu i ratowników medycznych

Emergency Medical System is the pillar of
the present protection of health, and also there is an element of the national safety. So as
the component of national safety and the element of the protection of the health population, the EMS should skillfully and should by
organized guided perfectly. That arise the necessity to the study of the new law about the
EMS. She became on 6 September 2006 and
have for the task the rationalization EMS in
Poland and legal normalization of the proceeding in of the threat life and health, in incidents and catastrophes. The major destination
study contained in this paper was command
prescription of law for medical life-saving amid
personel of EMS. The study where conducted
in the respondents group diverse in relation to
occupation, sex and the practice of the work.
In this study I was used the questionary. The
results of this study allowed me to draw out
concrete conclusion about command of the low
among doctors, nurses and paramedics working in EMS. The knowledge of the prescriptions act of EMS is very vague. This doesn't
mean that respondents don't know this act, but
knowledge is skimpy. The act of EMS is the
primary legal act relating life - saving and his
acquaintance should be the priority for EMS
personel.

Wejcie Polski do NATO i do Unii
Europejskiej a zarazem dokonuj¹ce siê w
naszym kraju przemiany spo³eczno - ekonomiczne znalaz³y swój oddwiêk w g³êbokich przekszta³ceniach systemu ochrony zdrowia  w tym tak¿e medycyny ratunkowej, która jest jednym z najwa¿niejszych jego filarów. Dzia³aj¹cy do tej pory
w Polsce system odpowiadaj¹cy za ratowanie zdrowia i ¿ycia obywateli posiada³ du¿e zaleg³oci organizacyjne w porównaniu z wysokorozwiniêtymi krajami
Europy Zachodniej i wiata. Nowoczesny
system ratownictwa medycznego musi
podlegaæ ci¹g³ym zmianom, które wynikaj¹ z rozwoju techniki i osi¹gniêæ wiedzy medycznej. W zwi¹zku z tym powsta³
w Polsce program Zintegrowane Ratownictwo Medyczne. W celu oceny realizacji tego programu, opracowano now¹
Ustawê o Pañstwowym Ratownictwie
Medycznym, która wesz³a w ¿ycie 1
stycznia 2007 r.

Rozwój gospodarczy, postêp naukowy i techniczny stawiaj¹ przed spo³eczeñstwem nowe wyzwania, ale równoczenie
s¹ ród³em nowych zagro¿eñ. Jako przyk³ad mo¿na tu przytoczyæ zagro¿enia
zwi¹zane z wypadkami komunikacyjnymi. Kolejnym przyk³adem s¹ klêski ¿ywio³owe, po¿ary, awarie chemiczne i
techniczne. Zupe³nie nowym, ale niezwykle szybko rozprzestrzeniaj¹cym w cywilizowanym wiecie, w tym w Polsce,
zagro¿eniem s¹ zorganizowane ataki.
Zagro¿enie ¿ycia, zdrowia imienia obywateli, a tak¿e zagro¿enie rodowiska s¹
zagro¿eniami bezpieczeñstwa pañstwa
[1]. W przesz³oci skrzêtnie ukrywano
informacje o du¿ych katastrofach, b¹d
ujawniano tylko niektóre fakty z tym
zwi¹zane, co wiadczy³o o s³aboci ówczenie funkcjonuj¹cego systemu. System
ratownictwa medycznego jest elementem
bezpieczeñstwa pañstwa, wiêc jako tak
istotna sk³adowa bezpieczeñstwa narodo19

wego powinien sprawnie i skuteczne
funkcjonowaæ w ka¿dych warunkach.
Chodzi tu zarówno o czas wojny, jaki i o
czas pokoju, o bezpieczeñstwo jednostki
w stanie zagro¿enia ¿ycia, jak i o zdarzenia masowe, gdzie w grê wchodzi du¿a
liczba poszkodowanych. Jednak, aby system ratownictwa dzia³a³ w pe³ni sprawnie i
skutecznie, musi dojæ do integracji i
wspó³pracy ró¿nych instytucji zajmuj¹cych
siê ratowaniem zdrowia i ¿ycia ludzkiego.
Wyk³adnikiem odpowiedniej organizacji struktury ochrony zdrowia, co za
tym idzie, odpowiedniej organizacji ratownictwa medycznego w nowoczesnym pañstwie jest sprawnoæ przedszpitalnego ratownictwa oraz szpitalnych oddzia³ów ratunkowych. Systemy te s¹ ukierunkowane na ratowanie zdrowia i ¿ycia
ludzkiego w stanach nag³ego zagro¿enia
zdrowia lub ¿ycia, niezale¿nie od miejsca i czasu i mo¿liwoci p³atniczych pacjenta [2]. Od sprawnego dzia³ania tych
jednostek ochrony zdrowia, a tak¿e od
odpowiednich kwalifikacji osób w nich
pracuj¹cych zale¿y szansa na prze¿ycie
osób znajduj¹cych siê w stanie zagro¿enia zdrowia lub ¿ycia, szansa na zmniejszenie cierpienia czy unikniêcie trwa³ego kalectwa. System ratownictwa medycznego jest wiêc szczególnym systemem, w którym integracja i koordynacja
dzia³añ poszczególnych podmiotów ma
decyduj¹ce znaczenie dla jego efektywnoci [3]. Istniej¹ce do niedawna w Polsce struktury odpowiadaj¹ce za zdrowie
i ¿ycie obywateli cechowa³y niedoskona³oci organizacyjne, a pogotowie ratunkowe jako swoista korporacja przewozowa, po za ratowaniem ¿ycia ludzkiego,
wype³nia³a ca³¹ masê innych zadañ transportowych. Nie by³o ¿adnego standardu
czasowego, który okrela³by szybkoæ
interwencji medycznej, a w strukturach
pracowali ludzie nie maj¹cy odpowiednich kwalifikacji, posiadaj¹cy niejednokrotnie bardzo mgliste pojêcie na temat
przepisów prawnych dotycz¹cych ratownictwa. Mo¿e by³o to wynikiem tego, ¿e
zawiera³y siê one w kilku ustawach i rozporz¹dzeniach, których znajomoæ nie
by³a respektowana. Dlatego te¿ zaistnia³a potrzeba usprawnienia dotychczas istniej¹cego systemu. W tym celu opracowano nowa ustawê o pañstwowym ratownictwie medycznym, która wesz³a w ¿ycie 1 stycznia 2007 roku. Wprowadza ona
nowe regulacje dotycz¹ce realizacji zadañ systemu ratownictwa, który ma zapewniæ pomoc ka¿dej osobie znajduj¹cej
siê w stanie zagro¿enia zdrowia lub ¿ycia, w odró¿nieniu od ustawy o Pañstwo-
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wym Ratownictwie Medycznym uchwalonej w roku 2001, która to okrela³a zadania systemu jako: podejmowanie medycznych dzia³añ ratunkowych ka¿dej
osobie znajduj¹cej siê w stanie nag³ym.
Oznacza to, ¿e znacznie zosta³a zawê¿ona grupa odbiorców systemu ratownictwa
medycznego, co mo¿e mieæ znaczenie w
podniesieniu jakoci us³ug medycznych,
a wysokiej jakoci postêpowanie ratunkowe znacznie podnosi efektywnoæ w
ratowaniu ludzkiego ¿ycia.
Ustawa z dn. 8 wrzenia 2006 roku o
Pañstwowym Ratownictwie Medycznym
jest nadrzêdnym aktem prawnym, reguluj¹cym przepisy dotycz¹ce organizacji i
funkcjonowania systemu ratownictwa
medycznego i wejcie w ¿ycie tej ustawy
stanowi warunek prawid³owego rozwoju
systemu. Ma równie¿ na celu zapewnienie ka¿dej osobie znajduj¹cej siê w stanie nag³ego zagro¿enia zdrowotnego niezw³ocznej pomocy jednostek ratownictwa
medycznego, zapewnienie bezpiecznego
i szybkiego transportu i przyjêcie do
najbli¿szej jednostki ochrony zdrowia,
udzielaj¹cej wiadczenia zdrowotne we
w³aciwym zakresie.
Metodologia
Celem niniejszego opracowania by³a ocena
znajomoci przepisów ustawy o ratownictwie medycznym (Ustawy o PRM z 2006 roku oraz Ustawy o zmianie Ustawy o PRM z 2009r.) wród personelu ratownictwa medycznego.
W badaniu pos³u¿ono siê kwestionariuszem
ankiety. Ankieta zawiera dwie zasadnicze czêci.
Pierwsza czêæ stanowi³a metryczkê, w której pytano o p³eæ, zawód i lata pracy w zawodzie, oraz
czêæ w której s¹ zawarte pytania zasadnicze. Badanym zadano dziewiêæ pytañ jednokrotnego wyboru o charakterze zamkniêtym. Respondenci zostali poinformowani o celu naukowym przeprowadzanych badañ.
Badaniu poddano 100 pracowników zespo³ów
wyjazdowych ratownictwa medycznego (lekarzy
systemu, pielêgniarek systemu i ratowników medycznych), pracuj¹cych w województwie mazowieckim. Grupa badanych by³a zró¿nicowana pod
wzglêdem wykonywanego zawodu, sta¿u w zawodzie oraz p³ci.

Wyniki badañ
Wród badanej grupy najwiêksz¹ jej
czêæ stanowili ratownicy medyczni (51
osób  51%), ponadto udzia³ w ankiecie
wziê³o 34 pielêgniarek lub pielêgniarzy.
Lekarze za stanowili 15% badanej grupy. Wród badanej liczby osób znajdowa³o siê 61 mê¿czyzn oraz 39 kobiet.
Analizuj¹c sta¿ pracy w zawodzie
badanej populacji, wyniki przedstawia
poni¿szy wykres (rycina 1).
W grupie badanych co pokazuje powy¿sza rycina przewa¿aj¹c¹ wiêkszoæ

stanowi¹ ludzie z niewielkim sta¿em pracy. 63% respondentów pracuje nie d³u¿ej ni¿ 5 lat.
Na podstawie analizy odpowiedzi respondentów na pytana zasadnicze z kwestionariusza ankiety otrzymano nastêpuj¹ce wyniki badañ.
Pierwszym pytaniem z zakresu Ustawy o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym by³o pytanie odnosz¹ce siê do
daty uchwalenia w/w Ustawy. Poprawnie
datê uchwalenia ustawy wskaza³o 65 procent ankietowanych (65 osób). Poni¿szy
wykres obrazuje poprawnoæ udzielania
odpowiedzi na omawiane pytanie z
uwzglêdnieniem wykonywanego zawodu
(rycina 2).
Kolejne pytanie opiera³o siê na wskazaniu przez ankietowanego prawid³owej
definicji czynnoci ratunkowych dok³adnie wyjanionej w omawianej ustawie. W
ka¿dej grupie zawodowej zdarza³y siê
b³êdne odpowiedzi, jednak¿e najgorzej ze
wskazaniem prawid³owej odpowiedzi
(bior¹c pod uwagê procentow¹ iloæ dobrych odpowiedzi w poszczególnych grupach zawodowych) poradzi³y sobie pielêgniarki. Najlepiej za ratownicy medyczni. Sumarycznie za poprawn¹ odpowied wskaza³o 70% ankietowanych.
Która czynnoæ nie wchodzi w zakres czynnoci wykonywanych przez ratownika w ramach kwalifikowanej
pierwszej pomocy  to treæ kolejnego
pytania zawartego w ankiecie. Do wyboru by³y nastêpuj¹ce odpowiedzi: ewakuacja z miejsca zdarzenia. resuscytacja
kr¹¿eniowo-oddechowa, intubacja dotchawicza, unieruchomienie z³amañ. Zaskakuj¹ce wyniki otrzymano po przeanalizowaniu odpowiedzi respondentów na
pytanie dotycz¹ce kwalifikowanej pierwszej pomocy, wynika z nich i¿ tylko 39%
ankietowanych potrafi³o poprawnie
wskazaæ prawid³owej odpowiedzi. Trzydziestu dziewiêciu odpowiedzia³o prawid³owo, ¿e nie nale¿y do nich intubacja
dotchawicza. Dwudziestu siedmiu ankietowanych wskaza³o na ewakuacjê z miejsca zdarzenia, dwunastu respondentów
resuscytacjê kr¹¿eniowo-oddechow¹ a
dwudziestu dwóch wskaza³o na unieruchomienie z³amañ, co obrazuje rycina 3.
Ustawa o Pañstwowym Ratownictwie
Medycznym wymienia nie tylko jednostki wchodz¹ce w sk³ad systemu, omówione s¹ w niej tak¿e zasady zarówno organizacji, nadzoru jak i finansowania. St¹d
te¿ kolejne pytanie odnosz¹ce siê do
wskazania osoby sprawuj¹cej nadzór nad
systemem ratownictwa medycznego w
Polsce. Ogó³em tylko 21% badanych pra-
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do 1 roku
1-5 lat
6-10 lat
11-15 lat
16-20 lat
20 lat i wiêcej

Rycina 1
Sta¿ pracy w zawodzie.

Odpowied prawid³owa
Odpowied negatywna

Ratownicy
medyczni

Lekarze

Pielêgniarki

Rycina 2
Poprawnoæ udzielnych odpowiedzi na pytanie dotycz¹ce daty uchwalenia Ustawy o PRM z
uwzglêdnieniem profilu zawodowego ankietowanych.

Kategoria 1

ewakuacja z miejsca zdarzenia

resuscytacja kr¹¿eniowo-oddechowa

intubacja dotchawicza

unieruchomienie z³amañ

Rycina 3
Przekrój odpowiedzi udzielanych na pytanie dotycz¹ce kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Odpowied prawid³owa
Odpowied negatywna

Ratownicy
medyczni

Lekarze

Pielêgniarki

Rycina 4
Poprawnoæ udzielnych odpowiedzi na pytanie dotycz¹ce osoby odpowiedzialnej za System
Ratownictwa Medycznego z uwzglêdnieniem profilu zawodowego ankietowanych.
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wid³owo odpowiedzia³o na postawione
pytanie (rycina 4).
Na wykresie widaæ, i¿ respondenci
niezbyt dobrze wiedz¹, ¿e za system ratownictwa medycznego w kraju odpowiedzialny jest minister w³aciwy do spraw
zdrowia. Najwiêkszy problem z odpowiedzi¹ na pytanie mia³y badane pielêgniarki. Ale równie¿ wiêkszoæ z badanych
lekarzy i ratowników medycznych udzieli³o b³êdnych odpowiedzi.
Kolejne pytanie tak¿e zawiera³o siê
w sferze funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego. Ankietowani musieli
wskazaæ osobê odpowiedzialn¹ za planowanie organizowanie oraz koordynowanie systemu na poziomie województwa.
67 osób wskaza³o wojewodê jako osobê
odpowiedzialn¹ za organizacjê systemu na
poziomie województwa tym samym wskazuj¹c w³aciw¹ odpowied (rycina 5).
Szóste pytanie dotyczy³o dok³adnej
daty obchodów Dnia Ratownictwa Medycznego. Analizuj¹c dane (co przedstawia poni¿szy wykres) mo¿na zauwa¿yæ,
i¿ prawie po³owa respondentów nie wiedzia³a, ¿e Dzieñ Ratownictwa Medycznego jest ustanowiony 13 padziernika.
B³êdnych odpowiedzi udzieli³o 46% populacji badanych. Zdecydowanie najwiêcej b³êdnych odpowiedzi udzieli³y pielêgniarki (rycina 6).
Ustawa o Pañstwowym Ratownictwie
Medycznym w rozdziale czwartym dok³adnie okrela jednostki wchodz¹ce w
sk³ad systemu ratownictwa medycznego.
Ankietowani musieli wskazaæ jednostki
nienale¿¹ce do systemu. W tym pytaniu
respondenci mieli do wyboru SOR-y, zespo³y ratownictwa medycznego, lotnicze
zespo³y ratownictwa medycznego oraz
przychodnie lekarskie. Prawid³owej odpowiedzi udzieli³o ³¹cznie 61% ankietowanych (rycina 7).
Znajomoæ zasad funkcjonowania ratownictwa medycznego nie opiera siê tylko na znajomoci ustawy o Pañstwowym
Ratownictwie Medycznym z 2006 roku.
Istotnym aktem normatywnym by³a tak¿e Ustawa o zmianie ustawy o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym uchwalona w 2009 roku. Kolejne pytanie by³o
ukierunkowane na wskazanie dok³adnej
daty uchwalenia w/w nowelizacji. Jedynie 15% ankietowanych potrafi³o wskazaæ datê 17 lipca 2009 roku, jako w³aciw¹ odpowied. Spowodowane jest to brakiem nale¿ytego zainteresowania przepisami prawa dotycz¹cymi sfery ratownictwa. Poprawnych odpowiedzi udzieli³o
13 ratowników medycznych oraz dwóch
lekarzy. ¯adna z pielêgniarek nie potra-
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Rycina 5
Poprawnoæ udzielnych odpowiedzi na pytanie dotycz¹ce osoby odpowiedzialnej za System RM na
poziomie województwa z uwzglêdnieniem profilu zawodowego ankietowanych.

Odpowied prawid³owa
Odpowied negatywna

Ratownicy
medyczni

Lekarze

Pielêgniarki

Rycina 5
Poprawnoæ udzielnych odpowiedzi na pytanie dotycz¹ce osoby odpowiedzialnej za System RM na
poziomie województwa z uwzglêdnieniem profilu zawodowego ankietowanych.

Odpowied prawid³owa
Odpowied negatywna

Ratownicy
medyczni

Lekarze

Pielêgniarki

Rycina 6
Poprawnoæ udzielnych odpowiedzi na pytanie dotycz¹ce daty uchwalenia dnia ratownictwa
medycznego z uwzglêdnieniem profilu zawodowego ankietowanych.

Odpowied prawid³owa
Odpowied negatywna

Ratownicy
medyczni

Lekarze

Pielêgniarki

Rycina 7
Poprawnoæ udzielnych odpowiedzi na pytanie dotycz¹ce podmiotów wchodz¹cych w sk³ad Systemu
Ratownictwa Medycznego z uwzglêdnieniem profilu zawodowego ankietowanych.
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fi³a wskazaæ prawid³owej odpowiedzi.
Kolejne pytanie odnosz¹ce siê tak¿e
do nowelizacji ustawy o PRM dotyczy³o
iloci centrów urazowych, których tworzenie przewiduje Ustawa. Centra urazowe w liczbie od 10 do 12 maj¹ byæ rozlokowane na Terenia ca³ej Polski oraz zapewniaæ wiadczenia zdrowotne pacjentom po urazach. W tym przypadku liczba prawid³owych odpowiedzi by³a nieznacznie wy¿sza i wynosi³a 19%, co tak¿e potwierdza nieznajomoæ najnowszych
przepisów stanowi¹cych ramy prawne
funkcjonowania Systemu Ratownictwa
Medycznego w Polsce. Podobnie jak w
poprzednim pytaniu tak i w tym ¿adna
pielêgniarka nie potrafi³a wskazaæ na prawid³ow¹ odpowied. Poprawnie odpowiedzia³o 14 ratowników medycznych
oraz 5 lekarzy.
Wnioski
Podsumowuj¹c, Ustawa o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym jest krokiem milowym w poprawie funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego, w
szybkim i skutecznym wdro¿eniu zasad
programu Zintegrowane Ratownictwo
Medyczne oraz wp³ywa na podniesienie
bezpieczeñstwa w pañstwie. Dlatego te¿
poznanie przepisów prawnych wynikaj¹cych z ustawy jest obowi¹zkiem ka¿dej
osoby zwi¹zanej zawodowo z systemem
ratownictwa medycznego.
Zastosowanie w badaniach kwestionariusz ankiety pozwoli³o na wyci¹gniêcie pewnych wniosków, które poddano
analizie:
1. Znajomoæ przepisów ogólnych
wynikaj¹cych z ustawy o Pañstwowym
Ratownictwie medycznym przez personel ratownictwa medycznego jest niezadowalaj¹ca.
2. Wiêkszoci badanych brak podstawowych wiadomoci na temat organizacji i funkcjonowania systemu a w szczególnoci zasad finansowania oraz organów odpowiedzialnych za system ratownictwa medycznego w kraju.
3. Znaczna czêæ respondentów nie
orientuje siê w organizacji i zakresie funkcjonowania poszczególnych jednostek
systemu.
4. Znajomoæ przepisów prawnych
zwi¹zanych bezporednio z ustaw¹ jest
wród respondentów doæ znikoma.
5. Brak znajomoci najnowszych
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przepisów prawnych normuj¹cych funkcjonowanie Systemu Ratownictwa Medycznego w Polsce.
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 Ustawa z dn. 8 wrzenia 2006 roku o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym ( Dz.U.z
2006r. Nr 191, poz.1410).
 Ustawa z dn. 26 kwietnia 2007 roku o
Zarz¹dzaniu kryzysowym ( Dz.U z 2007 r. Nr
89, poz. 590).
 Ustawa z dn. 17 lipca 2009 roku o Zmianie
Ustawy o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2009r., Nr 122, poz. 1007).
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