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MINISTER 

OBRONY NARODOWEJ 



 wyznaczanie kierunków rozwoju systemu ochrony zdrowia i opieki 

psychologicznej w resorcie; 

 przygotowywanie projektów aktów prawnych regulujących organizację i 

funkcjonowanie ochrony zdrowia i opieki psychologicznej ; 

 określenie standardów ochrony zdrowia i opieki psychologicznej, wytwarzania, 

przechowywania i obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz 

osłony sanitarno-higienicznej i weterynaryjnej w resorcie; 

 określanie wymagań w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego 

personelu medycznego,  

 określenie wymagań przebiegu służby w korpusie osobowym medycznym; 

 organizacja służby zdrowia i opieki psychologicznej w resorcie; 



 
 

Ustawa z dnia 8 września 2006 r.  
o Państwowym Ratownictwie Medycznym  

 
(Dz.U. 2016 r. poz. 1868 z późn. zm.) 



 Brak umocowania prawnego wykonywania zawodu ratownika 
medycznego  poza systemem PRM, w tym w SZ RP; 

 Nieokreślony zakres świadczeń zdrowotnych; 

 Działanie ograniczone jedynie do kwalifikowanej pierwszej pomocy; 

 Brak możliwości wykorzystania potencjału wojskowych ratowników 
medycznych; 

 „ stan wyższej konieczności – ratowanie życia” – zabezpieczenie misji 
PKW; 

 Działanie na podstawie regulacji sojuszniczych i porozumień podczas 
misji PKW poza granicami kraju; 

 

 

przed 2015 r. 



 

2015 
 

 

Ustawa z dnia 25 września 2015 r.  

o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz 

niektórych innych ustaw 
(Dz.U. 2015 r. poz. 1887) 

NOWELIZACJA USTAWY !!!  

 

 
 



01.01.2016 r. 

„CZAS START” 



Art. 11 ustawy  
o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym  
Zmienione brzmienie – istotne zmiany 

 



 

udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym medycznych czynności 

ratunkowych udzielanych samodzielnie lub pod nadzorem lekarza;  

 zabezpieczeniu osób znajdujących się w miejscu zdarzenia oraz 

podejmowaniu działań zapobiegających zwiększeniu liczby osób w 

stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego; 

 transportowaniu osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;  

udzielaniu wsparcia psychicznego w sytuacji powodującej stan 

nagłego zagrożenia zdrowotnego;  

 edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia; 

Art. 11. 1. Wykonywanie zawodu ratownika medycznego polega 

na realizacji zadań zawodowych, w szczególności na:  

 



nauczanie zawodu ratownika medycznego oraz wykonywanie 

pracy na rzecz doskonalenia zawodowego ratowników 

medycznych i dyspozytorów medycznych;  

organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu pierwszej pomocy, 

kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz medycznych czynności 

ratunkowych;  

prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych w zakresie 

ratownictwa medycznego;  

kierowanie i zarządzanie ratownikami medycznymi, 

dyspozytorami medycznymi;  

 zatrudnienie lub pełnienie służby na stanowiskach 

administracyjnych, na których wykonuje się czynności związane z 

przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad 

udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa 

medycznego. 



 Stałe podnoszenie kwalifikacji; 

 Obowiązek aktualizacji wiedzy; 

 Umiejętności zachowane na odpowiednim, wysokim 
poziomie; 

 Realizacja obowiązku doskonalenia zawodowego 
ratowników medycznych; 

 Znajomość obowiązujących regulacji prawnych; 

 

 

 

Art. 11.2 Ratownik medyczny postępuje zgodnie                        

ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej oraz z 

należytą starannością. 

 



  

1. w podmiotach leczniczych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z 

dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;  

2. w ramach ratownictwa górskiego i narciarskiego (…); 

3. w ramach ratownictwa wodnego (…) 

4. w ramach ratownictwa górniczego (…);  

5. w ramach morskiej służby poszukiwania i ratownictwa (…); 

6. w jednostkach podległych Ministrowi Obrony Narodowej niebędących 

podmiotami leczniczymi;  

7. w realizujących działania antyterrorystyczne jednostkach podległych 

ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (…); 

 
Art. 11. 3. Ratownik medyczny wykonuje zadania 

zawodowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1:  

 



8. w jednostkach ochrony przeciwpożarowej (…); 

9. na lotniskach (…); 

10. w ramach podmiotu leczniczego wykonując zadania z zakresu 

zabezpieczenia medycznego imprezy masowej (…); 

11. w ramach wykonywania transportu sanitarnego(…); 

12. w izbach wytrzeźwień (…); 

13. na stanowisku dyspozytora medycznego. 

 
„Uwolnienie” zawodu ratownika medycznego poza 

System Państwowego Ratownictwa Medycznego 

 



Prawa i obowiązki 

Art. 11.5 Ratownik medyczny ma prawo wglądu do 
dokumentacji medycznej oraz do uzyskania od lekarza, 
felczera, pielęgniarki, położnej informacji o stanie zdrowia 
pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych metodach 
diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych, 
zapobiegawczych i dających się przewidzieć następstwach 
podejmowanych działań, w zakresie niezbędnym do 
udzielanych przez siebie świadczeń zdrowotnych.  

 

Art. 11. 6. Ratownik medyczny, w ramach udzielania świadczeń 
zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, 
wykonuje zlecenia określone w dokumentacji medycznej.  
 

 
 



Art. 11.7 Ratownik medyczny dokumentuje świadczenia 
zdrowotne udzielane w ramach realizacji zadań, o których 
mowa w ust. 3 pkt 2–10, w karcie indywidualnej ratownika 
medycznego. Karta indywidualna ratownika medycznego 
zawiera dane, o których mowa w art. 25 ustawy z dnia 6 
listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta (Dz. U. z 2016 r. poz. 186, 823, 960 i 1070).  

 

Art. 11.8 Do podmiotów, w których ratownik medyczny 
udziela świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ust. 3 
pkt 2–10, stosuje się odpowiednio art. 23, art. 24 i art. 26–29 
ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i 
Rzeczniku Praw Pacjenta.  

 



Karta Indywidualna  
Ratownika Medycznego 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia  
z dnia 20 kwietnia 2016 r.  

w sprawie określenia wzoru karty indywidualnej 
ratownika medycznego  
(Dz.U. 2016 r. poz. 576) 



Decyzja Nr 293/MON  
Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 października 2016 r.  

w sprawie wprowadzenia do użytku w resorcie obrony narodowej 
formularza karty indywidualnej ratownika medycznego 

WOG 

RBLog 

IWsp SZ 

DRUKARNIA 

Wydawnictw  

Specjalnych 

WOG 

RBLog 

JW 



1) informować pacjenta o jego prawach zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku 

Praw Pacjenta;  

2) udzielić pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu 

albo osobie wskazanej przez pacjenta informacji o stanie 

zdrowia pacjenta, w zakresie  związanym z  podejmowaniem 

medycznych czynności ratunkowych w podstawowym zespole 

ratownictwa  medycznego;  

3) do zachowania tajemnicy zawodowej.  

 

Art. 11. 9 Ratownik medyczny jest obowiązany:  

 



 Art. 11.10 Ratownik medyczny może, po dokonaniu oceny stanu 

pacjenta, nie podejmować lub odstąpić od medycznych czynności 

ratunkowych albo udzielania świadczeń zdrowotnych, jeżeli nie 

spowoduje to niebezpieczeństwa utraty życia, ciężkiego uszkodzenia 

ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia. Ratownik medyczny uzasadnia i 

odnotowuje w dokumentacji medycznej przyczyny niepodjęcia lub 

odstąpienia od medycznych czynności ratunkowych albo udzielania 

świadczeń zdrowotnych.  

 

 Art.11.11 Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowy zakres:  

1) medycznych czynności ratunkowych, które mogą być udzielane przez 

ratownika medycznego samodzielnie lub pod nadzorem lekarza systemu,  

2) świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które 

mogą być udzielane przez ratownika medycznego samodzielnie lub na 

zlecenie  

– kierując się zakresem wiedzy i umiejętności nabytych w ramach 

kształcenia przed- i podyplomowego.  



świadczenia zdrowotne inne niż 
medyczne czynności ratunkowe 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia  
z dnia 20 kwietnia 2016 r.  

w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych 
innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane 

przez ratownika medycznego 
(Dz.U. 2016 r. poz. 587) 



1. Ocena stanu pacjenta. 

2. Układanie pacjenta w pozycji właściwej dla stanu pacjenta lub odniesionych 
 obrażeń. 

3. Podjęcie i prowadzenie podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-
 oddechowej zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. 

4. Bezprzyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych. 

5. Przyrządowe przywracanie i zabezpieczanie drożności dróg oddechowych z 
 zastosowaniem, a w szczególności: 

 1) rurki ustno-gardłowej; 

 2) rurki nosowo-gardłowej; 

 3) przyrządów nadgłośniowych; 

 4) konikopunkcji. 

6. Odsysanie dróg oddechowych. 

świadczenia zdrowotne inne niż medyczne 
czynności ratunkowe 



7. Podjęcie tlenoterapii czynnej lub wspomagania oddechu lub sztucznej 
 wentylacji płuc metodami bezprzyrządowymi i  przyrządowymi,                   
 z użyciem tlenu lub powietrza, w tym z użyciem respiratora. 

8. Wykonanie intubacji dotchawiczej i prowadzenie wentylacji nieinwazyjnej w 
 nagłym zatrzymaniu krążenia. 

9.  Wykonanie defibrylacji zautomatyzowanej. 

10. Wykonanie defibrylacji manualnej na podstawie EKG lub zapisu 
 kardiomonitora. 

11. Monitorowanie czynności układu oddechowego. 

12. Monitorowanie czynności układu krążenia metodami nieinwazyjnymi. 

13. Wykonanie i ocena zapisu EKG. 

14. Wykonanie kaniulacji żył obwodowych oraz żyły szyjnej zewnętrznej. 

15. Wykonanie dojścia doszpikowego przy użyciu gotowego zestawu. 

 

świadczenia zdrowotne inne niż medyczne 
czynności ratunkowe 



16. Podawanie leków drogą dożylną, domięśniową, podskórną, doustną, podjęzykową, 
wziewną, dotchawiczą, doodbytniczą i wziewną oraz  doszpikową. 

17. Odbarczenie odmy prężnej drogą nakłucia jamy opłucnowej. 

18. Pobieranie krwi żylnej i włośniczkowej do badań diagnostycznych. 

19. Opatrywanie ran. 

20. Tamowanie krwawień zewnętrznych. 

21. Unieruchamianie złamań, zwichnięć i skręceń. 

22. Unieruchamianie kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem odcinka  szyjnego. 

23. Przyjęcie porodu. 

24. Wykonanie segregacji medycznej pierwotnej i wtórnej. 

25. Cewnikowanie pęcherza moczowego. 

26. Wykonanie pomiaru temperatury głębokiej. 

27. Oznaczanie parametrów krytycznych z użyciem dostępnego sprzętu. 

28. Przygotowanie pacjenta do transportu i opieka medyczna podczas transportu. 
 

świadczenia zdrowotne inne niż medyczne 
czynności ratunkowe 



Lp. 
Nazwa międzynarodowa leku 

 
Postać 

1.  Acidum acetylsalicylicum  tabletki 

2. Adenosinum roztwór do wstrzykiwań 

3 Amiodaroni hydrochloridum  roztwór do wstrzykiwań 

4.  Atropini sulfas roztwór do wstrzykiwań 

5. Isosorbidi mononitras tabletki 

6.  Budesonidum  zawiesina do nebulizacji 

7. Captoprilum tabletki 

8. Clemastinum roztwór do wstrzykiwań 

9.  Clonazepamum  roztwór do wstrzykiwań 

10.  Clopidogrelum (po teletransmisji EKG i 

konsultacji z lekarzem oceniającym zapis EKG) 

tabletki 

11. Dexamethasone phosphate roztwór do wstrzykiwań 

12. Diazepamum  roztwór do wstrzykiwań,  

wlewka doodbytnicza  

13. Drotaverini hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań 

14. Epinephrinum roztwór do wstrzykiwań 

15. Fentanylum roztwór do wstrzykiwań 

16. Flumazenilum roztwór do wstrzykiwań 

17. Furosemidum roztwór do wstrzykiwań 

18. Gliceroli trinitras tabletki, aerozol do stosowania 

podjęzykowego 

19. Glucagoni hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań 

20. Glucosum 5%, 20% roztwór do wstrzykiwań 

21. Glucosum 5%, 20% roztwór do wlewu dożylnego 

22. Heparinum natricum roztwór do wstrzykiwań 

23. Hydrocortisonum  roztwór do wstrzykiwań 

24. Hydroxizinum tabletki, roztwór do wstrzykiwań 

25. Ibuprofenum tabletki 

26. Ketoprofenum tabletki, roztwór do wstrzykiwań 

27. Lidocaini hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań, żel 

28. Magnesii sulfas roztwór do wstrzykiwań  

29. Mannitolum – 15 % roztwór do wlewu dożylnego 

30. Metamizolum natricum roztwór do wstrzykiwań 

31. Metoclopramidum roztwór do wstrzykiwań 

32. Metoprololi tartras roztwór do wstrzykiwań 

33. Midazolamum  roztwór do wstrzykiwań 

34. Morphini sulfas roztwór do wstrzykiwań 

35. Naloxoni hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań 

36. Natrii chloridum 0,9 % roztwór do wlewu dożylnego 

37. Natrii hydrogenocarbonas 8,4 % roztwór do wstrzykiwań 

38. Papaverinum hydrochloricum roztwór do wstrzykiwań 

39. Paracetamolum czopki, tabletki,  

roztwór do wstrzykiwań 

40. Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy 

izotoniczny 

roztwór do wlewu dożylnego 

41. Płyny koloidowe niewymagające pobierania 

przed iniekcją krwi na grupę oraz próby 

krzyżowej (skrobia hydroksyetylowana, żelatyna 

modyfikowana) 

roztwór do wlewu dożylnego 

42. Salbutamolum roztwór do wstrzykiwań,  

roztwór do nebulizacji 

43. Solutio Ringeri/zbilansowany roztwór 

elektrolitowy  

roztwór do wlewu dożylnego 

44. Thiethylperazinum Czopki,roztwór do wstrzykiwań 

45. Ticagrelor (po teletransmisji EKG i konsultacji z 

lekarzem oceniającym zapis EKG) 

tabletki 

46. Tlen medyczny gaz 

46 Leków 
wymienionych  

w tabeli, w załączniku 
nr 1 do Rozporządzenia 



Art. 12 ustawy  
o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym  
Zmienione brzmienie – istotne zmiany 

 



 Art. 12. 1 Ratownik medyczny ma prawo i obowiązek stałego 
aktualizowania wiedzy i umiejętności przez uczestnictwo w 
różnych rodzajach i formach doskonalenia zawodowego.  

 

 Art. 11. 3 Ratownik medyczny ma obowiązek przedstawienia 
wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce 
zamieszkania ratownika medycznego, do wglądu, karty 
doskonalenia zawodowego, niezwłocznie po zakończeniu 
danego okresu edukacyjnego, w terminie nie dłuższym niż 
30 dni od dnia zakończenia danego okresu edukacyjnego.  

 
Doskonalenie zawodowe  
ratowników medycznych 

                                    zapisy wchodzą w życie od 01.05.2017 r. 



 Art. 12d. 

1. Przebieg doskonalenia zawodowego ratownika 
medycznego dokumentuje się w karcie doskonalenia 
zawodowego.  
 

2. Kartę doskonalenia zawodowego na wniosek ratownika 
medycznego wydaje wojewoda właściwy ze względu na 
miejsce zamieszkania ratownika medycznego, a w 
przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie właściwego 
wojewody – Wojewoda Mazowiecki.  

Karta doskonalenia zawodowego 
- nowe wzory po 01.05.2017 r.  



 Art. 12f. Koszty doskonalenia zawodowego ponosi ratownik 
medyczny lub podmiot, u którego ratownik medyczny 
wykonuje zawód, lub jednostka prowadząca szkolenie.  

 Art. 12g. Podmiot, u którego ratownik medyczny wykonuje 
zawód, jest obowiązany ułatwić ratownikowi medycznemu 
aktualizowanie wiedzy i umiejętności przez uczestnictwo w 
różnych rodzajach i formach doskonalenia zawodowego.  

 Art. 12h.Ratownik medyczny przedstawia podmiotowi, u 
którego wykonuje zawód, dokumenty poświadczające 
realizację obowiązku określonego w art. 12 ust. 1.  

Zapisy zaczną obowiązywać od 
01.05.2017 r. 



 Pracodawca ma obowiązek ułatwić aktualizowanie 
wiedzy i umiejętności poprzez uczestnictwo w różnych 
rodzajach i formach doskonalenia; 

 Koszty doskonalenia ponosi ratownik medyczny, lub 
pracodawca lub podmiot prowadzący kurs; 

 Ratownik medyczny przedstawia pracodawcy dokument 
potwierdzający realizację obowiązku doskonalenia 
zawodowego; 

Reasumując: 



2017 



„Mała nowelizacja” 

„Duża nowelizacja” 

Kolejna nowelizacja ustawy o PRM 
projekty wydane w październiku 2016 



 Rozwinięcie Systemu Wspomagania Dowodzenia  PRM 
(SWD PRM); 

 Utworzenie Krajowego Centrum Monitorowania 
Ratownictwa Medycznego; 

 Połączenie dyspozytorni medycznych; 

 Podniesienie prestiżu zawodu dyspozytora medycznego; 

 doskonalenie zawodowe dyspozytorów; 

 2 delegacje do wydania rozporządzeń MON; 

 2 delegacje do wydania rozporządzeń MSWiA; 

 

 

Projekt „Mała nowelizacja” 



O co wnioskuje  
Ministerstwo Obrony Narodowej: 

 Art. 11.  

13. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia 
szczegółowy zakres świadczeń zdrowotnych, które mogą być udzielane 
przez ratownika medycznego wykonującego zadania zawodowe                              
w jednostkach podległych Ministrowi Obrony Narodowej (…)  : 

 1) samodzielnie lub na zlecenie lekarza; 

 2) samodzielnie, w warunkach sytuacji kryzysowych i przy 
 zabezpieczeniu  medycznym działań tych jednostek;  

- kierując się zakresem wiedzy i umiejętności nabytych w ramach 
kształcenia przed- i podyplomowego oraz uwzględniając specyfikę 
zagrożeń wynikających z charakteru służby. 

 

 



 „podstawowy” zakres  

   świadczeń zdrowotnych 

 

 „poszerzony” zakres  
świadczeń zdrowotnych 

(potrzeby SZ RP) 

Kierunek prac legislacyjnych                                     
– rozporządzenie MON 

Standardy TCCC,  
doświadczenia z misji PKW/PJW 

określony przez Ministra 
Zdrowia 



 

„podstawowy” zakres  
świadczeń zdrowotnych 

 

+ Świadczenia zdrowotne inne niż medyczne czynności ratunkowe; 
 (określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie medycznych czynności 
 ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez 
 ratownika medycznego (Dz.U. 2016 r. poz. 587)) 

+ wykonanie kardiowersji; 

+ wykonanie elektrostymulacji; 

+ zakładanie sondy żołądkowej i płukanie żołądka; 

+ cewnikowanie pęcherza; 

+ podawanie leków z grupy OTC; 

+ podawanie koncentratów czynników krzepnięcia oraz desmopresyny ; 
 Projekt Ministerstwa Zdrowia z dnia 24.03.2017 r. 



 Wykonanie konikotomii; 

 Wykonanie intubacji dotchawiczej w laryngoskopii 
bezpośredniej przez usta lub przez nos, z lub bez 
użycia środków zwiotczających oraz prowadzenie 
wentylacji zastępczej  w zależności od wskazań 
terapeutycznych; 

 Wykonanie drobnych zabiegów chirurgicznych; 

 

„poszerzony” zakres  
świadczeń zdrowotnych 

 



 Wykonanie fasciotomii; 

 Wykonanie blokady obwodowej nerwów; 

 Wykonanie badania USG u pacjenta urazowego; 

 Wykonanie drenażu jamy opłucnowej; 

 

 

„poszerzony” zakres  
świadczeń zdrowotnych 

 



 Podawanie krwi, składników krwi i preparatów krwiozastępczych 
pacjentom z objawami  wstrząsu hipowolemicznego, pod warunkiem 
ukończenia szkolenia z zakresu przetaczania krwi i jej składników; 

 

 Ocena prezentowanych przez pacjenta symptomów zaburzeń 
zachowania lub zaburzeń psychicznych ze szczególnym uwzględnieniem 
symptomów reakcji na ciężki stres (zaburzenia nerwicowe związane ze 
stresem),w związku z dalszym procesem diagnostyczno-leczniczym; 

 

 Podejmowanie czynności w ramach osłony epidemiologicznej                                       
i epizootycznej stanów osobowych wojsk oraz w zakresie medycznej 
ochrony przed czynnikami CBRN– wg obowiązujących instrukcji                                         
i standardów; 

 

 

„poszerzony” zakres  
świadczeń zdrowotnych 

 



„poszerzony” zakres  
świadczeń zdrowotnych – leki   

 

 Krew, składników krwi i preparaty krwiozastępcze;  
 Lek przeciwkrwotoczny:  
 Kwas traneksamowy; 
 Antybiotyki:  
 Amoksycylina, Ciprofloksacyna, Klindamycyna, Kloksacylina, 
 Moksyfloksacyna, Neostygmina, Cefotetan, Ertapenem; 
 Leki podawane drogą dospojówkową:  
 Proksymetakaina, Bacytracyna; 
 Leki anestetyczne:  
 Ketamina, Etomidat, Propofol, Sukcynoholina, Wekuronium; 
 Leki p/bólowe:  
 Fentanyl – lizak; 

 



Do udzielania samodzielnie świadczeń 

zdrowotnych, o których mowa w ust. 13 pkt. 2 

uprawnia ukończenie  

wojskowo-medycznego kursu kwalifikacyjnego  

 

O co wnioskuje  
Ministerstwo Obrony Narodowej: 



 „Prawo wykonywania zawodu ratownika medycznego”; 

 Ogólnopolski Rejestr Ratowników Medycznych; 

 Indywidualny rozwój zawodowy; 

 Kursy kwalifikacyjne; 

 Kursy specjalistyczne; 

 Ogólnopolski rejestr defibrylatorów AED; 

 Karta Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy; 

 Wojewódzki Koordynator RM vs. Lekarz Konsultant ZRM; 

 Kierujący Akcją Medyczną (KAM); 

 Dodanie motocyklowych ZRM; 

 

 

Projekt „Duża nowelizacja” 



Rozporządzenie Ministra Zdrowia  
z dnia 28 lutego 2017 r.  

w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, 
diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych 
przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia 

lekarskiego 
(Dz.U. 2017 r. poz. 497) 

Potrzeby Sił Zbrojnych RP  
– „pielęgniarka wojenna” 



 Priorytetowe traktowanie realizacji zadania bojowego 
poprzez niwelowanie czynników utrudniających                              
(np. czynników osobowych); 

 Zbieżny zakres świadczeń zdrowotnych – „szerszych” 
kompetencji pielęgniarek i ratowników medycznych; 

  Te same moduły sprzętowe, zestawy lekowe; 

 Zastępowalność na stanowisku służbowym; 

 Jednolity system szkoleń dla wszystkich służb mundurowych 
(MON, MSWiA); 

 

 

 

Determinanty zmian: 



 

„Bo kto nie idzie do przodu  

ten się cofa…” 
     

    Johann Wolfgang von Goethe 



PYTANIA ??? 



MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ 

DEPARTAMENT WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA  

ppor. Anna ALEKSANDRZAK 
 

Oddział Rozwoju Systemu Ochrony Zdrowia 
Departament Wojskowej Służby Zdrowia MON 

Tel. 261 879 618, aaleksandrzak@mon.gov.pl 

Dziękuję za uwagę 


