
ZAKRES EGZAMINU DYPLOMOWEGO – RATOWNICTWO 

MEDYCZNE 
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 

lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania 

zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty 

laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz.U. 2019 poz. 1573) oraz 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie Państwowego 

Egzaminu z Ratownictwa Medycznego (Dz.U. 2018 poz. 187) ustala się następującą 

formę egzaminu dyplomowego dla kierunku ratownictwo medyczne, umożliwiającą 

sprawdzenie osiągniętych efektów uczenia się w kategorii wiedzy i umiejętności 

objętych programem studiów: 

I - CZĘŚĆ TEORETYCZNA (w jednostce organizacyjnej 

Uniwersytetu) 
 

Osiągnięte efekty uczenia się w kategorii wiedzy weryfikowane są za pomocą 

egzaminu ustnego przed komisją egzaminacyjną, składającego się z losowo 

wybranych trzech pytań. Każde pytanie ukierunkowane jest na inny poziom 

opanowania osiągnięcia efektów uczenia się (wiedza, aplikacja wiedzy, myślenie 

krytyczne). Ocenie podlega osobno każde z trzech pytań (zgodnie z zasadami 

określonymi w Regulaminie Studiów). Pozytywny wynik egzaminu teoretycznego 

wymaga otrzymania minimum oceny dostatecznej z każdego pytania.    

Zakres tematyczny dla części teoretycznej: 

1. Ocena stanu pacjenta oraz ocena i bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia. 

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 w szczególności: 

1) rurki ustno-gardłowej; 



2) rurki nosowo-gardłowej; 

3) przyrządów nadgłośniowych; 

4) konikopunkcji. 

6. Odsysanie dróg oddechowych. 

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 manualnej na podstawie EKG lub zapisu 

kardiomonitora. 

10. Wykonanie defibrylacji zautomatyzowanej. 

11. Wykonanie przezskórnej elektrostymulacji serca w bradyarytmiach w 

przypadku pacjentów niestabilnych hemodynamicznie. 

12. Wykonanie kardiowersji w tachyarytmiach w przypadku pacjentów 

niestabilnych hemodynamicznie. 

13. Wykonanie i ocena zapisu EKG. 

14. Monitorowanie czynności układu oddechowego. 

15. Monitorowanie czynności układu krążenia metodami nieinwazyjnymi. 

16. Wykonanie kaniulacji żył obwodowych oraz żyły szyjnej zewnętrznej. 

17. Wykonanie dojścia doszpikowego przy użyciu gotowego zestawu. 

18. Podawanie leków drogą dożylną, domięśniową, podskórną, doustną, 

podjęzykową, wziewną, dotchawiczą, doodbytniczą oraz doszpikową. 

19. Odbarczenie odmy prężnej drogą nakłucia jamy opłucnowej. 

20. Oznaczanie parametrów krytycznych z użyciem dostępnego sprzętu. 

21. Opatrywanie ran. 

22. Tamowanie krwawień zewnętrznych. 

23. Unieruchamianie złamań, zwichnięć i skręceń. 

24. Unieruchamianie kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem odcinka 

szyjnego. 

25. Przyjęcie porodu. 

26. Wykonanie segregacji medycznej pierwotnej i wtórnej. 

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

28. Wykonanie pomiaru temperatury głębokiej. 



II - CZĘŚĆ PRAKTYCZNA (w jednostce organizacyjnej 

Uniwersytetu) 
 

Osiągnięte efekty uczenia się w kategorii umiejętności weryfikowane są za 

pomocą egzaminu praktycznego w formie OSCE (Objective Structured Clinical 

Examination) przed komisją egzaminacyjną.  Student realizuje losowo wybrane 

zadanie jako kierownik zespołu ratownictwa medycznego, mając do dyspozycji 

wyposażenie pracowni ratownictwa medycznego (m.in.: defibrylator manualny, 

plecak ratowniczy z ampularium, ssak, zestaw unieruchomień). Zadanie trwa 10 

minut. Dwie minuty przed końcem zadania student zostanie poinformowany o 

pozostałym czasie. Możliwe jest wcześniejsze zakończenie zadania, jeśli student 

zgłosi komisji wykonanie wszystkich czynności. Zabiegi wykonywane są na 

symulatorze pacjenta z możliwością cyfrowej oceny jakości prowadzonych czynności 

resuscytacyjnych. Zakres tematyczny egzaminu jest zgodny z aktualnymi aktami 

normatywnymi dotyczącymi medycznych czynności ratunkowych wykonywanych 

samodzielnie przez ratownika medycznego. Komisja ocenia wszystkie czynności za 

pomocą listy kontrolnej (zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Studiów). 

Pozytywny wynik egzaminu praktycznego wymaga otrzymania minimum oceny 

dostatecznej z wykonanego zadania. 

    

PERM – PAŃSTWOWY EGZAMIN Z RATOWNICTWA 

MEDYCZNEGO 

(w jednostce organizacyjnej wskazanej przez Centrum 

Egzaminów Medycznych) 
 

Zawód ratownika medycznego może wykonywać osoba, która spełniła ustawowe 

wymagania dla tego zawodu, uzyskała tytuł zawodowy licencjata oraz złożyła z 

wynikiem pozytywnym Państwowy Egzamin z Ratownictwa Medycznego (PERM). 

Tryb prowadzenia PERM jest każdorazowo określany przez dyrektora Centrum 

Egzaminów Medycznych – jednostki niezależnej od Uniwersytetu. PERM nie jest 

częścią egzaminu dyplomowego uczelni. 

 



PERM zawiera pytania z następującego zakresu: 

 
1) medycznych czynności ratunkowych – 23 pytania; 

2) medycyny ratunkowej – 20 pytań; 

3) pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy – 9 pytań; 

4) medycyny katastrof – 5 pytań; 

5) anatomii i fizjologii – 6 pytań; 

6) psychiatrii, psychologii i neurologii – 5 pytań; 

7) chorób wewnętrznych – 8 pytań; 

8) chirurgii – 5 pytań; 

9) pediatrii – 8 pytań; 

10) toksykologii, farmakologii, położnictwa i ginekologii, zdrowia publicznego i 

prawa med. - 11 pytań. 


