
Ratownictwo Medyczne 
Pytania na egzamin dyplomowy 

 
 

1.  Wymień rodzaje rurek dotchawiczych oraz metody uszczelniania tchawicy u dzieci. 
2.  Omów postępowanie z chorym z bólem w klatce piersiowej (OZW). 

3. Omów postępowanie ratownicze w ostrej niewydolności oddechowej powstałej w wyniku 

odmy opłucnowej i odmy prężnej. 

4.  Omów postępowanie ratownicze w obturacji górnych dróg oddechowych spowodowanej 

stanem astmatycznym. 

5. Scharakteryzuj rolę i zadania podmiotów ratowniczych (GOPR, WOPR, SAR). 

6. Omów zadania ratownika w opiece nad pacjentem nieprzytomnym. Monitorowanie i ocena 

stanu czynnościowego centralnego i obwodowego okładu nerwowego. 

7. Omów zasady tlenoterapii biernej. 

8. Omów zasady ratownictwa medycznego realizowane przez podmioty KSRG. 

9. Scharakteryzuj sposoby zakładania maski krtaniowej w celu uzyskania drożności dróg 

oddechowych i możliwości wentylacji sztucznej. 

10. Omów zasady odsysania wydzieliny z dróg oddechowych. 

11. Omów zasady resuscytacji świeżorodka.  

12. Omów Zasady szybkiej intubacji dotchawiczej i zapobieganie regurgitacji. 

13. Wymień i omów stopnie zaburzenia świadomości i głębokości sedacji - skala Glasgow i 

Ramseya. 

14. Omów zasady organizacyjne i cele funkcjonowania SOR. 

15. Omów przygotowanie pacjenta i opieki medycznej podczas transportu. 

16. Omów postępowanie w zatruciu tlenkiem węgla. 

17. Omów postępowanie w anafilaksji. 

18. Omów odwracalne przyczyny zatrzymania krążenia 4H 4T. 

19. Omów postępowanie w hipotermii. 

20. Omów postępowanie w hipertermii. 

21. Omów postępowanie w hipowolemii. 

22. Omów postępowanie w zatruciu lekami. 

23. Omów postępowanie resuscytacyjne u ciężarnej. 

24. Omów postępowanie w drgawkach. 

25. Omów postępowanie w udarze. 

26. Omów postępowanie w śpiączkach cukrzycowych. 

27. Omów postępowanie z pacjentem pobudzonym. 

28. Omów postępowanie w urazie głowy. 

29. Omów postępowanie w urazie wielonarządowym. 

30. Omów postępowanie resuscytacyjne u dziecka. 

31.  Scharakteryzuj wkłucie doszpikowe – wskazania i zasady. 

32. Omów wskazania do konikopunkcji. 

33. Omów postępowanie u poszkodowanego z urazem miednicy; 

34. Omów postępowanie w NZK w rytmach defibrylacyjnych; 

35. Omów postępowanie w NZK w rytmach niedefibrylacyjnych. 

36. Omów metody przyrządowego i bezprzyrządowego udrażniania dróg oddechowych. 



37. Omów postępowanie w NZK u pacjenta w hipotermii. 

38. Omów zasady tlenoterapii pacjenta z zaburzeniami oddychania. 

39. Omów drogi podawania leków stosowane przez ratownika medycznego. 

40. Scharakteryzuj zasady farmakoterapii bólu w pracy ratownika medycznego. 

41. Omów zasady i wskazania do elektrostymulacji, kardiowersji i defibrylacji. 

42. Omów postępowanie  podczas porodu w warunkach zespołów ratownictwa medycznego. 

43. Omów zasady segregacji medycznej w warunkach zdarzeń masowych. 

44. Podaj podstawy prawne wykonywania zawodu ratownika medycznego. 

45. Przedstaw wskazania i przeciwskazania do założenia sondy żołądkowej i płukania żołądka. 

46. Omów zasady badania pacjenta urazowego. 

47. Wskaż metody wsparcia psychicznego w pracy ratownika medycznego. 

48. Omów System Państwowego Ratownictwa Medycznego 

49. Omów badanie neurologiczne w zespole ratownictwa medycznego 

50. Scharakteryzuj Skalę Apgar 

51. Omów wywiad z pacjentem wg. OLDCART i SAMPLE 

52. Omów  wyzwania wielokulturowości w praktyce ratownika medycznego w Polsce 

53. Omów problemy etyczne i moralne w zawodzie ratownika medycznego 

54. Wymień i omów kryteria rozpoznania śmierci mózgu 

55. Omów formy przymusu bezpośredniego w ratownictwie medycznym i wskaż podstawę 

prawną.  

 
 

 

 


