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Streszczenie
System Państwowe Ratownictwo Medyczne poprzez swoje jednostki min. Zespoły Ratownictwa
Medycznego oraz Szpitalne Oddziały Ratunkowe w znacznym stopniu odpowiada za ratowanie zdrowia
i życia Polaków. Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego to absolutnie nowa jakość w polskiej
ochronie zdrowia. W jego skład wchodzą ratownicy medyczni i/lub pielęgniarki systemu, brak jest tu
lekarza. Załogi ambulansów P pełnią dyżury samodzielnie, korzystając z przypisanych im Ustawą
o Państwowym Ratownictwie Medycznym uprawnień. To na ich barkach spoczywa obowiązek
zbadania pacjenta, postawienia diagnozy i wdrożenie odpowiednich procedur mających na celu
uratowanie poszkodowanego, ustabilizowanie jego stanu i ewentualnie przewiezienie go do
najbliższego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lub Izby Przyjęć, gdzie zostanie przejęty przez
personel stacjonarny. Załogi ambulansów przekazują pacjentów lekarzom dyżurnym tych placówek i to
od min. współpracy tych medyków zależy, czy poszkodowani będą czuli się bezpieczni, czy otrzymają
pomoc na najwyższym poziomie. Jak wspomniano ambulanse P są nową jakością w naszej ochronie
zdrowia. Są nowością także dla lekarzy pracujących w SOR i IP. Muszą oni zdawać sobie sprawę, że
chociaż ratownicy medyczni i pielęgniarki systemu posiadają bardzo duże kompetencje, to jednak
w niektórych sytuacjach nie są w stanie pomóc choremu na miejscu i są zmuszeni do przewiezienia go
do szpitala. Analizując wyniki badania, którego celem było zebranie opinii lekarzy zatrudnionych
w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych i Izbach Przyjęć na temat ratowników medycznych
i pielęgniarek systemu zatrudnionych w Zespołach Ratownictwa Medycznego oraz ocena współpracy
w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych i Izbach Przyjęć pomiędzy lekarzami a ratownikami
medycznymi i pielęgniarkami systemu zatrudnionymi w Zespołach Ratownictwa Medycznego należy
podkreślić, że badani lekarze wysoko oceniają kompetencje ratowników medycznych i pielęgniarek
systemu. Nie są, jednakże w swojej ocenie bezkrytyczni dostrzegając obszary wymagające poprawy.
Jak pokazuje analiza piśmiennictwa wysoka ocena, jaką od lekarzy otrzymali ratownicy medyczni
i pielęgniarki systemu znajduje swoje potwierdzenie wśród pacjentów Szpitalnych Oddziałów
Ratunkowych i Izb Przyjęć.
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