
WYKAZ TEMATÓW PRAC LICENCJACKICH  

(NA DZIEŃ 30.11.2020) 

RATOWNICTWO MEDYCZNE 

2014/2015 

Kwasica ketonowa - scenariusz działań ratowniczych.   

 Napad astmy oskrzelowej u dziesięcioletniego dziecka. Scenariusz działań ratowniczych 

Postępowanie ratownicze w przypadku pacjenta z obrzękiem płuc z niskim ciśnieniem 

tętniczym w warunkach zespołu specjalistycznego. 

 Bradykardia zagrażająca życiu - scenariusz działań ratowniczych. 

Postępowanie w przypadku urazu u osoby dorosłej - odma prężna. Scenariusz działań 

ratowniczych.  

Urazy głowy i narządu ruchu u osób starszych - na podstawie  przypadku klinicznego. 

Anafilaksja jako skutek użądlenia przez owada - przypadek kliniczny. 

 Postępowanie ratownicze po upadku z wysokości - opis przypadku klinicznego. 

Postępowanie ratownicze u pacjenta z krwawieniem z nosa - przypadek kliniczny.  

Postępowanie ratownicze u pacjenta z zaostrzeniem astmy  oskrzelowej - przypadek 

kliniczny. 

Zasłabnięcie jako przyczyna wtórnego urazu głowy - przypadek kliniczny.  

Zator tętnicy płucnej w praktyce zawodowej ratownika medycznego. 

Złamanie kręgosłupa w odcinku szyjnym - postępowanie ratownictwa medycznego. 

Złamanie szyjki kości udowej u osób starszych.   

Zerwanie więzadeł krzyżowych w stawie kolanowym.  

Postępowanie szpitalne i przedszpitalne u osób z wiotką klatką piersiową. 

Postępowanie ratunkowe u osoby dorosłej, poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym, z 

podejrzeniem złamania odcinka piersiowego kręgosłupa.  

Napady padaczkowe jako pierwszy objaw narastającej ciasnoty śródczaszkowej u chorych z 

procesem ekspansywnym ośrodkowego układu nerwowego.                          

Krwotok podpajęczynkówkowy jako pierwsza manifestacja pękniętego tętniaka naczyń 

mózgowych. 

Procesy ekspansywne w tylnej jamie czaszki u dorosłych - manifestacja kliniczna, etiologia i 

leczenie.   

Współczesne możliwości diagnostyki i leczenia chorych z udarem mózgu 

Strategia postępowania w przypadku rany postrzałowej głowy.   

Postępowanie ratownicze w obrzęku płuc.   

Zawał NSTEMI u pacjenta z cukrzycą typu II.     

Postępowanie zespołu podstawowego w hiperkaliemii. Poprawa skuteczności działania w 

oparciu o zalecenia ERC.   

 Postępowanie ratownicze  u pacjenta z rozległym urazem klatki piersiowej. 

 Otwarta odma opłucnowa. Postępowanie przedszpitalne w podstawowym zespole 

Ratownictwa Medycznego. 

Postępowanie ratownicze w ostrym stanie astmy alergicznej u dziecka. 

Uraz endoprotezy stawu biodrowego - postępowanie w Szpitalnym  Oddziale Ratunkowym. 

Zawał serca z uniesieniem odcinka ST ściany przedniej - scenariusz działań ratowniczych. 

 Zatrucie opioidami u dwudziestoletniego mężczyzny - Postępowanie ratownicze. 

 Postępowanie ratownicze w ostrym bólu brzucha - choroba wrzodowa. 

Postępowanie przedszpitalne u pacjenta z zawałem mięśnia  sercowego ściany dolnej. 



Postępowanie przedszpitalne i szpitalne w przypadku hipotermii głębokiej u dzieci. 

Postępowanie ratunkowe u pieszego potrąconego przez samochód z obustronnym złamaniem 

kości udowych.   

Postępowanie przedszpitalne i szpitalne w zatruciu związkami fosforoorganicznymi u osób 

dorosłych.  

Postępowanie ratunkowe u osoby dorosłej we wstrząsie anafilaktycznym spowodowanym 

przyjęciem leku.  

Postępowanie ratownicze w zespole podstawowym Ratownictwa   Medycznego w przypadku 

zaostrzenia astmy oskrzelowej u dorosłego pacjenta. 

Postępowanie zespołu ratownictwa medycznego u pacjenta z podejrzeniem urazu szyjnego 

odcinka kręgosłupa, poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym.      

Postępowanie ratownicze w przypadku hipotermii u pacjenta  wyciągniętego z wody po 

tonięciu.   

Resuscytacja płynowa w postępowaniu ratunkowym u pacjenta z rozległym oparzeniem 

klatki piersiowej.     

Postępowanie ratunkowe u dorosłego z urazem odcinka szyjnego  kręgosłupa wskutek 

wypadku komunikacyjnego. 

Postępowanie ratunkowe zespołu podstawowego u pacjenta z objawami obrzęku płuc. 

Postępowanie ratunkowe w przypadku częstoskurczu z wąskimi   zespołami QRS o 

charakterze migotania przedsionków.    

Oparzenie górnych dróg oddechowych u strażaka po uszkodzeniu  maski aparatu ochrony 

układu oddechowego.  

Zatrucie paracetamolem u osoby dorosłej . postępowanie ratunkowe. 

Postępowanie ratownicze w nagłym zatrzymaniu krążenia spowodowanym wstrząsem 

hipowolemicznym w wyniku oparzenia u osoby dorosłej. 

Współpraca Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z Państwowym Ratownictwem 

Medycznym w wypadku komunikacyjnym u pacjenta z niestabilną miednicą 

Wstrząs anafilaktyczny u dzieci - postępowanie przedszpitalne.   
2015/2016 

Uraz głowy - różnice w postępowaniu zespołów RM podstawowego i specjalistycznego 

Wstrząs anafilaktyczny u 5-letniego dziecka po zastosowaniu Augmentinu 

Kwascia ketonowa jako powikłanie cukrzycy typu I u młodego mężczyzny 

Postępowanie przedszpitalne zespołu ratownictwa medycznego w  zawale dolnej ściany 

mięśnia sercowego  

Urazowa odma opłucnowa z krwotokiem do jamy opłucnej w wyniku wypadku 

komunikacyjnego - postępowanie ratownicze. 
Urazy czaszkowo-mózgowe w praktyce ratowniczej   

Udar niedokrwienny - postępowanie ratownika medycznego oraz dalsze leczenie 

 Postępowanie ratownicze w obrzęku płuc    

Wypadek samochodowy - postępowanie z pacjentem urazowym   

Hipotermia - postępowanie ratownicze   

Zatrucie tlenkiem węgla - postępowanie ratownicze     

Krwawienie z przewodu pokarmowego u pacjenta leczonego dabigatranem z powodu 

migotania przedsionków - postępowanie ratownicze 

Przełom nadciśnieniowy - postępowanie ratownicze 

Zaostrzenie przewlekłej niewydolności serca - postępowanie ratownicze 

Krwawienie spowodowane przedawkowaniem doustnego leku przeciwkrzepliwego z grupy 

anatgonistów witaminy K u pacjenta z migotaniem przedsionków - postępowanie ratownicze 

Dławica piersiowa de novo jako wariant niestabilnej dławicy piersiowej - postępowanie 



ratownicze 

Ablacja w częstoskurczach - postępowanie przedszpitalne oraz wewnątrzszpitalne 

Rola ratownika medycznego w leczeniu pacjenta z podejrzeniem  obrzęku płuc 

Postępowanie przedszpitalne w zatrzymaniu krążenia u pacjenta z zaawansowaną chorobą 

nowotworową. Odstępstwa od resuscytacji w schyłkowym stadium choroby.  

Rozpoznanie i leczenie obrzęku płuc z niskim ciśnieniem tętniczym  - różnice w działaniach 

podstawowego i specjalistycznego zespołu RM 

Opieka porescutacyjna pacjenta na Oddziale Intensywnej Terapii w przebiegu choroby 

niedokrwiennej serca 

Zaostrzenie astmy jako stan zagrażający życiu - postępowanie Zespołu Ratownictwa 

Medycznnego 

Hipotermia przypadkowa u 40-letniego mężczyzny. Postępowanie zespołu RM 

Zatrucia środkami odurzającymi w aspekcie udzielania pomocy przez zespół ratownictwa 

medycznego 

Obrzęk mózgu w wyniku urazy czaszkowo-mózgowego - postępowanie w szpitalnym 

oddziale ratunkowym 

Postępowanie przedszpitalne z pacjentem dorosłym po upadku z  dużej wysokości 

Postępowanie z osobą dorosłą w przebiegu hipotetrmii przypadkowej  spowodowanej 

zanurzeniem w zimnej wodzie.  

 Intubacja dotchawicza jako metoda udrażniania dróg oddechowych u pacjenta w przebiegu 

zostrzeniem astmy oskrzelowej  

Postępowanie ratownika medycznego u dziecka zatrutego lekami  beta-adrenolitycznymi   

Patofizjologia ostrych zespołów wieńcowych oraz ich powikłania w postępowaniu 

przedszpitalnym  

Postępowanie ratownicze w przypadku wstrząsu anafilaktycznego u osoby dorosłej po 

spożyciu aspiryny 

Postępowanie ratownicze w zatruciu opioidami u dziecka 
Postępowanie ratownicze u pacjenta z odmą prężną wywołaną pchnięciemi nożem. 

Postępowanie zespołu RM w przypadku cięzkiej hipotermii 

Postępowanie zespołu RM u pacjenta z bradykardią w przebiegu bloku przedsionkowo-

komorowego II stopnia typu 2 

Konikiponukcja jako metoda udrożnienia dróg oddechowych w następstwie ciężkiej 

anafilaksji 

Medyczne czynności ratunkowe u pacjenta z bradykardią 

Urazy klatki piersiowej - opis przypadku wraz z postępowaniem zespołu RM 

Leczenie sepsy i wstrząsu septycznego w RM oraz Oddziale Intensywnej Terapii 

Wstrząs anafilaktyczny jako odpowiedź na przyjętą Penicylinę. Analiza przedszpitalnego 

postępowania zespołu RM 

Strategia postępowania w urazach czaszkowo-mózgowych będących następstwem wypadku 

komunikacyjnego 

Postępowanie przedszpitalne i szpitalne w urazowych złamaniach kręgosłupa 

Przebieg kliniczny i postępowanie w otwartych urazach czaszkowo-mózgowych 

przebiegających z płynotokiem 

Postępowanie ratownicze w napadach padaczkowych uogólnionych i częściowych o różnej 

etiologii 

Manifestacja i obraz kliniczny w ciasnocie śródczaszkowej spowodowanej obturacyjnym 

wodogłowiem 

Wybrane urazy klatki piersiowej, rola fast USG w diagnostyce przedszpitalnej 

Dziecko w wypadku masowym - rola i zadania Zespołu Ratownictwa Medycznego 



Aspekty psychologiznego podejścia Ratownika Medycznego do pacjenta pediatrycznego 

Dosęp doszpikowy w stanach nagłych 

Hipotermia w praktyce zespołu podstawowego 

Prawidłowe postępowanie w wstrząsie anafilaktycznym jako prewencja NZK 

Postępowanie na miejscu zdarzenia z poszkodowanym po wypadku motocyklowym z 

urazem wielonarządowym. 

  

Obrzęk płuc jako stan zagrożenia życia - postępowanie przedszpitalne w warunkach 

zespołów RM 

Konieczność i metody zabezpieczenia dróg oddechowych przez zespoły RM u pacjenta we 

wstrząsie anafilaktycznym z postępującym obrzękiem 

Realizacja działań ratowniczych na przykładzie pracy dyspozytora medycznego 

Obrzęk mózgu w przebiegu ostrej choroby wysokościowej 

Postępowanie ratownika medyczego w hipotermii głębokiej u dzieci 

Urazowa amputacja kończyny górnej - postępowanie ratunkowe 

Postępowanie ratownicze w urazach odcinka szyjnego kręgosłupa 

Obrzęk płuc w przebiegu ostrego zespołu wieńcowego bez uniesienia odcinka ST 

Działania ratownicze w następstwie ran postrzałowych 

Pacjent z ostrym bólem brzucha spowodowanym rozwarstwiającym tętniakiem aorty - 

studium przypadku 

Postępowanie zespołu specjalistycznego ratownictwa medycznego w przypadku pacjenta z 

bradykardią 

Medyczne czynnoścu ratunkowe u pacjenta z aspiracją ciała obcego do dróg oddechowych 

Postępowanie ratunkowe u pacjenta z odmą opłucnową 

Katastrofa kolejowa pod Szczekocinami w dniu 3 marca 2012 roku - analiza przypadku 

Katastrofa kolejowa pod Szczekocinami w dniu 3 marca 2012 roku - analiza przypadku 

Postępowaeni przeciwbólowe w praktyce zespołu P 

Postępowanie we wstrząsie hipowolemicznym, spowodowanym krwawieniem z górnego 

odcinka przewodu pokarmowego 
2016/2017 

Postępowanie ratownicze wobec osoby z nagłym zatrzymaniem krążenia w następstwie 

zanurzenia w cieczy 

Działania ratunkowe na współczesnym polu walki 

Przedszpitalne postępowanie z pacjentem w hipotermii po przysypaniu śniegiem 

Amputacja urazowa - postępowanie przedszpitalne 

Postępowanie ratownicze u pacjenta po zasłabnięciu i omdleniu - na podstawie przypadku 

klinicznego 

Postępowanie ratownicze u pacjenta z urazem klatki piersiowej - na podstawie przypadku 

klinicznego  

Postępowanie ratownicze u pacjenta z urazem głowy - na podstawie przykładu klinicznego 

Postępowanie ratownicze u pacjenta z bólem w klatce piersiowej - na podstawie przypadku 

klinicznego 

Ciężkie zaostrzenie astmy oskrzelowej u 25 letniego pacjenta-postępowanie ratownicze 

Przełom nadciśnieniowy powikłany krwotokiem z nosa-postępowanie ratownicze 

Postępowanie ratownicze u pacjenta z podejrzeniem rozwarstwienia się aorty brzusznej - na 

podstawie przypadku klinicznego 

Ciężkie zaostrzenie POCHP u 70 - cio letniego pacjenta - postępowanie ratownicze 

Objawy neurologiczne i powikłania w przebiegu udarów niedokrwiennych i krwotocznych 

mózgu 



Postępowanie ratownicze w pierwotnych i wtórnych uszkodzeniach mózgu na skutek urazu 

czaszkowo-mózgowego 

Pacjent w hipotermii - działania podstawowego zespołu ratownictwa medycznego 

Postępowanie ratownicze w ciężkiej reakcji anafilaktycznej u 6-letniego dziecka 

Postępowanie ratownicze u pacjenta z nowotworem złośliwym żołądka 

Postępowanie ratownicze w obrzęku płuc pochodzenia sercowego 

Postępowanie ratownicze u pacjenta z urazami kończyn dolnych spowodowanych 

wypadkiem motocyklowym 

Oparzenie termiczne na przykładzie pacjenta pediatrycznego narażonego na działanie gorącej 

wody 

Postępowanie podstawowego Zespołu Ratownictwa Medycznego u pacjenta niestabilnego z 

częstoskurczem komorowym 

Rana postrzałowa klatki piersiowej - postępowanie przedszpitalne i szpitalne 

Praca ratownika medycznego w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej na przykładzie 

działań w strefie niebezpiecznej 

Postępowanie ratunkowe w przypadku pacjenta z podejrzeniem hiperkaliemii 

Postępowanie ratunkowe w urazach miednicy, spowodowanych wypadkiem 

komunikacyjnym 

Postępowanie ratownicze w zaostrzeniu astmy oskrzelowej u dorosłych 

Postępowanie w zatruciach substancjami psychoaktywnymi 

Pomoc przedszpitalna w wypadkach jeździeckich 

Zatrucie tlenkiem węgla u kobiet w ciąży 

Medyczne czynności ratunkowe u pacjenta pediatrycznego zatrutego tlenkiem węgla 

Postępowanie ratunkowe zespołu podstawowego wobec pacjanta z urazem klatki piersiowej 

po wypadku komunikacyjnym z dachowaniem pojazdu 

Zabezpieczenie imprez masowych pod względem medycznym 

Choroba Wysokościowa 

Zastosowanie urządzeń do kompresji klatki piersiowej w zespole podstawowym 

Choroba psychiczna i przymus bezpośredni u pacjenta pediatrycznego 

Działanie ratownicze podczas zatrucia tlenkiem węgla 

Postępowanie przedszpitalne z dzieckiem 4- letnim przypadkowo zatrutym morfiną w 

warunkach ZRM 

Postępowanie przedszpitalne z pacjentem zatrutym alkoholem etylowym w warunkach 

Zespołu Ratownictwa Medycznego 

Zespół Stresu Pourazowego ( PTSD ) wśród ratowników medycznych 

Postępowanie z poszkodowanym w wyniku upadku z wysokości w warunkach Zespołu 

Ratownictwa Medycznego 

Hipotermia po ekspozycji na niską temperaturę u osoby pod wpływem alkoholu 

Zaburzenia rytmu serca w następstwie porażenia piorunem - scenariusz działań ratowniczych 

Postępowanie ratownika medycznego pacjentem z podejrzeniem udaru niedokrwiennego 

mózgu 

Miażdżyca-objawy, diagnostyka, zapobieganie i leczenie 

Staza - zastosowanie w medycynie ratunkowej i w medycynie pola walki 

Objawowa bradykardia u pacjenta leczonego betaadrenolitykiem - postępowanie ratownicze 

Nawrót spoczynkowej dławicy piersiowej we wczesnym okresie po PCI 

Objawowa hipotonia u pacjenta przewlekle leczonego z powodu nadciśnienia tętniczego 

Tętniak rozwarstwiający aorty piersiowej u 70 letniego pacjenta - działania ratownicze 

Uraz stawu kolanowego skutkiem wypadku narciarskiego u osoby dorosłej-postepowanie 

ratownicze 



Zadania ratownika medycznego w rozpoznawaniu i leczeniu przedszpitalnym ostrych 

zespołów wieńcowych 

Niewydolność oddechowo - krążeniowa w wyniku ciężkiego napadu astmy u 50 letniej 

kobiety 

Postępowanie ratownicze z pacjentem po urazie kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-

krzyżowym 

Procedury ratownicze i ich realizacja na przykładzie działań Górskiego Ochotniczego 

Pogotowia Ratunkowego 

Hipotermia jako odwracalna przyczyna nagłego zatrzymania krążenia na przykładzie działań 

Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego  

Zatrucie amfetaminą jako powód wezwania Zespołu Ratownictwa Medycznego 

Postępowanie przedszpitalne ratownika medycznego z dorosłym pacjentem z objawami 

ostrego brzucha 

Medyczne Czynności Ratunkowe u pacjenta z podejrzeniem udaru mózgu   

Hipoglikemia. Postępowanie ratunkowe w sytuacji zagrożenia życia u pacjenta z 

hipoglikemią 

Obrażenia ponetracyjne ciała w przypadku działań wojennych w Iranie i Afganistanie 

Przedszpitalny pomiar karboksyhemoglobiny jako parametr krytyczny, różnicujący i 

determinujący działania ratownicze 

Migotanie przedsionków w praktyce ZRM 

Dekontaminacja w Państwowej Staży Pożarnej 

Zastosowanie urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej w przypadku nagłego 

zatrzymania krążenia, w przebiegu hipotermii 

Zastosowanie kapnometrii i kapnografii w zespołach ratownictwa medycznego 

Odtrutki zespołu podstawowego. Nalokson, Flumazenil, Atropina 

Zasady współpracy Zespołu Ratownictwa Medycznego z Państwową Stażą Pożarną podczas 

wypadku masowego 

Zasady współpracy Zespołu Ratownictwa Medycznego z Państwową Stażą Pożarną podczas 

wypadku masowego 

Zadławienie jako przyczyna niedrożności dróg oddechowych. Postępowanie Zespołu 

Ratownictwa Medycznego u dziecka powyżej pierwszego roku życia 

Postępowanie z dzieckiem poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym w warunkach 

ZRM 
2017/2018 

Postępowanie przeciwbólowe w przypadku 45-letniego pacjenta z urazem kończyny dolnej 

realizowane przed podstawowy zespół ratownictwa medycznego. 

Postępowanie Zespołu Ratownictwa Medycznego w przypadku 60-letniego mężczyzny z 

ostrym niedokrwieniem dolnej ściany mięśnia sercowego 

Trudna intubacja w przebiegu zaawansowanych zabiegów  resuscytacyjnych u 40-letniego 

mężczyzny 

Postępowanie zespołu Ratownictwa Medycznego w przypadku podejrzenia udaru mózgu u 

pięćdziesięcioletniej pacjentki. 

Patofizjologia, postacie kliniczne i medyczne czynności ratunkowe w warunkach 

przedszpitalnych w ostrych zespołach wieńcowych na podstawie przypadku klinicznego 

kobiety lat 50 

Uraz czaszkowo-mózgowy - kobieta lat 53 - postępowanie ratownicze na przykładzie 

przypadku klinicznego 

Zapalenie kratni u 18-miesięcznego chłopca - postępowanie ratownicze na podstawie opisu 

przypadku klinicznego. 



Medyczne czynności ratunkowe u osób z urazami klatki piersiowej - mężczyzna lat 40 

Zaostrzenie przebiegu choroby u pacjenta z rozpoznanym niesowistym zapaleniem jelist - 

postępowanie ratownicze. 

Postępowanie ratownicze w przypadku migotania przedsionków z szybką czynnościa komór 

u pacjenta po przebytym zawale serca. 

Pacjentka z podejrzeniem wsrząsu toksycznego - scenariusz działań ratowniczych. 

Postępowanie ratownicze w następstwie ciasnoty śródczaszkowej spowodowanej udarem 

krwotocznym. 

Postępowanie przedszpitalne w krwotoku podpajęczynówkowym z pękniętego tętniaka 

naczyń mózgowych 

Postępowanie ratownicze w ostrym zepole korzeniowym porażennym u pacjenta z 

dyskopatią lędźwiową 

Medyczne czynności ratunkowe u pacjenta po urazie czaszkowo-mózgowym 

spowodowanym upadkiem 

Postępowanie ratownicze u pacjenta z zamkniętym urazem czaszkowo-mózgowym w 

przebiegu ostrego krwiaka podtwardówkowego 

Postępowanie przedszpitalne w przypadku ciężkiego urazu czaszkowo-mózgowego z 

następczym ostrym krwiakiem nadtwardówkowym 

Postępowanie ratownicze w urazach kończyn górnych u 18 letniego mężczyzny 

spowodowanych działaniem środków pirotechnicznych 

Odmrożenia kończyn dolnych u 50 letniego mężczyzny wyznacznikiem postępowania 

zespołu ratunkowego 

Niedowład lewostronny u 75 letniego mężczyzny - rozpoznanie i postępowanie 

podstawowego zespołu ratownictwa medycznego 

Medyczne czynności raunkowe u 4 letniego pacjenta z hipowolemią 

Postępowanie ratunkowe u pacjenta podtopionego przy współpracy ZRM i WOPR 

Postępowanie ratunkowe u pacjenta dorosłego z bólem brzucha spowodowanym 

rozwarstwieniem tętniaka aorty brzusznej. 

Postępowanie przedszpitalne ZRM u dziecka w wieku 4 lat z ostrym zapaleniem krtani. 

Postępowanie ratunkowe w ramach SOR u pacjenta dorosłęgo z hipokaliemią 

Działania ratownicze w napadzie astmy u osoby dorosłej 

Postępowan z pacjentem w hipotermii w działaniach Zespołów Ratownictwa Medycznego 

Zatrucie tlenkiem węgla - postępowanie ratunkowe u p pacjenta w wieku 10-lat 

Medyczne czynności ratunkowe u pacjenta w wieku 72 lat z podejrzeniem niedokrwiennego 

udaru mózgu.  

Postepowanie ratownika medycznego pracującego w strukturach straży pożarnej w 

przypadku 18 letniego pacjenta we wstrząsie anafilatkycznym. 

Postępowaie ratnkowe u pacjentki w wieku 80 lat z zaostrzeniem astmy oskrzelowej w 

praktyce podstawowego zespołu ratownictwa medycznego. 

Wpływ ekstremalnie niskich temperatur na przeżywalność  pacjentów dorosłych- rola 

ratownika w zespole podstawowym. 

Zatrucie tlenkiem węgla - mechanizm zatrucia oraz postępowanie ratownicze u osób 

dorosłych. 

Standard postępowania ratunkowego w leczeniu oparzeń termicznych i chemicznych 

Urazy czaszkowo-mózgowe - postępowanie ratownicze w zespole wgłobienia mózgowia u 

osoby dorosłej 

Leczenie bólu urazowego u 25 letniego mężczyzny poszkodowanego w wyniku upadku z 

wysokości - postępowanie ratunkowe 

Hiperkaliemia u 40 letniego mężczyzny jako stan bezpośredniego zagrożenia życia - 



postępowanie ratunkowe 

Postępowanie ratunkowe z kobietą w 28 tygodniu ciąży poszkodowaną w wypadku 

komunikacyjnym 

Zawał mięśnia sercowego (STEMI) u 50 letniego mężczyzny obciążonego cukrzycą typu II - 

postępowanie ratunkowe 

Oparzenia termiczne u 10 letniego pacjenta, postępowanie ZRM 

Postępowanie ratunkowe w ostrym bólu brzucha u pięcioletniego dziecka z Zespołem 

Downa. 

Postępowanie ratunkowe ZRM u 40-letniego mężczyzny z zaburzeniami elektrolitowymi 

spowodowanymi hiperkaliemią 

Postępowanie ratunkowe w zatruciach związkami fosfoorganiczymi z uwzględnieniem 

gazów bojowych 

Postępowanie ratunkowe u osoby dorosłej zatrutej tlenkiem węgla we współpracy z 

Państwową Strażą Pożarną.  

Postępowanie ratunkowe u osoby dorosłej zatrutej alkoholem etylowym. 

Postępowanie ratunkowe u osoby dorosłej po urazie obręczy barkowej w wyniku trenowania 

dyscyplin triathlonowych 

Postępowanie ratownicze w zaostrzeniu niewydolności serca u pacjenta z pozawałowym 

uszkodzeniem lewej komory. 

Zatrzymanie krążenia w przebiegu świeżego zawału serca na stoku narciarskim - 

postępowanie ratownicze. 

Zespoły neurologiczne i postępowanie ratownicze w urazowych uszkodzeniach rdzenia 

kręgowego.  

Niewydolność krążeniowo-oddechowa u 40-letniego pacjenta w wyniku ostrego zespołu 

wieńcowego - postępowanie zespołu ratownictwa medycznego 

Zatrucie tlenkiem węgla u 70 letniej kobiety- działania zespołu ratownictwa medycznego 

Postępowanie ratunkowe u pacjenta z tamponadą osierdzia powstałą w wyniku rany kłutej 

klatki piersiowej 

Postępowanie ratunkowe u pacjenta w wieku 55 lat na etapie wczesnego rozpoznania udaru 

niedokrwiennego mózgu 

Niedrożność dróg oddechowych spowodowana ciałem obcym (zadławienie) - postępowanie 

ratownicze. 

Postępowanie ratunkowe u pacjenta z zaburzeniami rytmu serca spowodowanymi 

stosowaniem sterydów anabolicznych 

Nagłe zatrzymanie krązenia spowodowane hipokaliemią jako przyczyna leczenia w Oddziale 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii - medyczne czynności ratunkowe u 34-letniej pacjentki. 

Medyczne czynności ratunkowe w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym u pacjentki w wieku 

50 lat zatrutej tlenkiem węgla. 

Medyczne czynności ratunkowe w przypadku wystąpienia hiperglikemii u pacjentki w wieku 

21 lat.  

Wziewne zatrucie amoniakiem - postępowanie zespołu podstawowego. 

Zdarzenie masowe  - ewakuacja, transport oraz medyczne czynności ratunkowe u 

poszkodowanego z obrażeniami wielonarządowymi w SOR 

Postępowanie ratunkowe osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi pochodzenia 

somatycznego 

Wstrząs hipowolemiczny spowodowany pęknięciem tętniaka aorty brzuszneju 60 letniego 

pacjenta - postępowanie ratunkowe 

Zatrucie trójcyklicznymi lekami antydepresyjnymi jako odwracalna przyczyna NZK u 

kobiety w wieku 45 lat - postępowanie ratunkowe 



Mechaniczna kompresja klatki piersiowej podczas zatrzymania krążenia u turysty w wieku 

55 lat - postępowanie ratunkowe 

Postępowanie ratownicze w przypadku ran postrzałowych na przykładzie ostatnich 

konfliktów zbrojnych. 

Postępowanie ratunkowe w zatruciu lekami antyhistaminowymi na przykładzie 85 letniej 

kobiety. 

Postępowanie Zespołów Ratownictwa Medycznego w wypadkach masowych komunikacji 

kolejowej na podstawie katastrofy kolejowej pod Szczekocinami. 

Postępowanie Zespołów Ratownictwa Medycznego w wypadkach masowych komunikacji 

kolejowej na podstawie katastrofy kolejowej pod Szczekocinami. 

Postępowanie ratownicze u pacjenta z ranami kłutymi jamy brzusznej. 

2018/2019 

Postępowanie ZRM w przypadku wstrząsu hipowolemicznego u osoby dorosłej spowodowanego 
amputacją urazową kończyny dolnej. 

Leczenie przeciwbólowe pacjenta poparzonego, przez zespół ratownictwa medycznego, w 
warunkach przedszpitalnych. 

Postępowanie ratownicze u osoby dorosłej ewakuowanej z pożaru mieszkania z poparzeniem 
górnych dróg oddechowych. 

Postępowanie ratownicze u 20-letniego pacjenta z urazem nosa 

Postępowanie ratunkowe Zespołu Ratownictwa Medycznego u 72-letniej kobiety z zawałem serca 
ściany dolnej.  

Medyczne czynności ratunkowe u pacjenta w wieku 34 lat z urazowym uszkodzeniem odcinka 
szyjnego kręgosłupa. 

Postępowanie ratunkowe u 30-letniego poszkodowanego z obrażeniami kończyn dolnych w 
wypadku komunikacyjnym - współpraca PSP i ZRM.  

Niedrożności dróg oddechowych u 53 letniego poszkodowanego z urazem kręgosłupa - działanie 
zespołu ratowniczego. 

Stan przedrzucawkowy jako zagrożenie życia w 28 tygodniu ciąży - postępowanie ratownicze 

Postępowanie przedszpitalne u osoby dorosłej w wieku 65 lat z ostrą niewydolnością nerek 
spowodowaną zmniejszoną efektywną objętością krwi krążącej. 

Postępowanie w ramach SOR z pacjentem w wieku 45 lat z hiperkaliemią w przebiegu niewydolności 
nerek spowodowanej przedawkowaniem NLPZ. 

Postępowanie ratownicze u trzydziestoletniego pacjenta w ostrym zatruciu sarinem. 

Zaopatrywanie dróg oddechowych w warunkach zespołu podstawowego u pacjenta z nagłym 
zatrzymaniem krążenia w wieku 39 lat. 

Postępowanie ratownicze u pacjenta w wieku 65 lat z podejrzeniem urazu mózgu.  

Leczenie bólu ostrego, pourazowego u osoby w wieku 40 lat, w praktyce zespołów ratownictwa 
medycznego. 

Hipotermia jako odwracalna przyczyna nagłego zatrzymania krążenia u 4 letniego dziecka - 
postępowanie ratunkowe. 

Postępowanie ratunkowe w przypadku wystąpienia urazu termicznego u 47-letniej kobiety. 

Nagłe zatrzymanie krążenia spowodowane wstrząsem hipowoloemicznym u 67 letniego mężczyzny 
poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym - postępowanie ZRM. 

Wstrząs anafilaktyczny w wyniku ukąszenia przez żmiję zygzakowatą u pacjenta w wieku 34 lat. 

Obrażenia termiczne w wyniku działania niskich temperatur u pacjentki w wieku 15 lat- 
postępowanie Zespołu Ratownictwa Medycznego. 

Postępowanie ZRM w trakcie porodu u 33-letniej pacjentki w warunkach pozaszpitalnych. 

Postępowania ratownicze u 34-letniej kobiety ciężarnej, w hiperglikiemii. 

Postępowanie ratownicze na polu walki w przypadku amputacji kończyny dolnej u pacjenta 26-



letniego. 

Medyczne czynności ratunkowe w tachykardii u 56-letniego pacjenta w przebiegu zaostrzenia astmy. 

Postępowanie ratownicze ZRM u 45-letniego mężczyzny z tępym urazem głowy i podejrzeniem 
krwawienia do OUN. 

Rana postrzałowa kończyny dolnej pacjenta 26-letniego - postępowanie medyczne w sytuacjach 
zagrożenia.  

Współpraca ratowników górniczych z zespołami ratownictwa medycznego na przykładzie akcji 
ratowniczej 29-letniego górnika 

Postępowanie ratownicze u 60-letniego pacjenta z ostrym zespołem wieńcowym 

Współpraca zastępów Państwowej Straży Pożarnej wraz z zespołami Państwowego Ratownictwa 
Medycznego wobec poszkodowanych 22 i 23 latka zakleszczonych w pojeździe 

Nagłe zatrzymanie krążenia jako następstwo wstrząsu anafilaktycznego - postępowanie ratownicze 

Hipotermia w górach. Łańcuch przeżycia w hipotermii głębokiej na podstawie wypadku lawinowego 
w Tatrach kobiety w wieku 25 lat. 

Nagłe zatrzymanie krążenia wskutek zatrucia tlenkiem węgla u osoby dorosłej - opis przypadku 

Postępowanie Zespołu Ratownictwa Medycznego u 40-letniego mężczyzny z objawową bradykardią 

Ciężkie zaostrzenie astmy oskrzelowej u 70-cio letniego pacjenta - postępowanie ratownicze 

Zaostrzenie przewlekłej niewydolności serca u 70-cio letniego pacjenta z napadem migotania 
przedsionków z szybką czynnością komór - postępowanie ratownicze 

Postępowanie przedszpitalne i wczesnoszpitalne u 51-letniego pacjenta z podejrzeniem urazu 
czeszkowo-mózgowego 

Medyczne czynności ratownicze u 49-letniej pacjentki z urazem czaszkowo-mózgowym powstałym 
na skutek wypadku komunikacyjnego 

Postepowanie w warunkach SOR u 33-letniego pacjenta w zaostrzeniu astmy oskrzelowej wywołanej 
czynnikiem alergicznym. 

Postępowanie przedszpitalne z noworodkiem bezpośrednio po narodzinach w stanie zatrzymania 
krążenia 

Postępowanie przedszpitalne z pacjentem w wieku 67 lat z bradykardią zaobserwowaną po 
powrocie spontatnicznego krążenia 

Postępowanie zrm w przypadku utopienia 25-letniego mężczyzny 

Postępowanie ZRM w przypadku wytrzewienia u kobiety w wieku 55 lat 

Zaopatrywanie ran postrzałowych na podstawie wytycznych TCCC u 23-letniego żołnierza z raną 
postrzałową kończyny górnej 

Postępowanie ratunkowe u 56-letniego pacjenta niestabilnego hemodynamicznie z częstoskurczem 
z szerokimi zespołami QRS 

Medyczne czynności ratunkowe u 40-letniego pacjenta ewakuowanego z płonącego mieszkania 

Zatrzymanie krążenia u 20-letniej narciarki w przebiegu hipotermii po upadku do studni drzewnej 

Postępowanie ratunkowe w napadowym migotaniu przedsionków u 65-letniego mężczyzny w 
warunkach ZRM 

Autoagresja u 70-letniego pacjenta z chorobą Alzheimera - działania zespołu ratownictwa 
medycznego 

Postępowanie Zespołu Ratownictwa Medycznego w przypadku 24-letniego mężczyzny, który doznał 
urazu czaszkowo-mózgowego w wyniku wypadku samochodowego 

Postępowanie przedszpitalne z dzieckiem w wieku 8 lat chorym na stwardnienie rozsiane w 
przypadku zatrucia tlenkiem węgla 

Postępowanie Zespołu Ratownictwa Medycznego w urazie wielonarządowym u pacjenta 
osiemnastoletniego - studium przypadku 

Medyczne czynności ratunkowe u 50-letniego mężczyzny w stanie ciężkiej hipotermii 

Postępowanie w obrzęku płuc u 60-letniego pacjenta z ostrym zawałem mięśnia sercowego 



Współpraca służb w trakcie zabezpieczania imprezy masowej w przypadku urazu 60-letniej pacjentki 

2019/2020 

Obwodowe zawroty głowy - postępowanie ratownicze u 45-cio letniej pacjentki na podstawie 
przypadku klinicznego 

Ośrodkowe zawroty głowy - postępowanie ratownicze u 45-letniego pacjenta na podstawie 
przypadku klinicznego 

Postępowanie ratownicze u kobiety 57 letniej, ze STEMI po silnym stresie emocjonalnym 

Postępowanie ratownicze u 16-letniego chłopca z ostrą niewydolnością serca 

Postępowanie przed i wewnątrzszpitalne u 89-letniej pacjentki z ostrym krwiakiem 
nadtwardówkowym w przebiegu ciężkiego zamkniętego urazu czaszkowo-mózgowego doznanego na 
skutek upadku ze schodów 

Ostra niewydolność oddechowa w wyniku anafilaksji u 26-letniej kobiety - postępowanie ratownicze 

Działania ratownicze w szpitalnym oddziale ratunkowym u 40-letniej kobiety z ostrą gorączką w 
przebiegu układowego tocznia rumieniowatego 

Postępowanie przedszpitalne u dziecka w wieku 5 lat z zaostrzeniem astmy oskrzelowej wywołanej 
czynnikiem alergicznym 

Postępowanie ratunkowe z rowerzystą w wieku 12 lat ze złamaniami kości ramiennej oraz udowej 
spowodowanymi potrąceniem przez samochód 

Ostra niewydolność  oddechowa w przebiegu przełomu nadciśnieniowego u 58-letniego pacjenta 

Postępowanie ratownicze w przypadku wstrząsu anafliaktycznego u 6-letniego dziecka 

Ostre majaczenie u pacjenta w wieku 35 lat - postępowanie Zespołu Ratownictwa Medycznego 

Udar niedokrwienny mózgu spowodowany nieleczonym migotaniem przedsionków u 60-letniego 
mężczyzny - postępowanie ZRM. 

Uraz klatki piersiowej w wyniku upadku na rowerze na trasie downhillowej u 23-letniego mężczyzny 
- postępowanie ZRM 

Postępowanie Zespołu Ratownictwa Medycznego u 40-letniego mężczyzny poszkodowanego w 
wyniku pożaru 

Postępowanie Zespołu Ratownictwa Medycznego u 25-letniej pacjentki z urazem gałki ocznej 

Obrzęk płuc u 60-letniego mężczyzny w przebiegu zawału mięśnia sercowego - postępowanie 
ratownicze 

Uraz zmiażdżeniowy kończyn dolnych u 30-letniego mężczyzny - postępowanie ratownicze oraz 
współpraca zespołu HEMS i KSRG 

Uraz wielonarządowy u 52-letniej kobiety oraz zastosowanie kwasu traneksamowego w praktyce 
zespołu ratownictwa medycznego oraz szpitalnego oddziału ratunkowego 

Postępowanie Zespołu Ratownictwa Medycznego w przypadku zatrucia amfetaminą oraz dalsze 
postępowanie w szpitalnym oddziale ratunkowymna podstawie opisu przypadku 30-letniego 
pacjenta 

Zabezpieczenie drożności dróg oddechowych w oparciu o algorytm VORTEX. Schemat postepowania 
Zespołu Ratownictwa Medycznego. 

Medyczne czynności ratunkowe u 50-letniego mężczyzny z podejrzeniem udaru niedokrwiennego 
mózgu 

Niewydolność krążeniowo-oddechowa w wyniku tonięcia u 38-letniego mężczyzny - działania 
podstawowego zespołu ratowniczego. 

Podejmowanie działań medycznych wobec agresywnego 30-letniego mężczyzny przez służby 
ratownicze i policję 

Postępowanie przedszpitalne u dziecka w wieku 12 lat z hipotermią spowodowaną przysypaniem 
przez lawinę 

Uraz klatki piersiowej u 40-letniej kobiety spowodowany upadkiem podczas jazdy konnej 

Zatrucie alkoholem metylowym u 49-letniego mężczyzny - postępowanie Zespołu Ratownictwa 



Medycznego 

Charakterystyka niedokrwiennego i krwotocznego udaru mózgu. Postępowanie zespołu ratownictwa 
medycznego u 55-letniego chorego z objawami udaru mózgu.  

Współdziałanie Zakładowej Służby Ratowniczej "Synthos" z Zespołami Ratownictwa Medycznego w 
przypadku zatrucia związkami fosforoorganicznymi u 50 letniego pracownika zakładu. 

Zatrucie mefedronem u 20-letniego mężczyzny. Postępowanie w Zespole Ratownictwa Medycznego. 

Metody anaglezji w warunkach ZRM "P" na przykładzie 67-letniej pacjentki z urazem kończyny 
górnej 

 


