Ratownik medyczny jest osobą wykonującą zawód medyczny, uprawnioną do udzielania świadczeń
zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej. Udziela szybkiej i sprawnej pomocy o charakterze
ratowniczym w nagłych stanach w sytuacji nagłego zagrożenia zdrowotnego, wypadkach i
katastrofach przy użyciu sprzętu ochrony osobistej, ratownictwa technicznego i medycznego.
Pracuje w zespołach państwowego ratownictwa medycznego, na szpitalnych oddziałach
ratunkowych, w wojsku, straży pożarnej, straży przemysłowej czy firmach świadczących przewozy
medyczne. Ratownik medyczny może także prowadzić kursy, szkolenia i pokazy z zakresu udzielania
kwalifikowanej pierwszej pomocy i medycznych czynności ratunkowych.
Wymagania psychofizyczne w kategorii wymagań fizycznych
• wysoka ogólna wydolność fizyczna,
• duża sprawność układu mięśniowego,
• duża sprawność układu kostno-stawowego,
• duża sprawność układu krążenia,
• duża sprawność układu oddechowego,
• duża sprawność narządu słuchu,
• duża sprawność zmysłu wzroku,
• duża sprawność zmysłu węchu,
• sprawność narządów równowagi;
Wymagania psychofizyczne w kategorii sprawności sensomotorycznych
• ostrość wzroku i słuchu,
• widzenie o zmroku,
• czucie dotykowe,
• powonienie,
• szybki refleks,
• spostrzegawczość,
• koordynacja wzrokowo-ruchowa,
• zręczność rąk i palców,
• brak lęku przed wysokością;
Wymagania zdrowotne
Do wykonywania zawodu ratownik medyczny potrzebna jest dobra sprawność psychofizyczna. Praca
ta jest wykonywana w różnych warunkach terenowych i o różnych porach dnia i nocy, wymaga
znacznej odporności psychicznej.
Przeciwwskazaniem do studiowania na kierunku Ratownictwo Medyczne (jak również do
wykonywania zawodu) są:
• zaburzenia sprawności kończyn górnych w zakresie zręczności palców i rąk,
• zaburzenia sprawności kończyn dolnych,
• zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej,
• dysfunkcja narządu słuchu w stopniu uniemożliwiającym ocenę stanu zdrowia pacjenta i
komunikację werbalną,
• znaczące wady wymowy,
• osoby z chorobami pasożytniczymi,
• osoby będące nosicielami chorób zakaźnych oraz z chorobami skóry rąk.
Powyższe informacje przygotowane zostały na podstawie:

• opisów zawodów przygotowanych w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja
informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji –
INFODORADCA+” na potrzeby rynku pracy oraz ich upowszechnianie za pomocą nowoczesnych
narzędzi komunikacji w Instytucjach Rynku Pracy (IRP) – Projekt współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja
Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,
Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie
ich do potrzeb rynku pracy.

