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Ratownik Medyczny to kluczowy zawód w systemie
Państwowego Ratownictwa Medycznego. To zawód
wymagający, ale dający też ogromną satysfakcję.
To od Ratownika Medycznego w dużej mierze zależy
skuteczność akcji ratunkowej przekładająca się na uratowanie życia ludzkiego.
Dr hab. Robert Gałązkowski
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www.wnoz.wum.edu.pl

RATOWNICTWO MEDYCZNE KIERUNEK DLA LUDZI Z PASJĄ!
(STUDIA I STOPNIA STACJONARNE)
WYDZIAŁ NAUKI O ZDROWIU
WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

fot. Dział Fotomedyczny WUM

WYPOWIEDŹ STUDENTA II ROKU
STUDIÓW NA KIERUNKU
RATOWNICTWO MEDYCZNE

fot. Michał Górny

Ratownictwo medyczne to dla mnie okazja do pomagania
innym oraz pasja.
Filip Hajnus

Studia z dziedziny
ratownictwa medycznego
na Wydziale Nauki o Zdrowiu WUM
ukończyło już prawie 900 osób!

WYPOWIEDŹ ABSOLWENTKI KIERUNKU
RATOWNICTWO MEDYCZNE

Ratownictwo medyczne jest dla mnie nie tylko zawodem,
lecz stylem życia oraz nieodłączną częścią mnie. Trudne
sytuacje, krew, pot, łzy – wszystko w imię wyższych
wartości, uczynienia świata trochę lepszym niż się go
zastało. Studiowanie na Wydziale Nauki o Zdrowiu
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego niewątpliwie
rozpaliło we mnie pasję, która trwa i codziennie pobudza
mnie do działania.
Kinga Czerwińska
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OBSZARY ZAINTERESOWANIA

 medyczne czynności ratunkowe
 postępowanie w stanach nagłego zagrożenia
zdrowotnego
 organizacja i funkcjonowanie systemu
Państwowego Ratownictwa Medycznego
 procedury medyczne
 techniki zabiegów medycznych
 działania ratunkowe podczas katastrof
 organizacja akcji ratunkowej podczas zdarzeń
masowych
 akty prawne dotyczące prowadzenia akcji ratunkowej
 współpraca z innymi służbami ratowniczymi
 zasady obsługi sprzętu medycznego używanego
w ambulansach ratunkowych naziemnych i lotniczych
oraz w szpitalnych oddziałach ratunkowych

REKRUTACJA:

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się
na podstawie sumy punktów za:
A. wyniki egzaminu sprawnościowego obejmującego:
1. pływanie sposobem dowolnym na dystansie 50m,
na pływalni 25 metrowej. Punktacja według uzyskanego
czasu (nie ocenia się techniki pływania, startu i nawrotu).
2. bieg na bieżni 400 metrowej na stadionie, na dystansie
1200 m (mężczyźni) lub 800 m (kobiety). Punktacja
wg uzyskanego czasu.
B. wyniki egzaminów przedmiotowych
1. Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo „nową maturę”,
będą kwalifikowani na podstawie sumy wyników
z egzaminu maturalnego z przedmiotów:
1) język obcy nowożytny - egzamin ustny, 2) biologia
albo chemia, albo fizyka i astronomia (lub fizyka)
albo wiedza o społeczeństwie - egzamin (poziom
rozszerzony)

W przypadku „nowej matury” zdawanej w latach 2005 2014 uznaje się także wyniki z wybieranych przedmiotów
dodatkowych (wymienionych w pkt 2) zdawanych
na poziomie podstawowym.
2. Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo IB lub świadectwo EB lub świadectwo maturalne/dojrzałości wydane
w państwach członkowskich: Unii Europejskiej (UE),
Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
będą kwalifikowani na podstawie sumy, przeliczonych
na punkty kwalifikacyjne, wyników z egzaminu maturalnego z przedmiotów:
1) język obcy nowożytny - egzamin ustny (Standard
level),
2) biologia albo chemia, albo fizyka albo przedmiot
z grupy
3) Człowiek i społeczeństwo (matura IB) albo historia
lub geografia (matura EB) - egzamin pisemny (Standard
level lub Higher level)
3. Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo „starą maturę”
lub świadectwo maturalne / dojrzałości wystawione poza
granicami Polski w państwach innych niż państwa
członkowskie: UE, (OECD) lub (EFTA), będą kwalifikowani
na podstawie sumy, przeliczonych na punkty kwalifikacyjne, wyników z egzaminu maturalnego z przedmiotów:
1) język obcy nowożytny - egzamin ustny,
2) biologia albo chemia, albo fizyka i astronomia
(lub fizyka) albo wiedza o społeczeństwie - egzamin
pisemny
Zasady dotyczące przeliczania egzaminu sprawnościowego i wyników z matury na punkty kwalifikacyjne zostały
opisane na stronie: www.rekrutacja-info.wum.edu.pl
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OFERTA EDUKACYJNA
STUDIA 1 STOPNIA STACJONARNE
W RAMACH PROGRAMU:
 Medycyna ratunkowa – organizacja Państwowego
Ratownictwa Medycznego i ćwiczenia w jednostkach PRM
 Medycyna katastrof
 Pierwsza pomoc BLS
 Medyczne czynności ratunkowe – techniki zabiegów
medycznych
 Medyczne czynności ratunkowe
w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym
i Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
 Obóz sprawnościowy GOPR i WOPR
 Traumatologia narządów ruchu – zaawansowane
czynności ratunkowe (ATLS)
 Zajęcia praktyczne dla studentów organizowane
we współpracy z LPR-em, SOR-em w Warszawie
i SPZOZ-em w Siedlcach.

POTENCJALNE MIEJSCA PRACY:

 stacje pogotowia ratunkowego
 izby przyjęć, szpitalne oddziały ratunkowe
 jednostki ratowniczych służb interwencyjnych
(policja, straż pożarna, wojsko, straż graniczna, lotnictwo)
 organizacje ratownicze (PCK, WOPR, GOPR)
 praca jako instruktor pierwszej pomocy
w placówkach oświatowych
 stanowisko koordynatora medycznego
przy zabezpieczaniu imprez masowych
 zakłady pracy o dużym ryzyku wypadkowości
 służby zajmujące się bezpieczeństwem i higieną
pracy w zakładach przemysłowych
 prywatne firmy medyczne oferujące transport
medyczny lub zabezpieczenie medyczne imprez
 praca jako pomoc medyczna na obozach koloniach.
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