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Opinia w sprawie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania świadczeń pielęgniarskich, 

które są obciążone wysokim ryzykiem wystąpienia powikłań zagrażających życiu pacjenta 
  
 
 Zawód pielęgniarki/położnej należy do grupy zawodów o podstawowym znaczeniu dla 

prowadzenia procesu diagnostyki, leczenia i rehabilitacji pacjentów. cyt. ustawa z dnia            

05.07.1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. nr 57, poz. 602 z póź. zm.). 

Wykonywanie świadczeń pielęgniarskich jest oparte o obowiązujący system kształcenia 

pielęgniarki. Zrealizowanie programu kształcenia, jest podstawowym elementem do 

wykonywania świadczeń pielęgniarskich jednak wśród ogółu świadczeń pielęgniarskich są tzw. 

świadczenia specjalistyczne, do których wymagane jest przygotowanie w ramach 

obowiązującego systemu kształcenia podyplomowego. Wykaz kursów realizowanych w 

kształceniu podyplomowym ustala Minister Zdrowia. Zatwierdza również do realizacji ramowe 

programy kształcenia. Tym samym pielęgniarki są zobowiązane do nabycia wiedzy teoretycznej 

i praktycznej w ramach kursów specjalistycznych. Kurs specjalistyczny „Resuscytacja 

krążeniowo-oddechowa”, zgodnie z programem ramowym znowelizowanym w b. r, zawiera 

najnowsze treści teoretyczne i pozwala na nabycie specjalistycznych umiejętności udzielenia 

pomocy osobie znajdującej się w stanie zagrożenia życia, zarówno z wykorzystaniem 

specjalistycznego wykorzystania sprzętu i urządzeń do ratowania życia (algorytmy BLS) jak i 

bez użycia specjalistycznego sprzętu medycznego (algorytmy ALS).  

Wykonywanie świadczeń w wielu komórkach organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej, wiąże 

się często z podejmowaniem czynności ratujących życie pacjenta. 

Kurs ten powinny ukończyć wszystkie pielęgniarki, nie mniej jednak w niektórych szczególnych 

działach/oddziałach wymóg posiadania takiego kursu jest obowiązkowy. Są to; 

 szpitalne oddziały ratunkowe, 

 oddziały intensywnej opieki medycznej,  

 oddziały intensywnej opieki kardiologicznej, 

 oddziały intensywnej opieki nad noworodkiem, zespoły wyjazdowe ratownictwa 

medycznego, 

 inne oddziały, w których zdarzają się częste przypadki wystąpienia nagłego zatrzymania 

krążenia, wstrząsu lub innych stanów zagrażających życiu pacjenta. 



 Kurs ten jest również przeznaczony dla pielęgniarek wykonujących świadczenia w 

gabinetach zabiegowych a także wykonujących świadczenia samodzielnie w domu pacjenta.               

W każdej komórce organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej, gdzie istnieje zagrożenie stanu 

zdrowia pacjenta powinien znajdować się podstawowy zestaw do resuscytacji pacjenta. 

Pielęgniarki na swoich stanowiskach pracy powinny mieć dostęp/lub posiadać (w przypadku 

pielęgniarek/ położnych rodzinnych) zestaw przeciwstrząsowy. 

 Z ważnych informacji w tym względzie jest fakt iż, system kształcenia podyplomowego 

został tak przygotowany, że pielęgniarki zamierzające podjąć kształcenie na kursie kwalifikacyj-

nym „pielęgniarstwo ratunkowe” są zobowiązane do ukończenia  kursu specjalistycznego, gdyż 

jest to warunkiem przyjęcia osoby zainteresowanej na kurs kwalifikacyjny.  

Ponadto ważnym aspektem jest również to, że zgodnie z zaleceniem Konsultanta krajowego w 

dziedzinie pielęgniarstwa,  przynajmniej jeden raz z w roku treści dotyczące zasad prowadzenia 

resuscytacji krążeniowo-oddechowej powinny być powtórzone i uaktualnione w ramach szkoleń 

wenątrzzakładowych. Jeszcze jeden aspekt wiąże się z realizację tego szkolenia. Osoba, która 

realizuje tą tematykę w ramach szkoleń wewnątrzzakładowych powinna mieć stosowny 

certyfikat oraz ciągle aktualizować swoją wiedzę z tego zakresu. Wytyczne Krajowej Rady 

Resuscytacji ulegają ciągłym zmianom, dlatego wszystkie zmiany powinny być uwzględnione w 

treściach realizowanych szkoleń.  

Wyjaśnieniu wymaga również kwestia dotycząca nabywania uprawnień do świadczeń 

specjalistycznych. Wiedza zdobyta w toku kształcenia podstawowego /studia licencjackie/ 

przygotowuje pielęgniarkę do wykonywania świadczeń pielęgniarskich z wyłączeniem 

uprawnień specjalistycznych i wysokospecjalistycznych, które to zdobywa w ramach 

obowiązującego systemu w kształceniu podyplomowym. 
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