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Warszawa dn.04.01.2013

1. Czy  pielęgniarka  anestezjologiczna  pełniąca  dyżur  nocny  na  bloku  operacyjnym oraz  
zabezpieczająca  pozostałe  stanowiska  znieczulenia  w  szpitalu  według  prawa  może  
wychodzić  na  oddziały,  na  których  przebywają  pacjenci  operowani  z  założonymi  
cewnikami ZO i monitorować ich poziom bólu, a także sprawdzać pielęgniarki pracujące  
na tych oddziałach czy właściwie podłączyły pompę infuzyjną do cewnika ZO?

Podstawą do wykonywania zawodu pielęgniarki jest Ustawa z dnia 15 lipca 2011r o zawodach  
pielęgniarki i położnej oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie  
rodzaju  i  zakresu  świadczeń  zapobiegawczych,  diagnostycznych,  leczniczych  i  rehabilitacyjnych  
udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego, w którym §1 
ust.2 r mówi, że pielęgniarka może   oceniać i monitorować ból oraz inne objawy u  przewlekle 
chorych  objętych  opieką  paliatywną,  pod  warunkiem  odbycia  kursu  specjalistycznego 
(ustawodawca nie określa jaki to ma być kurs specjalistyczny). 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2010r w sprawie rodzaju i zakresu  
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, w §18, ust.6 zapisano, że wpisy dotyczące 
monitorowania bólu są dokonywane przez lekarza, pielęgniarkę lub położną.

 Podstawą udzielania świadczeń z zakresu anestezjologii jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia  
z  dnia  20  grudnia  2012r  w  sprawie  standardów  postepowania  medycznego  w  dziedzinie  
anestezjologii  i  intensywnej  terapii  dla  podmiotów  wykonujących  działalność  leczniczą. 
Rozporządzenie w § 1 określa szczegółowy zakres świadczeń z zakresu anestezjologii, intensywnej 
terapii, resuscytacji i leczenia bólu. 

Do  podawania  leków  do  przestrzeni  zewnątrzoponowej  uprawniona  jest  pielęgniarka 
anestezjologiczna.  Wynika to  z   Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012r w  
sprawie standardów postepowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla  
podmiotów wykonujących działalność leczniczą gdzie zapisano; 

§ 8.1  w  podmiocie  leczniczym  świadczenia  zdrowotne  z  zakresu  anestezji,  polegające  na 
wykonywaniu  znieczulenia  ogólnego  oraz  znieczulenia  regionalnego:  zewnątrzoponowego  i 
podpajęczynówkowego,  mogą  być  udzielane  wyłącznie  przez  lekarz  specjalistę  anestezjologii  i 
intensywnej terapii

§ 9.1 Ustala się następujące standardy postępowania medycznego przy udzielaniu w szpitalu 
świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezji:

        9) lekarz dokonujący znieczulenia może w tym samym czasie znieczulać tylko jednego 
pacjenta; podczas znieczulenia z lekarzem współpracuje pielęgniarka anestezjologiczna; dotyczy to 
również znieczuleń wykonywanych poza salą operacyjną 

§  1,  pkt  6  pielęgniarka  anestezjologiczna,  to  pielęgniarka,  która  ukończyła  specjalizacje  w 
dziedzinie  pielęgniarstwa  anestezjologicznego  i  intensywnej  opieki  lub  pielęgniarkę,  która 
ukończyła  kurs  kwalifikacyjny  w  dziedzinie  pielęgniarstwa  anestezjologicznego  i  intensywnej 
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opieki lub pielęgniarkę w trakcie specjalizacji.

W świetle  Ustawy z dnia 15 lipca 2011r o zawodach pielęgniarki i położnej,  art.  2 zawody 
pielęgniarki i położnej są samodzielnymi zawodami medycznymi.  Każda pielęgniarka, posiadająca 
Prawo Wykonywania Zawodu,  ponosi  indywidualną odpowiedzialność za udzielanie  świadczeń. 
Nie  leży  w  Pani  uprawnieniach   kontrolowanie  prawidłowości  udzielania  świadczeń  czy 
wykonywania zleceń przez pielęgniarki innych oddziałów.

W opisanej przez Panią sytuacji może mieć natomiast znaczenie, czy szpital przystąpił do programu 
„Szpital  bez  bólu”  i  jak  zorganizowana  jest  praca  zespołu  zajmującego  się  leczeniem  bólu 
pooperacyjnego.

Proszę   pamiętać,  że  za  wszystkie  podjęte  decyzje  pielęgniarki  ponoszą  pełną 
odpowiedzialność, również za przekroczenie swoich kompetencji i udzielanie świadczeń niezgodnie 
z posiadanymi kwalifikacjami.

                                                                    
                                          mgr piel Małgorzata Jadczak

                                       Specjalista piel anest i int. opieki
                                  Koordynator grupy roboczej PTPAiIO
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