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Stanowisko GRUPY ROBOCZEJ DO SPRAW PRAKTYKI W PIELĘGNIARSTWIE ANESTEZJOLOGICZNYM
I INTENSYWNEJ OPIEKI.
Specjalizacja ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną specjalistycznych kwalifikacji w
określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu
specjalisty w tej dziedzinie (USTAWA z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej 1) (tekst
jednolity) Rozdział 2a, pkt 2).
Specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, to pielęgniarka/pielęgniarz,
którzy zdobyli w systemie kształcenia podyplomowego specjalistyczną wiedzę zawodową zgodną z
programem kształcenia (Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 29 października 2003 r. w sprawie
kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych) uzyskując kwalifikacje do samodzielnych działań
diagnostycznych, terapeutycznych, profilaktycznych w zakresie swoich kompetencji.
Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia 1) z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (załącznik nr 3 ) przewidywana jest konieczność
nielicznych etatów specjalistów oraz braku rozdziału kwalifikacji pielęgniarki po kursie kwalifikacyjnym i
specjalizacji.
Pielęgniarka specjalistka powinna mieć mozliwosc wykazania się aktywnością zawodową,
podejmować samodzielne decyzje i wyzwania - tworzyc i przewodniczyc zespołom problemowym, pełnić
rolę szpitalnego konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego, być opiekunem merytorycznym
zajęć stażowych dla różnych form kształcenia.
Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki stoi na stanowisku, że
należy bezwzględnie przestrzegać zalecenia aby każda pielęgniarka pracująca w anestezjologii i intensywnej
terapii posiadała co najmniej kurs kwalifikacyjny. Niedostateczna ilość specjalistów wpływa na obniżenie
jakości opieki pielęgniarskiej, ograniczenia podejmowanych działań w ramach zespołów terapeutycznych, co
skutkuje zmniejszeniem bezpieczeństwa pacjenta w OIT. Tym samym PTPAiIO poddaje pod rozwagę
możliwości tworzenia bezpiecznego środowiska pracy oraz podnoszenia jakości usług i prestiżu zawodowego
pielęgniarek.

GRUPA ROBOCZA Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych
Intensywnej Opieki, w trosce o rozwój pielęgniarstwa anestezjologicznego, stoi na stanowisku:
We wszystkich jednostkach udzielających świadczeń z zakresu anestezjologii i
intensywnej terapii na każdej zmianie powinien być przynajmniej jeden specjalista w
dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, który pełniłby funkcję
koordynatora zespołu pielęgniarskiego intensywnej terapii.
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