
Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa 

anestezjologicznego i intensywnej opieki 

Dr n. med. Edyta Katarzyna Cudak 

Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki 

Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego 

60-189 Poznań, ul. Smoluchowskiego 11 

t. (61) 8612 239, k. +48 509105563, e-mail: edytacud@ump.edu.pl 

Lp. KKwDPAiIO /10/2021        Poznań, dnia 01.07.2021 

         

 

Sz. Pani 

Mgr Elżbieta Janiszewska 

Przewodnicząca PTPAiIO – Oddział w Łodzi 

 

Szanowna Pani 

W nawiązaniu do pisma Pani Przewodniczącej z dnia 27. maja br. dotyczącego anestezjologicznej opieki pie-

lęgniarskiej/położniczej w obszarze opieki okołoporodowej, przedstawiam stanowisko w przedmiotowej 

sprawie. 

1. Czy pielęgniarka anestezjologiczna ma obowiązek bez obecności lekarza anestezjologa, na jego pi-

semne zlecenie usunąć cewnik zewnątrzoponowy z przestrzeni zewnątrzoponowej, ocenić miejsce 

wkłucia oraz stan skóry wokół miejsca wprowadzenia cewnika? 

 Pielęgniarka anestezjologiczna, położna anestezjologiczna, nie mają w zakresie swoich kompetencji 

usuwania cewnika zewnątrzoponowego zaimplantowanego do przestrzeni zewnątrzoponową. Nato-

miast ocena, nadzór i pielęgnacja miejsca wkłucia cewnika zewnątrzoponowego jest w kompetencji 

pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki..  

 
Odniesienie do podstaw prawnych: Pielęgniarka, po ukończeniu kształcenia zawodowego (zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standar-

dów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, 

pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego, załącznik 

nr 4. Dz.U. 2019 poz. 1573) oraz po odbyciu szkoleń podyplomowych w zakresie kursów kwalifikacyj-

nych, czy specjalizacyjnych, nie nabywa uprawnień do samodzielnego usuwania cewnika zewnątrzo-

ponowego z przestrzeni zewnątrzoponowej. Wykaz świadczeń, do których jest uprawniona pielę-

gniarka z kwalifikacjami podyplomowymi określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 
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2017 roku w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i 

rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego 

(Dz.U. 2017 poz. 497), oraz programy kursów specjalistycznych, kwalifikacyjnych i kursów specjaliza-

cyjnych. 

2. Czy pielęgniarka anestezjologiczna na zlecenie lekarza anestezjologa, które jest wpisane do karty anal-

gezji okołoporodowej (znieczulenia) ma obowiązek podłączyć lub/ i odłączyć pompę PCEA (patient-

controlled epidural anaesthesia) od cewnika zewnątrzoponowego?  

Pielęgniarka z kwalifikacjami podyplomowymi w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i inten-

sywnej opieki ma uprawnienia do podłączania/odłączania pompy PCEA do/od cewnika zaimplanto-

wanego do przestrzeni zewnątrzoponowej.  

3. Czy kartę analgezii okołoporodowej (znieczulenia), która stanowi załącznik do obowiązującej proce-

dury analgezji okołoporodowej można uznać jako kartę zleceń lekarskich w procedurze analgezji oko-

łoporodowej i na jej podstawie wykonywać zlecenia I czynności pielęgniarskie? 

Tak, karta analgezji okołoporodowej jest uznana za kartę zleceń lekarskich, analogicznie jak karta do 

znieczulenia ogólnego, czynności i zlecenia muszą być w niej dokumentowane zgodnie z zasadami pro-

wadzenia dokumentacji medycznej. 

 

W odniesieniu do położnych zatrudnionych w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii w obszarze 

ginekologii i położnictwa, bardzo proszę o zwrócenie się o stanowisko do Konsultanta Krajowego w 

dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego.  

 

 

Z wyrazami  szacunku 
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