POLSKIE TOWARZYSTWO PIELĘGNIAREK ANESTEZJOLOGICZNYCH
I INTENSYWNEJ OPIEKI
UL. Jeleniogórska 16/6 60-179 Poznań e-mail: ptpa@amp.edu.pl
GRUPA ROBOCZA DO SPRAW PRAKTYKI W PIELĘGNIARSTWIE ANESTEZJOLOGICZNYM I INTENSYWNEJ OPIEKI.
Koordynator grupy: mgr Małgorzata Jadczak tel 606 853 765 e-mail: gruparobocza@o2.pl, mjadczak1@o2.pl
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"Czy pielęgniarka może podjąć próbę intubacji dotchawiczej w sytuacji, gdy lekarz anestezjolog bez specjalizacji,
pracujący bez nadzoru, nie może zaintubować pacjentki do cięcia cesarskiego"

Posiadając specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w
świetle obowiązującego

Rozporządzenia MZ z dnia 07.11.2007r.w sprawie rodzaju i zakresu

świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez
pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego § 1. 1. pkt.3 lit.u w brzmieniu:
„wykonywanie intubacji dotchawiczej w sytuacjach nagłych, pod warunkiem uzyskania tytułu
specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii”, pielęgniarka
ma prawo do podjęcia próby intubacji. Należy przyjąć, że cięcie cesarskie odbywa się w trybie
pilnym, pacjentka otrzymała leki zwiotczające i niezbędna jest wentylacja mechaniczna. Jest to bez
wątpienia sytuacja nagła.
Lekarz nie posiadający specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii nie może
samodzielnie dyżurować, a zwłaszcza samodzielnie prowadzić znieczulenia. Bardzo wyraźnie określa
to ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie
standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z
zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w zakładach opieki zdrowotnej:
§ 6. Świadczenia zdrowotne z zakresu anestezji, polegające na wykonywaniu znieczulenia ogólnego
oraz znieczulenia przewodowego: zewnątrzoponowego i podpajęczynówkowego, mogą być udzielane
wyłącznie przez lekarza anestezjologa.
§ 14. Lekarz będący w trakcie specjalizacji może wykonywać znieczulenie, jeżeli jego praca jest
bezpośrednio nadzorowana przez lekarza posiadającego specjalizację II stopnia w dziedzinie
anestezjologii i intensywnej terapii.
Przygotowywane nowe Rozporządzenia w sprawie standardów postępowania medycznego
w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów leczniczych wykonujących działalność

POLSKIE TOWARZYSTWO PIELĘGNIAREK ANESTEZJOLOGICZNYCH
I INTENSYWNEJ OPIEKI
UL. Jeleniogórska 16/6 60-179 Poznań e-mail: ptpa@amp.edu.pl
GRUPA ROBOCZA DO SPRAW PRAKTYKI W PIELĘGNIARSTWIE ANESTEZJOLOGICZNYM I INTENSYWNEJ OPIEKI.
Koordynator grupy: mgr Małgorzata Jadczak tel 606 853 765 e-mail: gruparobocza@o2.pl, mjadczak1@o2.pl

leczniczą w rodzaju szpitalne świadczenia zdrowotne również bardzo wyraźnie określa, że lekarz bez
specjalizacji nie może samodzielnie prowadzić znieczulenia.
Opisana przez Panią sytuacja powinna zostać odnotowana w Księdze Raportów
Pielęgniarskich, zgłoszona przełożonemu oraz odnotowana w rejestrze zdarzeń niepożądanych, który
powinien funkcjonować w każdej placówce ochrony zdrowia (USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
działalności leczniczej).
Ogólny rejestr zdarzeń niepożądanych znajduje się na stronie Polskiego Towarzystwa
Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki www.ptpaio.pl

w zakładce „zdarzenia

niepożądane”
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