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Warszawa dn.04.01.2013
1. Czy pielęgniarka anestezjologiczna może być wzywana do Pracowni Tomografii
Komputerowej celem podania kontrastu pacjentowi pełniąc dyżur na bloku operacyjnym,
a także zabezpieczając pozostałe stanowiska do znieczulenia znajdujące się w szpitalu np.
Ginekologię, SOR itp? Dyrekcja szpitala zorganizowała godzinne szkolenie teoretyczne,
po którym osoby biorące udział w tym szkoleniu podpisały dokument stwierdzający, iż
szkolenie z tego zakresu odbyło się. Dodam, iż praca w pracowni dotyczy tylko dyżurów
nocnych, gdy jest nieobecna pielęgniarka na stałe zatrudniona w pracowni.
W myśl przepisu Ustawy z dnia 15 lipca 2011r o zawodach pielęgniarki i położnej art. 4, p.5
wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, m in. na realizacji zleceń
lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji. Art.15 tej Ustawy mówi, że pielęgniarka wykonuje
zlecenia lekarskie odnotowane w dokumentacji medycznej.
Zgodnie z § 5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie
warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji
medycznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 194, poz. 1625) lekarz posiadający specjalizację z medycyny nuklearnej może
zlecić innym lekarzom, technikom elektroradiologii lub pielęgniarkom wykonanie technicznych elementów
procedur medycznych, w których używane są produkty radiofarmaceutyczne.
W świetle tych przepisów pielęgniarka może podać środek cieniujący na zlecenie lekarza, które
zostało odnotowane w dokumentacji medycznej. Jeżeli środek kontrastujący podawany jest przy pomocy
strzykawki automatycznej niezbędne jest szkolenie techniczne potwierdzone certyfikatem oraz
potwierdzeniem uczestnictwa w liście obecności.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012r w sprawie standardów
postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących
działalność leczniczą § 9,p.9 z lekarzem anestezjologiem współpracuje pielęgniarka anestezjologiczna;
dotyczy to także znieczuleń poza salą operacyjną. Rozporządzenie w § 1 określa szczegółowy zakres
świadczeń z zakresu anestezjologii, intensywnej terapii, resuscytacji i leczenia bólu.
W myśl tego rozporządzenia pielęgniarka anestezjologiczna wykonuje powierzone jej zadania
wyłącznie w zespole wraz z lekarzem anestezjologiem lub wynikające z rozporządzenia.
Natomiast zgodnie z § 9 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie
minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu
rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób
nienowotworowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 59, poz. 365) w jednostkach ochrony zdrowia, w których wykonuje
się procedury radiologii zabiegowej naczyniowej, zapewnia się podczas trwania procedury opiekę
anestezjologiczną lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz pielęgniarki,
która posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub
która ukończyła kurs kwalifikacyjny z tej dziedziny.
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