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Warszawa dn.04.01.2013

"Czy posiadając tytuł specjalisty z dziedziny pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki,
pracując na umowę o pracę w Oddziale Anestezjologii i IT od ponad 20 lat, a zarazem świadcząc usługi
jako podmiot zatrudniony na podstawie umowy cywilno-prawnej w NZOZ - jako pielęgniarka w zakładzie
pracy (samodzielne dyżury 24h - podejmowanie samodzielnych decyzji, w tym działań ratowniczych) mogę
podejmować działania oraz aplikować leki (np. PODAWAĆ CAPTOPRIL) zgodnie z aktualną Ustawą o
RM - jako pielęgniarka systemu?”

Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym pielęgniarka zatrudniona w placówce służby
zdrowia, niezależnie od formy zatrudnienia, może wykonywać samodzielnie czynności zgodnie z
Rozporządzeniem 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 (Dz. U. z dnia 14 listopada 2007r).
Wykaz leków, które może podać pielęgniarkę doraźnie, bez zlecenia lekarskiego, w nagłych wypadkach
określone są w załączniku nr.2 do wymienionego rozporządzenia.

Pielęgniarką systemu w rozumieniu art.3, pkt.6 ustawy o Ratownictwie Medycznym jest pielęgniarka zatrudniona w jednostkach systemu i posiadającą tytuł specjalisty lub
specjalizującą się w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii, a także pielęgniarkę posiadającą ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego,
anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii oraz posiadającą co najmniej 3-letni staż pracy w oddziałach tych specjalności, oddziałach
pomocy doraźnej, izbach przyjęć lub pogotowiu ratunkowym;
Jednostkami systemu zgodnie z art.32 ustawy o Ratownictwie Medycznym są:
1) szpitalne oddziały ratunkowe,
2) zespoły ratownictwa medycznego, w tym lotnicze zespoły ratownictwa medycznego
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– zwane dalej „jednostkami systemu”, na których świadczenia zawarto umowy
o
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej .

Świadczenia samodzielne udzielane przez pielęgniarkę systemu określone są w § 2 wymienionego wcześniej
rozporządzenia. Wykaz leków, które może podać pielęgniarka systemu bez zlecenia lekarskiego określone są
w załączniku nr.2 i nr.3 do przedmiotowego rozporządzenia.
Do podejmowania działań w stanie zagrożenia życia pacjenta pielęgniarka jest zobowiązana zgodnie z
art.12.1 Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15.07.2011r. Natomiast rodzaje czynności
ratunkowych określone są w przedmiotowym rozporządzeniu w § 1.1 ust. 3, lit. o,u,w gdzie dotyczą
pielęgniarki i w § 2 gdzie dotyczą pielęgniarki systemu.
Tak więc, pełniąc dyżur w szpitalu w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii nie jest Pani pielęgniarką
systemu i nie może Pani podejmować czynności określonych w § 2 rozporządzenia. Dopiero rozpoczynając
dyżur w jednostce systemu staje się Pani pielęgniarką systemu.

Proszę pamiętać, że za wszystkie podjęte decyzje pielęgniarki ponoszą pełną odpowiedzialność
(także za zgodę na pracę niezgodną z przepisami prawa).
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