POLSKIE TOWARZYSTWO PIELĘGNIAREK ANESTEZJOLOGICZNYCH
I INTENSYWNEJ OPIEKI
www.ptpaio.pl
ul Jeleniogórska 16, 60-179 Poznań
e-mail: ptpa@ump.edu.pl biuro@ptpaio.pl

Warszawa dn. 03.06.2013

Szanowna Pani
W odpowiedzi na zadane pytanie:
„Moje pytanie dotyczy zatrudnień pielęgniarek-absolwentek bez stażu zawodowego do pracy w
oddziale intensywnej opieki medycznej. Pytanie nawiązuje do najnowszego Rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012r.w sprawie standardów postępowania medycznego w
dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
które to wspomina o wymaganiach kwalifikacyjnych. Wedle najnowszych przepisów "Pielęgniarki
wykonujące przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia czynności przewidziane w
dotychczasowych przepisach dla przeszkolonych pielęgniarek, niespełniające wymagań określonych
w § 2 pkt. 6, mogą wykonywać czynności przewidziane dla pielęgniarki anestezjologicznej nie
dłużej niż do dnia 31 grudnia 2016 r." Czy zatem każda pielęgniarka nowo zatrudniona do pracy w
OIT powinna spełniać wymagania zgodnie z § 2 pkt.6 określone w tymże rozporządzeniu?”

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, pielęgniarka anestezjologiczna to pielęgniarka po ukończonej
specjalizacji bądź

kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i

intensywnej opieki lub pielęgniarka w trakcie wymienionego kształcenia podyplomowego.
Pielęgniarka absolwentka, bez doświadczenia zawodowego, podejmująca pracę w oddziale
intensywnej terapii i będąca w okresie adaptacji zawodowej powinna pracować pod nadzorem
przydzielonego jej opiekuna. Podjęcie decyzji o pozostaniu pielęgniarki w oddziale intensywnej
terapii po tym czasie wiąże się z koniecznością podjęcia przez nią kształcenia podyplomowego.
Uzupełnienie kształcenia podyplomowego zawarte w rozporządzeniu dotyczy pielęgniarek już
pracujących w tych jednostkach, a nie spełniających wymagań prawnych na dzień wejścia w życie
rozporządzenia.
Zatrudnianie młodej kadry jest niezbędne, a naszym obowiązkiem jest zadbanie o to, aby miała ona
odpowiednie kwalifikacje do pracy na tak trudnym stanowisku.
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Zapis rozporządzenia pozwala ponadto na uniknięcie sytuacji zatrudniania w oddziale
intensywnej terapii osób przypadkowych. Proszę pamiętać, że opieka nad chorym w OIT jest
opieką zindywidualizowaną. Liczba chorych, którymi może zajmować się jedna pielęgniarka,
zależy, zgodnie z wymienionym rozporządzeniem, od ustalonego poziomu opieki, czyli tak
naprawdę od ciężkości stanu pacjenta.

Chorym w OIT nie może zajmować się osoba bez

odpowiednich kwalifikacji. Proszę pamiętać, że za wszystkie podjęte decyzje pielęgniarki ponoszą
pełną odpowiedzialność, również za przekroczenie swoich kompetencji i udzielanie świadczeń
niezgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.
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