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 „Od pewnego czasu OIT, w którym pracuję jako pielęgniarka prowadzi zabiegi hemofil-
tracji u pacjentów. Firma, która wypożyczyła naszemu oddziałowi aparat do hemofiltra-
cji przeszkoliła lekarzy i pielęgniarki w zakresie obsługi aparatu. Moje pytanie brzmi:
kto "ubiera aparat"  czyli jakie czynności przysługują lekarzowi, a jakie pielęgniarce
przy obsłudze tego aparatu? Czy istnieją jakieś uregulowania prawne?”

Zawód pielęgniarki zgodnie z Ustawą z dnia 15.07.2011r Dz.U.2011.174.1039,  jest samodzielnym
zawodem medycznym  i polega m.in. na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na:
1) rozpoznawaniu warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta; 
2) rozpoznawaniu problemów pielęgnacyjnych pacjenta; 
3) planowaniu i sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem; 
4) samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych,

leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych; 
5) realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji; 
6) orzekaniu o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych; 
7) edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. (art.4.1)

Analizując  zapytania  jakie  wpływają  do  PTPAiIO  mają  Państwo  co  raz  więcej  wątpliwości
dotyczących  podziału  kompetencji  w  zespole  terapeutycznym  OIT.  W  żadnym  zawodzie,  a
zwłaszcza medycznym, nie sposób jest wszystkich czynności uregulować prawnie. Dlatego to nasza
wiedza i umiejętności wyznaczają ramy w jakich pracujemy. Żaden inny zawód medyczny nie ma
też  określonych  samodzielnych  czynności.  W  procesie  kształcenia  przed  i  podyplomowego
uzyskujemy wiele umiejętności i wiedzy  w obszarze naszej profesji. Wyznacznikiem powinny być
umiejętności  wynikowe po poszczególnych  formach  kształcenia.  Ustawa  o  zawodzie  daje  nam
możliwość podejmowania samodzielnych decyzji związanych z realizacją świadczeń zdrowotnych.
To  na  jej  podstawie  możemy  odmówić  wykonywania  zadań,  które  wykraczają  poza  nasze
kompetencje.  Rolą  kadry  zarządzającej  jest  takie  kierowanie  zespołem,  aby  na  każdej  zmianie
dyżurowej  były  pielęgniarki  z  określonymi  kwalifikacjami.  Proszę  również  pamiętać,  że
pielęgniarki  ponoszą  pełną  odpowiedzialność  zawodową  i  karną  za  udzielanie  świadczeń
zdrowotnych, również za przekroczenie kompetencji.
Odnosząc się do umiejętności wynikowych uzyskiwanych w toku kształcenia podyplomowego, do
kontrolowania procesu dializoterapii, kwalifikacje posiadają pielęgniarki, które ukończyły:
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1. Kurs specjalistyczny: 

Techniki ciągłe pozaustrojowego oczyszczania krwi 

 zróżnicować techniki oczyszczania pozaustrojowego krwi, 

 scharakteryzować wskazania do technik pozaustrojowego oczyszczania krwi,

 przygotować stanowisko pracy i sprzęt niezbędny do prowadzenia zabiegu ciągłego poza-
ustrojowego oczyszczania krwi,

 opracować i wdrożyć plan opieki pielęgniarskiej dla pacjenta poddawanego zabiegom cią-
głego pozaustrojowego oczyszczania krwi,

 przeprowadzić zabieg w technikach ciągłych pozaustrojowego oczyszczania krwi 
o z uwzględnieniem modyfikacji wynikających ze stanu pacjenta i procesu leczenia,

o monitorować stan pacjenta z uwzględnieniem oceny klinicznej i badań laboratoryj-

nych

Podstawy dializoterapii

 obsługiwać aparaturę do hemodializy (moduł II)

2. Kurs kwalifikacyjny:

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej terapii

 obsługiwać aparaturę i sprzęt stosowany w oddziale anestezjologii i intensywnej te-
rapii.

Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią

 obsługiwać aparaturę stosowaną w leczeniu nerkozastępczym

3. Specjalizację:

w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki – moduł II

 przygotować pacjenta, sprzęt do prowadzenia zabiegów różnymi technikami dializacyjnymi;

 prowadzić i modyfikować parametry różnych technik dializacyjnych;

 ustalić indywidualny plan opieki dla pacjenta z ostrą niewydolnością nerek;

 rozpoznać stany nagłe i zagrażające życiu, reagować adekwatnie do sytuacji w trakcie róż-
nych technik dializacyjnych

 współuczestniczyć w prowadzeniu hemodializy, hemofiltracji, dializy otrzewnowej
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w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego

 wykonywać sprawnie i skutecznie zabiegi: hemodializy, hemofiltracji, plazmaferezy, hemo-
perfuzji(moduł III)

Pielęgniarki pracujące w oddziałach intensywnej terapii powinny mieć ukończony co najmniej kurs
kwalifikacyjny  lub  specjalizację  w  dziedzinie  pielęgniarstwa  anestezjologicznego  i  intensywnej
opiece.  Wskazane  jest  też  kształcenie  podyplomowe  na  poziomie  kursów  specjalistycznych,
znajdujące zastosowanie przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych u pacjentów OIT.
Uzupełnienie  kwalifikacji  pielęgniarek  pracujących  w  oddziałach  anestezjologii  i  intensywnej
terapii zostało określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012r w sprawie
standardów  postępowania  medycznego  w  dziedzinie  anestezjologii  i  intensywnej  terapii  dla
podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Kwalifikacje te powinny zostać uzupełnione do 31
grudnia 2016r.
Kompetencje lekarza dotyczące uprawnień do wykonywania świadczeń zdrowotnych określone są
w Ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty z dnia 05.12.1996 ze zm. Dz.U z 2012 r. poz. 95,
1456.

Z poważaniem

mgr piel Małgorzata Jadczak
specjalista w dziedzinie piel. w anest. i int. opiece

Koordynator Grupy roboczej PTPAiIO

mgr piel Anna Zdun
specjalista w dziedzinie piel. w anest. i int. opiece

członek grupy roboczej ds.praktyki PTPAiIO
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