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Warszawa, 17.05.2012r  

 

 

Ministerstwo Zdrowia 

Departament Pielęgniarek i Położnych 

 

Szanowni Państwo,  

 

  Wyrażamy głębokie ubolewanie nad poszczególnymi paragrafami  

projektu Rozporządzenia w sprawie standardów postępowania medycznego w 

dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów leczniczych 

wykonujących działalność leczniczą w rodzaju szpitalne świadczenia zdrowotne 

(MZ – OZZ – 50 – 27965 – 1/EM/12). Rozporządzenie dotyczy udzielanych 

świadczeń z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii, w których rola pielęgniarki 

jest niewątpliwe bardzo istotna. Mimo, że § 1 rozporządzenia mówi głównie o 

lekarzu anestezjologu rozporządzenie dotyczy świadczeń, których w większości 

lekarz bez współpracy z pielęgniarką nie wykonuje samodzielnie.  

Jako towarzystwo naukowe zrzeszające pielęgniarki anestezjologiczne i intensywnej 

opieki protestujemy przeciwko następującym zapisom na etapie tworzenia 

rozporządzenia: 

1. Brak zapisu mówiącego: 1 pielęgniarka – 1 stanowisko znieczulenia 

2. Niejasny zapis § 7.1  pkt. 9 c. e. „skontrolować właściwe oznakowanie 

strzykawek ze środkami anestetycznymi…”. Pielęgniarka przygotowująca lek 

ponosi odpowiedzialność prawną za jego podanie. Jest to czynność 

samodzielna nie wymagająca kontroli. Sprawdzenie samego opisu strzykawki 

nie chroni przed zdarzeniem niepożądanym. 

3. Brak określenia na czym polega współpraca pielęgniarki anestezjologicznej z 

lekarzem anestezjologiem.  
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4. Brak wykazu czynności i zakresu kompetencji pielęgniarki anestezjologicznej. 

5. Jeżeli pielęgniarka może sprawować opiekę nad pacjentem w trakcie 

nieobecności lekarza (§ 7.1 pkt. 13) to musi mieć określony zakres czynności 

i kompetencji. 

6. Oddział poznieczuleniowy – brak kompetencji i zakresu świadczeń dla 

pielęgniarek. 

7. W § 2 pkt. 7 należy dopisać pielęgniarkę w trakcie kształcenia 

podyplomowego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i 

intensywnej opieki 

8. Po raz kolejny zrównanie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa 

anestezjologicznego z kursem kwalifikacyjnym  w dziedzinie pielęgniarstwa 

anestezjologicznego. Kłóci się to z propozycją poziomów opieki, gdzie 

powinno mieć to duże znaczenie. Specjalizacja jest nieopłacalna i przy takim 

zapisie nie będzie ona leżała w zakresie zainteresowań osób zarządzających 

placówkami ochrony zdrowia – kurs kwalifikacyjny jest tańszy, krótszy a 

zakres obowiązków dokładnie ten sam. 

9. O ile podczas udzielania świadczeń z zakresu anestezjologii z lekarzem 

współpracuje pielęgniarka, to nie występuje ona podczas udzielania 

świadczeń z zakresu intensywnej terapii. Czy to oznacza, że wszystkich 

świadczeń udziela lekarz samodzielnie? Jest to zapis głęboko krzywdzący, 

który został usunięty, ponieważ występował w poprzednim 

rozporządzeniu. Zapis ten daje możliwość opieki nad pacjentem w oddziale 

intensywnej terapii również innym grupom zawodowym, np. ratownikowi 

medycznemu. 

10. W Załączniku nr 1 pkt 1. Organizacja udzielania świadczeń ppkt. nr 3. 

„bezpośredni nadzór nad pacjentem w sali nadzoru poznieczuleniowego 

prowadzą odpowiednio przeszkolone pielęgniarki”. Czy są to inne 

pielęgniarki niż te które posiadają kwalifikacje z paragrafu 2.pkt 6? 

11. Na jakich podstawach opiera się ustawodawca określając poziomy opieki. 

Opis stanu pacjenta w poziomach intensywności opieki pielęgniarskiej jest 
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dość lakoniczny i sztywny. Stan pacjenta w OIT potrafi zmieniać się bardzo 

dynamicznie. Każdego pacjenta, którego przyjmujemy do OIT potencjalnie 

możemy traktować jako zagrożonego niewydolnością narządową. Pacjent, 

który ma niewydolność jednego narządu w krótkim okresie czasu może 

rozwinąć niewydolność wielonarządową. Co w przypadku, gdy stan 

pacjenta/pacjentów drastycznie się pogorszy, co w OIT nie należy do 

rzadkości. Skąd i jak w tak krótkim czasie zabezpieczyć dodatkową opiekę 

pielęgniarską? Może warto zastanowić się nad uśrednioną określoną 

etatyzacją w zależności od stopnia referencyjności. Im wyższy poziom 

referencyjności, tym bardziej skomplikowane procedury. 

12. W części II Warunki szczegółowe dla poziomów referencyjności oddziału 

anestezjologii i intensywnej terapii w określonych stopniach referencyjności 

w punkcie organizacja udzielanych świadczeń, poza przelicznikiem 

pielęgniarka/stanowisko intensywnej terapii należy brać pod uwagę 

szczegółowe poziomy intensywności opieki określone  w punkcie 6 część I. 

Wydaje się to mało czytelne i trudne do połączenia. Niesamowicie rzadko 

będą zdarzały się sytuacje, że w OIT o trzecim stopniu referencyjności 

będzie pacjent, który jest tylko zagrożony niewydolnością wielonarządową i 

wymaga tylko ciągłego monitorowania. 

13. W jaki sposób ułożyć harmonogram pracy personelu pielęgniarskiego OIT, 

który w zależności od palcówki układany jest na okres od 1 – 3 miesięcy, 

jeżeli poza etatyzacją mamy brać pod uwagę poziom intensywności opieki 

pielęgniarskiej wraz z etatyzacją w zależności od stopnia referencyjności? 

Harmonogram pracy nie jest układany z dnia na dzień, żeby można 

brać pod uwagę aktualny stan pacjentów przebywających w OIT i na 

bieżąco oceniać ich poziom zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską. 

14. Poziomy opieki powinny znaleźć się w tekście rozporządzenia, a nie w 

warunkach wymaganych. Skoro można określić poziomy referencyjności to 

można i poziomy opieki. 

15. Niejasność co do przeliczników: 

Załącznik nr 1 
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Część I  pkt 1.3. 

warunki ogólne- równoważnik co najmniej 2.8 etatu/ stanowisko OIT 

organizacja udzielanych świadczeń- podział na  poziomy opieki pkt 7 

Część II  

organizacja udzielania świadczeń 

- I poziom referencyjności co najmniej 1 pielęgniarka / 2 stanowiska + zależnie  
od poziomu opieki 

- II poziom referencyjności co najmniej 1 pielęgniarka / 1.5 stanowisko + 
zależnie  od poziomu opieki 

- III poziom referencyjności co najmniej 1 pielęgniarka / 1.2 stanowiska + 
zależnie od poziomu opieki 

Natomiast w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA z dnia 15 

września 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego  występują dwa stopnie 

referencyjności - w pierwszym żadnych szczegółowych danych odnośnie liczby 

pielęgniarek, w drugim stopniu referencyjności 2,22 pielęgniarki/ stanowisko 

OIT. Dotyczy to intensywnej terapii dla dorosłych.  

Jak na podstawie tak niespójnych danych określić zgodnie z przepisami 

prawa zapotrzebowanie na opiekę pielęgniarską w OIT? 

16. W Ocenie Skutków Regulacji  pkt. 2 e. brakuje Polskiego Towarzystwa 

Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki 

17. Brak dokumentacji pracy pielęgniarki anestezjologicznej. O ile oddziały 

intensywnej terapii w większości posiadają dokumentację pielęgniarską, tak w 

pielęgniarstwie anestezjologicznym jest to rzecz prawie niespotykana. Grupa 

Robocza ds. praktyki w pielęgniarstwie anestezjologicznym i intensywnej 

opieki PTPAiIO opracowała Kartę czynności pielęgniarki pracującej na 

stanowisku znieczulenia. Karta pilotażowo była testowana w oddziałach 
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anestezjologii. W załączeniu przesyłamy kartę jako propozycję dokumentacji 

pielęgniarki anestezjologicznej. 

 

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki 

bardzo chętnie służy pomocą w opracowaniu materiałów dotyczących 

pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. 

 

Pozostaję z poważaniem 

 

(-) Paweł Witt 

        Prezes PTPAiIO 

 

Do wiadomości: 

1. Konsultant Krajowy w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii – dr 

hab. n.med. Krzysztof Kusza, prof. UMK 

2. Konsultant Krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa anestezjologicznego i 

intensywnej opieki – dr hab. Danuta Dyk 

3. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych 

 

 

 

        

 

 


