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Ministerstwo Zdrowia

Podsekretarz Stanu

Aleksander Sopliński

W nawiązaniu do otrzymanego projektu rozporządzenia  Ministra Zdrowia w sprawie  wykazu 
dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może 

być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, znak sprawy  MZ-PP-0201-7085-14/IG/12 
Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki przedstawia 
swoje uwagi.

1. Proponujemy pozostawienie jako osobnych specjalizacji pielęgniarstwa 
chirurgicznego i operacyjnego - są to tak różne dziedziny, że łączenie ich spowoduje  
obniżenie jakości kształcenia każdej ze specjalności.  

Przy obecnym rozwoju technik operacyjnych wyodrębniona specjalizacja w dziedzinie 
pielęgniarstwa operacyjnego wydaje się niezbędna. Pielęgniarstwo operacyjne 
dotyczy wielu wąskich dziedzin zabiegowych i traktuje o specjalistycznych technikach 
wykonywania zabiegów w połączeniu z ogólną wiedzą na temat schorzenia. 
Pielęgniarstwo chirurgiczne kładzie nacisk na systematyczną pracę z pacjentem w 
obszarach dotyczących m. in. komunikacji, specyfiki pielęgnowania w poszczególnych 
jednostkach chorobowych, przygotowania do samoopieki, postępowania w  procesie 
leczenia bólu.

2.  Proponowany w projekcie rozporządzenia kurs kwalifikacyjny dla położnych w 
dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w położnictwie i 
ginekologii obejmowałby bardzo mały wycinek wiedzy z zakresu anestezjologii i 
intensywnej opieki. Jest szkoleniem  jednoetapowym, ponieważ nie ma specjalizacji 
dla położnych w tej dziedzinie. Ponadto zwracamy uwagę, że położna nie może się 
kształcić w dziedzinie pielęgniarstwa, ponieważ położna jest odrębnym zawodem. 

Do tej pory nie ma określonych kompetencji dla pielęgniarek po poszczególnych 
formach i poziomach kształcenia, a jakie kompetencje miałyby  położne? W jakich 
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jednostkach organizacyjnych będzie mogła udzielać świadczeń z zakresu 
anestezjologii i intensywnej opieki?

 Nagłe stany położnicze są często tak dramatyczne w przebiegu , że wymagają 
leczenia w wielospecjalistycznym OIT, gdzie nie można zatrudnić położnej ze względu 
na brak prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i braku treści z tego zakresu w toku 
kształcenia.

 W rozporządzeniu MZ z dnia 27 lutego 1997r w sprawie standardów postępowania 
oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń z zakresu  anestezjologii i 
intensywnej terapii, nie ma mowy o położnej udzielającej świadczeń z zakresu 
anestezjologii i intensywnej terapii . Nie ma tu spójności ani z obowiązującym ani z 
projektem nowego Rozporządzenia w wymienionej sprawie, przekazanym do 
uzgodnień zewnętrznych, które zakończyły się w dniu 13.06.2012r, wg którego 
położna anestezjologiczna nie istnieje.

              Pozostaję z poważaniem
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