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3. Przygotowanie leków do indukcji znieczulenia. 

4. Monitorowanie stanu dziecka w czasie zabiegu oraz w okresie przed- i pooperacyjnym. 

5. Przygotowanie zestawu do intubacji, dostosowując rozmiar sprzętu do wieku i masy ciała 

dziecka.  

6. Wykonanie/asystowanie do intubacji w laryngoskopii bezpośredniej. 

7. Dokumentowanie przebiegu znieczulenia.  

 

Warunki zaliczenia stażu: 

 Obecność na zajęciach.  

 Udokumentowanie zaliczenia obowiązujących świadczeń.  

 

8. WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA 

PIELĘGNIARKA PO UKOŃCZENIU KURSU KWALIFIKACYJNEGO  

W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA RATUNKOWEGO 

1. Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i podjęcia decyzji o prowadzeniu lub 

odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych. 

2. Układanie pacjenta w pozycji właściwej dla jego stanu zdrowia.  

3. Podjęcie i prowadzenie podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-

oddechowej u dorosłych i dzieci na podstawie wytycznych ILCOR. 

4. Bezprzyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych. 

5. Przyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych z zastosowaniem: rurki ustno-

gardłowej, rurki nosowo-gardłowej, maski krtaniowej, rurki krtaniowej i innego 

dostępnego sprzętu do nadgłośniowego udrażniania dróg oddechowych, konikopunkcji. 

6. Wykonanie intubacji dotchawiczej w nagłym zatrzymaniu krążenia.  

7. Odsysanie dróg oddechowych metodą otwartą i zamkniętą;. 

8. Stosowanie tlenoterapii biernej.  

9. Stosowanie wspomagania oddechu za pomocą worka samorozprężalnego.  

10. Stosowanie tlenoterapii czynnej przy użyciu maski twarzowej, worka samorozprężalnego 

z zastawką jednokierunkową lub z użyciem respiratora.  

11. Wykonanie defibrylacji zautomatyzowanej. 

12. Wykonanie defibrylacji ręcznej na podstawie zapisu EKG z defibrylatora/monitora.  

13. Wykonanie EKG z teletransmisją.  

14. Monitorowanie czynności układu oddechowego.  

15. Monitorowanie czynności układu krążenia metodami nieinwazyjnymi i inwazyjnymi.  

16. Wykonanie kaniulacji żył obwodowych kończyn górnych, dolnych, żyły szyjnej 

zewnętrznej.  

17. Wykonanie dojścia doszpikowego.  

18. Podawanie leków drogą dożylną, doszpikową, domięśniową, podskórną, dotchawiczą, 

doustną i wziewną.  

19. Odbarczenie odmy prężnej drogą nakłucia jamy opłucnowej.  

20. Pobranie krwi tętniczej w sytuacji założonego dostępu tętniczego.  

21. Oznaczanie poziomu parametrów krytycznych z użyciem analizatorów parametrów 

krytycznych, w tym: stężenia glukozy w surowicy krwi, stężenia elektrolitów w surowicy 

krwi, gazometrii krwi włośniczkowej, żylnej, tętniczej.  

22. Opatrywanie ran i tamowanie krwotoków z użyciem dopuszczonego do obrotu sprzętu  

i środków medycznych. 

23. Unieruchomienie kręgosłupa w sytuacji podejrzenia złamania, ze szczególnym 

uwzględnieniem odcinka szyjnego.  

24. Odebranie porodu w warunkach pozaszpitalnych.  

25. Prowadzenie segregacji medycznej w SOR i postępowaniu przedszpitalnym. 
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26. Podejmowanie działań zabezpieczających celem ograniczenia skutków zdrowotnych 

zdarzenia.  

27. Przygotowanie pacjenta i opieka medyczna podczas transportu.  

28. Podawanie samodzielnie bez zlecenia lekarskiego doraźnie w nagłych wypadkach leków 

określonych w przepisach Ministerstwa Zdrowia z tego zakresu. 

 


