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8. Udział w wykonaniu śródoperacyj-
nej hemodilucji krwi pacjenta.
9. Udział w wykonaniu anestezji ogól-
nej i regionalnej.
10. Udział w znieczuleniu w chirurgii 
ogólnej i przewodu pokarmowego, 
chirurgii naczyniowej.
11. Udział w znieczuleniu w transplan-
tologii.
12. Udział w znieczuleniu w urologii.
13. Udział w znieczuleniu w ginekolo-
gii i położnictwie.
14. Udział w znieczuleniu w neurochi-
rurgii.
15. Udział w znieczuleniu w torako-
chirurgii.
16. Udział w znieczuleniu w kardio-
chirurgii.
17. Udział w znieczuleniu w chirurgii 
dzieci.
18. Udział w znieczuleniu w laryngo-
logii i chirurgii głowy i szyi.
19. Udział w znieczuleniu w okulistyce
20. Udział w znieczuleniu w ortopedii
21. Udział w znieczuleniu do specja-
listycznych procedur zabiegowych i 
badań diagnostycznych.
22. Wykonanie intubacji dotchawiczej 
w sytuacjach nagłych.
23. Wykonanie ekstubacji u pacjenta w 
bezpośrednim okresie pooperacyjnym
24. Nadzór nad pacjentem dorosłym w 
bezpośrednim okresie pooperacyjnym
25. Nadzór nad dzieckiem w bezpo-
średnim okresie pooperacyjnym.
26. Ocena stanu zagrożenia zdrowia i 
życia pacjenta dorosłego za pomocą 
badania fizykalnego oraz wyników 
badań dodatkowych.
27. Ocena stanu zagrożenia zdrowia 
i życia dziecka za pomocą badania 
fizykalnego oraz wyników badań do-
datkowych.
28. Ocena stanu świadomości chorego 
z wykorzystaniem właściwych metod 
oceny u pacjenta dorosłego i dziecka 
(skal, schematów, klasyfikacji).
29. Ocena poziomu sedacji u pacjenta 
dorosłego.
30. Ocena poziomu sedacji u dziecka.
31. Ocena i utrzymanie drożności dróg 
oddechowych z uwzględnieniem róż-
nych technik udrażniania dróg odde-
chowych.
32. Nadzór i udział w terapii nad pa-
cjentem dorosłym wentylowanym 
mechanicznie.
33. Nadzór i udział w terapii nad 
dzieckiem wentylowanym mecha-
nicznie.
34. Prowadzenie tlenoterapii biernej 
i czynnej z użyciem różnych technik.
35. Pobieranie próbek krwi do gazo-
metrii tętniczej i włośniczkowej.
36. Interpretacja gazometrii tętniczej i 

włośniczkowej. 
37. Nakłucie obwodowych naczyń 
tętniczych do pobierania materiału do 
analiz laboratoryjnych.
38. Prowadzenie inwazyjnego moni-
torowania hemodynamicznego (mo-
nitorowanie inwazyjnego ciśnienia 
tętniczego krwi, monitorowanie rzutu 
serca).
39. Udział w stosowaniu różnych me-
tod terapii nerkozastępczej u pacjen-
tów dorosłych.
40. Udział w stosowaniu różnych me-
tod terapii nerkozastępczej u dzieci 
(przygotowanie aparatu do zasto-
sowania technik pozaustrojowego 
oczyszczania krwi, prowadzenie do-
kumentacji zabiegu i ocena bilansu).
41. Udział w terapii nad pacjentem 
dorosłym i dzieckiem wymagającymi 
specjalistycznych technik oczyszcza-
nia krwi (przygotowanie aparatu do 
zastosowania technik pozaustrojowe-
go oczyszczania krwi, prowadzenie 
dokumentacji zabiegu i ocena bilansu)
42. Udział w terapii nad pacjentem 
dorosłym poddanym zabiegowi po-
zaustrojowej wymiany gazów (pro-
wadzenie protokołu zabiegu, pobiera-
nie krwi do badań i analiza wyników 
badań gazometrycznych i koagulolo-
gicznych).
43. Udział w terapii nad dzieckiem 
poddawanym pozaustrojowej wymia-
nie gazów (prowadzenie protokołu 
zabiegu, pobieranie krwi na badania i 
analiza wyników badań gazometrycz-
nych i koagulologicznych).
44. Udział w ocenie stanu odżywienia 
dorosłego i prowadzenie leczenia ży-
wieniowego pacjenta dorosłego.
45. Udział w ocenie stanu odżywienia 
dziecka i prowadzenie leczenia żywie-
niowego dziecka.
46. Prowadzenie oceny i terapii bólu 
ostrego i przewlekłego (podawanie 
leków przeciwbólowych różnymi dro-
gami, w tym z wykorzystaniem tech-
nik analgezji regionalnej).
47. Prowadzenie inwazyjnego moni-
torowania ciśnienia śródczaszkowego 
płynu mózgowo-rdzeniowego.
48. Rozpoznawanie objawów śmierci 
klinicznej.
49. Udział w rozpoznawaniu śmierci 
mózgowej.
50. Wykonywanie fototerapii u nowo-
rodka.
51. Interpretacja wyników posiewu 
materiału biologicznego i antybiogra-
mów.
52. Rozpoznawanie ogniska epidemio-
logicznego i wdrażanie postępowania.
53. Ocena stanu pacjenta w celu usta-

R E K L A M A

Dwumiesięcznik Ogólnopolska Ga-
zeta Pielęgniarek i Położnych  zo-
stał członkiem Związku Kontroli 
Dystrybucji Prasy, który kontroluje 
tytuły prasowe pod względem poda-
wanych danych o nakładzie. 
Obecny nakład 
gazety wynosi 
50 tysięcy.

NOWY WYKAZ SZKOLEŃ DLA
Minister zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015 roku podpisał nowe szczegółowe programy kształcenia podyplomowego 
pielęgniarek i położnych w ramach specjalizacji, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych.

Kształcenie podyplomowe

SPECJALIZACJE

Szkolenia specjalizacyjne dla pielę-
gniarek
Pielęgniarstwo:

1) anestezjologiczne i intensywnej 
opieki
2) chirurgiczne
3) geriatryczne
4) internistyczne
5) onkologiczne
6) operacyjne
7) opieki długoterminowej
8) opieki paliatywnej
9) pediatryczne
10) psychiatryczne
11) ratunkowe
12) rodzinne
13) Ochrona zdrowia pracujących

Szkolenia specjalizacyjne dla położ-
nych
Pielęgniarstwo:

1) ginekologiczno -położnicze
2) rodzinne

Szkolenia specjalizacyjne dla pielę-
gniarek i położnych
Pielęgniarstwo:

1) epidemiologiczne
2) neonatologiczne

KURSY KWALIFIKACYJNE

Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo:

1) anestezjologiczne i intensywnej 

opieki
2) chirurgiczne
3) diabetologiczne
4) geriatryczne
5) internistyczne
6) kardiologiczne
7) nefrologiczne z dializoterapią
8) neonatologiczne
9) neurologiczne
10) onkologiczne
11) operacyjne
12) opieki długoterminowej
13) opieki paliatywnej
14) pediatryczne

15) psychiatryczne
16) ratunkowe
17) rodzinne
18) środowiska nauczania i wycho-
wania
19) transplantacyjne
20) Ochrona zdrowia pracujących

Kursy kwalifikacyjne dla położnych, 
Pielęgniarstwo:

1) anestezjologiczne i intensywnej 
opieki w położnictwie i ginekologii
2) operacyjne

Minister zdrowia w dniu 19 sierpnia podpisał nowe 
programy specjalizacji, kursów kwalifikacyjnych 
i specjalistycznych. Poniżej publikujemy „wykaz 
świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona 
pielęgniarka po ukończeniu specjalizacji w dziedzinie 
pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej te-
rapii.”

c.d. na str. 5
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lenia postępowania i podjęcia decyzji 
o prowadzeniu lub odstąpieniu od me-
dycznych czynności ratunkowych.
54. Wykonanie odbarczenia odmy 
prężnej, przy użyciu gotowego zesta-
wu, w stanie nagłego zagrożenia zdro-
wotnego.
55. Wykonanie konikopunkcji, przy 
użyciu gotowego zestawu, w stanie 
nagłego zagrożenia zdrowotnego.
56. Wykonanie dojścia doszpikowego, 
przy użyciu gotowego zestawu, w sta-
nie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
57. Podanie leków i prowadzenie pły-
noterapii drogą doszpikową w stanie 
nagłego zagrożenia zdrowotnego.
58. Podjęcie i prowadzenie podstawo-
wych i zaawansowanych technik re-
suscytacji krążeniowo-oddechowej u 
dorosłych i dzieci zgodnie z obowią-
zującymi wytycznymi Polskiej Rady 
Resuscytacji.

WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDRO-
WOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST 
UPRAWNIONA PIELĘGNIAR-
KA PO UKOŃCZENIU KURSU 
KWALIFIKACYJNEGO W DZIE-
DZINIE PIELĘGNIARSTWA 
ANESTEZJOLOGICZNEGO I IN-
TENSYWNEJ OPIEKI

1. Współuczestniczenie w różnych 
typach znieczulenia do zabiegów 
operacyjnych i ocena jego poziomu 
z zachowaniem ciągłości, analiza pa-
rametrów życiowych i danych zareje-
strowanych przyrządowo oraz meto-
dami fizykalnymi.
2. Monitorowanie przebiegu znieczu-
lenia i podejmowanie interwencji w 
przypadku nieprzewidzianych zda-
rzeń z wykorzystaniem dostępnych 
środków.
3. Współuczestniczenie w różnych 
typach znieczulenia w pediatrii do 
zabiegów operacyjnych i ocena jego 
poziomu z zachowaniem ciągłości, 
analiza parametrów życiowych i da-
nych zarejestrowanych przyrządowo 
oraz metodami fizykalnymi.
4. Monitorowanie przebiegu znie-
czulenia u dziecka i podejmowanie 
interwencji w przypadku nieprzewi-
dzianych zdarzeń z wykorzystaniem 
dostępnych środków.
5. Monitorowanie, dokumentowanie 
i interpretowanie parametrów życio-
wych pacjentów w intensywnej terapii
6. Ocena w sposób ciągły stanu pa-
cjenta z wykorzystaniem elementów 
badania fizykalnego i rejestrowanie 
parametrów w indywidualnej doku-
mentacji medycznej.

7. Prowadzenie terapii pacjenta w sys-
temie całodobowym zgodnie z planem 
leczenia i dokumentowanie w indywi-
dualnej dokumentacji medycznej pa-
cjenta.
8. Monitorowanie dokumentów i in-
terpretowanie parametrów życiowych 
pediatrycznych pacjentów w inten-
sywnej terapii.
9. Ocena w sposób ciągły stanu pa-
cjenta pediatrycznego z wykorzysta-
niem elementów badania fizykalnego 
i rejestrowanie w indywidualnej doku-
mentacji medycznej.
10. Prowadzenie terapii pacjenta pe-
diatrycznego w systemie całodobo-
wym zgodnie z planem leczenia i 
dokumentowanie w indywidualnej 
dokumentacji medycznej pediatrycz-
nego pacjenta.
11. Prowadzenie nadzoru pielęgniar-
skiego nad pacjentem, u którego jest 
prowadzona terapia bólu różnymi 
technikami w bezpośrednim okresie 
pooperacyjnym.
12. Realizowanie procedury analgezji 
pooperacyjnej i prowadzenie terapii 
zgodnie ze zleceniami i kartą leczenia 
bólu.
13. Wykorzystanie różnych technik 
podawania leków, również przez cew-
nik zaimplantowany do przestrzeni 
zewnątrzoponowej, jak i w okolice 
nerwów i splotów nerwowych w tera-
pii bólu pooperacyjnego.
14. Ocena poziomu natężenia bólu (za 
pomocą wybranych skal oceny bólu) 
u pacjentów z bólem pooperacyjnym z 
zachowaniem ciągłości leczenia.
15. Przygotowanie roztworów leków 
przeciwbólowych zgodnie ze zlece-
niem lekarskim oraz ich podawanie z 
wykorzystaniem różnych dróg poda-
wania (również zewnątrzoponowo).
16. Dokumentowanie podanych leków 
w terapii bólu, zgodnie z planem le-
czenia przeciwbólowego i kartą lecze-
nia bólu.
17. Ocena stanu pacjenta w celu usta-
lenia postępowania i podjęcia decyzji 
o prowadzeniu lub odstąpieniu od me-
dycznych czynności ratunkowych.
18. Ułożenie pacjenta w pozycji wła-
ściwej dla jego stanu zdrowia lub od-
niesionych obrażeń.
19. Podejmowanie i prowadzenie 
podstawowej i zaawansowaną re-
suscytacji krążeniowooddechowej u 
dorosłych i dzieci zgodnie z obowią-
zującymi wytycznymi Polskiej Rady
Resuscytacji.
20. Bezprzyrządowe przywracanie 
drożności dróg oddechowych.
21. Przyrządowe przywracanie droż-
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PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
3) rodzinne

Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek 
i położnych
Pielęgniarstwo:

1) epidemiologiczne

KURSY SPECJALISTYCZNE

Kursy specjalistyczne dla pielęgnia-
rek:

1) Dializoterapia
2) Kompresjoterapia
3) Leczenie ran
4) Opieka nad dzieckiem z chorobą 
nowotworową
5) Opieka nad dziećmi i młodzieżą z 
cukrzycą
6) Opieka nad dziećmi ze schorzenia-
mi otorynolaryngologicznymi
7) Opieka nad pacjentem poddawa-
nym procedurom diagnostycznym i 
terapeutycznym z użyciem otwartych 
źródeł promieniowania
8) Opieka nad pacjentem ze stomią 
jelitową
9) Pielęgnowanie pacjenta dorosłego 
wentylowanego mechanicznie
10) Podstawy terapii objawowej w 
opiece paliatywnej
11) Rehabilitacja osób z przewlekły-
mi zaburzeniami psychicznymi
12) Szczepienia ochronne
13) Wykonanie badania spirometrycz-
nego
14) Wykonanie konikopunkcji, od-
barczenie odmy prężnej oraz wykona-
nie dojścia doszpikowego

15) Wykonywanie i ocena testów 
skórnych
16) Żywienie dojelitowe i pozajeli-
towe

Kursy specjalistyczne dla położnych:

1) Edukacja i wsparcie kobiety 
w okresie laktacji
2) Leczenie ran
3) Monitorowanie dobrostanu płodu 
w czasie ciąży i podczas porodu
4) Opieka nad kobietą z cukrzycą 
w okresie okołoporodowym
5) Szczepienia ochronne

Kursy specjalistyczne dla pielęgnia-
rek i położnych:

1) Edukator w cukrzycy
2) Komunikowanie interpersonalne 
w pielęgniarstwie
3) Opieka nad osobami z cukrzycą 
stosującymi terapię ciągłego podskór-
nego wlewu insuliny CPWI
4) Opieka pielęgniarska nad chorymi 
dorosłymi w leczeniu systemowym 
nowotworów
5) Podstawy języka migowego
6) Resuscytacja krążeniowo-
oddechowa
7) Resuscytacja oddechowo-
krążeniowa noworodka
8) Terapia bólu ostrego u dorosłych
9) Terapia bólu przewlekłego u doro-
słych
10) Wykonanie i interpretacja zapisu 
elektrokardiograficznego
11) Wywiad i badanie fizykalne

Minister zdrowia w dniu 19 sierpnia podpisał nowe 
programy specjalizacji, kursów kwalifikacyjnych 
i specjalistycznych. Poniżej publikujemy „wykaz 
świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona 
pielęgniarka po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w 
dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i inten-
sywnej terapii.”

c.d. na str. 6

Kosztowne programy

Nowe wykazy

TRZY MILIONY

Uprawnienia

 Na opracowanie nowych progra-
mów specjalizacji wydano MILION 
złotych, kursów kwalifikacyjnych   
kolejne 900 tysięcy, a kursów spe-
cjalistycznych   750 tysięcy. Mini-
sterstwo zdrowia argumentuje, że 
w tych kwotach zawarto także „wy-
nagrodzenia autorów i recenzentów 
oraz pozostałe koszty”. Kolejne 300 
tysięcy zł zostanie wydane na „opra-
cowanie nowych zadań egzamina-
cyjnych”. Razem wszystkie wydat-
ki mają wynieść TRZY MILIONY 
ZŁOTYCH!

 Nowe programy szkoleń pie-
lęgniarek i położnych zawierają 
„wykazy świadczeń zdrowotnych, 
do których jest uprawniona pielę-
gniarka lub położna” po odbyciu 
danej specjalizacji lub kursu kwa-
lifikacyjnego i specjalistycznego. 
Przedmiotowe wykazy publikujemy 
na stronie wyszukiwarki szkoleń dla 
pielęgniarek i położnych pod adre-
sem: szkolenia.pielegniarki.info.pl

(mm)


