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9) wykonywanie defibrylacji manualnej na podstawie EKG lub zapisu kardio-
monitora;     
10) wykonywanie defibrylacji zautomatyzowanej;
11) wykonywanie przezskórnej elektrostymulacji serca w bradyarytmiach, w 
przypadku pacjentów niestabilnych hemodynamicznie;
12) wykonywanie kardiowersji w tachyarytmiach, w przypadku pacjentów nie-
stabilnych hemodynamicznie;
13) wykonywanie i ocena zapisu EKG;
14) monitorowanie czynności układu oddechowego;
15)monitorowanie czynności układu krążenia metodami nieinwazyjnymi;
16) wykonywanie kaniulacji żył obwodowych oraz żyły szyjnej zewnętrznej;
17) wykonywanie dojścia doszpikowego przy użyciu gotowego zestawu, jeżeli 
ukończyła kurs specjalistyczny lub kurs kwalifikacyjny, lub posiada tytuł spe-
cjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub specjalizacji obej-
mowały treści kształcenia z tego zakresu; 
18) podawanie produktów leczniczych drogą dożylną, domięśniową, podskór-
ną, doustną, podjęzykową, wziewną, dotchawiczą, doodbytniczą oraz doszpi-
kową (w przypadku podawania produktów leczniczych drogą doszpikową, je-
żeli ukończyła kurs specjalistyczny lub kurs kwalifikacyjny lub posiada tytuł 
specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub specjalizacji 
obejmowały treści kształcenia z tego zakresu);
19) odbarczenie odmy prężnej drogą nakłucia jamy opłucnowej, jeżeli ukoń-
czyła kurs specjalistyczny lub kurs kwalifikacyjny lub posiada tytuł specjalisty 
w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub specjalizacji obejmowały 
treści kształcenia z tego zakresu; 
20) oznaczanie parametrów krytycznych z użyciem dostępnego sprzętu;
21) opatrywanie ran;
22) tamowanie krwawień zewnętrznych;
23) unieruchamianie złamań, zwichnięć i skręceń;
24) unieruchamianie kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem odcinka szyj-
nego;
25) przyjęcie porodu;
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Pielęgniarka oddziałowa

Poprzednio obowiązujące regulacje:
 Zgodnie z Rozporządzeniem Mini-
stra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 
roku w sprawie standardów postę-
powania medycznego w dziedzinie 
anestezjologii i intensywnej terapii 
dla podmiotów wykonujących działal-
ność leczniczą (Dz.U. z 2013 r., poz. 
15) pielęgniarki wykonujące przed 
dniem wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia czynności przewi-
dziane w dotychczasowych przepi-
sach dla przeszkolonych pielęgniarek, 
niespełniające wymagań określonych 
w § 2 pkt 6, mogą wykonywać czyn-
ności przewidziane dla pielęgniarki 
anestezjologicznej nie dłużej niż do 
dnia 31 grudnia 2016 r.
Obecnie obowiązujące regulacje:
 Minister zdrowia w dniu 16 grudnia 
2016 roku podpisał nowe rozporzą-
dzenie regulujące powyższe zagadnie-
nie w następujący sposób:
11. Pielęgniarką oddziałową oddziału 
szpitala wymienionego w ust. 1 lub 
2 powinna być pielęgniarka, która 

ukończyła specjalizację w dziedzinie 
pielęgniarstwa anestezjologicznego i 
intensywnej opieki.
4. Pielęgniarka będąca przed dniem 
wejścia niniejszego rozporządzenia 
pielęgniarką oddziałową oddziału 
anestezjologii i intensywnej terapii 
lub oddziału anestezjologii i inten-
sywnej terapii dla dzieci albo oddziału 
anestezjologii lub oddziału anestezjo-
logii dla dzieci w szpitalu, niespełnia-
jąca wymagań określonych w § 4 ust. 
11 może pełnić tę funkcję nie dłużej 
niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

Pielęgniarka

Poprzednio obowiązujące regulacje:
 Zgodnie z Rozporządzeniem Mini-
stra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 
roku w sprawie standardów postę-
powania medycznego w dziedzinie 
anestezjologii i intensywnej terapii dla 
podmiotów wykonujących działalność 
leczniczą (Dz.U. z 2013 r., poz. 15) 
pielęgniarka anestezjologiczna, zgod-
nie z § 2 pkt 6 to pielęgniarka, która 
ukończyła specjalizację w dziedzinie 

pielęgniarstwa anestezjologicznego i 
intensywnej opieki, lub pielęgniarka, 
która ukończyła kurs kwalifikacyjny w 
dziedzinie pielęgniarstwa anestezjo-
logicznego i intensywnej opieki, lub 
pielęgniarka w trakcie specjalizacji w 
dziedzinie pielęgniarstwa anestezjolo-
gicznego i intensywnej opieki.
 Natomiast zgodnie z § 16 ust. 1 
pielęgniarki wykonujące przed dniem 
wejścia w życie niniejszego rozpo-
rządzenia czynności przewidziane 
w dotychczasowych przepisach dla 
przeszkolonych pielęgniarek, nie-
spełniające wymagań określonych w 
§ 2 pkt 6, mogą wykonywać czyn-
ności przewidziane dla pielęgniarki 
anestezjologicznej nie dłużej niż do 
dnia 31 grudnia 2016 r.
Obecnie obowiązujące regulacje
 Minister zdrowia w dniu 16 grudnia 
2016 roku podpisał nowe rozporzą-
dzenie regulujące powyższe zagadnie-
nie w następujący sposób:
6) pielęgniarka anestezjologiczna – 
pielęgniarkę, która ukończyła specja-
lizację w dziedzinie pielęgniarstwa 
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Kwalifikacje pielęgniarki anestezjologicznej
Pielęgniarstwo anestezjologiczne

Minister zdrowia w dniu 16 grudnia 2016 roku podpisał rozporządzenie regulujące kwestię wymagań kwalifika-
cyjnych dla pielęgniarek i pielęgniarek oddziałowych zatrudnionych na oddziałach anestezjologii i intensywnej 
terapii. Poniżej publikujemy wyciąg z przedmiotowego rozporządzenia.


