


Profesjonalne pielęgniarstwo systemu 
ratownictwa medycznego w Polsce  

– wsparcie kształcenia podyplomowego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Materiały konferencyjne 





SPiS treści

Wstęp  .......................................................................................................................................5
1. projekt systemoWy „profesjonalne pielęgniarstWo systemu 

ratoWnictWa medycznego W polsce – Wsparcie kształcenia 
podyplomoWego” realizoWany W latach 2009-2015
mgr Aneta Brayer ....................................................................................................................7

2. pielęgniarstWo ratunkoWe, quo-vadis?
mgr Marek Maślanka ............................................................................................................17

3. optymalizacja działania systemu prm W cięŻkich oBraŻeniach 
ciała. rola pielęgniarki ratunkoWej
dr n. med. Grzegorz Michalak ...............................................................................................23

4. „profesjonalne pielęgniarstWo systemu ratoWnictWa medycznego 
W polsce – Wsparcie kształcenia podyplomoWego” – WyzWanie, 
przygoda, dośWiadczenia dla organizatora kształcenia
dr n. med. Ewa Molka ...........................................................................................................27

5. ratunkoWa procedura pozaustrojoWego leczenia pacjentóW 
W hipotermii głęBokiej
lek. Anna Jarosz  ...................................................................................................................35

6. 7 mitóW na temat tamoWania krWotokóW W opiece przedszpitalnej
Paweł Jabłoński .....................................................................................................................37

7. Współpraca systemu państWoWego ratoWnictWa medycznego 
z jednostkami Wspierającymi krajoWy system ratoWniczo-gaśniczy 
na przykładzie górskiego i Wodnego ochotniczego pogotoWia 
ratunkoWego
mgr Przemysław Barczentewicz, mgr Katarzyna Barczentewicz .........................................43

8. dośWiadczenia Własne na temat uczestnictWa W projekcie 
systemoWym „profesjonalne pielęgniarstWo W systemie 
ratoWnictWa medycznego W polsce – Wsparcie kształcenia 
podyplomoWego”, WspółfinansoWanym przez unię europejską 
W ramach europejskiego funduszu społecznego
mgr piel. Dorota Trybusińska, mgr piel. Mikołaj Frandzelski ..............................................49



Wstęp

Użyte Skróty:
SOR – szpitalny oddział ratunkowy
PRM – Państwowe Ratownictwo Medyczne
ZRM – Zespół Ratownictwa Medycznego
CPR – centrum powiadamiania ratunkowego 
GOPR – Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
WOPR – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
LPR – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
TOPR – Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
HEMS – Helicopter Emergency Medical Service (Śmigłowcowa Służba Ratownictwa 
Medycznego)
BLS – Basic Life Support (podstawowe zabiegi resuscytacyjne)
ALS – Advanced Life Support (zaawansowane zabiegi resuscytacyjne)
KPP – kwalifikowana pierwsza pomoc
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WStęP 
Medycyna ratunkowa jest jedną z najszybciej rozwijających się specjalności 

medycznych. W obliczu wyzwań, jakimi są wypadki komunikacyjne, powodzie, 
katastrofy kolejowe i technologiczne, ataki terrorystyczne, imprezy masowe, pożary, 
stworzenie zaplecza logistycznego i finansowego okazuje się niewystarczające. 
Podstawą jest kapitał ludzki zaangażowany w systemie: lekarze, pielęgniarki, 
ratownicy medyczni, laboranci, terapeuci, personel techniczny. To właśnie od ich 
wiedzy, kwalifikacji i umiejętności pracy zespołowej zależy skuteczność działań 
podjętych w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia. 

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, Centrum Kształcenia Podyplomowego 
Pielęgniarek i Położnych realizowało projekt systemowy pn. „Profesjonalne 
pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia 
podyplomowego”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Określenia „pielęgniarka ratunkowa” i „pielęgniarstwo ratunkowe” po raz 
pierwszy zostały prawnie usankcjonowane w Ustawie z dnia 25 lipca 2001 roku 
o Państwowym Ratownictwie Medycznym (DzU z dnia 9 października 2001 r. Nr 113, 
poz. 1207). 

Wejście w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 
roku w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie 
w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy 
kwalifikacyjne, oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych 
(DzU Nr 197, poz. 1922 z późn. zm.) określiło kształcenie w dziedzinie pielęgniarstwa 
ratunkowego na poziomie specjalizacji i kursu kwalifikacyjnego.

 W 2004 r. zarejestrowano pierwszych absolwentów kursów kwalifikacyjnych 
w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, a pierwszych specjalistów – w 2006 roku. 

Z corocznie prowadzonych przez CKPPiP analiz wynika, że w latach 2004- 
-2013 kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego ukończyło 
łącznie 7908 pielęgniarek/pielęgniarzy, a tytuł specjalisty uzyskało 2387 osób (dane 
na dzień 31.12.2014 r.). 

 Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym 
(DzU z 2013 r., poz. 757 z późn. zm.) nie mówi już o pielęgniarce ratunkowej, ale 
wskazuje na pielęgniarkę systemu. 

Pielęgniarka sytemu to „pielęgniarka posiadająca tytuł specjalisty lub 
specjalizująca się w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii 
i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii, a także pielęgniarka posiadająca 
ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, 
anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii (…)”. 
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Z danych będących w dyspozycji Centrum Kształcenia Podyplomowego 
Pielęgniarek i Położnych wynika, że łącznie w wymienionych dziedzinach w latach 
2000-2014 tytuł specjalisty uzyskało 12 759 pielęgniarek/pielęgniarzy (dane na dzień 
31.12.2014 r.). W odniesieniu do absolwentów kursów kwalifikacyjnych w omawianych 
dziedzinach liczba ta wynosi 29 248 osób (dane na dzień 31.12.2013 r.). 

Dane dotyczące liczby osób legitymujących się tytułem specjalisty oraz 
liczby absolwentów kursu kwalifikacyjnego w dziedzinach kształcenia mających 
zastosowanie w odniesieniu do pielęgniarki systemu prezentuje poniższy wykres.

Wykres 1. liczba specjalistów oraz absolwentów kursów kwalifikacyjnych w odniesieniu 
do pielęgniarek/pielęgniarzy systemu

Przekazujemy tę publikację w Państwa ręce z przekonaniem, że przybliży 
ona działania Centrum w zakresie realizacji projektu systemowego „Profesjonalne 
pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia 
podyplomowego”. Absolwenci kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa 
ratunkowego, kursu specjalistycznego w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej 
oraz kursu specjalistycznego w zakresie wykonania konikopunkcji, odbarczenia odmy 
prężnej oraz wykonania dojścia doszpikowego oceniają, że nie tylko podnieśli swoje 
kwalifikacje, lecz także prestiż społeczny i zawodowy. Sadzę, że wzbogacenie wiedzy 
i umiejętności wpłynęło także na jakość opieki medycznej w sytuacjach zagrożenia 
zdrowia i życia. 

Życzę wszystkim uczestnikom szkoleń i ich organizatorom sukcesów w pracy 
zawodowej i liczę na dalszą współpracę. 

dyrektor ckppip 
dr Barbara kot-doniec
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Projekt SyStemoWy „ProfeSjonalne 
PielęgniarStWo SyStemU ratoWnictWa 

medycznego W PolSce – WSParcie kSztałcenia 
PodyPlomoWego” realizoWany W latach 2009-2015

mgr aneta Brayer
Kierownik projektu

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych 1 października 
2009 r., jako beneficjent systemowy, rozpoczęło realizację projektu pn. „Profesjonalne 
pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia 
podyplomowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Decyzja Nr POKL.02.03.02-00-007/09-00 w sprawie dofinansowania projektu 
wydana została 30.09.2009 r. przez Ministra Zdrowia.

Zakończenie realizacji tego przedsięwzięcia nastąpi 30 czerwca 2015 r. Jest 
to zatem doskonały czas, żeby podsumować realizację projektu oraz przybliżyć 
osiągnięte w nim rezultaty.

najważniejsze informacje dotyczące założeń projektu

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

priorytetu ii. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw 
oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących,
działania 2.3. Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa 
jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, 
poddziałania 2.3.2. Doskonalenie zawodowe kadr medycznych.

Wartość projektu: 20 257 251,28 zł

cel projektu zakładał podniesienie kwalifikacji i umiejętności z zakresu 
pielęgniarstwa ratunkowego przez 6443 pielęgniarki i pielęgniarzy. 

adresaci projektu korzystający ze wsparcia to pielęgniarki/pielęgniarze 
zatrudnieni w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz w innych 
jednostkach medycznych, pod warunkiem spełnienia wymogów formalnych do 

1

projekt systemowy „profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa 
medycznego w polsce...
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uczestnictwa w oferowanych w ramach projektu kursach. Szkolenia realizowane 
były na terenie całego kraju przez organizatorów kształcenia podyplomowego 
posiadających uprawnienia do realizacji kształcenia podyplomowego pielęgniarek/
pielęgniarzy. Wyłonienie powyższych podmiotów następowało każdorazowo 
z zastosowaniem procedury zamówień publicznych.

rezUltaty oSiągnięte W trakcie realizacji 
ProjektU

rezUltaty tWarde

Najważniejszy rezultat projektu stanowi liczba osób, które skorzystały 
z bezpłatnego wsparcia szkoleniowego. Pierwotnym założeniem było uczestnictwo 
w kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego 3500, a w kursie 
specjalistycznym w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej – 1120 pielęgniarek/
pielęgniarzy. 

Ze względu na pojawiające się corocznie oszczędności finansowe oraz duże 
zainteresowanie uczestnictwem w kursach zwiększano systematycznie tę liczbę, 
aż do wartości, jaką dziś prezentujemy jako końcową, tj. 6443 absolwentów kursu 
kwalifikacyjnego. Analogiczne rozwiązanie zostało również przyjęte w odniesieniu do 
kursu specjalistycznego w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, w którego 
przypadku wykorzystano w rezultacie 4238 miejsc szkoleniowych. 

Od 2012 roku wprowadzony został do oferty szkoleniowej projektu nowy kurs 
specjalistyczny w zakresie wykonania konikopunkcji, odbarczenia odmy prężnej oraz 
wykonania dojścia doszpikowego. Była to dla środowiska pielęgniarek/pielęgniarzy 
systemu szczególnie interesująca propozycja z uwagi na możliwość bezpłatnego 
udziału w szkoleniu, które z powodu wykorzystywania wysokospecjalistycznego 
sprzętu ćwiczeniowego jest bardzo kosztowne. Kurs ten cieszył się także dużym 
zainteresowaniem, a liczba jego absolwentów wyniosła 1609 osób. 

podsumowując, w wyniku realizowanego projektu zarejestrowano:
996443 absolwentów kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego,
994238 absolwentów kursu specjalistycznego w zakresie resuscytacji krążeniowo- 
-oddechowej, 
991609 absolwentów kursu specjalistycznego w zakresie wykonania konikopunkcji, 
odbarczenia odmy prężnej oraz wykonania dojścia doszpikowego.

mgr aneta Brayer
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tab. 1. liczba absolwentów kursów realizowanych w ramach projektu w latach 2010-2015

rodzaj 
kształcenia

lata realizacji projektu
łącznie2010 2011 2012 2013 2014 2015

kurs 
specjalistyczny 
resuscytacja 
krążeniowo- 
-oddechowa

0 549 555 1099 1967 68 4238

kurs 
kwalifikacyjny 
pielęgniarstwo 
ratunkowe

819 1213 762 1614 1479 556 6443

kurs 
specjalistyczny 
Wykonanie 
konikopunkcji 
[…]

0 0 924 606 79 0 1609

Wykres 1. liczba wykorzystanych miejsc szkoleniowych oraz liczba absolwentów 
poszczególnych kursów zrealizowanych w ramach projektu w latach 2010-2015 

* Przez liczbę miejsc szkoleniowych należy rozumieć liczbę miejsc, na jaką organizator zawarł umowę 
na realizację pakietu, w ramach którego uczestnik ukończył dwa kursy, tj. kurs specjalistyczny w zakresie 
resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego. 
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Wykres 2. liczba osób, które ukończyły jeden lub więcej kursów realizowanych 
w ramach projektu w latach 2010-2015

rezUltaty miękkie

Pielęgniarki/pielęgniarze po ukończeniu oferowanych w projekcie kursów 
otrzymują formalne kwalifikacje do pracy i wykonywania samodzielnych świadczeń 
w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego. Nie mniej istotne są tu 
jednak także odczucia własne absolwentów, w sposób istotny przyczyniające się do 
skuteczności działań w stosunku do pacjenta w stanie bezpośredniego zagrożenia 
zdrowia lub życia.

Na potrzeby projektu została opracowana skierowana do uczestników ankieta 
i anonimowo wypełniana przez nich bezpośrednio po zakończeniu szkolenia. Jej celem 
było zbadanie subiektywnego odczucia kursantów w kwestii wzrostu umiejętności, 
kompetencji, samooceny oraz satysfakcji zawodowej po zakończonym szkoleniu. 

Rezultaty miękkie, zakładane pierwotnie jako możliwe do osiągnięcia, 
przewidywały 70-procentowy wzrost kompetencji z zakresu ratownictwa medycznego 
oraz 50-procentowy wzrost satysfakcji z wykonywanej pracy. Na podstawie 
opracowanych do końca 2014 r. wyników ankiet (do oszacowanych wartości nie 
włączono 556-osobowej grupy z uwagi na zaplanowane na koniec kwietnia 2015 r.  
zakończenie ostatnich edycji szkoleń, a tym samym brak ankiet uczestników) 
osiągnięte rezultaty miękkie przedstawiają się następująco:
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Wykres 3. Wzrost poziomu wiedzy – 99,1% Wykres 4. Wzrost poziomu umiejętności – 97,9%

Wykres 5. Wzrost kompetencji zawodowych – 98,5% Wykres 6. Wzrost satysfakcji z wykonywanej pracy – 93,5%

Wykres 7. Wzrost satysfakcjonującej pozycji w środowisku pracy – 78,2%

Taki stan potwierdzają również wyniki wywiadu telefonicznego 
przeprowadzanego przez pracowników CKPPiP z uczestnikami kursów. 
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WySoka jakość Szkoleń 

W celu zapewnienia najwyższej jakości prowadzonych kursów corocznie 
odbywały się warsztaty szkoleniowe dla organizatorów kształcenia działających 
w obszarze realizacji projektu. Centrum zorganizowało i poprowadziło łącznie  
5 edycji warsztatów.

Inną formą dbałości o wysoki poziom prowadzonych w ramach projektu kursów 
były bezpośrednie, tj. odbywające się w miejscu realizacji kształcenia, kontrole 
przeprowadzane przez pracowników merytorycznych CKPPiP. W sumie nadzorom 
poddano 54 edycje prowadzonych szkoleń.

Również opracowanie jednolitej dokumentacji przebiegu kształcenia przyczyniło się 
do podniesienia jakości wykonywanych usług szkoleniowych, ale także jako wartość 
dodana projektu będzie miało zastosowanie w przyszłości, po zakończeniu projektu.

najWażniejSze StatyStyki dotyczące 
UczeStnikóW Szkoleń

Uczestnikami projektu w przeważającej większości były kobiety (95%), mężczyźni 
stanowili 5% (wykr. 8).

Wykres 8. płeć uczestników projektu Wykres 9. Wiek uczestników projektu

Grupa wiekowa najliczniej reprezentowana wśród uczestników szkoleń (43%) 
mieściła się w przedziale 41-50 lat (wykr. 9).

Mieszkańcy miast stanowili 70% uczestników, natomiast mieszkańcy wsi – 30% 
(wykr. 10).
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Wykres 10. miejsce zamieszkania 
uczestników projektu

Wykres 11. Wykształcenie 
uczestników projektu

W przeważającej liczbie uczestnikami projektu były osoby z wykształceniem 
wyższym – 51%, wykształcenie średnie miało 30% badanych, a osoby 
z wykształceniem pomaturalnym stanowiły 19% uczestników projektu (wykr. 11).

Wydarzenia promocyjne związane z realizacją projektu

Podstawowym elementem wdrażania projektu było dotarcie z informacją 
o jego realizacji do pielęgniarek/pielęgniarzy na terenie całego kraju, jak również 
powiadomienie o nim pracodawców oraz kadry zarządzającej placówek ochrony 
zdrowia. 

zdjęcie 1. iv forum funduszy europejskich, Warszawa 2011 r. 
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zdjęcie 2. Warsztaty dla organizatorów kształcenia, Warszawa 2014r.

Z tego powodu zorganizowanych zostało wiele przedsięwzięć promocyjnych, wśród 
nich m.in.:

99w 2010 roku w Warszawie odbyła się inauguracyjna ogólnopolska konferencja dla 
decydentów systemu i organizatorów kształcenia; 
99w 2012 i 2013 roku w Warszawie zorganizowane były 2 ogólnopolskie konferencje dla 
decydentów systemu, organizatorów kształcenia oraz pielęgniarek i pielęgniarzy; 
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99w 2010 roku zorganizowano dla pielęgniarek/pielęgniarzy 5 regionalnych konferencji, 
które odbywały się w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu;
99w latach 2010 i 2011 w Warszawie aktywnie uczestniczono i promowano projekt w ramach 
ogólnopolskiego Forum Funduszy Europejskich (pomiary poziomu cukru we krwi, 
cholesterolu, tkanki tłuszczowej, ciśnienia tętniczego krwi wykonywane przez pielęgniarki);
99w latach 2009-2014 wzięto aktywny udział w 38 konferencjach medycznych na terenie 
całego kraju, podczas których założenia projektu przedstawiano za pomocą prezentacji 
w programie PowerPoint – Anin, Biała Podlaska, Białystok (2 razy), Ciechanów, Jastrzębia 
Góra, Karpacz, Katowice, Kielce, Kraków (2 razy), Krynica, Książ, Lublin, Michałowice 
k. Warszawy, Międzyzdroje, Olsztyn, Ostrołęka, Poznań (2 razy), Prószków k. Opola, 
Racławice, Ryn, Rzeszów, Ustka (2 razy), Warszawa (6 razy), Wisła (3 razy), Wrocław  
(2 razy), Zakopane;
99w latach 2011-2013 projekt był widoczny łącznie na 420 bilboardach we wszystkich 
województwach w pobliżu placówek medycznych, w szczególności związanych 
z systemem ratownictwa medycznego;
99w latach 2010-2014 projekt był reklamowany 80 razy w prasie ogólnopolskiej i branżowej 
(w „Gazecie Wyborczej”, „Magazynie Pielęgniarki i Położnej”, „Służbie Zdrowia”);
99w latach 2010-2012 na antenie Programu I Polskiego Radia pojawiły się 104 spoty radiowe 
dotyczące projektu;
99 informacje o projekcie wysyłane były każdego roku do najważniejszych organizacji, 
instytucji i stowarzyszeń zawodowych także w formie ulotek, kalendarzy oraz plakatów;
99 utworzono stronę internetową, na której były m.in. na bieżąco aktualizowane informacje 
związane z naborem uczestników na organizowane szkolenia;
99w 2015 roku w Warszawie gościmy Państwa na ogólnopolskiej konferencji podsumowującej 
osiągnięte rezultaty oraz działania przeprowadzone w ramach projektu.

oSiągnięcia

Projekt systemowy „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa 
medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” zajął ii miejsce 
w konkursie na najlepiej zarządzany projekt działania 2.3. programu 
operacyjnego kapitał ludzki w 2012 roku. Konkurs był organizowany przez 
Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia. Uroczyste wręczenie 
dyplomów oraz statuetek dla laureatów odbyło się 7 czerwca 2013 roku podczas 
uroczystości zorganizowanej w Ministerstwie Zdrowia.
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Całemu Zespołowi Pracowników projektu za profesjonalną, pełną zaangażowania, 
odpowiedzialną współpracę, za pokonywanie trudności oraz zdobywanie nowych 

obszarów aktywności zawodowej składam serdeczne podziękowania. 
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PielęgniarStWo ratUnkoWe, qUo-vadiS?

mgr marek maślanka
pielęgniarz, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, konsultant krajowy w dziedzinie 

pielęgniarstwa ratunkowego, kierownik zespołów wyjazdowych, Prezes Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarstwa Ratunkowego, Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład 

Ratownictwa Medycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Pielęgniarstwo funkcjonuje w obszarze ratownictwa medycznego 
w zdefiniowanej formie od czasu wejścia w życie stosownych aktów prawnych. Jest to 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wykazu 
dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, 
w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne oraz ramowych 
programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych (DzU z dnia 21 listopada 2003 
r.). To również Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie 
rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych 
i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez 
zlecenia lekarskiego (DzU z dnia 14 listopada 2007 r.).

Mamy zatem za sobą 12 lat funkcjonowania aktów prawnych, w których opisana 
jest forma prowadzenia kształcenia w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego.

Funkcjonowanie ratownictwa medycznego w obecnym kształcie zawdzięczamy 
Ustawie z dnia 21 lipca 2001 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, która 
nie weszła w życie, oraz Ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia  
8 września 2006 r., której nowelizacji środowisko medyczne oczekuje od kilku lat.

Ustawa definiuje osoby, które mogą funkcjonować w ramach systemu PRM, są to 
lekarze systemu, ratownicy medyczni i pielęgniarki systemu, jednak od czasu wejścia 
w życie ustawy zarówno katalog czynności samodzielnych, jak i leków, które mogą 
podawać pielęgniarki/pielęgniarze bez zlecenia lekarskiego, nie uległ modyfikacji.

Medycyna ratunkowa jest specjalizacją, która z jednej strony bardzo dynamicznie 
się rozwija, a z drugiej obejmuje swoją wiedzą wszystkie inne specjalności. Jest 
strategiczną i fundamentalną specjalizacją w zakresie dostępu pacjentów do opieki 
zdrowotnej i zapewnienia bezpieczeństwa w zgodzie z zapisami Konstytucji RP. 
Ratownictwo medyczne od czasu wejścia w życie ustawy o PRM w zakresie 
przedszpitalnym przekształca się z „pogotowia ratunkowego w kitlu i drewniakach” 
w profesjonalny i wyspecjalizowany obszar, niosący pomoc pacjentom w stanach 
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zagrożenia zdrowotnego, niestety, także uzupełniając lub nawet zastępując niewydolne 
obszary opieki zdrowotnej w Polsce. Medycyna ratunkowa i ratownictwo medyczne 
uległo w minionym czasie przeobrażeniu w zakresie kadr. Utworzono specjalizację 
lekarza medycyny ratunkowej i zawód ratownika medycznego, nastąpił rozwój 
pielęgniarstwa ratunkowego, m.in. dzięki specjalizacjom i kursom kwalifikacyjnym, 
w tym możliwych do odbycia w ramach projektu EFS realizowanego przez CKPPiP 
„Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie 
kształcenia podyplomowego” . 

zdjęcie 3. archwium grupy Bieszczadzkiej gopr
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Według danych CKPPiP aktualnie ponad 10 000 osób ukończyło specjalizacje 
i kursy kwalifikacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, dodatkowo ponad 
30 000 osób odbyło kursy specjalistyczne i kursy kwalifikacyjne w pozostałych 
dziedzinach dających uprawnienia pielęgniarki/pielęgniarza systemu. W zespołach 
ratownictwa medycznego [ZRM] obecnie w około 30% ambulansów pracują lekarze, 
z których zdecydowana większość nie posiada specjalizacji w zakresie medycyny 
ratunkowej i nie jest w trakcie jej odbywania. Pracodawcy borykają się z problem 
w pozyskaniu kadry do zespołów specjalistycznych PRM. Kadra lekarska, która 
pracuje w SOR-ach (na podstawie danych ankiety Centrum Monitorowania Jakości 
w Ochronie Zdrowia „Szpitalne Oddziały Ratunkowe 2012”) jest stała jedynie w 14%, 
a tylko 60% ordynatorów pracujących w ankietowanych szpitalnych oddziałach 
ratunkowych posiada specjalizację medycyny ratunkowej. Specyfika i realia 
wykonywania zawodu lekarza medycyny ratunkowej w Polsce sprawiają, że obecnie 
przyznawane przez MZ miejsca na rezydenturach w istotnej części nie są obsadzane 
chętnymi do odbywania tej specjalizacji, co powoduje, że w przewidywalnym okresie 
liczba lekarzy specjalistów nie ulegnie istotnej zmianie. 

Większość funkcjonujących SOR-ów pracuje w przeciążeniu spowodowanym 
liczbą zgłaszających się pacjentów, przekraczająca możliwości zapewnienia 
bezpieczeństwa im wszystkim. Powodem przeciążenia jest m.in. brak określenia 
norm obsady pielęgniarskiej i wymaganych kwalifikacji, na co nakłada się presja 
finansowa ze strony kierownictwa podmiotów leczniczych. Spowodowane jest to 
nieadekwatną wyceną świadczeń oraz rosnącymi oczekiwaniami pacjentów, zarówno 
w zakresie czasu oczekiwania na przyjęcie, jak i w stosunku do wykonywanych 
badań i procedur. Dodatkowym i nie mniej istotnym powodem tego stanu rzeczy jest 
fakt (co wykazała kontrola NIK) zgłaszania się do SOR-ów i IP pacjentów, którzy 
powinni otrzymać poradę medyczną w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej 
lub w placówkach świadczących nocną i świąteczną pomoc lekarską. Nie jest zatem 
nadużyciem stwierdzenie, iż zespoły ratownictwa medycznego i personel szpitalnych 
oddziałów ratunkowych balansuje statystycznie średnio na krawędzi wydolności 
i bezpieczeństwa.

Jakie w takim razie jest obecnie miejsce pielęgniarstwa ratunkowego i dokąd powinno 
ono zmierzać?

Aby odpowiedź na to pytanie była pełna, powinny zostać postawione dodatkowe 
pytania:

1.  Czy pielęgniarstwo ratunkowe w ogóle jest potrzebne?
2.  Komu ma ono służyć?
3.  Jakie zadania ma realizować?
4.  Jak przygotować profesjonalistów do wykonywania tej specjalności?

O ile odpowiedzi na dwa pierwsze pytania dla środowiska pielęgniarskiego 
są oczywiste, o tyle pozostałe dwie kwestie powinny być przedmiotem dyskusji 
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zarówno praktyków, jak i osób kreujących politykę zdrowotną kraju. Pozwalając 
sobie na subiektywną ocenę i propozycję rozwoju kierunku, dostrzegam możliwość 
i konieczność realnego wpływu pielęgniarek/pielęgniarzy na istotną poprawę 
funkcjonowania ratownictwa medycznego w Polsce, a także potrzebę wzmocnienia 
pielęgniarkom/pielęgniarzom pracującym w SOR-ach i ZRM pozycji i roli należnej 
z racji posiadanych kwalifikacji. 

 zdjęcie 4. archwium grupy Bieszczadzkiej gopr

mgr marek maślanka
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Obecnie kwalifikacje pielęgniarek pracujących w SOR-ach nie są należycie 
wykorzystywane, a odbyte kształcenie nie wpływa na zmianę ich pozycji 
zawodowych. Ich praca w dużej części ogranicza się do realizacji zleceń lekarskich 
i dokumentacji wykonanych czynności w rozproszonych dokumentach, które nie 
odzwierciedlają pracy włożonej w opiekę nad pacjentem. Pielęgniarki również same 
często unikają zwiększania zakresu samodzielności, zniechęcone przeciążeniem 
bieżącymi obowiązkami, poziomem wynagrodzenia, niestabilnością zatrudnienia, 
brakiem efektywnej ścieżki rozwoju zawodowego, trudnościami w dostępie do 
różnych form kształcenia, jak również brakiem wsparcia ze strony przełożonych,  
niejednokrotnie przybierającego formę działania wprost na niekorzyść pielęgniarek. 
Tradycyjna struktura funkcjonowania w relacjach lekarz – pielęgniarka, pielęgniarka 
– pacjent oraz wzrastające roszczenia i agresja ze strony pacjentów i rodzin również 
nie wpływają pozytywnie na chęć zwiększania samodzielności przez pielęgniarki. 
Narastającym problemem jest zjawisko wypalenia zawodowego i stresu pourazowego 
wśród pielęgniarek w szeroko rozumianym ratownictwie, które poza chlubnymi, ale 
jednak wyjątkami nie istnieje w świadomości pracodawców i kadry zarządzającej. Te 
problemy, w połączeniu z kurczącymi się kadrami pielęgniarskimi, mogą doprowadzić 
do załamania się systemu ochrony zdrowia.

Aby poprawić funkcjonowanie obszaru ratownictwa, pielęgniarki powinny 
uzyskiwać szersze kompetencje wynikające z kształcenia przed- i podyplomowego. 
Większy zakres kompetencji musi być powiązany z wyceną procedur realizowanych 
przez pielęgniarki/pielęgniarzy oraz wzrostem wynagrodzenia mającym 
rekompensować zwiększoną odpowiedzialność zawodową. Obecnie praca pielęgniarek 
nie jest „widoczna” w systemie finansowania. Jest to optymalna droga pomiędzy 
nakładami i kosztami funkcjonowania SOR-u a jego efektywnością. 

Gdzie zatem istnieją możliwości i konieczności rozwoju?

W zakresie zwiększonych kompetencji:

9– triage w SOR powinien być prowadzony przez pielęgniarki/ pielęgniarzy m.in. w oparciu 
o umiejętność wykonywania badania fizykalnego oraz z wykorzystaniem stosowanych 
systemów segregacji pacjentów, 

9– poszerzeniu winien ulec zakres czynności, które pielęgniarka może wykonywać 
samodzielnie w ZRM i SOR na podstawie ukończonego kształcenia podyplomowego 
w zależności od jego poziomu, zgodnego z aktualną wiedzą i obowiązującymi wytycznymi 
towarzystw naukowych,

9– pielęgniarki powinny mieć możliwość udzielania pomocy w sytuacjach niewymagających 
kontaktu z lekarzem, z możliwych do zrealizowania w formie porady czy wykonania 
prostej procedury medycznej,

9– umożliwienie pełnienia funkcji kierowniczych na podstawie zdobytych dodatkowych 
kompetencji w zakresie zarządzania.
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Poszerzanie zakresu kompetencji o medyczne czynności ratunkowe w ZRM 
i procedury ratunkowe w SOR przyczyni się do zwiększenia mobilności personelu 
w pełnionych zadaniach zawodowych, przeniesienia ciężaru współpracy na partnerskie 
relacje, a także do zwiększenia dostępności specjalistów w pozostałych wymagających 
tego przypadkach. 

Wyzwaniem stojącym przed pielęgniarstwem ratunkowym jest również 
zwiększenie odpowiedzialności za funkcjonowanie jednostek ratownictwa, zarówno 
w zakresie bieżącego funkcjonowania, jak i planowania, wdrażania i oceny koncepcji 
funkcjonowania w partnerskich relacjach ze wszystkimi zaangażowanymi grupami 
zawodowymi.

Można zadać pytanie, czy pielęgniarki są przygotowane w wystarczającym 
stopniu do zwiększenia zakresu czynności i aktywności. Dotychczasowy rozproszony 
system kształcenia podyplomowego nie wymagał praktycznego wykonania 
określonych procedur. Nie przewidywał również weryfikacji nabytych umiejętności 
w praktyce. Wydaje się więc zasadne, aby w kształceniu został położony nacisk na 
nabywanie praktycznych umiejętności wykonywania procedur mających zastosowanie 
w pracy z pacjentami w stanie zagrożenia życia, w tym na pracę w zespole oraz 
pełnienie roli liderów. 

Zmiana w podejściu do realizacji kształcenia powinna przenosić ciężar 
z nauczania prowadzonego w formie teoretycznej na zajęcia praktyczne. Należy 
zwrócić uwagę na techniki kształcenia bazujące na realizacji zadań z wykorzystaniem 
symulatorów pacjenta i technik symulacji medycznej, fantomów i trenażerów, 
o takie techniki kształtujące umiejętności rozwiązywaniu problemów itp. Kształcenie 
jako takie i osoby je realizujące powinny być poddawane weryfikacji praktycznej na 
różnych etapach oraz podlegać okresowej walidacji. Takie założenie daje gwarancję 
utrzymania wysokiej sprawności personelu oraz aktualizacji wiedzy

Zatem: quo vadis, pielęgniarstwo ratunkowe?

Rozwój pielęgniarstwa ratunkowego ma szansę wpłynąć na istotną poprawę 
funkcjonowania obszaru ratownictwa medycznego w Polsce, jednak wymaga 
wsparcia na wielu poziomach i zmiany podejścia zarówno do edukacji, podtrzymania 
wysokiego poziomu sprawności zawodowej, jak i organizacji, z finansowaniem 
włącznie. Bez działania i zmian w tym zakresie pytanie pozostawi więcej wątpliwości 
niż da wskazówek co do możliwych kierunków rozwoju.
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oPtymalizacja działania SyStemU Prm 
W ciężkich oBrażeniach ciała. rola Pielęgniarki 

ratUnkoWej

dr n. med. grzegorz michalak
lekarz specjalista chirurgii ogólnej, transplantologii klinicznej i medycyny ratunkowej, zastępca 

Dyrektora ds. Lecznictwa w Szpitalu Bielańskim w Warszawie, p.o. kierownik Zakładu Ratownictwa 
Medycznego Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, konsultant 

wojewódzki w zakresie medycyny ratunkowej województwa mazowieckiego

System Państwowego Ratownictwa Medycznego jest szczególnym systemem, 
powołanym w celu ratowania zdrowia i życia ludzi, w którym integracja i koordynacja 
działań poszczególnych podmiotów ma decydujące znaczenie dla jego efektywności. 
Należy rozpocząć od interpretacji znaczenia słowa „system”. System jest pewną 
całością, zespołem współzależnych podzbiorów – ludzi, procesów, produktów, 
usług – które są powiązane wspólnym celem. System ochrony zdrowia jest tworzony 
i udoskonalany w celu wypełnienia misji, jaką jest ochrona zdrowia wszystkich 
osób z niego korzystających. Jednym ze strategicznych elementów tego sytemu 
jest podsystem ratownictwa medycznego, którego celem jest udzielanie świadczeń 
medycznych osobom w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego. Znaczna część 
z tych osób wymaga pomocy z powodu doznania urazów. Warto podkreślić, że urazy 
są jedną z trzech najczęstszych przyczyn nagłych zgonów w Polsce. W naszym 
kraju rocznie obrażeniom ciała ulega około trzech milionów osób. Spośród nich 300 
tysięcy wymaga hospitalizacji, a 30 tysięcy umiera. Śmiertelność po urazach wynosi 
w naszym kraju 75-100 tys. rocznie. To i o połowę więcej niż w USA i w Europie 
Zachodniej, gdzie śmiertelność szpitalną po urazach ocenia się na 1,5%. W Polsce 
ocenia się ją na 4%. Kalectwo pourazowe w naszym kraju dotyczy ok. 25% pacjentów 
hospitalizowanych z powodu urazów. To o 100% więcej niż w Ameryce Północnej 
i Europie Zachodniej. Stąd przed systemem PRM postawione są tak ważne cele, do 
których należy między innymi zapewnienie poszkodowanym z ciężkimi obrażeniami 
ciała ciągłości optymalnego, kompetentnego postępowania diagnostyczno-
leczniczego, możliwości szybkiego, wieloprofilowego i wysokospecjalistycznego 
działania.

Optymalizacja to metoda wyznaczania najlepszego rozwiązania z punktu 
widzenia określonego kryterium. W medycynie ratunkowej za kryterium skuteczności 
należy uznać zmniejszenie liczby zgonów do uniknięcia, zmniejszenie liczby trwale 

optymalizacja działania systemu prm w ciężkich 
obrażeniach ciała. rola pielęgniarki ratunkowej

3



dr n. med. Grzegorz Michalak

24

poszkodowanych, zmniejszenie lub ograniczenie zakresu kalectwa, zmniejszenie bólu 
i cierpienia wywołanego ciężkim obrażeniem ciała. Odpowiedzialność za organizację 
i nadzór nad systemem PRM należy bezpośrednio do zadań organów administracji 
rządowej. Organem odpowiedzialnym za wykonywanie zadań systemu jest minister 
właściwy do spraw zdrowia, który prowadzi nadzór nad tym systemem na terenie 
kraju. W województwach za koordynację systemu odpowiadają wojewodowie. 
Podstawę funkcjonowania systemu stanowi wojewódzki plan działania systemu 
PRM, sporządzany na okres trzech lat przez wojewodę po uzgodnieniu dyrektorem 
właściwego oddziału NFZ. Działalność PRM opiera się na zintegrowanym zespole 
współpracujących ze sobą jednostek systemu, które są w gotowości do zapewnienia 
natychmiastowej pomocy medycznej w stanach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia 
na miejscu zdarzenia, następnie transportu do oddziału ratunkowego lub – w razie 
ciężkich obrażeń ciała – transportu wprost do centrum urazowego. W ramach struktury 
organizacyjnej systemu zostały wyodrębnione tzw. jednostki systemu zapewniające 
utrzymanie gotowości kadry, zasobów i jednostek organizacyjnych.

zdjęcie 5. iv mistrzostwa w ratownictwie medycznym – 2014 r.

System ten tworzą szpitalne oddziały ratunkowe, zespoły ratownictwa 
medycznego, w tym także Lotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz centra powiadamiania 
ratunkowego. To CPR otrzymuje zgłoszenie o nagłym zagrożeniu, także zdrowotnym, 
i przekazuje je odpowiedniej dla zdarzenia jednostki systemu ratunkowego. 
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Szczególną rolę w zakresie ratownictwa medycznego odgrywa dyspozytor 
medyczny, którego zadaniem jest, m.in., przyjmowanie powiadomień o zdarzeniach, 
niezwłoczne dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia 
oraz powiadomienie o zdarzeniu jednostek współpracujących z systemem, jeżeli 
wymaga tego sytuacja. W optymalizacji działania dyspozytora powinien pomóc 
tworzony obecnie jednolity system teleinformatyczny – tzw. System Informatyczny 
Powiadamiania Ratunkowego, który pozwoli na zintegrowanie działań ratunkowych. 
System ten zapewni elektroniczną rejestrację danych przekazywanych przez osobę 
zgłaszającą, a także natychmiastową wizualizację lokalizacji zdarzenia. System 
mapowy wskaże miejsce wypadku, skalę zdarzenia, a także ułatwi dyspozytorowi 
podjęcie decyzji co do rodzaju i liczby podmiotów potrzebnych do akcji ratowniczej. 
Dzięki temu znacznie usprawniony zostanie proces współdziałania oraz dysponowania 
zasobami jednostek systemu, co w rezultacie skróci czas podjęcia interwencji i pozwoli 
na zwiększenie efektywności działań ratowniczych. Jest to niezwykle ważne, ponieważ 
to czas staje się pierwszym stałym parametrem w walce o ratowanie zdrowia i życia. 
Czas jest także jednym z podstawowych mierników służących do oceny skuteczności 
funkcjonowania systemu PRM. W ratownictwie medycznym czas mierzony jest 
przez tzw. złotą godzinę. Oznacza ona w praktyce niewymierny czas, który upływa 
bezpowrotnie, odmierzany przez zegar wewnętrzny ofiary wypadku, czas, który zna 
tylko jej ustrój, czas, który możemy wykorzystać i zatrzymać odliczanie, zatrzymać 
śmierć. 

Ideą tworzenia SOR-ów było powołanie jednostek, których zadaniem jest 
wypełnienie przestrzeni pomiędzy postępowaniem przedszpitalnym a szpitalnym 
leczeniem specjalistycznym. SOR stanowi akredytowaną komórkę organizacyjną 
szpitala, której celem jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej polegających na 
wstępnej diagnostyce oraz podjęcie leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji 
funkcji życiowych osób, znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, 
w tym także z powodu ciężkiego obrażenia ciała. Działania te są możliwe dzięki 
wyposażeniu SOR-u w najnowocześniejszą aparaturę i sprzęt medyczny oraz 
utrzymaniu stałej współpracy z oddziałem anestezjologii i intensywnej terapii, 
zespołem operacyjnym, pracownią diagnostyki obrazowej, laboratorium czy bankiem 
krwi. Głównym celem działalności ZRM i LPR jest pozostawanie w gotowości do 
wykonywania medycznych czynności ratunkowych bezpośrednio w miejscu, w którym 
nastąpiło zdarzenie, oraz podjęcie tych działań w warunkach przedszpitalnych. 
Ponadto do obowiązków ZRM i LPR należy przetransportowanie pacjenta do 
optymalnego miejsca, w którym kompleksowo zostanie mu udzielone świadczenie 
medyczne. Optymalne miejsce transportu chorego nie zawsze oznacza najbliższy SOR 
lub izbę przyjęć. W przypadku ciężkich urazów miejscem tym powinno być centrum 
urazowe. Z kolei w sytuacji, w której dominującym obrażeniem są ciężkie oparzenia 
ciała, należy rozważyć szybki transport do ośrodka leczenia oparzeń. Odstępstw 
od ustawowego obowiązku transportu chorego do najbliższego SOR-u powinno 
być więcej, zależnie od miejsca i rodzaju obrażeń, stanu pacjenta, od tego, czy np. 
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pacjentem jest noworodek, dziecko, kobieta ciężarna, a także od aktualnej sytuacji 
w najbliższym szpitalu. To koordynator, po uzyskaniu niezbędnych informacji, 
powinien uczestniczyć w procesie ustalania optymalnego miejsca hospitalizacji. 

W każdej z wymienionych jednostek systemu, zgodnie z obowiązującymi 
aktami prawnymi, może pracować pielęgniarka lub pielęgniarz systemu. Pielęgniarka 
systemu to obecnie pielęgniarka posiadającą tytuł specjalisty lub specjalizująca 
się w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, 
chirurgii, kardiologii, pediatrii, a także pielęgniarka mająca ukończony kurs 
kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej 
opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii oraz co najmniej 3-letni staż pracy w oddziałach 
tych specjalności, oddziałach pomocy doraźnej, izbach przyjęć lub pogotowiu 
ratunkowym. Dlatego też, mówiąc o optymalizacji działania systemu w przypadku 
ciężkich obrażeń ciała, nie można pominąć ustawicznego kształcenia pielęgniarek 
i pielęgniarzy w zakresie pielęgniarstwa ratunkowego. Rola tej grupy zawodowej 
jest niezwykle ważna w osiągnięciu celów, jakie zostały postawione przed medycyną 
ratunkową i systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego w Polsce. 

zdjęcie 6. archiwum grupy Bieszczadzkiej gopr
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„ProfeSjonalne PielęgniarStWo SyStemU 
ratoWnictWa medycznego W PolSce – WSParcie 

kSztałcenia PodyPlomoWego” – WyzWanie, 
Przygoda, dośWiadczenia dla organizatora 

kSztałcenia

dr n. med. ewa molka
pielęgniarka, zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Górnośląskie Centrum Rehabilitacji „Repty”, Tarnowskie Góry

WStęP

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych powstał w 2007 
roku. Rozpoczęliśmy kształcenie w ramach specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa 
kardiologicznego oraz kursach specjalistycznych: Resuscytacja krążeniowo- 
-oddechowa oraz Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego. 
W kolejnych latach poszerzyliśmy naszą ofertę o kolejne kursy specjalistyczne, 
kwalifikacyjne oraz specjalizacje, ponadto zrealizowaliśmy dotychczas cztery edycje 
specjalizacji dofinansowanych ze środków publicznych na terenie województw 
śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego. Obecnie kształcimy w ramach kursów 
specjalistycznych, kwalifikacyjnych, licznych dziedzin specjalizacji oraz kursów dla 
opiekunów medycznych. 

Projekt

Kształcenie w ramach pakietu obejmującego kurs specjalistyczny Resuscytacja 
oddechowo-oddechowa i kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa 
ratunkowego w ramach projektu systemowego „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu 
ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie systemu kształcenia podyplomowego” 
zostało zrealizowane w terminie od 21.04.2012 r. do 19.11.2012 r. dla grupy 35 osób, 
w tym 33 pielęgniarek i 2 pielęgniarzy.

Celem projektu było umożliwienie pielęgniarkom i pielęgniarzom nieodpłatnego 
podniesienia kwalifikacji zawodowych niezbędnych ze względu na nowe 

profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w polsce – wsparcie 
kształcenia...
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uwarunkowania prawne i wymogi systemu ratownictwa medycznego. Zaspokojenie 
specjalnych potrzeb edukacyjnych tych grup i wyrównanie ich szans na rynku pracy 
miało być osiągnięte dzięki indywidualizacji procesu nauczania teoretycznego 
i praktycznego. Cel szczegółowy projektu stanowiło objęcie wsparciem i wspomaganie 
pracy ze słuchaczem przez umożliwienie dodatkowych konsultacji i warsztatów 
z wykładowcami. Projekt dostosowany był do potrzeb jego bezpośrednich odbiorców. 
Opracowanie jego metod oraz wybór grupy docelowej uczestników odbyły się na 
podstawie zatwierdzonego wcześniej programu nauczania obu kursów oraz w oparciu 
o umowę z Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. 
Bardzo istotnym elementem realizacji pakietu było przygotowanie i prowadzenie 
dokumentacji przebiegu kształcenia zgodnie z umową. CKPPiP udostępniło wykaz 
załączników przekazywanych przez organizatora do Centrum oraz listę dokumentacji 
kształcenia wymaganą w trakcie nadzoru. 

zdjęcie 7. uczestnicy projektu

Uczestnikiem projektu „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa 
medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” mógł zostać każdy 
pielęgniarz i pielęgniarka, którzy w dniu zgłoszenia kandydatury posiadali: 

9– przynajmniej 6-miesieczny staż pracy w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej,
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9– aktualne zatrudnienie w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej,

9– aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza.

Rekrutacja do projektu przeprowadzana była przez komisję kwalifikującą, 
powołaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Członkiem komisji mogła 
być pielęgniarka z co najmniej pięcioletnim stażem pracy w zawodzie w dziedzinie 
pielęgniarstwa będącej przedmiotem kursu kwalifikacyjnego oraz posiadająca tytuł 
zawodowy magistra pielęgniarstwa bądź tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa 
lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

W procesie postępowania kwalifikacyjnego komisja kwalifikacyjna 
zweryfikowała złożone przez kandydatów dokumenty oraz wniosek pielęgniarki/
pielęgniarza o dopuszczenie do kształcenia w pakiecie. Komisja po sprawdzeniu 
kompletności złożonych wniosków przeprowadziła ich analizę i stworzyła ostateczną 
grupę docelową, która złożyła deklarację uczestnictwa w pakiecie, oświadczenie 
uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz formularz 
„Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania”.

Do pełnienia funkcji kierownika pakietu została powołana osoba posiadająca 
kwalifikacje zgodne z § 26 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.10.2003 r.  
w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (DzU Nr 197,  
poz. 1923). Łącznie zaplanowano 583 godzin zajęć dydaktycznych, które miałyby 
być realizowane w okresie sześciu miesięcy. Wszystkie godziny zajęć zostały 
zrealizowane zgodnie z założeniami projektu. Zajęcia teoretyczne i warsztatowe 
odbywały się w odpowiednio wyposażone salach, zajęcia stażowe odbywały się 
w profesjonalnych placówkach, w małych grupach – maksymalna liczba uczestników 
wynosiła pięć osób. Zajęcia prowadziło łącznie 27 wykładowców i opiekunów 
staży. Kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe niezbędne do prowadzenia zajęć 
sprawdzane były przez kierownika szkolenia i koordynatora projektu – organizatora. 
Z każdym spełniającym wymogi wykładowcą oraz opiekunem stażu w oparciu 
o program nauczania zawarta została umowa cywilnoprawna, której integralnymi 
załącznikami były harmonogram oraz autorski program zajęć. Zajęcia realizowane 
były w zgodnie z nimi, a nad poprawnością ich realizacji czuwali kierownik szkolenia 
i koordynator. Zgodnie z umową została również zatrudniona osoba wpisana do 
„Rejestru osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych”, której zakres 
uprawnień obejmował archiwizację dokumentacji, bieżącą kontrolę nad kompletnością 
dokumentacji, kontakt z uczestnikami oraz poświadczanie zgodności dokumentacji 
z oryginałem.

Poza zaplanowanymi i zrealizowanymi godzinami zajęć dodatkowych, które 
wspierały zaspokajanie specjalnych potrzeb edukacyjnych, zakupiono sprzęt 
dydaktyczny umożliwiający efektywną pracę ze słuchaczami. Udostępniono materiały 
dydaktyczne wraz z publikacją „Medycyna ratunkowa. Evidence-Based Medicine” 
autorstwa J.M. Pinesa, W.W. Everetta, a także materiały promocyjne oraz zapewniono 
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uczestnikom projektu ciepły posiłek w czasie wykładów. Organizator umożliwił 
wszystkim uczestnikom pakietu korzystanie ze zbioru książek i czasopism tematycznie 
związanych z realizowanym kursem specjalistycznym i kwalifikacyjnym.

Podczas realizacji projektu zostały przeprowadzone czynności kontrolne 
dotyczące realizacji pakietu i obejmowały wgląd do prowadzonej dokumentacji 
przebiegu kształcenia. Zespół kontrolujący zaprotokołował, iż nie stwierdzono 
nieprawidłowości w zakresie zgodności realizacji zajęć z programem, prowadzenia 
dokumentacji oraz zapewnienia odpowiedniej jakości kształcenia, a organizator 
posiada i przechowuje wymaganą dokumentację, która jest prowadzona z należytą 
starannością. 

eWalUacja ProjektU

Podczas projektu zostały przeprowadzone procedury wewnętrznego systemu 
kontroli jakości kształcenia. Celem zespołu do spraw jakości w Multiserwis, NZOZ 
Prev-Med jest dbanie o jakość kształcenia i podnoszenie jego poziomu. Zespół 
podejmuje również działania służące podnoszeniu atrakcyjności i konkurencyjności 
kształcenia w stosunku do innych placówek szkoleniowych. Do zadań realizowanych 
przez zespół należą m.in. hospitacje zajęć teoretycznych i praktycznych, analiza 
ankiet dotyczących jakości kształcenia, kontrola dokumentacji (bieżąca i końcowa) 
prowadzonych szkoleń zgodnie z wytycznymi Centrum Kształcenia Podyplomowego 
Pielęgniarek i Położnych oraz ocena wykorzystania przez słuchaczy zaproponowanych 
nowych metod kształcenia.

Na potrzeby projektu „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa 
medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” wykorzystano ankiety 
oceniające pracę wykładowców i opiekunów staży oraz ankiety ewaluacyjne, rozdane 
na zakończenie określonych zajęć realizowanych w ramach projektu. Celem ankiety 
było zbadanie nastawienia osób biorących udział w pakiecie do proponowanego 
wsparcia. Zadane pytania służyć miały przede wszystkim sprawdzeniu, czy 
proponowane w projekcie zajęcia i ich forma odpowiada na rzeczywiste 
zapotrzebowanie uczestników, czy są dostosowane do potrzeb słuchaczy, jak również 
dotyczyły one wzrostu kompetencji zawodowych i satysfakcji z wykonywanej pracy. 
Zasadne było zbadanie nastawienia i opinii uczestników nie tylko na temat samego 
projektu, lecz także formy i zakresu zaproponowanego wsparcia, tak by w przyszłości, 
przy okazji projektowania kolejnych przedsięwzięć, skorzystać z wniosków płynących 
z tegoż badania. 
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zdjęcie 8. uczestnicy projektu

Po przeprowadzeniu analizy ankiet przez zespół ds. jakości kształcenia 
stwierdzono, że uczestnicy kursu specjalistycznego z zakresu resuscytacji krążeniowo-
-oddechowej wysoko ocenili wykładowców i opiekunów stażu. Nie było odpowiedzi, 
które mogłyby świadczyć o niskiej jakości przeprowadzonych zajęć teoretycznych 
czy złego przygotowania merytorycznego wykładowców. Ankiety nie wskazały 
ponadto jakichkolwiek nieprawidłowości mających wpływ na przebieg i jakość zajęć 
praktycznych. Jedyne negatywne uwagi były związane z terminami realizacji zajęć. Po 
dostosowaniu harmonogramów zajęć do potrzeb uczestników liczba uwag i zastrzeżeń 
się zmieniła.

Po weryfikacji ankiet ewaluacyjnych zespół ds. jakości kształcenia stwierdził, 
że uczestnicy kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa i kursu 
kwalifikacyjnego w zakresie pielęgniarstwa ratunkowego zgodnie wskazali, że po 
zakończeniu kursów ich zakres wiedzy i umiejętności z dziedziny pielęgniarstwa 
ratunkowego się poszerzył. Uważali oni, że uczestnictwo w obu kursach przyczyniło 
się do podwyższenia ich kompetencji zawodowych i wpłynęło pozytywnie na wzrost 
satysfakcji z wykonywanej pracy. Duża liczba uczestników wyraziła się pozytywnie 
na temat większego uznania w środowisku pracy przez pacjentów, kolegów 
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i przełożonych. Wskazywali ponadto na zwiększenie ogólnej motywacji do nauki 
oraz w wyraźnej większości wyrażali chęć kontynuowania uczestnictwa w różnych 
formach kształcenia podyplomowego nawet po zakończeniu projektu. 

zdjęcie 9. uczestnicy projektu

rezUltaty tWarde:

Do rezultatów twardych należy zaliczyć:

9– 583 godzin zajęć dydaktycznych, które zostały zrealizowane w okresie sześciu miesięcy,

9– zakup materiałów szkoleniowych, publikacji,

9– ukończenie przez 35 osób kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 
oraz kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego.

9– wydanie każdemu uczestnikowi pakietu po zakończeniu szkolenia zaświadczenia zgodnego 
z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.10.2003 r. w sprawie 
kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (DzU Nr 197, poz. 1923), 
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9– otrzymanie przez każdego uczestnika kompletu materiałów szkoleniowych, dydaktycznych 
i promocyjnych.

Nabyte przez uczestników pakietu kwalifikacje i umiejętności są trwałymi 
rezultatami projektu. Rezultaty projektu monitorowane były na bieżąco. Źródłem 
informacji dotyczących osiąganych wyników była analiza następujących dokumentów:

9– ankiet i wywiadów z uczestnikami,

9– dokumentacji przebiegu szkolenia (list obecności, dzienników zajęć teoretycznych 
i praktycznych, kart przebiegu kształcenia, wykazu świadczeń zdrowotnych, harmonogramu 
zajęć teoretycznych i praktycznych, testów zaliczeniowych),

9– protokołów z egzaminów cząstkowych, końcowych,

9– rejestrów wydanych zaświadczeń,

9– protokołów spotkań zespołu ds. jakości kształcenia.

rezUltaty miękkie

Rezultatem zajęć jest zauważalny u każdego uczestnika pakietu kursów postęp 
w zasobie wiedzy i umiejętności, a także ograniczenie istniejących braków. Skutkiem 
tego była większa wiedza w zakresie pielęgniarstwa ratunkowego, aktywność na 
zajęciach, zainteresowanie edukacją ratunkową, większa wiara we własne możliwości, 
dążenie do celu, którym jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz wzrost 
samooceny i motywacji do pokonywania trudności.

Rezultatem zajęć jest również wzbogacenie wiedzy na temat panowania 
nad własnymi emocjami oraz rozpoznawania emocji u innych. Uczestnicy nabyli 
umiejętność rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach. 
Zajęcia wyposażyły uczestników w umiejętność rozpoznawania swoich mocnych 
stron i wykorzystywania ich do nawiązywania właściwych relacji interpersonalnych. 
Dzięki zajęciom nastąpiły zauważalne zmiany w postrzeganiu własnej osoby przez 
uczestników. Słuchacze zostali przygotowani do sprawnego organizowania pracy 
własnej i zespołu czy wdrażania umów na realizację świadczeń pielęgniarskich; 
poznali obowiązujące akty prawne niezbędne w pracy pielęgniarki oraz nauczyli się 
podejmować działania promujące zdrowie. Pielęgniarki i pielęgniarze biorący udział 
w szkoleniu zostali przygotowani do podejmowania działań ratujących życie i zdrowie 
osób, grup, społeczności oraz czynności zapobiegających występowaniu powikłań 
w zdarzeniach jednostkowych i masowych. 
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zdjęcie 10. uczestnicy projektu

Wartość dodana ProjektU

Realizacja projektu miała również niewątpliwie pozytywny wpływ na samego 
organizatora i jego otoczenie. Zorganizowanie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej 
i nawiązanie kontaktu z liczącymi się placówkami medycznymi zaowocowało 
długotrwałą kooperacją, a tym samym przyczyniło się do uzyskania dobrych opinii 
wśród uczestników naszych szkoleń. Utworzenie nowych miejsc pracy na czas trwania 
projektu i zdobycie doświadczenia podczas jego realizacji podniosło prestiż naszego 
ośrodka. Świadczenie usług o wysokiej jakości stało się priorytetem naszych działań.
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ratUnkoWa ProcedUra PozaUStrojoWego 
leczenia PacjentóW W hiPotermii głęBokiej

lek. anna jarosz 
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, 

Centrum Leczenia Hipotermii Głębokiej

Śmiertelność z powodu wychłodzenia w Polsce wynosi według oficjalnych 
danych od 328 do 606 osób rocznie (dane GUS 2008-2010 r.). Szacuje się jednak, 
że liczba ta może być nawet kilkakrotnie większa. Podstawą leczenia hipotermii 
jest zastosowanie w odpowiednim czasie odpowiedniego sposobu ogrzewania. 
Głębokie stadia wychłodzenia wymagają wykorzystania specjalnych technik, ale 
efekty leczenia są zwykle pomyślne. Dla ofiar hipotermii w wychłodzeniu w stadium 
III i IV według klasyfikacji szwajcarskiej z klinicznie jawną niestabilnością 
krążeniową oraz temperaturą poniżej 28◦C standardy przewidują leczenie przy 
pomocy ECMO lub leczenie z użyciem krążenia pozaustrojowego. Zastosowanie 
metody ciągłego pozaustrojowego natleniania, współistniejącego ze wspomaganiem 
krążenia i aktywnym ogrzewaniem, pozwala na ratowanie chorych w ciężkim stanie 
zdrowotnym. Pracownicy Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Krakowskiego 
Szpitala Specjalistycznego wspólnie z członkami Tatrzańskiego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego utworzyli procedurę leczenia pozaustrojowego hipotermii 
głębokiej, która umożliwia objęcie opieką chorych z terenu całego województwa 
małopolskiego. Kluczowym dla skutecznego działania było ustanowienie funkcji 
koordynatora dostępnego 24 godziny na dobę pod numerem telefonu alarmowego. 
Do zadań koordynatora należy konsultowanie przypadków hipotermii rozpoznanych 
na terenie województwa, pomoc merytoryczna w trakcie diagnostyki i leczenia oraz 
ewentualna kwalifikacja do ogrzewania pozaustrojowego. 

W okresie od 29.07.2013 r. do 21.02.2014 r. koordynator ds. pozaustrojowego 
leczenia hipotermii głębokiej skonsultował 54 pacjentów oraz otrzymał 12 
zgłoszeń o poszukiwaniach. Wśród zgłoszonych pacjentów 39 znajdowało się 
w stadium umiarkowanej lub łagodnej hipotermii, ich układ krążenia był stabilny, 
w związku z czym zostali zakwalifikowani do tradycyjnego leczenia. Piętnastu 
pacjentów z niestabilnym układem krążenia spełniło ustalone kryteria ogrzewania 
pozaustrojowego i zostało zakwalifikowanych do leczenia przy pomocy ECMO 
w konfiguracji tętniczo-żylnej. 

ratunkowa procedura pozaustrojowego leczenia pacjentów 
w hipotermii głębokiej
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zdjęcie 11. Warsztaty z udzielania pierwszej pomocy dla dzieci

Warto zaznaczyć, że program ten, ze względu na obszar; zakres działania,  
jest unikalny w skali całego świata. Centrum Leczenia Hipotermii Głębokiej 
współpracuje ze wszystkimi ogniwami systemu ratownictwa medycznego, górskim 
służbami ratunkowymi (TOPR, GOPR), Strażą Pożarną, Policją oraz jednostkami 
samorządowymi. Specjalnie zaprojektowany system powiadamiania identyfikuje 
pacjentów w zaawansowanych stadiach hipotermii już na wczesnym etapie 
postępowania ratowniczego oraz wspomaga i koordynuje leczenie z uwzględnieniem 
ustalenia priorytetów i zastosowania nowoczesnych metod ogrzewania.

dr n. med. tomasz darocha1, sylweriusz kosiński2,3, anna jarosz1, hubert 
hymczak1, tomasz sanak, rafał drwiła1

1 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II 
2 Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc w Zakopanem
3 Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Zakopanem
4 Zakład Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego

zdjęcie 12. iv mistrzostwa w ratownictwie medycznym – 2014 r.
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7 mitóW na temat tamoWania krWotokóW 
W oPiece PrzedSzPitalnej

Paweł jabłoński
pielęgniarz ratunkowy, instruktor szkoleń w zakresie medycyny taktycznej

Postępowanie z ofiarami urazów to jeden z najbardziej istotnych problemów 
współczesnej medycyny. Jak wiemy, wśród osób do 40. roku życia urazy stanowią 
najczęstszą przyczynę śmierci. Śmiertelność pourazowa w Polsce wynosi 75 osób na 
100 000 mieszkańców rocznie (czyli około 30 000 ludzi) [1]. Najczęstszą bezpośrednią 
przyczyną śmierci w przypadku urazu jest krwotok. Około 40% poszkodowanych 
z krwotokiem umiera jeszcze przed dotarciem do szpitala. 

Wydawać by się mogło, że w XXI wieku wiemy już wszystko na temat 
tamowania krwotoków, zwłaszcza krwotoków zewnętrznych. Niestety, jak się okazuje, 
krąży wokół tego tematu wiele mitów, które wielokrotnie są powtarzane, publikowane 
i przekazywane innym jako prawda.

Advanced Trauma Life Support (ATLS), International Trauma Life Support 
(ITLS), Prehospital Trauma Life Support (PhTLS) – wszystkie te systemy szkolenia 
zalecają zatrzymanie krwotoku, jednocześnie bardzo mglisto opisując sposoby czy 
metody służące do tego celu. Zastosowanie opasek uciskowych czy opatrunków 
hemostatycznych jest często cytowane jako nowego rodzaju panaceum na kontrolę 
krwotoków zewnętrznych, ale bardzo niewiele mówi się o ograniczeniach czy 
trudnościach, jakie mogą się pojawić w momencie ich zastosowania [2, 3].

mit 1: istnieje jeden skuteczny algorytm postępowania 
w przypadku tamowania krwawienia zewnętrznego
Odpowiedzmy sobie na pytanie: co robię, gdy widzę krwawienie?

1. Sadzam, kładę poszkodowanego.
2. Unoszę krwawiącą kończynę do góry ponad poziom serca.
3. Uciskam miejsce zranienia.
4. Zakładam opatrunek uciskowy.

7 mitów na temat tamowania krwotoków w opiece przedszpitalnej
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Czy takie postępowanie ma sens? Tak, jeżeli mamy do czynienia 
z powierzchownym krwawieniem. Nie, jeżeli mamy do czynienia z krwotokiem. 
W opiece przedszpitalnej bardzo trudno określić, czy mamy do czynienia 
z krwotokiem, czy tylko z krwawieniem, zwłaszcza na wstępnym etapie, kiedy 
poszkodowany jest ubrany, miejsce zdarzenia jest słabo oświetlone lub panują 
niekorzystne warunki atmosferyczne, a ratownik zmuszony jest działać w stresie pod 
presją czasu [3]. Wszystko to nie sprzyja dobrej ocenie. Pamiętajmy, że ratownik, 
zanim podejdzie do poszkodowanego, powinien wcześniej, w ramach oceny miejsca 
wypadku, dokonać identyfikacji mechanizmu urazu. To właśnie mechanizm urazu 
będzie wskazywał ratownikowi, w jaki sposób ma tamować krwawienie. Jeżeli 
z mechanizmu urazu wynika, że poszkodowany skaleczył się w okolicę opuszki 
II palca ręki, to przedstawiony wcześniej algorytm będzie prawidłowy i pozwoli 
skutecznie zatamować krwawienie. Jeżeli jednak z mechanizmu urazu wynika, że 
poszkodowany został potrącony przez samochód i widoczne jest złamanie kości 
udowej z intensywnym krwawieniem, zastosowanie prezentowanego algorytmu nie 
jest możliwe. Nie można podnosić złamanej kończyny, nie można uciskać otwartego 
złamania dłonią ani opatrunkiem uciskowym. W takim przypadku należy jak 
najszybciej założyć opaskę uciskową i zbadać pozostałe kończyny w poszukiwaniu 
zagrażających życiu krwawień. Nie istnieje więc jeden uniwersalny algorytm 
tamowania krwawień [3, 4, 5].

Potwierdzają to wytyczne ITLS: „Większość krwawień można zatrzymać 
bezpośrednim uciskiem lub założeniem opatrunku uciskowego. W przeszłości 
uważano, że nie należy stosować opasek uciskowych, obecnie z doświadczenia 
wojskowych wynika, że jeżeli za pomocą ucisku bezpośredniego nie można zatrzymać 
krwawienia, należy natychmiast założyć opaskę uciskową” [6].

mit 2: opaskę uciskową należy stosować w ostateczności 
Ostatnia dekada przyniosła ogromną zmianę, jeżeli chodzi o podejście do 

stosowania opasek uciskowych. Wynika to z faktu, że 60% śmierci możliwych do 
uniknięcia na polu walki to krwotoki w większości z okolic kończyn. Doświadczenia 
z konfliktów w Iraku i Afganistanie udowodniły skuteczność opasek uciskowych, 
gdzie na masową skalę używano ich do tamowania masywnych krwawień z kończyn. 
Po zauważeniu krwawienia opaski uciskowe zakładano żołnierzom bezpośrednio 
na ubranie. Dopiero na kolejnym etapie udzielania pomocy badano kończynę 
i podejmowano decyzję, czy opaska jest konieczna, przekładając ją bezpośrednio na 
skórę lub zastępując opatrunkiem uciskowym. Taka strategia zminimalizowała ryzyko 
wykrwawienia i uratowała wielu żołnierzy. Bardzo dokładnie zbadano wszystkie 
przypadki zastosowania opaski uciskowej w czasie operacji militarnych toczących się 
w Iraku i Afganistanie w latach 2001-2011 [8]. Wnioski, do jakich doszli badacze, 
jednoznacznie wskazują, że opaski uciskowe są bezpieczne w stosowaniu. Tylko 
1,6% powikłań nastąpiło po założeniu blisko 6 tysięcy opasek uciskowych żołnierzom 
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w warunkach pola walki. Większość z nich to tylko przemijające zaburzenia czucia 
i parastezje [7,8].

zdjęcie 13. opatrunki hemostatyczne

mit 3: opatrunki uciskowe są skuteczne w tamowaniu 
masywnych krwawień

Opatrunki uciskowe nie mogą skutecznie tamować masywnych krwawień, 
dlatego że masywnie krwawiące naczynia krwionośne położone są nie na powierzchni 
naszego ciała, ale w głębi. Opatrunki uciskowe sprawdzają się w przypadku 
powierzchownych ran ciętych, gdy bezpośrednie przyłożenie opatrunku w okolice 
płytko umiejscowionego naczynia krwionośnego jest możliwe. Inaczej będzie, 
gdy mamy do czynienia z ranami penetrującymi, zwłaszcza umiejscowionymi 
w okolicy szyi, pachy czy pachwiny – wówczas samo dociśniecie opatrunku do 
powierzchownej części rany nie zatamuje krwawienia. W takim przypadku konieczne 
będzie upakowanie rany gazą, a następnie założenie opatrunku uciskowego. Jeszcze 
bardziej skuteczne jest wypełnienie rany gazą i uciskanie krwawiącej okolicy dłonią, 
którą jesteśmy w stanie precyzyjnie zlokalizować krwawiące naczynie i z kilka razy 
większą siłą na nie uciskać. Jeżeli chodzi o masywne krwawienia z okolic kończyn, 
najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie opaski uciskowej [3,4,8].

mit 4: jeżeli opatrunek uciskowy przekrwawił, to dołóż 
kolejny opatrunek

Jeżeli założyłeś opatrunek uciskowy, a on przekrwawił, to znaczy, że został źle 
założony. Ucisk nie jest skoncentrowany na uszkodzonych naczyniach, czyli źródle 
krwawienia, bądź też umiejscowienie lub rodzaj rany wymaga zastosowania innej 
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metody tamowania krwawienia. Dokładanie kolejnych opatrunków nic nie zmieni, bo 
ucisk jest źle przyłożony. Ponadto świeże opatrunki działają jak gąbka i wchłaniają krew 
razem z czynnikami umożliwiającymi krzepnięcie krwi w okolicy uszkodzonych naczyń. 
Podczas zakładania opatrunku należy zwrócić uwagę, aby docisnąć go w odpowiednim 
miejscu. Jeżeli mimo to krwawienie nie ustaje, należy zmienić opatrunek i zastosować 
ucisk ręką na źródło krwawienia lub inną metodę tamowania [3, 4].

mit 5: zakładanie opaski uciskowej nie wymaga ćwiczeń
Opaski uciskowe coraz częściej i chętniej kupowane są na wyposażenie 

zespołów ratownictwa medycznego, stosuje je Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, 
weszły też na wyposażenie Państwowej Straży Pożarnej. Mimo że zakładanie gotowej 
opaski uciskowej jest czynnością prostą, wymaga szkolenia. W siłach zbrojnych 
na całym świecie każdy żołnierz, od szeregowego po generała, ćwiczy zakładanie 
opaski uciskowej zarówno samemu sobie, jak i innej osobie. Opaska uciskowa, by 
uniemożliwić przepływ krwi przez kończynę, a tym samym zatamować krwawienie, 
musi być zaciśnięta odpowiednio mocno. Słabe zaciśnięcie może zablokować tylko 
naczynia żylne i jeszcze bardziej nasilić krwawienie. Opaska uciskowa założona 
na staw czy okolice, gdzie znajdują się dwie kości, może działać słabiej czy też nie 
zadziałać w ogóle. Stosowanie opasek improwizowanych wymaga jeszcze dłuższego 
szkolenia. Materiał na improwizowaną opaskę musi być odpowiednio długi, np. rękaw 
od koszuli będzie za krótki, by założyć go jako opaskę na kończynę dolną, pasek od 
spodni z kolei ma odpowiednią długość, ale jest zazwyczaj zbyt sztywny i trudno 
wykonać z niego opaskę zaciskową [3, 4, 6, 8].

zdjęcie 14. zawody i seminarium medycyny taktycznej paramedyk 2014 r.
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mit 6: zastosowanie hemostatyki nie wymaga ćwiczeń
Opatrunki hemostatyczne służą do tamowania krwotoków zewnętrznych, 

w przypadku kiedy niemożliwe, bezcelowe lub nieskuteczne jest użycie innych 
metod, takich jak: bezpośredni ucisk na naczynia doprowadzające krew do miejsca 
zranienia, opatrunek uciskowy, opaska uciskowa. Cechą charakterystyczną tego typu 
opatrunków jest obecność substancji, która inicjuje wytworzenie w miejscu zranienia 
bardzo mocnego skrzepu krwi lub pseudoskrzepu [10].

Duża liczba osób korzystających ze środków hemostatycznych umieszcza je 
na powierzchni krwawiącej rany z przekonaniem, że doprowadzi to do zatrzymania 
krwawienia. Efektywne wykorzystanie możliwości hemostatyków zależy tymczasem 
od odpowiedniego ich upakowania bezpośrednio do rany, tak by substancja czynna, 
która ma zainicjować stworzenie skrzepu lub pseudoskrzepu, dotarła do uszkodzonego 
naczynia. Potrzebny jest również czas na wytworzenie skutecznego „skrzepu”, dlatego 
należy przez co najmniej trzy minuty po wprowadzeniu środka hemostatycznego 
uciskać okolicę rany ręką. Wszystkie te czynności należy wykonać ściśle według 
określonego algorytmu, który wymaga wielokrotnego przećwiczenia [9, 10, 11, 12].

zdjęcie 15. zawody i seminarium medycyny taktycznej paramedyk 2014 r.

mit 7: rana, która nie krwawi intensywnie, nie wymaga 
zaopatrzenia

Duża utrata krwi i wstrząs mogą doprowadzić do czasowego zmniejszenia 
krwawienia z rany. Może to być bardzo złudne, szczególnie w przypadku dzieci 
i sportowców, których organizmy potrafią dobrze kompensować utratę krwi. Często 
u ofiar amputacji urazowych kończyn w ciągu pierwszych minut po amputacji nie 
występuje masywne krwawienie. Zazwyczaj wynika to z czasowego obkurczeniego 
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naczyń spowodowanego wyrzutem dużej ilości katecholamin. Poszkodowany jest 
przytomny, powoli zaczyna skarżyć się na dolegliwości bólowe i zazwyczaj po 
podaniu niewielkiej dawki opioidów następuje rozkurczenie naczyń krwionośnych 
i gwałtowne krwawienie z kikuta, który nie został w porę zabezpieczony. Prawidłowe 
rozpoznanie wagi urazu jest więc niezmiernie ważne dla przeżycia poszkodowanego 
[5, 6, 7].
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WSPółPraca SyStemU PańStWoWego ratoWnictWa 
medycznego z jednoStkami WSPierającymi 
krajoWy SyStem ratoWniczo-gaśniczy na 

PodStaWie górSkiego i Wodnego ochotniczego 
PogotoWia ratUnkoWego

mgr Przemysław Barczentewicz
członek załogi HEMS / instruktor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

mgr katarzyna Barczentewicz

W erze XXI wieku każde państwo chce mieć możliwość zrównoważonego 
rozwoju. Pragnie też realizować interesy narodowe, które mają służyć bezpieczeństwu 
obywateli przez zapewnienie życia w godnym i stabilnym otoczeniu. 

Problematyka ta, a zwłaszcza jej realizacja, dotyczy głównie takich podmiotów, 
jak Policja, służby specjalne oraz wojsko wraz z ich wyspecjalizowanymi formacjami. 
Dodatkowo problemy wewnętrzne kraju mają być rozwiązywane przez Agencję 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Państwową Straż Pożarną, Straż Graniczną oraz 
organizacje ochotnicze, takie jak Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Górskie 
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Ochotnicza Straż Pożarna. Najważniejszym 
ich zadaniem jest bieżące monitorowanie źródła oraz skali zagrożenia, 
a gdy już to zagrożenie nastąpi, odpowiednio szybkie wdrożenie działań związanych 
z reagowaniem kryzysowym i ratownictwem.

Według Ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym w Systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego działają „organy 
administracji rządowej właściwe w zakresie wykonywania zadań systemu oraz 
jednostki systemu, o których mowa w art. 32 ust. 1 – zapewniające utrzymanie 
gotowości ludzi, zasobów i jednostek organizacyjnych”. Zapis ten nie uwzględnia 
większości służb działających na terenie kraju, a zwłaszcza tych, które bardzo 
często znajdują się jako pierwsze w rejonie działań ratowniczych. Ratownicy 
i funkcjonariusze, uczestnicy tych akcji mogą więc opierać się tylko i wyłącznie na 
zasadach działania kwalifikowanej pierwszej pomocy, której zakres jest ograniczony 

Współpraca systemu państwowego ratownictwa medycznego 
z jednostkami wspierającymi krajowy system...
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do podstawowych czynności mogących zabezpieczyć medycznie poszkodowanych, 
osoby postronne będące przypadkowymi świadkami zdarzenia, a niejednokrotnie 
ratownika lub funkcjonariusza, który doznał urazu.

Podstawą systemu PRM są specjalistyczne i podstawowe zespoły ratownictwa 
medycznego oraz lotnicze zespoły ratownictwa medycznego. Ważną częścią 
kontynuacji oraz zabezpieczenia ciągłości zdarzeń są szpitalne oddziały ratunkowe. 
Obecnie w naszym kraju funkcjonuje 1457 zespołów ratownictwa medycznego. 
W akcjach ratunkowych i procesie dysponowania często wykorzystywane są również 
inne, wolontariacko działające jednostki ratownicze pełniące dyżury ochotnicze. 
Mowa tutaj o Górskim i Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym. Od czasu 
powstania obu organizacji ich przynależność wielokrotnie się zmieniała. GOPR 
początkowo był częścią Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, aby 
obecnie, podobnie jak WOPR, stać się jednostką nadzorowaną przez Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych. Również zadania tych służb zmieniły się na przestrzeni lat.

zdjęcie 16. archiwum grupy Bieszczadzkiej gopr

Większość organizacji ochotniczych działa w oparciu o przepisy ustawy Prawo 
o stowarzyszeniach, które określa te formacje jako „dobrowolne, samorządne, 
trwałe zrzeszenie o celach niezarobkowych”. Wszystkie te organizacje są niezbędne 
w funkcjonowaniu systemu bezpieczeństwa państwa, a co najważniejsze – nie stanowią 
obciążenia dla budżetu kraju. Wspomnieć tu trzeba o ludziach, którzy działają dla idei, 
nie dostają za swoją pracę żadnego wynagrodzenia finansowego, a nieraz narażają na 
niebezpieczeństwo swoje zdrowie i życie. Wielokrotnie w mediach można usłyszeć 
o działaniach Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego czy Wodnego 

mgr Przemysław Barczentewicz, mgr katarzyna 
Barczentewicz
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Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w sytuacjach, gdy zagrożone było czyjeś 
życie, a jednostki odpowiedzialne za podstawowe zabezpieczenie danej sytuacji nie 
miały możliwości dotrzeć na czas do miejsca zdarzenia. 

 Stowarzyszeniem ochotniczym, a jednocześnie organizacją pożytku publicznego, 
jest Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, którego sposób funkcjonowania 
określa Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach 
i na zorganizowanych terenach narciarskich. Jak każde stowarzyszenie, również 
GOPR posiada statut, w którym istnieje zapis, iż organizacja ta ma za zadanie nieść 
pomoc w górach ludziom, których życie lub zdrowie jest zagrożone, jak również 
zapobiegać wypadkom w górach oraz chronić środowisko naturalne. 

Według danych z 2012 roku łącznie we wszystkich grupach GOPR jest 
zatrudnionych 102 ratowników etatowych i ponad 1000 ratowników ochotników, 
którzy mają zapewnić utrzymanie gotowości ratowniczej oraz prowadzenie działań 
ratowniczych.

Można się zastanawiać, czy organizacje ochotnicze są potrzebne. Poniższy 
wykres pokazuje, że dzięki pomocy ratowników ochotników udało się dotrzeć do 
osób, które były w stanie zagrożenia życia bądź zdrowia. Niestety dane pokazują 
również, że kilkudziesięciu osobom nie udało się przeżyć sytuacji zagrożenia.

Ofiary to głównie poszkodowani, którzy mieli schorzenia kardiologiczne lub 
doznali poważnych urazów, poszkodowani, których pochłonęły lawiny, zdarzały się 
też przypadki osób zamarzniętych i wyczerpanych, w tym uchodźców nielegalnie 
przekraczających polską granicę. Ranni w tym zestawieniu to przypadki, w których 
niezbędna była pomoc GOPR-u z powodu urazu kończyn, po zasłabnięciu, wystąpienia 
zaburzeń w wyniku wycieńczenia organizmu lub urazach innego typu.

Wykres 1. kwalifikacja osób ratowanych w 2012 roku przez gopr (dane: www.gopr.pl)
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Często działania ratowników GOPR opierają się o współpracę ze Strażą 
Graniczną, Ochotniczą Strażą Pożarną, z jednostkami ratownictwa medycznego czy 
też z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, co zwiększa szanse poszkodowanego na 
szybsze dotarcie do podmiotów mogących zapewnić pełnię opieki zdrowotnej. 

W strukturze GOPR wyodrębnia się następujące specjalistyczne grupy:
•9 śniegowo-lawinową,
•9 ratownictwa jaskiniowego,
•9 ratownictwa i ewakuacji kolei liniowych,
•9 poszukiwania i ratownictwa z użyciem psów,
•9 ratownictwo z powietrza (w ramach podpisanych umów z LPR, MON i MSW),
•9 ratownictwo na wodach górskich.

Dzięki tym wyspecjalizowanym grupom środki GOPR-u mogą zostać użyte 
w sytuacjach kryzysowych: powodziach, zasypaniu przez lawiny, w momentach, 
gdy inne organizacje nie mają odpowiedniego sprzętu i przeszkolenia, by działać 
w konkretnym charakterze zdarzenia.

W Polsce, ze względu na ukształtowanie terenu, góry obejmują cały południowy 
pas graniczny. W wielu przypadkach GOPR współpracuje z funkcjonariuszami Straży 
Granicznej, zabezpieczając medycznie nielegalnych imigrantów, którzy doznali 
urazów lub znacznego wycieńczenia i wychłodzenia organizmu po niejednokrotnie 
kilkudniowym przebywaniu w skrajnie trudnych górskich warunkach. Niestety, 
czasem zbyt późno zauważeni, giną.

Drugą z najważniejszych w Polsce organizacji ochotniczych, o częściowo 
innym zakresie realizowanych celów, jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. 
Podstawą prawną istnienia tej organizacji jest Ustawa o bezpieczeństwie osób 
przebywających na obszarach wodnych z dnia 18 sierpnia 2011 r. 

zdjęcie 17. archiwum grupy Bieszczadzkiej gopr
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Historyczne uwarunkowania pokazują, że stowarzyszenie to powstało, 
by ratować tonących, dopiero późniejszy czas pokazał, że rozwój tej organizacji oraz 
rozszerzenie definicji są istotne dla bezpieczeństwa obywateli. 

Nadrzędnym statutowym celem członków tej organizacji jest udzielenie pomocy 
osobom, „które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia 
lub zdrowia na obszarze wodnym”, lecz w statucie są też ujęte inne obowiązki, m.in.:

•9 współpraca z administracją publiczną, ochroną cywilną i podmiotami, które czuwają nad 
bezpieczeństwem powszechnym, porządkiem publicznym oraz obronnością państwa,

•9 udział w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powodziowych, katastrof naturalnych, 
awarii technicznych, pożarów na wodach,

•9 zbieranie i przekazywanie do gminy informacji o zagrożeniach na terenach wodnych,
•9 współpraca z pokrewnymi organizacjami krajowymi, a także zagranicznymi 

i międzynarodowymi.

Obserwując sytuacje zagrożenia, zwłaszcza problemy związane ze środowiskiem 
(powodzie, pożary, tajfuny itd.), można zauważyć, iż każda organizacja działająca 
głównie ochotniczo jest ważnym ogniwem wspierającym system. Posiada ona sprzęt, 
który świetnie sprawdza się na wodach otwartych i zamkniętych, wykształconą, 
odpowiednio przeszkoloną kadrę, której motywacja płynie „prosto z serca” – z chęci 
pomagania i jak najszybszego zlikwidowania zagrożenia. 

W wielu przypadkach WOPR współpracuje z innymi ministerialnymi 
organizacjami. Poszczególne jednostki wojewódzkie tworzą grupy operacyjne, 
które poprzez szkolenia z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej czy Policji są 
przygotowywane do współpracy z organami administracji rządowej, podmiotami 
związanymi z bezpieczeństwem, działającymi w ramach systemu zarządzania 
kryzysowego.

Coraz częściej zespoły ratowników GOPR-u i WOPR-u są dysponowane 
jako pierwsze, najbliższe miejscu zdarzenia, w celu udzielenia pomocy medycznej 
ofiarom wypadków komunikacyjnych czy nagłych zachorowań nieprzebywającym 
bezpośrednio w górach czy nad akwenem wodnym. Temat takiego wykorzystania 
jednostek, które zasadniczo nie zostały powołane do reagowania w „typowych” 
zdarzeniach, jak np. wcześniej wymienione wypadki komunikacyjne, ataki epilepsji 
czy zawały serca, w niektórych kręgach budzi zastrzeżenia. Niemniej jednak, 
biorąc pod uwagę doświadczenia wielu krajów, można jasno powiedzieć, że taki 
system, nazywany systemem randez-vous, sprawdza się najlepiej. Polega on na 
zadysponowaniu jednocześnie dwóch jednostek: najbliższej miejscu zdarzenia, 
często o mniejszych kompetencjach medycznych (opisywanej jako zespół BLS),  
oraz zespołu profesjonalnego (ALS). Biorąc pod uwagę zakres kwalifikowanej 
pierwszej pomocy, można powiedzieć, że pomoc taka jest wystarczająca do 
utrzymania podstawowych funkcji życiowych poszkodowanego do czasu przyjazdu 
sił Państwowego Ratownictwa Medycznego. Rozpatrując takie wykorzystanie obu 
organizacji, z pewnością warto również wspomnieć, że sprzęt medyczny, jakim 
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dysponują ratownicy ochotnicy, zdecydowanie ewoluował. W wielu rejonach kraju 
GOPR i WOPR dysponują automatycznymi defibrylatorami zewnętrznymi (AED), 
przyrządami do zabezpieczenia dróg oddechowych (takimi jak rurki i maski krtaniowe) 
oraz profesjonalnym, nowoczesnym sprzętem do opanowywania masywnych 
krwotoków.

Artykuł ten ma na ma celu uwrażliwienie społeczeństwa, w szczególności 
służb medycznych na to jak duże zmiany zaszły na przestrzeni lat w strukturach 
Wodnego i Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Z wąskiego zakresu 
kompetencji wachlarz udzielanych świadczeń obu organizacji zdecydowanie się 
powiększył, dając tym samym większe szanse na przeżycie lub zmniejszenie powikłań 
u poszkodowanych osób. 

mgr Przemysław Barczentewicz, mgr katarzyna 
Barczentewicz
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dośWiadczenia WłaSne na temat UczeStnictWa 
W Projekcie SyStemoWym „ProfeSjonalne 
PielęgniarStWo W SyStemie ratoWnictWa 

medycznego W PolSce – WSParcie kSztałcenia 
PodyPlomoWego”, WSPółfinanSoWanym Przez 

Unię eUroPejSką W ramach eUroPejSkiego 
fUndUSzU SPołecznego

mgr piel. dorota trybusińska 
pielęgniarka specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego, kierownik przychodni NZOZ 

„Otwarte serce” – pielęgniarska opieka długoterminowa w Radomiu
mgr piel. mikołaj frandzelski

starszy pielęgniarz, Klinika Neurochirurgii, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ 
w Bydgoszczy

System ratownictwa medycznego w naszym kraju został stworzony w celu 
niesienia pomocy chorym w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, niezależnie od 
wieku, płci czy wyznania. Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego to stan polegający na 
nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania 
zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji 
organizmu, uszkodzenie ciała lub utrata życia. Stan taki wymaga zdecydowanych 
działań oraz wdrożenia odpowiedniego leczenia. Działania w stanie zagrożenia życia 
podejmują odpowiednio przygotowani lekarze systemu, pielęgniarki/pielęgniarze 
systemu oraz ratownicy medyczni. Działania te koncentrują się głównie na udzielaniu 
świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespołach wyjazdowych „P”, „S”, 
Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym oraz współpracy z innymi szpitalami o charakterze 
specjalistycznym, a także centrami urazowymi. Z systemem PRM współpracują także 
inne służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom, które znalazły się 
w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Do takich służb należą: Straż Pożarna, 
Policja, GOPR, TOPR, WOPR oraz organizacje wykonujące swoje działania w ramach 
działań statutowych. Rejestr takich organizacji prowadzi wojewoda. Na szczeblu 
centralnym za działanie systemu PRM odpowiada minister zdrowia. Wojewodowie 
odpowiadają za koordynację, planowanie systemu ratownictwa na obszarze danego 
województwa oraz organizację nadzoru nad nim.

doświadczenia własne na temat uczestnictwa w projekcie systemowym 
„profesjonalne pielęgniarstwo w systemie...
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Pielęgniarki/pielęgniarze muszą być dobrze przygotowani do udzielania 
świadczeń medycznych oraz realizowania planu opieki nad chorymi w stanie nagłego 
zagrożenia zdrowotnego. Główne obszary działań koncentrują się na wykonywaniu 
zabiegów resuscytacyjnych, podtrzymywaniu funkcji życiowych oraz zmniejszaniu 
bólu i cierpienia. Do sprawowania profesjonalnej opieki pielęgniarskiej konieczne 
są umiejętności interpersonalne oraz instrumentalne. Nabycie i doskonalenie tych 
umiejętności jest możliwe dzięki podjęciu kształcenia podyplomowego – kursu 
specjalistycznego, kursu kwalifikacyjnego itd.

Projekt, w którym mieliśmy przyjemność uczestniczyć, to projekt „Profesjonalne 
pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia 
podyplomowego”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Jego uczestnikami byli pielęgniarki i pielęgniarze, którzy 
chcieli podnieść kwalifikacje i umiejętności z zakresu pielęgniarstwa ratunkowego.

O projekcie dowiedziałam się od koleżanki, która uczestniczyła w jego 
poprzedniej edycji i bardzo chwaliła profesjonalizm kadry prowadzącej zajęcia 
teoretyczne oraz opiekunów zajęć stażowych. Szczegółowe informacje dotyczące 
kursu otrzymałam ze strony Sekcji ds. Szkoleń i Promocji Zdrowia przy Mazowieckim 
Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu-– organizatora tego kształcenia. Inni słuchacze 
uzyskali informacje ze strony internetowej organizatora lub od swoich przełożonych 
i koleżanek.

zdjęcie 18. uczestnicy projektu

Projekt, o którym mowa, składał się z pakietu obejmującego kurs specjalistyczny 
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa oraz kurs kwalifikacyjny w dziedzinie 
pielęgniarstwa ratunkowego.

mgr piel. dorota trybusińska, mgr piel. mikołaj 
frandzelski
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Kurs specjalistyczny obejmował cześć teoretyczną (wykłady 
z zakresu podstawowych czynności resuscytacyjnych i zaawansowanych zabiegów 
resuscytacyjnych oraz część praktyczną, podczas której mogliśmy sprawdzić 
w praktyce zdobytą wiedzę. Dzięki żmudnym ćwiczeniom, wykonywanym pod okiem 
profesjonalistów część z nas zdobyła nowe umiejętności, a część podniosła na wyższy 
poziom już posiadane.

Podczas kursu kwalifikacyjnego zajęcia prowadzone były przez osoby mające 
ogromne doświadczenie zawodowe oraz dydaktyczne, nastawione przede wszystkim 
na przekazywanie wiedzy praktycznej. Żadne pytanie, nawet najdziwniejsze czy 
niezwykle trudne, nie pozostało bez odpowiedzi, dzięki czemu każdy z nas wyniósł 
z tych zajęć pogłębioną wiedzę teoretyczną i praktyczną. Na stażach nasze działanie 
były nastawione głównie na trening i poprawę już uzyskanych umiejętności oraz 
zastosowanie ich w praktyce, tj. w pracy z pacjentem.

Nie bez znaczenia było to, że pakiet ten był nieodpłatny, co pozwoliło kształcić 
się również mniej zamożnym koleżankom i kolegom. W przerwach między zajęciami 
organizator zapewnił nam ciepły i pyszny posiłek.

Uważam, że pielęgniarki i pielęgniarze po ukończeniu oferowanych w projekcie 
kursów są przygotowani do świadczenia profesjonalnej opieki nad pacjentem 
w stanie bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia. Dodatkowo każdy z nas ma 
poczucie wzrostu wiedzy, umiejętności, kompetencji do wykonywania samodzielnych 
świadczeń w systemie ratownictwa medycznego.

zdjęcie 19. Warsztaty z udzielania pierwszej pomocy dla dzieci




