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Prof. dr hab. n. med. Janusz Pach 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Ogólne zasady postępowania w ostrych zatruciach 
 
 

Choroby powstałe w skutek działania czynników chemicznych nazywamy zatruciami, 

a substancje które je wywołują –truciznami. Zatrucia należą zatem do chorób mających 

określona etiologię,  rozpoznanie opiera się przede wszystkim na stwierdzeniu czynnika 

chorobotwórczego -trucizny, toksyny oraz efektów ich działania ,to jest określonych objawów 

klinicznych charakteryzujących się zmianami fizycznymi i biochemicznymi. 

Pojęcia trucizny nie da  się  krótko i jednoznacznie zdefiniować. Ta sama substancja 

chemiczna zależnie od dawki, drogi wchłaniania do organizmu, wieku ,płci, stanu zdrowia 

i stanu fizjologicznego organizmu ,temperatury otoczenia ,i innych czynników zewnętrznych 

może powodować różne skutki. Może działać leczniczo lub szkodliwie ,prowadząc niekiedy do 

zagrożenia życia ( zatrucie) lub nie wykazuje żadnego uchwytnego  działania. Jak z tego 

wynika każda substancja chemiczna w pewnych okolicznościach a przede wszystkim 

odpowiednio dużej dawce ,może wywołać zatrucie. Już w XVI wieku Paracelsus stwierdził; 

„Sola dosis facit vevenum”. Tak więc ,za truciznę należy uważać każdą substancję,  która 

wprowadzona do organizmu jakąkolwiek drogą   w stosunkowo małej ilości   ,wskutek swoich 

właściwsi fizyko-chemicznych może wywołać zmiany struktury lub funkcji organizmu których 

wynikiem jest choroba lub śmierć. 

Do zatruć najczęściej dochodzi drogą doustna, przez drogi oddechowe ,oraz przez skórę 

rzadziej droga dożylna czy domięśniową. W zatruciach samobójczych i omyłkowych droga 

wchłaniania trucizny do ustroju to przewód pokarmowy; w przypadku zatruć  w miejscu 

pracy trucizna wchłania się przez drogi oddechowe lub skórę. W czasie katastrof czy 

wypadków chemicznych najczęstszą droga narażenia jest układ oddechowy dochodzi także do 

skażenia skóry i oczu. 

Każde ostre zatruciem ,jeśli nawet w czasie wstępnej  oceny zatruty pacjent nie wydaje się być 

cię być ciężko chory, powinno być traktowane jako potencjalny stan zagrożenia życia. 
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W wykładzie przedstawiono: 

-Definicje podstawowych pojęć w Toksykologii Klinicznej ( trucizna, toksyna, zatrucie). 

-Dane epidemiologiczne dotyczące częstości i rodzaju zatruć w Małopolsce. 

-Ogólne zasady rozpoznawania zatruć ksenobiotykamii. 

-Ogólne zasady postępowania leczniczego w ostrych zatruciach z uwzględnieniem pomocy 

przedlekarskie, lekarskie i specjalistycznej. 

-Zastosowanie odtrutek specyficznych i niespecyficznych. 

-Zasady rozpoznawani i leczenia ukąszeń przez błonkówki i żmije. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

 
 
Lek. med. Piotr Maciejasz  
 
specjalista Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej 
Szpitalny Oddział Ratunkowy 
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy 
Kraków 
 
 

 

 

 

 

 
Resuscytacja dziecka w świetle wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji 

2005. 
 

 
Resuscytacja dziecka jest zagadnieniem złożonym, wymagającym od podejmującej ją 

osoby podstawowej znajomości fizjologii wieku dziecięcego oraz zasad określonych 

w wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji. Wytyczne zmierzają z założenia do 

uproszczenia działań oraz takiego podejścia, aby osoba przeszkolona w działaniach 

dotyczących pacjentów dorosłych mogła bezpiecznie udzielać pomocy dziecku oraz na odwrót. 

Nie mniej jednak zrozumienie odrębności wieku dziecięcego usprawni i uczyni postępowanie 

resuscytacyjne bardziej skutecznym. 

„Dziecko nie jest małym dorosłym” 

Specyfika podejścia do dzieci w sytuacji zagrożenia życia uwzględnia różnice anatomiczne, 

fizjologiczne oraz wstępną przyczynę wystąpienia zagrożenia życia u pacjenta pediatrycznego. 

U dzieci, stosownie do wieku, różne są proporcje ciała, a z najistotniejszych, mających wpływ 

na sposób działania ratownika należy wymienić:  

• relatywnie dużą głowę 

• krótką szyję 

• szeroką, „wdechowo” ustawioną klatkę piersiową 

• brzuch wysklepiony z reguły powyżej poziomu klatki piersiowej 

Również najczęstsza przyczyna nagłego pogorszenia stanu zdrowia u dzieci jest odmienna niż 

u dorosłych, dotyczy bowiem problemów związanych z oddychaniem (ok. 85% przypadków) 

na każdym z etapów tego procesu. U dorosłych przyjmuje się pierwszorzędowe znaczenie 

przyczyny kardiologicznej. 

Konsekwencją  takiego rozumowania jest nakierowanie działań ratunkowych u dzieci na 

wyeliminowanie możliwej patologii oddechowej, bądź jej skuteczne leczenie. Wytyczne 



 5

przewidują działania resuscytacyjne podstawowe i zaawansowane. Te pierwsze skierowane są 

do ratowników niemedycznych, bądź medycznych w sytuacji pozaszpitalnej, kiedy nie ma do 

dyspozycji żadnego sprzętu. Działania zaawansowane są możliwe do przeprowadzenia przez 

wykwalifikowanych ratowników medycznych przy użyciu specjalistycznego sprzętu i leków. 

Szczegóły przedstawiono w  prezentacji. 

Wytyczne stanowią zbiór praktycznych i obowiązujących wskazówek dotyczących 

przeprowadzenia resuscytacji. Zostały również przedstawione w postaci algorytmów 

graficznych, ułatwiających ich zrozumienie i zastosowanie. Konfrontacja teorii z praktyką 

wykazuje, że zespołowi zaangażowanemu w prowadzenie działań resuscytacyjnych sprawia 

pewną trudność utrzymywanie właściwej sekwencji czasowej poszczególnych kroków. Dużym 

ułatwieniem jest współpraca osoby, która odnotowuje poszczególne działania i ich czas (np. 

w karcie zleceń) i przypomina o kolejnej dawce leków itp. Ułatwia to również sporządzenie ex 

post właściwej dokumentacji. W  niektórych szpitalach stosuje się równolegle metodę zapisu 

audio-video prowadzonych akcji. Taki zapis służy analizie przeprowadzonej akcji 

resuscytacyjnej i pozwala wyciągnąć wnioski na przyszłość. W szczególnie stresowych 

sytuacjach ułatwia członkom zespołu zmniejszenie niekorzystnych następstw (napięcia, 

poczucie winy). Z oczywistych względów taki materiał służy tylko do użytku wewnętrznego 

i nie powinien być wykorzystywany nawet jako pomoc dydaktyczna. 

Kwestią do niedawna dyskusyjną pozostawała obecność rodziców lub opiekunów dziecka 

w trakcie resuscytacji. Autorzy wytycznych zalecają zezwolenie na takie rozwiązanie, 

sugerując równocześnie obecność kompetentnej osoby, która jest w stanie wytłumaczyć sens 

prowadzonych zabiegów i w razie potrzeby zaopiekować się rodziną dziecka. Obecność przy 

resuscytacji pozwala na odmitologizowanie wykonywanych czynności, zmniejsza napięcie 

towarzyszące krytycznej sytuacji, a w razie niepowodzenia ułatwia pogodzenie się z utratą 

najbliższej osoby. W dłuższej perspektywie łagodzi ból wynikający z takiej utraty. Z obserwacji 

własnych pragnę dodać, że należy być przygotowanym na szeroki wachlarz zachowania 

rodziny lub opiekunów dziecka; od pełnego zrozumienia i akceptacji prowadzonych działań, 

poprzez wzajemne obwinianie się opiekunów o zaistniałą sytuację, aż do agresji wobec 

zespołu udzielającego pomocy. 

Jak wcześniej wspomniano zasadnicza przyczyna nagłego pogorszenia stanu zdrowia u dzieci 

najczęściej wynika z zaburzeń oddechowych. Nie mniej jednak w niewielkim odsetku 

występują zaburzenia kardiologiczne. Do zadań osób udzielających pomocy należy właściwe 

rozpoznanie i zastosowanie odpowiedniego postępowania. Jednym z trudniejszych elementów 

rozpoznania jest określenie głównej przyczyny pierwotnej, pamiętając, że zaburzenia sercowe 

często są wynikiem zaburzeń oddechowych, a nie zjawiskiem wyjściowym. Z wystąpieniem 

przyczyny pierwotnie kardiologicznej należy liczyć się u dzieci z rozpoznaną (lub 
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podejrzewaną) wadą rozwojową serca, pamiętając o zwiększonej wrażliwości tych pacjentów 

na niekorzystne zjawiska np. odwodnienie towarzyszące gorączce w przebiegu infekcji lub 

biegunce. Stosunkowo rzadkim zjawiskiem u dzieci są zaburzenia rytmu serca, które zostały 

szczegółowo omówione w prezentacji. Istotne jest rozpoznanie ich charakteru oraz podjęcie 

właściwej decyzji dotyczącej leczenia przyczyn wywołujących zaburzenia rytmu, bądź 

stosowania leków i zabiegów oddziałujących bezpośrednio na serce. 

Resuscytacji dziecka zawsze towarzyszą duże emocje. Potencjalni ratownicy muszą sobie z 

tego zdawać sprawę. Samo wystąpienie emocji nie jest niczym nadzwyczajnym, natomiast nie 

należy doprowadzać do sytuacji, w których własne reakcje emocjonalne ratowników lub 

indukowane przez świadków zdarzenia zakłócają stosowanie odpowiednich działań. Na takie 

zjawiska najczęściej bywamy narażeni udzielając poszkodowanemu pomocy przedszpitalnej z 

zastosowaniem podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (np. resuscytacja przytopionego 

dziecka na zatłoczonej plaży lub ofiary wypadku komunikacyjnego na ulicy przed przybyciem 

zespołu ratownictwa medycznego). W tych sytuacjach należy kierować się przekonaniem, że 

udzielamy pomocy i tylko właściwie przeprowadzone działanie stwarza szansę powodzenia. 

Również relacje świadków zdarzenia dotyczące jego przebiegu często istotnie się różnią i nie 

mogą być podstawą do rozpoczęcia lub nie naszych działań. Tylko chłodna ocena 

merytoryczna, zgodna z wytycznymi pozwoli dokonać wyboru właściwego postępowania.  

Kolejnej edycji wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji należy oczekiwać w bieżącym 

roku. 
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Prof. dr hab. n. med. Waldemar Hładki 
 
Klinika Medycyny Ratunkowej i Obrażeń Wielonarządowych 
CM UJ Kraków 
Centrum Urazowe w Systemie Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego   
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Centrum Urazowe w Zintegrowanym Systemie Ratownictwa Medycznego 
 

 
Obrażenia ciała stanowią nadal trzecią przyczynę zgonów po schorzeniach 

kardiologicznych i onkologicznych, ale pierwszą u ludzi do 45 roku życia, czyli w wieku 

produkcyjnym. Niepełnosprawność pourazowa dotyczy w naszym kraju ok. 25% chorych. 

Założenia projektu ustawy o ratownictwie medycznym dotyczą m.in. włączenia w system 

ratownictwa ośrodków wysoko specjalistycznych, a to: kardiologii interwencyjnej 

i udarowych, a w szczególności urazowych. Ten zamiar wynika z faktu, że są to trzy 

najczęstsze przyczyny nagłych zgonów, obejmując łącznie 80% z nich. Stworzenie lepszych 

warunków do leczenia chorych urazowych pozwoliłoby zapewne zbliżyć się, pod względem 

wyników leczenia, do standardów światowych. W 2006 roku powstał przy Ministrze Zdrowia 

doradczy komitet dla tworzenia centrów urazowych do leczenia ciężkich obrażeń ciała i ich 

powikłań- nowego ogniwa w systemie ratownictwa medycznego. W skład komitetu weszli 

specjaliści krajowi, prezesi towarzystw naukowych  dyscyplin medycznych związanych 

z szeroko rozumianą traumatologią, oraz kierownicy klinik urazowych. Opracowane założenia 

są oparte na aktualnych czynnikach  epidemiologicznych dotyczących ciężkich obrażeń ciała 

i wynikach ich leczenia w Polsce, Europie, i Ameryce Północnej. Istotne znaczenie ma  

obecnie generowanie dużych kosztów pośrednich leczenia obrażeń w związku z niskim 

poziomem udzielanych  świadczeń zdrowotnych. Przyjęto, iż ofiary wypadków w ciężkim 

stanie będą miały możliwość przyjęcia do szpitali uniwersyteckich w ciągu godziny i leczenia 

specjalistycznego w 12 największych miastach, a obszar ich działania obejmie ok. 24 mln 

populacji polskiej tj. Aglomerację Górnośląska, Warszawę, Kraków, Wrocław, Poznań, 

Bydgoszcz, Lublin, Trójmiasto, Szczecin, Łódź, najpewniej także Rzeszów i Białystok. 

Centrum Urazowe musi być wyposażony zgodnie z potrzebami w oddziały: chirurgii ogólnej z 

technikami małoinwazyjnymi i rozwiniętą endoskopią diagnostyczną i operacyjną, 
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intensywnej terapii, wraz z możliwością leczenia nerko zastępczego, oraz pełnego 

monitorowania hemodynamicznego, ciśnienia śródczaszkowego, neurochirurgii 

i neurotraumatologii, traumatologii narządu ruchu, chirurgii naczyniowej, również 

z technikami małoinwazyjnymi – w tym radiologii interwencyjnej. Powinien on również 

dysponować: diagnostyką obrazową w pełnym zakresie, w tym USG i USG – doppler, ECHO, 

KT, angio-KT i angiografia, dostępne 24 godziny, pełną diagnostyką laboratoryjną, w tym 

enzymatyczną, bakteriologiczną, immunologiczną i histo-patologiczną, bankiem krwi, 

zapewniającym całodobowo dostępność kompletu preparatów krwi, w tym „krew uniwersalną” 

w ciągu 5 minut od zapotrzebowania. Powinien mieć także możliwość konsultacji 

i współdziałania wielu dalszych specjalistów: chirurga szczękowego, ginekologa, 

kardiochirurga, laryngologa, okulisty, torakochirurga, urologa itd. Centrum urazowe musi 

posiadać lądowisko dla śmigłowców sanitarnych. Szpital  w którym będzie znajdowało się 

Centrum Urazowe musi mieć również ustalone zasady współpracy z: ośrodkami rehabilitacji, 

w tym także opiekuńczymi dla przewlekle chorych, ośrodkami wysoko specjalistycznymi dla 

pewnych szczególnych przypadków (np. trans i replantacyjne, konieczność skomplikowanych 

zabiegów odtwórczych, jak np. w przypadkach obrażeń ręki, kręgosłupa czy oparzeń), 

transportem sanitarnym, dostępnym na życzenie – własnym lub przynależnego do SOR 

pogotowia. 
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mgr Elżbieta Rusin-Pawełek  
 
Kierownik Projektu  
Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych 
Warszawa 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt systemowy „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa 
medycznego w Polsce-wsparcie kształcenia podyplomowego” 
 

 

W dniu 30.09.2009 r. Minister Zdrowia wydał Decyzję w sprawie dofinansowania 

projektu „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie 

kształcenia podyplomowego” wspófinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.3. Wzmocnienie potencjału 

zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. 

Nr decyzji: POKL.02.03.02-00-007/09-00. Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek 

i Położnych od dnia 1 października 2009r. rozpoczęło jego wdrażanie. Projekt trwa od 

01.10.2009 do 30.06.2015. 

 

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności z zakresu pielęgniarstwa 

ratunkowego przez 3500 pielęgniarek/pielęgniarzy.   

Projekt jest częścią wsparcia całego systemu ratownictwa medycznego w Polsce 

poprzez sfinansowanie kształcenia pielęgniarek/pielęgniarzy w ramach kursu 

kwalifikacyjnego „Pielęgniarstwo ratunkowe” oraz kursu specjalistycznego „Resuscytacja 

krążeniowo-oddechowa”. 

   

Projekt obejmuje swoim zasięgiem obszar całej Polski i przeszkolonych zostanie w okresie od 

2010 roku do końca 2014 roku 3500 pielęgniarek / pielęgniarzy. 

 

Z kształcenia mogą skorzystać osoby zarówno zatrudnione w Systemie Ratownictwa 

Medycznego, jak i osoby spoza Systemu. Dla części pielęgniarek/pielęgniarzy (1120 miejsc), 

którzy zadeklarują chęć udziału w kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa 

ratunkowego - istnieje również możliwość sfinansowania kształcenia w ramach kursu 

specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa - którego ukończenie jest warunkiem 
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przystąpienia do kursu kwalifikacyjnego. Projektem zostaną objęci pielęgniarki/pielęgniarze, 

spełniający podstawowe wymogi formalne do uczestniczenia w kursie kwalifikacyjnym 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003r. w sprawie 

kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1923) jak również te 

wynikające z projektu. 

Kursy będą prowadzone przez podmioty (Organizatorzy kształcenia) posiadające 

uprawnienia do realizacji kształcenia podyplomowego pielęgniarek/pielęgniarzy w ramach 

w/w kursów, wyłonione w drodze procedury zamówień publicznych.  

Projekt został opracowany w Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek 

i Położnych i będzie koordynowany przez Centrum. Projekt jest współfinansowany przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał 

Ludzki. 

W pierwszym kwartale 2010 roku rozpoczęły się pierwsze edycje kursów 

kwalifikacyjnych, w drugim kwartale rozpoczynają się kolejne edycje – łącznie w 2010 roku 

dla realizacji kursu kwalifikacyjnego przeznaczono 875 miejsc.  

W ramach promocji uruchomiono działania związane z ogólnopolską reklamą prasową 

i radiową. Ponadto dotychczas powiadomiono o projekcie drogą pisemną organizatorów 

kształcenia w kraju, Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych, Polskie Towarzystwo 

Pielęgniarskie, Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego, okręgowe izby pielęgniarek 

i położnych i inne. Drogą elektroniczną: wojewódzkie stacje pogotowia ratunkowego, urzędy 

marszałkowskie, urzędy wojewódzkie, okręgowe izby pielęgniarek i położnych, szpitalne 

oddziały ratunkowe, konsultantów krajowych.  

W styczniu odbyła się ogólnopolska konferencja dla Organizatorów kształcenia 

i decydentów Systemu, w kwietniu warsztaty dla Organizatorów kursów, którzy zostali 

wyłonieni w procedurze konkursowej oraz konferencja regionalna w Warszawie. Efektem prac 

promocyjnych jest również zorganizowanie dzisiejszej konferencji. Przed nami w 2010 roku 

zorganizowanie konferencji regionalnych w Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu. 

 

Mamy nadzieje, że rozpoczęty projekt osiągnie założony cel i dzięki temu 3500 

pielęgniarek/pielęgniarzy na terenie Polski podniesie kwalifikacje i zasilać będzie 

profesjonalne kadry systemu ratownictwa medycznego. 

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
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dr n. med. Małgorzata Popławska 
 

Dyrektor Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego    
Kraków  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Organizacja  i funkcjonowanie systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. 

 
 

Prezentacja przedstawia system ratownictwa medycznego w Polsce, który powstał po 

wejściu w życie Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dniem 1 stycznia  

2007 roku. 

 

System na terenie kraju jest nadzorowany przez Ministra Zdrowia. Zaś na terenie 

województwa planowanie, koordynowanie oraz nadzór nad działaniem systemu sprawuje 

Wojewoda. 

System funkcjonuje na podstawie Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Ratownictwa 

Medycznego, który tworzy Wojewoda na okres 3 lat, z możliwością corocznej aktualizacji, po 

zatwierdzeniu przez Ministra Zdrowia. 

 

System tworzą: 

1. Jednostki systemu 

• szpitalne oddziały ratunkowe; 

• zespoły ratownictwa medycznego; 

• lotnicze zespoły ratownictwa medycznego; 

2. jednostki współpracujące z systemem np. PSP, WOPR, GOPR itp. 

 

Z systemem  współpracują jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowanych w zakresie 

udzielania świadczeń zdrowotnych dla ratownictwa medycznego, które zostały ujęte w planie 

np. oddziały toksykologiczne, leczenia oparzeń itp. 
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Finansowanie jednostek systemu: 

1. zespoły ratownictwa medycznego są finansowane z budżetu państwa  z części, którymi 

dysponują Wojewodowie; 

2. lotnicze zespoły ratownictwa medycznego są finansowane z budżetu Ministra Zdrowia; 

3. szpitalne oddziały ratunkowe finansowane są ze środków NFZ. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 13

dr n. biol. Elżbieta Buczkowska 
 
Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
                     Warszawa 
 

 

 

 

 

 

Kompetencja zawodowa i profesjonalizm w pielęgniarstwie ratunkowym 
– rola samorządu zawodowego 

 
 
I. Standardy zawodowe – kwalifikacje zawodowe. 

 

Ustalanie standardów zawodowych i standardów kwalifikacji zawodowych pielęgniarek 

i położnych jest ustawowym zadaniem samorządu zawodowego.  

Modyfikowana struktura kształcenia podyplomowego winna zakładać między innymi 

spójność i drożność między wszystkimi poziomami, z systemem edukacyjnym w naszym 

kraju, charakteryzować się dostępnością, dopuszczającą funkcjonowanie uczelni (szkół) 

publicznych i niepublicznych, a także organizatorów (instytucji) kształcenia podyplomowego 

zróżnicowanych pod względem strukturalnym do prowadzenia szkoleń, zapewniających 

jakość tego szkolenia (po uzyskaniu pozytywnej opinii Centrum Kształcenia Podyplomowego 

Pielęgniarek i Położnych), poddających się nadzorowi przez organ rejestrujący. 

Standaryzacja kształcenia podyplomowego służy uporządkowaniu, ujednoliceniu 

i wprowadzeniu jednakowych norm w odniesieniu do procesu kształcenia ustawicznego 

w dziedzinach pielęgniarstwa. A zatem dotyczy wszystkich jego elementów. Są nimi: 

 funkcje działalności nauczycieli – słuchaczy (kursantów)  

 celów, treści, metod, zasad i środków dydaktycznych; tak rozumiana standaryzacja nie 

może być jedynie zalecana, ale jest koniecznością wynikającą z realizacji celu nadrzędnego 

 zwiększenie efektywności kształcenia, rozumianej jako stworzenie odpowiednich 

warunków dla indywidualnego i wszechstronnego przygotowania pielęgniarki do nowych 

zdań zawodowych, poszerzenia jej kompetencji zawodowych. Jest odpowiedzią na 

wyzwania szybko zmieniających się potrzeb w ratownictwie medycznym, medycynie 

ratunkowej, w pielęgniarstwie, zdrowiu publicznym.  

Skupiając propozycje na koncepcji kształcenia ustawicznego przez całe życie zawodowe, 

ustalając dziedziny pielęgniarstwa porządkujemy różne cykle kształcenia, przejścia między 

nimi, po ich waloryzację, by wyrównać i dać szansę każdemu. 
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II. Fachowiec z profesjonalnym przygotowaniem praktycznym 

 

1. Związek pomiędzy projektowaniem treści kształcenia i jego bliskością z obszarem pracy 

(zadania na stanowisku). 

2. Przezwyciężenie tendencji do zamykania się w sferze własnej tożsamości zawodowej na 

rzecz zrozumienia innych, poszanowania różnic kompetencyjnych i współpraca 

interdyscyplinarna.  

Przyjmując nowe zadania pielęgniarki, pielęgniarze muszą być pewni, że dysponują właściwą 

wiedzą, umiejętnościami, a także sprawnościami etycznymi. 

Przyjęcie określonych zadań nie może być motywowane jedynie oczekiwaniami innych, 

naciskami społecznymi, modą, ambicjami, bowiem profesjonalne działania wiążą się 

z zawodową odpowiedzialnością. Rozwiązanie tych spraw w aspekcie kompetencji staje się 

problemem szerszym niż tylko w odniesieniu do kwalifikacji, bowiem kompetencje zawierają 

w sobie także psychofizyczne możliwości, w tym również stan zdrowia.  

 

III. Pielęgniarstwo ratunkowe. 

 

Pielęgniarstwo ratunkowe – to dziedzina zawierająca obszar aktywności zawodowej 

w nadzwyczajnych zagrożeniach środowiskowo-cywilizacyjnych w stanach zagrożeniach życia 

jednostki, masowych zdarzeń i kataklizmów różnego typu.  

Tworząc programy kształcenia pielęgniarek należy brać pod uwagę przewidywania tego, co 

będzie potrzebne w przyszłości.  

Współczesny świat wymusza dalszy postęp w pielęgniarstwie, potrzebę weryfikacji programów 

kształcenia, standardów postępowania w zakresie kwalifikacji pierwszej pomocy, medycznych 

czynności ratunkowych, które są podejmowane przez pielęgniarkę systemu w miejscu 

zdarzenia, wypadku, zakresu zadań szpitalnego oddziału ratunkowego, w centrum 

powiadamiania ratunkowego. 

Pomimo coraz wyższego kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek zauważa się zwiększone 

zapotrzebowanie i podejmowania przez same zainteresowane różnych form podyplomowego 

kontynuowania sprawności zawodowych, obligatoryjnego obowiązku dokształcania 

zawodowego. Problemem są programy, dostosowane do nowej sytuacji edukacyjnej. 

IV. Aktualizacja wiedzy – doskonalenie zawodowe.  

 

Kontrola procesu doskonalenia zawodowego stoi na straży tego, aby świadczenia zdrowotne 

wykonywane przez pielęgniarkę nadążały za zmianami w zakresie szeroko pojętej wiedzy 

medycznej, pielęgniarskiej, psychologicznej, społecznej, prawnej, ale czy tylko? 
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Prawo wykonywania zawodu wyznacza takie same formalne kompetencje dla wszystkich 

osób, a przecież wiemy, że rzeczywiste kompetencje poszczególnych pielęgniarek bywają 

różne. Aby umożliwić bardziej elastyczne wykorzystanie rzeczywistych możliwości (nie 

czekając na zmianę przepisów prawa, gdyż procedury te trwają długo) stosowane są w 

praktyce różne sposoby osiągania tego celu. Delegacje uprawnień zawodowych dla 

pielęgniarek systemu zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie rodzaju i zakresu 

świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych 

przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego, są formalnym 

potwierdzeniem kompetencji.  

W § 2 ww. rozporządzenia jest zapisane upoważnienie do wykonywania medycznych 

czynności ratunkowych w tym podawania doraźnie leków w nagłych wypadkach.  

Delegacja tych uprawnień jest sprawnym instrumentem prawnym, pozwalającym na szybkie 

rozszerzanie kompetencji zawodowych i opiera się na znajomości konkretnej sytuacji, tzn. 

możliwości osoby przyjmującej uprawnienie (pielęgniarka systemu).  

Jednak mimo tych plusów może nieść ze sobą także pewne, a nawet realne zagrożenia. 

Chodzi o łatwość do ewentualnego nadużywania tego instrumentu do innych celów niż 

założony, zwłaszcza, gdy występują niedobory kadrowe i trudności ekonomiczne. W takich 

sytuacjach lepiej się trzymać kompetencji formalnych, gdyż rodzą większe bezpieczeństwo dla 

biorców świadczeń medycznych. Pytaniem retorycznym jest czy wszystkie zabiegi 

w wymienionym artykule są właściwie „wytrenowane”. Czy organizatorzy dysponują 

odpowiednim zapleczem symulacyjnych trenerów, pracowni metodycznych do wyuczenia się 

tych czynności?  

 

V. Poszerzenie uprawnień. 

 

Rozszerzeniu uprawnień służą z powodzeniem systemy kształcenia podyplomowego, 

a w szczególności specjalizacja zawodowa stwarzająca możliwości otrzymania tytułu 

specjalisty. Uporządkowanie uprawnień pomiędzy kursem kwalifikacyjnym a specjalizacją 

wymaga pogłębionej refleksji i dyskusji w środowisku zawodowym.  

Kompetencja zawodowa łączy się ściśle z samodzielnością i odpowiedzialnością. 

Samodzielność rozumiana jako określony stopień swobody działania, bowiem obszar 

uprawnień do swobodnego doboru technik i metod postępowania pielęgniarki w sytuacjach 

zagrożeń, stanu zdrowia człowieka ratowanego i zasad bezpieczeństwa. Standard wiedzy 

i umiejętności, czas trwania kursu, rodzaju kursu jest określony przepisami prawa: 

 Kurs specjalistyczny resuscytacji krążeniowo-oddechowej 

 Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego 
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 Szkolenia specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego. 

Specyfika zawodu pielęgniarskiego wynika z faktu niesienia pomocy innym ludziom. Pomoc 

ta bywa nieprzewidywalna, co do czasu, sposobu i zakresu działań podejmowanych wobec 

pacjenta w celu ratowania jego życia i zdrowia w różnych zagrożeniach środowiskowych 

i cywilizacyjnych.  

Współczesne pielęgniarstwo jest określone jako dziedzina humanistyczna, dyscyplina 

naukowa o charakterze praktycznym, jest zawodem, profesją, służbą społeczną, sztuką 

o wymiarze interdyscyplinarnym. Jesteśmy skazani na ustawiczne zmiany – problem otwarty 

jest jak go zmienimy dla dobra społecznego.  

 

Akty prawne: 

1. Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 19 kwietnia 1991 r.  

2. Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 5 lipca 1996 r.  

3. Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r. 

4. Rozmowy o profesjonalizacji w pielęgniarstwie, Wydawnictwo Publisher, Lublin 2009 – 

publikacja w 40-tą rocznicę akademickiego kształcenia pielęgniarek w Polsce, red. 

Nina Gozdek. 

5. Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa 

ratunkowego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, 

EFS, ISBN 2007 rok.  

6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu 

produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczone w związku z udzielanym 

świadczeniem zdrowotnym oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład 

zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie (Dz. U. Nr 236, poz. 2000). 

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 specjalizacji i kursy kwalifikacyjne, oraz ramowych programów specjalizacji dla 

pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, poz. 192 
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Kompetencje zawodowe pielęgniarek ratunkowych we współczesnym systemie 

opieki zdrowotnej – kierunek koniecznych zmian 
 

Światowa Organizacja Zdrowia  kompetencje pielęgniarskie określa jako:  wymagania 

dotyczące wiedzy, postaw i umiejętności intelektualnych i manualnych, które razem tworzą 

zdolność dawania specjalistycznej, profesjonalnej opieki (Story 2002, s. 6).  Natomiast 

Międzynarodowa Rada Pielęgniarek zdefiniowała kompetencje jako: poziom działań ukazujący 

efektywne zastosowanie wiedzy, umiejętności i poglądów (Story 2002, s.7). 

Kompetencje zawodowe pielęgniarek należy rozważać w dwóch aspektach:  

1.Społecznym odnoszącym się do:  

• wykonywania zadań na danym stanowisku pracy, 

• oczekiwanego  poziomu działań zmieniających się z nabytymi doświadczeniami  

 i odpowiedzialnością, 

• ustawicznego kształcenie się i wnoszenie zmian do praktyki, 

• niespecyficznych wymagań i oczekiwań przydatnych  na danym stanowisku pracy. 

2. Indywidualnym odnoszącym się do osobistych predyspozycji zapewniających osiąganie 

najlepszych wyników w pracy.  

Pomimo różnego definiowania i podejścia do pojęcia kompetencje zawodowe należy przyjąć, że 

jest to zakres uprawnień i pełnomocnictw nadany do podejmowania działania. Określa on, że 

człowiek kompetentny to taki, który posiada kwalifikacje do podejmowania działania, do 

wydawania sądów, opinii i decyzji w określonym obszarze działalności zawodowej.  

W działalności zawodowej zakres kompetencji powinien być związany z posiadanym 

poziomem wykształcenia i kwalifikacji zawodowych a także zajmowanym stanowiskiem [Story 

2002; Sawicka 2006].   
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Zakres uprawnień pielęgniarki systemu reguluje ustawa z dnia 8 września 2006 roku o 

Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 oraz z 2007 roku Nr 89 

poz.590) oraz  rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 roku  w sprawie 

rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i 

rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia 

lekarskiego (Dz.U. Nr 210, poz.1540). W odniesieniu do wymienionych  aktów prawnych  

uprawnienia pielęgniarki systemu są niespójne, nieprecyzyjne i nie odpowiadające 

rzeczywistym kwalifikacjom zawodowym. Przykładem jest brak uprawnień pielęgniarek do  

stawiania diagnozy, a tym samym posługiwania się kategoriami międzynarodowymi 

klasyfikacji ICD-10, do czego uprawniony jest ratownik medyczny.  

Zgodnie z art.63 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym  do dnia 31 grudnia 2010 

roku dysponenci zespołów ratownictwa medycznego muszą dostosować skład zespołów do 

wymogów ustawy, co oznacza konieczność ukończenia przez pielęgniarki kształcenia 

podyplomowego celem uzyskania kwalifikacji pielęgniarki systemu.  Aktualnie w Polsce jest 

kilka tysięcy pielęgniarek przygotowanych do pracy w systemie ratownictwa medycznego, 

ponieważ ukończyły specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, 

anestezjologicznego i intensywnej opieki medycznej, chirurgicznego, kardiologicznego lub 

pediatrycznego lub ukończyły kurs kwalifikacyjny w wymienionych dziedzinach i posiadają co 

najmniej 3-letni  staż pracy w tych specjalnościach, oddziałach pomocy doraźnej, izbach 

przyjęć, pogotowiu ratunkowym.  Dotychczas tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa 

ratunkowego uzyskało około 1000 pielęgniarek, natomiast kursy kwalifikacyjne z tej 

dziedziny do końca 2008 roku ukończyło 1934 osoby. Wobec nałożenia na pielęgniarki 

obowiązku uzupełniania kwalifikacji warto zastanowić się jakie jest zapotrzebowanie systemu 

ratownictwa medycznego  na pielęgniarki z kwalifikacjami. Obecnie nikt nie jest wstanie 

określić potrzeb w tym zakresie. Złożoność problemu obsady kadrowej wynika również z faktu 

tworzenia się i braku stabilizacji sytemu ratownictwa medycznego. Aktualnie ustawa o 

państwowym ratownictwie medycznym określa, że uczestnikiem sytemu jest: lekarz 

specjalista, ratownik medyczny i pielęgniarka systemu. Natomiast nie określa miejsca 

pielęgniarki w szpitalnych oddziałach ratunkowych po 2012 roku, gdy zacznie obowiązywać 

nowy system ratownictwa medycznego.    

Wobec  sytuacji jakiej znalazło się pielęgniarki polskie, w tym pielęgniarki zatrudnione w 

systemie ratownictwa medycznego konieczne jest podjęcie intensywnych działań próbujących 

uporządkować aktualnie istniejący stan. Istotną rolę w podejmowaniu działań powinno 

odegrać Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Ratunkowych przy wsparciu samorządu 

zawodowego, konsultantów w dziedzinie pielęgniarstwa i medycyny ratunkowej.    
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System Kształcenia Podyplomowego pielęgniarek/pielęgniarzy w kontekście 

pielęgniarki systemu  

 

 

Warunkiem efektywnej realizacji zachodzących przemian w systemie ochrony zdrowia, 

w tym również ratownictwa medycznego jest odpowiedni poziom kwalifikacji osób, które w 

tym systemie zajmują szczególne miejsce, czyli pielęgniarek, pielęgniarzy. Aktualne 

oczekiwania zarówno odbiorców usług, czyli pacjentów jak również pracodawców stają się dla 

pielęgniarek, pielęgniarzy nie koniecznością, lecz wymogiem. W celu zapewnienia tej grupie 

zawodowej możliwości edukacyjnych obowiązujący system kształcenia podyplomowego 

stwarza możliwości kształcenia zarówno na poziomie szkoleń specjalizacyjnych jak również 

kursów kwalifikacyjnych.  

Dziedzina, jaką jest pielęgniarstwo ratunkowe w kształceniu podyplomowym 

obowiązuje od chwili wydania przez Ministra Zdrowia rozporządzenia z dniu 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 (Dz. U. Nr 197, poz. 1922 z późn. zm.).  

W związku z powyższym pierwszych absolwentów kursów kwalifikacyjnych 

odnotowano już w 2004, natomiast specjalistów w 2006 roku, co jest jak najbardziej 

uzasadnione, ponieważ cykl szkolenia specjalizacyjnego trwa dwa lata. Łącznie na podstawie 

corocznie prowadzonych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek  

i Położnych analiz wynika, że w latach 2004-2009 kurs kwalifikacyjny  

w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego ukończyło 2.747 pielęgniarek/ pielęgniarzy. W tej 

dziedzinie tytuł specjalisty uzyskało 1.176 osób (dane uwzględniają również wyniki sesji 

wiosennej 2010 roku).  
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Wprowadzona ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym definiuje pielęgniarkę systemu. Pielęgniarka sytemu to pielęgniarka/pielęgniarz 

posiadająca/tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i 

intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii, a także pielęgniarkę/pielęgniarza 

posiadającą/y ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, 

anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii oraz posiadającą, co 

najmniej 3-letni staż pracy w oddziałach tych specjalności, oddziałach pomocy doraźnej, 

izbach przyjęć lub pogotowiu ratunkowym.  

Z danych będących w dyspozycji Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i 

Położnych wynika, że łącznie w wymienionych dziedzinach w latach 2000-2010 (tylko sesja 

wiosenna) tytuł specjalisty uzyskało 4. 335 pielęgniarek/pielęgniarzy. W odniesieniu do 

absolwentów kursów kwalifikacyjnych w omawianych dziedzinach liczba ta wynosi 11.225 

osób. Szczegółowe dane dotyczące rodzajów jak również dziedzin z uwzględnieniem liczby 

osób, które uzyskały tytuł specjalisty jak również posiadają ukończone kursy kwalifikacyjne 

prezentuje poniższa tabela. 

 

Dziedzina kształcenia Liczba specjalistów  
w latach 2002-2010  

sesja wiosenna 

Liczba absolwentów  
kursów kwalifikacyjnych 

pielęgniarstwo 
ratunkowe 1.176 2.747 

pielęgniarstwo 
anestezjologiczne i 
intensywnej opieki 

1.156 8.351 

pielęgniarstwo 
kardiologiczne 266 - 

pielęgniarstwo 
chirurgiczne 1.186 99 

pielęgniarstwo 
pediatryczne 551 28 

Łącznie 4.335 11.225 
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Systemy Informatyczne w Ratownictwie Medycznym - fakty, możliwości, 

perspektywy 
 

1. Systemy klasy SWD narzędziem wspierającym cały proces obsługi zdarzenia 

medycznego, od momentu przyjęcia zgłoszenia, poprzez dyspozycję Zespołu 

Ratownictwa Medycznego, podejmowane czynności ratunkowe, aż po tworzenie 

dokumentacji medycznej i sprawozdawczość. 

2. Automatyczna lokalizacja abonenta dzwoniącego na numer alarmowy i wizualizacja  

miejsca zgłoszenia na podkładzie mapowym, jako narzędzie wspierające proces 

przyjmowania każdego zgłoszenia alarmowego. 

3. Narzędzia GIS. Możliwości wynikające ze stosowania jednolitych podkładów mapowych 

w służbach ratowniczych w skali kraju.  

4. Prezentacja aktualnej pozycji i statusu ambulansów jako narzędzie wspierające proces 

efektywnego i szybkiego dysponowania Zespołami Ratownictwa Medycznego. 

Możliwości współpracy różnych dysponentów poprzez stworzenie systemu wymiany 

informacji w zintegrowanym systemie. 

5. Tablety medyczne w Zespole Ratownictwa Medycznego. Oprogramowanie wspierające 

proces tworzenia dokumentacji medycznej. Oprogramowanie dojazd do miejsca 

zdarzenia. Bazy wiedzy. Przekazywanie informacji o stanie pacjenta do szpitala. 

Oprogramowanie do zarządzania zdarzeniem masowym.  

6. Systemy klasy SWD jako narzędzie monitoringu i dokumentacji wszystkich działań 

podjętych przez Zespoły Ratownictwa Medycznego i Dyspozytorów.  

7. Stworzenie zintegrowanego systemu środkiem do osiągnięcia większego bezpieczeństwa 

poprzez wzajemną współpracę, możliwość przejmowania obowiązków w razie 

zaistnienia takiej potrzeby, przejmowanie zgłoszeń nadmiarowych i spójną obsługę 

zdarzeń masowych.  

8. Budowa zintegrowanego sytemu wspomagania dowodzenia dla wszystkich Zespołów 

Ratownictwa Medycznego i Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 

w Małopolsce.  


