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OPIEKA NAD CHORYM W STANIE ZAGROŻENIA ŻYCIA W OKRESIE REFORMOWANIA 
SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 

 
Pod koniec lat 90-tych ubiegłego wieku,  rozpoczęto w naszym kraju budowanie 

struktur nowoczesnego systemu ochrony zdrowia i  podnoszenie  jakości opieki wobec  osób 

w stanach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. Pomimo długiej, ponad stuletniej tradycji 

pogotowia ratunkowego, na skutek zaniedbań, m.in. w wyszkoleniu kadr medycznych  

i niedoinwestowania w nowoczesny sprzęt - poziom udzielania pomocy w stanach nagłych 

był wyraźnie niższy niż w krajach Europy Zachodniej, co w widoczny sposób ilustrowały 

dane statystyczne odnoszące się do śmiertelnych ofiar wypadków, zgonów z powodu chorób 

układu krążenia lub udarów mózgu. 

Konieczne zmiany w tym zakresie podjął rząd inwestując w program „Zintegrowane 

Ratownictwo Medyczne” a przyjęta przez parlament ustawa o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym w 2001 r. wytyczyła kierunki działania mające doprowadzić do jego wdrożenia. 

W myśl założeń ustawowych system udzielania pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia 

oparto na modelu tzw. „łańcucha przeżycia”, w którym każde ogniwo jest jednakowo silne  

i ważne .  

Oczekiwane korzyści miały doprowadzić do zmniejszenia umieralności z przyczyn nagłych, 

zmniejszenia odsetka zgonów „możliwych do uniknięcia” oraz  rozmiarów inwalidztwa  

i cierpienia. Założenia te spowodowały konieczność przygotowania kadr medycznych 

odpowiedzialnych za realizację tak ambitnych zadań, dlatego wyłoniono nową specjalność 

lekarską - medycynę ratunkową, specjalizację z pielęgniarstwa ratunkowego, a także 

powołano studia licencjackie dla ratowników medycznych.  

Nowe specjalności dały możliwość udziału w specjalistycznych działaniach medycznych 

ratujących życie ( np. w zespole wyjazdowym lub w oddziale ratunkowym) przygotowując 

absolwentów do podejmowania bardziej odpowiedzialnych funkcji. Rozmaitość sytuacji 

klinicznych występujących w stanach nagłych stawia duże wymagania w zakresie opieki nad 

pacjentem, wymaga znajomości szerokiego zakresu procedur, metod i zasad postępowania  

z chorym bez względu na wiek, płeć i statut społeczny. Szczególną rolę do spełnienia mają 

pielęgniarki ratunkowe, które muszą sprostać nowym wyzwaniom. W stanach zagrożenia 

życia nie ma miejsca na improwizację. Tutaj, wygrywają ci, którzy mają najlepiej opanowane 

podstawowe elementy działania. Oznacza to konieczność postępowania zgodnego  

z przyjętymi standardami na wszystkich etapach leczenia, a także ścisłe określenie  
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i przestrzeganie podziału ról pomiędzy członków zespołu podczas działań ratunkowych.  

Z doświadczeń wynika, że największym zagrożeniem dla osiągnięcia skutecznych wyników 

ratowniczych jest chaos, który najczęściej wynika z braku ustalonego zakresu czynności  

i obowiązków poszczególnych członków zespołu, jak również z ich niedostatecznej wiedzy  

i umiejętności. 
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SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO - KADRY SYSTEMU. 
 

Zgodnie z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym 

z dnia 08 września 2008r., system Państwowe Ratownictwo Medyczne, utworzono 

dla zapewnienia pomocy, każdej osobie w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i/lub życia, 

natomiast pozostały zakres świadczeń zdrowotnych, leży w kompetencjach podstawowej 

opieki zdrowotnej oraz nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej. 

Zaawansowanie technologiczne sprzętu medycznego, złożoność procedur i duża 

odpowiedzialność, towarzyszące każdym działaniom medycznym, stawiają wysokie 

wymagania, dotyczące kwalifikacji, kompetencji i przygotowania zawodowego zespołu  

medycznego.  

Współczesny model struktury medycyny ratunkowej w systemie ochrony zdrowia, 

oparty jest o następujące założenia: 

1. Rozwój medycyny ratunkowej, jako jednej z podstawowych dyscyplin medycznych. 

2. Permanentne przygotowywanie kadr specjalistycznych do pracy w jej strukturach: 

- lekarzy, specjalistów medycyny ratunkowej, 

- pielęgniarek ratunkowych, 

- licencjonowanych ratowników medycznych. 

       3.  Zorganizowanie struktur wykonawczych:  

            - systemu ratownictwa medycznego (EMS - Emergency Medical System), 

            - sieci docelowych stacji systemu: Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych. 

4.   Organizacyjne i czynnościowe powiązanie tych struktur (zintegrowanie operacyjne) 

  w myśl koncepcji łańcucha przeżycia - (Chain of Survival). 

 Niezwykle istotna z tego punktu widzenia, jest dbałość o możliwie optymalne 

przygotowanie do świadczenia pracy w strukturach systemu ratownictwa medycznego 

pielęgniarek systemu.  

Pożądaną więc, jest inicjatywa Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek 

i Położnych, wychodząca naprzeciw permanentnemu kształceniu, dzięki projektom, 

opracowywanym i wdrażanym przez pracowników Centrum, w tym, np. finansowanie 

udziału w kursach kwalifikacyjnych pielęgniarkom/ pielęgniarzom, zamierzającym wejść  

w struktury systemu ratownictwa medycznego lub już w nim pracującym, ale pracującym 

bez uprawnień.  
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UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE PIELĘGNIARKI RATUNKOWEJ W ODNIESIENIU 
DO MIĘDZYNARODOWEJ KLASYFIKACJI PRAKTYKI PIELĘGNIARSKIEJ. 

 
Cel pracy: celem pracy jest porównanie kwalifikacji zawodowych pielęgniarki 

ratunkowej po ukończeniu kursu specjalizacyjnego i dwuletniej specjalizacji, oraz ukazanie 

użytej terminologii z dziedziny pielęgniarstwa ratunkowego w Międzynarodowej Klasyfikacji 

Praktyki Pielęgniarskiej. 

Pielęgniarstwo, jest integralną częścią systemu opieki zdrowotnej. Ma własną 

strukturę organizacyjną oraz kadry, kształcone do realizacji wyodrębnionych celów i zadań. 

Pielęgniarka systemu w wyniku ukończenia kursu kwalifikacyjnego, bądź 

specjalizacji zawodowej w zakresie pielęgniarstwa ratunkowego, posiada szereg umiejętności 

zawodowych i uprawnień do wykonania specjalistycznych procedur, kategoryzowanych 

jako zadania zawodowe. 

Współcześnie krystalizuje się sposób postrzegania prawidłowej realizacji zadań 

zawodowych, racjonalnie możliwy jedynie wówczas, gdy zakres obowiązków, uprawnień 

i odpowiedzialności pozostanie we właściwie skorelowanych relacjach. 

Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej pozwala na używanie wspólnej 

terminologii w zakresie opisów diagnoz, działań i wyników, wykonywanych przez pielęgniarki  

w odniesieniu do potrzeb i stanu pacjenta, dla wybranego lub specjalistycznego obszaru 

praktyki.  

Wydaje się, iż należałoby doprecyzować powyższą Klasyfikację o szereg terminów 

z dziedziny pielęgniarstwa ratunkowego, w niewielkiej tylko części skategoryzowanych 

i ujętych w ICNP wersja 1.0. 

Literatura: 

1. Rozporządzenie 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 

2. Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie; Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki 

Pielęgniarskiej Wersja 1.0. Warszawa – Lublin 2009. 
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SYSTEM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELEGNIAREK/PIELĘGNIARZY  
W KONTEKŚCIE PIELEGNIARKI 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).  

Wprowadzona ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym definiuje pielęgniarkę systemu. Pielęgniarka sytemu to pielęgniarka/pielęgniarz 

posiadająca/y 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 
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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  

w latach 2000-2009 
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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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.  

Projekt został opracowany w Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek, trwa od 

01.10.2009 do 30.06.2015 i obejmuje swoim zasięgiem obszar całej Polski. 

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”. 

  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 

przystąpienia do kursu kwalifikacyjnego. Uczestnicy kursów muszą spełniać podstawowe 

wymogi formalne 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, wyłonione 

w drodze procedury zamówień publicznych.  

W pierwszym kwartale 2010 roku rozpoczęły się pierwsze edycje kursów – łącznie  

w 2010 roku dla realizacji kursu kwalifikacyjnego przeznaczono 875 miejsc.  
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W ramach promocji uruchomiono działania związane z ogólnopolską reklamą 

prasową i radiową. Ponadto powiadomiono o projekcie organizatorów kształcenia w kraju, 

Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Polskie 

Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego, okręgowe izby pielęgniarek i położnych, 

wojewódzkie stacje pogotowia ratunkowego, urzędy marszałkowskie, urzędy wojewódzkie, 

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. Efektem prac promocyjnych jest również 

zorganizowanie dzisiejszej konferencji.  

Mamy nadzieję, że rozpoczęty projekt osiągnie założony cel, dzięki czemu 3500 

pielęgniarek/pielęgniarzy z terenu całego kraju 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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PIELĘGNIARKI PRACUJĄCE W JEDNOSTKACH SYSTEMU 

PAŃSTWOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 
NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 

 
Wstęp 

 Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 roku 

określa jednostki systemu, którymi są szpitalne oddziały ratunkowe i zespoły ratownictwa 

medycznego, w tym lotnicze zespoły ratownictwa medycznego.  

 Zespoły ratownictwa medycznego dzielą się na zespoły specjalistyczne, w skład 

których wchodzą co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych 

czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu, pielęgniarka systemu lub ratownik 

medyczny oraz zespoły podstawowe, w skład których wchodzą co najmniej dwie osoby 

uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka 

systemu lub ratownik medyczny. Lotniczy zespół ratownictwa medycznego składa się, co 

najmniej z trzech osób, w tym, co najmniej z jednego pilota zawodowego, lekarza systemu 

oraz ratownika medycznego lub pielęgniarki systemu. 

 W zespołach ratownictwa medycznego może pracować pielęgniarka systemu, czyli 

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 oraz 

posiadająca co najmniej 3-letni staż pracy w oddziałach tych specjalności, oddziałach 

pomocy doraźnej, izbach przyjęć lub pogotowiu ratunkowym. 

 7 listopada 2007 roku Minister Zdrowia wydał rozporządzenie, w którym określił 

kompetencje pielęgniarki systemu w zakresie wykonywanych samodzielnie, bez zlecenia 

lekarskiego medycznych czynności ratunkowych oraz podawania leków doraźnie w nagłych 

przypadkach bez zlecenia lekarskiego. 

 
Cel pracy: 

 Ocena kwalifikacji pielęgniarek pracujących w jednostkach systemu – zespołach 

ratownictwa medycznego (ZRM), szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR) i klinicznym 

oddziale ratunkowym (KOR) województwa pomorskiego. 
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Materiał i metoda: 
 Analiza danych zebranych na podstawie własnego opracowania z jednostek systemu 

Państwowego Ratownictwa Medycznego województwa pomorskiego dotyczących kwalifikacji 

personelu pielęgniarskiego pracującego w tych jednostkach (SOR/KOR, ZRM). Stan 

przedstawiono na dzień 12. 07. 2010 rok.  

 
Wyniki: 

 Spośród 11 SOR i 1 KOR uzyskano dane z 7 SOR i 1 KOR województwa pomorskiego. 

Na 214 pielęgniarek pracujących w SOR/KOR 136 posiada kwalifikacje pielęgniarki 

systemu. Spośród 136 pielęgniarek systemu 15 uzyskało tytuł specjalisty a 7 jest  w trakcie 

specjalizacji z pielęgniarstwa ratunkowego, 36 ukończyło kurs kwalifikacyjny 

z pielęgniarstwa ratunkowego oraz 8 jest w trakcie kursu w tej dziedzinie. Z pielęgniarstwa 

anestezjologicznego i intensywnej opieki 12 uzyskało tytuł specjalisty, 3 są w trakcie 

specjalizacji oraz 61 ukończyły kurs kwalifikacyjny w tej dziedzinie. Z pielęgniarstwa 

chirurgicznego 1 pielęgniarka uzyskała tytuł specjalisty i 1 jest w trakcie specjalizacji. 

 Spośród 20 dysponentów jednostek systemu (ZRM) dane uzyskano z 16 jednostek. 

Na 159 pielęgniarek pracujących w ZRM 149 pielęgniarek posiada kwalifikacje pielęgniarki 

systemu, poza tym pracuje 2 pielęgniarzy – ratowników medycznych. Spośród 149 

pielęgniarek systemu w dziedzinie z pielęgniarstwa ratunkowego tytuł specjalisty uzyskały 

22 pielęgniarki, 10 jest w trakcie specjalizacji, 15 ukończyło kurs kwalifikacyjny w tej 

dziedzinie oraz 6 jest w tracie kursu kwalifikacyjnego z pielęgniarstwa ratunkowego, 23 

uzyskały tytuł specjalisty z pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz 78 

ukończyło kurs kwalifikacyjny w tej dziedzinie.  

Wnioski: 

1. 63,6% pielęgniarek pracujących w SOR/KOR oraz 93,7% pielęgniarek pracujących  

w ZRM posiada kwalifikacje pielęgniarki systemu  

2. 23,8% pielęgniarek pracujących w SOR/KOR i 23,3% pielęgniarek pracujących  

w ZRM posiada kwalifikacje z pielęgniarstwa ratunkowego  

3. 7,0% pielęgniarek SOR/KOR i 13,8% pielęgniarek ZRM uzyskała tytuł specjalisty  

w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego  

4. 16,8% pielęgniarek SOR/KOR i 9,4% pielęgniarek ZRM posiada ukończony kurs 

kwalifikacyjny z pielęgniarstwa ratunkowego  

5. 3,3% pielęgniarek SOR/KOR i 6,2% pielęgniarek ZRM jest w tracie specjalizacji  

z pielęgniarstwa ratunkowego   

6. 3,7% pielęgniarek SOR/KOR i 3,8% pielęgniarek ZRM jest w trakcie kursu 

kwalifikacyjnego z pielęgniarstwa ratunkowego 

7. 148 z 214 (69,2%) pielęgniarek pracujących w SOR/KOR i 108 z 161 (67,1%) 

pielęgniarek pracujących w ZRM może uzyskać kwalifikacje w dziedzinie 

z pielęgniarstwa ratunkowego poprzez ukończenie kursu kwalifikacyjnego w tej 

dziedzinie 
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Beata Wieczorek-Wójcik 
Naczelna Pielęgniarka  
Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie 
 
 
 

 
 

NORMY ZATRUDNIENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM 
 
Wstęp 

Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej w dobie gospodarki rynkowej zmierza do 

zatrudniania takiej liczebności kadr, która zagwarantuje optymalizację koszów, jakości 

opieki i bezpieczeństwa. Ustalenie optymalnego poziomu zatrudnienia napotyka jednak na 

trudności związane z brakiem opracowanych krajowych norm zatrudnienia dla 

pielęgniarek i położnych, w tym zatrudnionych w SOR. 

Zasady opracowania w szpitalu norm zatrudnienia pielęgniarek reguluje 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999r. w sprawie sposobu ustalania 

minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej 

(Dz.U.1999r.,nr 11, poz.1314) 

Z uwagi na fakt, iż Szpitalny Oddział Ratunkowy jest jednym z najbardziej dynamicznych 

środowisk szpitala, o wysokiej przepustowości pacjentów - obliczenie i bieżąca weryfikacja 

norm zatrudnienia pielęgniarek, zgodnie z powyższym Rozporządzeniem, jest nie tylko 

praco- i kosztochłonne, ale jednocześnie mało obiektywne.  

Planowanie norm zatrudnienia w SOR powinno uwzględniać perspektywę 

długoterminową oraz bieżące wzmocnienie obsady szpitalnego oddziału ratunkowego  

w sytuacji zwiększenia zapotrzebowania na opiekę.  

Niektóre kraje w regulacjach prawnych określiły liczbę obsady personalnej 

gwarantującej bezpieczeństwo pacjenta. Przegląd literatury dotyczącej normowania obsad 

pielęgniarskich w rejonie ratunkowym wskazuje na częste zastosowanie wskaźników 

pielęgniarka: pacjent. 

Przykładem są normy przyjęte w 1999r. w USA, które zakładają wskaźniki pielęgniarka: 

pacjent w rejonie ratunkowym od 6,6 do 8,6. 

W Australii, w szpitalach o najwyższej referencyjności ustalono wskaźnik 1 pielęgniarka na  

3 pacjentów , w mniejszych szpitalach liczba pielęgniarek rejestrowanych i asystentek 

pielęgniarskich jest uzależniona od ilości przyjętych pacjentów i wynosi odpowiednio: poniżej 

4 pacjentów na zmianę – 1 pielęgniarka +1 asystentka pielęgniarska, 4-12 pacjentów na 

zmianę - 2 pielęgniarki, 13-20 pacjentów na zmianę – 2 pielęgniarki + koordynująca, 

powyżej 20 pacjentów na zmianę – 3 pielęgniarki + koordynująca. Wskaźniki mogą być 

oparte na średniej liczbie przyjęć w okresie 12 m-cy, co oznacza, iż mogą się zmieniać na 

poszczególnych zmianach. 
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W Kanadzie dodatkowo określono wskaźniki dla poszczególnych obszarów rejonu 

ratunkowego i wynoszą one odpowiednio: obszar resuscytacyjno-zabiegowy (trauma) 

- 1 pielęgniarka na 2 pacjentów, obszar obserwacyjny – 1-2 pielęgniarki na 6 pacjentów, 

obszar ambulatoryjno-konsultacyjny – 1 pielęgniarka na 3-5 pacjentów. 

Należy podkreślić, iż wskaźników tych nie należy odnosić w sposób bezpośredni do 

warunków polskich szpitali, ze względu na fakt, iż znaczny procent pacjentów rejonu 

ratunkowego stanowią zachorowania, które powinny być zabezpieczane przez POZ oraz 

pacjenci pod wpływem alkoholu.  

W lipcu br.MZ w porozumieniu z OZZPiP podjęło próbę regulacji wskaźników pielęgniarka: 

pacjent. Jednakże zaproponowany wskaźnik 1pielęgniarka na 20 pacjentów wydaje się nie 

odpowiadać specyfice tak szczególnego rejonu opieki, jakim jest SOR. Monika Tomaszewska 

w swojej pracy wskazuje na akceptowalny w warunkach polskich szpitali wskaźnik  

1 pielęgniarka na 10 pacjentów. W obszarze krótkotrwałej intensywnej terapii SOR 

zastosowanie znajdują zaś zalecenia Konsultanta Krajowego w Dziedzinie pielęgniarstwa 

anestezjologicznego: 1 pielęgniarka na 2 pacjentów. 

Powszechnie wiadomo, iż poziom zależności pacjenta jest jednym z podstawowych 

wyznaczników jakości opieki, ponieważ nie zawsze liczba pacjentów odzwierciedla 

rzeczywiste obciążenie pracą. Analiza liczby realizowanych świadczeń w poszczególnych 

obszarach ratunkowych, w zależności od pory dnia, dni tygodnia, pory roku - pozwala na 

obliczenie wskaźników pielęgniarka: pacjent, ale nie daje możliwości opracowania profilu 

hospitalizowanych pacjentów. Przegląd bazy Medline wskazuje, iż tylko kilka metod 

kategoryzacji pacjentów wg stopnia ich zależności (Patient Classification System) spełnia 

kryteria do zastosowania w ustalaniu obsad kadrowych w SOR.  

Na szczególną uwagę zasługuje Jones DependencyTool - narzędzie opracowane i stosowane  

z powodzeniem w Wielkiej Brytanii. 

Rejon ratunkowy z uwagi na pracę w ramach ostrego dyżuru 7 dni w tygodniu, 24 

godziny na dobę, często działa w sytuacjach „kryzysowych”. Stan zdrowia pacjentów oraz ich 

liczba zmienia się dynamicznie. Istnieje, więc często potrzeba wsparcia kadrowego, gdy nagle 

wzrasta zapotrzebowanie na opiekę. Należy, zatem wdrożyć system umożliwiający elastyczną 

alokację kadr i zapewnienie bezpieczeństwa w zależności od zmieniających się potrzeb  

w ciągu doby.  

Normy zatrudnienia w rejonie ratunkowym powinny być weryfikowane w oparciu  

o wybrane wskaźniki, m.in.: satysfakcję pacjentów i personelu, wskaźnik skarg i zdarzeń 

niepożądanych, itp.. Jedną z metod jest ocena obciążenia pracą. W badaniu Brien, Berger 

(2008) intensywność opieki na dyżurze dziennym wynosiła 77,2%, na nocnej zmianie 82%. 

Wnioski 
Trudno jest obecnie planować pracę pielęgniarek ratunkowych ze względu na brak 

odpowiednich norm w tym obszarze. Sytuację pogarsza deficyt kadry pielęgniarskiej oraz 

fakt, iż często decyzje kadrowe są dyktowane cięciami finansowymi. Konieczne jest jak 

najszybsze opracowanie norm zatrudnienia w rejonie ratunkowym na poziomie krajowym. 
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Barbara Bielecka 
Małgorzata Dorawa                                                                                                                              
Pielęgniarki praktyki, specjalistki  
w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego 
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ROLA PIELĘGNIARKI KOORDYNUJĄCEJ SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO- 

DOŚWIADCZENIA WŁASNE” 
 

Współczesne pielęgniarstwo w Polsce i na świecie podlega ciągłym przeobrażeniom. 

Zmiany te zachodzą w wyniku przekształceń polityczno-gospodarczych i są rezultatem 

przemian podejmowanych przez środowisko pielęgniarskie. Pielęgniarstwo stało się profesją, 

charakteryzującą się szerokoprofilowym i wieloletnim kształceniem do zawodu, 

posiadającym własny kodeks etyki zawodowej. Opiera się na wypracowaniu własnych 

standardów, oraz podstaw teoretycznych wykonywania poszczególnych czynności i procedur 

zawodowych. Praca w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym stanowi szczególny rodzaj zadań 

dla pielęgniarek i różni się od pracy pielęgniarek z innych oddziałów. Wymaga konkretnej 

wiedzy, umiejętności postępowania z pacjentem w stanach zagrożenia życia. Pielęgniarki 

zatrudnione w SOR posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Systematycznie 

uzupełniają swoją wiedzę uwzględniając aktualny stan wiedzy medycznej poprzez 

uczestnictwo w:  

− szkoleniach wewnętrznych oddziału,  

− szkoleniach wewnątrzszpitalnych, 

− kursach kwalifikacyjnych, 

− specjalizacjach, 

− uzupełniających studiach licencjackich. 

Na szczególną uwagę zasługuje stanowisko pielęgniarki koordynującej, które stało się 

wizytówką i „miejscem dowodzenia” Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. 

Kto zostaje pielęgniarką Koordynującą? 
Pielęgniarką koordynującą zostaje pielęgniarka odcinkowa zatrudniona w SOR  

i wykonująca swoje obowiązki zgodnie z przepisami o zawodzie pielęgniarki. [Ustawa  

o zawodzie pielęgniarki z dn.5 lipca 1996r.;Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych  

z dn.19 kwietnia 1991r.;rozporządzenie MZiOS z dn.7 listopad2007r.;Ustawa o ochronie 

zdrowia psychicznego z 20 października 1994r.;Ustawa o PRM z dn.8 września 

2006r.;Kodeks Pracy; Kodeks Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej; Ustalonymi 

standardami praktyki zawodowej i regulaminem zakładowym]. Jest to pielęgniarka  

z kilkuletnim stażem w SOR, często posiadająca tytuł specjalisty, lub ukończony kurs 

kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej terapii. 
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Służbowo podlega pielęgniarce oddziałowej, zastępowana jest przez pielęgniarkę odcinkową, 

bądź starszą pielęgniarkę.                                                             

Jest to funkcja wysoce odpowiedzialna.                                                                                              
Pielęgniarka koordynująca planuje i organizuje pracę poszczególnym zespołom 

dyżurującym w SOR. Jest w stanie zapewnić każdemu zgłaszającemu się do SOR pacjentowi 

precyzyjnej informacji o przyjęciu lub odmowie przyjęcia. Przekazuje pacjenta pod opiekę 

pielęgniarkom odcinkowym wg obowiązujących standardów i procedur. W sytuacjach 

nagłych jest odpowiedzialna za koordynowanie i organizowanie pracy przy pomocy 

pielęgniarek z innych oddziałów.                                                                                                                   

Do licznych zadań jakie wykonuje pielęgniarka koordynująca należą: zebranie wywiadu, 

wstępna ogólna ocena pacjenta(TRIAGE), kwalifikacja do odpowiedniego obszaru, 

poinformowanie o czasie oczekiwania, niezwłoczne zawiadomienie pielęgniarek odcinkowych 

i lekarza dyżurnego o przybyciu pacjenta. 

Pielęgniarka koordynująca informuje pacjentów i ich bliskich o obowiązujących zasadach 

przyjęć, oczekiwaniu na badania i wyniki badań, a także konsultacji, stwarza warunki do 

przestrzegania praw pacjenta i zasad etyki zawodowej pielęgniarki. Poprzez aktywne 

słuchanie stara się nawiązać dobre relacje z pacjentem i jego bliskimi. Współpracuje ze 

Strażą Miejską, Policją, CPR, koordynatorem, pielęgniarką społeczną szpitala. O ważnych 

wydarzeniach natychmiast powiadamia Dyrekcję szpitala. Reaguje w sprawach pilnych 

szpitala, w sytuacji wystąpienia awarii- powiadamia osoby odpowiedzialne za prawidłowe 

funkcjonowanie poszczególnych działów. Ważną umiejętnością jest zbieranie informacji  

z otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego, dzielenie się nimi, gdyż mają wpływ na 

funkcjonowanie SOR i Szpitala. Ustawicznie kształci się i doskonali kwalifikacje, przestrzega 

obowiązujących w szpitalu procedur i standardów w tym Normy ISO 9001-2001.                                          

Wnioski:                                                                                                                                                      
Od momentu utworzenia stanowiska pielęgniarki koordynującej znacznie poprawiła się 

jakość usług medycznych. Prawidłowo poprowadzony i poinformowany pacjent jest 

zadowolony. Występowanie sytuacji konfliktowych jest sporadyczne. Stałe podnoszenie 

kwalifikacji, kończenie kursów specjalistycznych, specjalizacji, uzupełnianie wykształcenia 

na studiach pomostowych powoduje, że wzrasta odpowiedzialność za decyzje i rezultaty 

pracy pielęgniarskiej. Bezpieczeństwo pracy własnej i bezpieczeństwo pacjentów jest 

zdecydowanie na wyższym poziomie. 
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kpt. mgr Andrzej Kołacki 
Koordynator Ratownictwa Medycznego 
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni 
 
 
 

 
 

ZABEZPIECZENIE ZDARZEŃ MASOWYCH 
 

Duże katastrofy związane z ekstremalnymi zjawiskami naturalnymi (trzęsienia ziemi, 

tsunami itp.) oraz zamachami terrorystycznymi sprawiły, że zwrócono uwagę na medyczny 

aspekt tych zdarzeń. Medycyna katastrof koncentruje się na sytuacjach, których nie można 

rozwiązać w sposób rutynowy, dostępnymi środkami. Służby ratownicze zmuszone są do 

podejmowania kompromisów medycznych i takiej organizacji działań ratowniczych, by 

można było uratować jak największą liczbę poszkodowanych. Często będzie to związane  

z koniecznością odstąpienia od ratowania osób, których szanse na przeżycie, w warunkach 

katastrofy, są znikome. Medycyna katastrof swoje korzenie ma w medycynie wojennej. 

Stosowane procedury medyczne są ograniczone do podstawowych rękoczynów i zabiegów. 

Podstawę funkcjonowania stanowi odpowiednia organizacja działań ratowniczych oraz 

zarządzanie dostępnymi zasobami.  

Wypadek masowy (ang. Mass Casualty Incident) jest nagłym zdarzeniem w wyniku, którego 

co najmniej jedna osoba wymaga natychmiastowych działań ratowniczych oraz występuje 

dysproporcja miedzy zapotrzebowaniem na medyczne działania ratownicze a możliwościami 

sił i środków dostępnych na miejscu w danej fazie działań ratowniczych. Z powyższego 

wynika, że nie ma znaczenia liczba poszkodowanych w danym zdarzeniu. W dużej 

aglomeracji miejskiej wypadek z udziałem 15 osób, może zostać opanowany w sposób 

rutynowy. Tymczasem dla małego powiatu, zdarzenie z udziałem 5 poszkodowanych może 

być zdarzeniem masowym ze względu na małą liczbę zespołów ratowniczych.  

Uznanie zdarzenia za masowe, wymusza na służbach ratowniczych wprowadzenie 

specjalnych procedur segregacji (triage) i organizacji działań. Triage to ustalenie priorytetów 

leczniczo transportowych, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Na świecie występuje wiele 

systemów segregacji. Jednym z najbardziej rozpowszechnionych w  jest START - Simple 

Triage and Rapid Treatment (tłum. prosta segregacja i szybkie leczenie). System ten został 

opracowany w latach 80 ubiegłego wieku w Kaliforni (USA). Obecnie w formie niezmienionej 

lub zmodyfikowanej jest z powodzeniem stosowany w wielu krajach na Świecie. 

Podstawa oceny stanu poszkodowanych są: 

− Zdolność do samodzielnego chodzenia 

− Drożność dróg oddechowych 

− Wydolność oddechowa 

− Wydolność krążenia 
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− Stan świadomości 

W systemie START poszkodowani w zależności od swojego stanu są kwalifikowani do 4 grup 

w zależności od priorytetów leczniczo-transportowych. 

− Grupa czerwona (priorytet 1) – Pomoc natychmiastowa /nie mogą czekać/ 

− Grupa żółta (priorytet 2) – Pomoc pilna /mogą czekać/ 

− Grupa zielona (priorytet 3)- Pomoc odroczona /muszą czekać/ 

− Grupa czarna- poszkodowani nie do uratowania w warunkach katastrofy 

 

 
Rysunek 1. Segregacja poszkodowanych wg systemu START 
 
Segregacja jest procesem ciągłym i dynamicznym, stwarza możliwości do zmiany priorytetu 

w trakcie działań ratowniczych oraz segregacji wtórnej (tzw. re-triage). W procesie segregacji 

wykorzystuje się specjalne karty segregacyjne lub kolorowe opaski. W wysokorozwiniętych 

systemach ratowniczych triage jest wspomagany przez najnowocześniejsze zdobycze 

techniki, w tym komputery wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie, czytniki kodów 

kreskowych oraz łączność bezprzewodową. 
Fazy akcji ratowniczej.  

Prowadzenie działań ratowniczych podczas zdarzenia masowego możemy podzielić na cztery 

fazy. Pierwsza, tzw. wstępna, będzie obejmowała pierwsze minuty lub godziny od 

wystąpienia zdarzenia. Poszkodowani będą w znacznym stopniu zdani na siebie lub 

świadków zdarzenia. Na tym etapie istotne jest określenie charakteru zdarzenia jako 

masowego i wdrożenie odpowiednich procedur. Po początkowym chaosie, zwykle 

towarzyszącym tego typu zdarzeniom, dochodzi do stopniowego opanowywania sytuacji. 

Zdarzenie masowe trwa do czasu gdy występuje dysproporcja pomiędzy potrzebami ze strony 

ofiar a możliwościami udzielania pomocy. Faza konsolidacji następuje po osiągnięciu 
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właściwego poziomu reagowania. Na tym etapie zakończona jest wstępna segregacja, 

rozpoczyna się doraźne leczenie najciężej poszkodowanych oraz w miarę przybywania 

kolejnych sił i środków, rozpoczyna się transport. Największą rolę na tym etapie odgrywa 

organizacja działań, zarządzanie siłami i środkami ratowniczymi. Trzecia faza obejmuje 

likwidację skutków zdarzenia, w tym leczenie poszkodowanych w oddziałach ratunkowych  

i szpitalach. Ostatnia faza stanowi proces wieloletni i obejmuje m.in. likwidację odległych 

skutków zdrowotnych, psychologicznych, społecznych i ekonomicznych. W tej fazie należy 

również dokonać dokładnej analizy prowadzonych działań i wyciągnąć wnioski dotyczące 

organizacji działań w przyszłości.  

Planowanie. 

Podstawą do prowadzenia działań w warunkach zdarzenia masowego powinny być plany 

ratownicze. Główną częścią planu powinien być zbiór procedur postępowania, ze 

szczególnym uwzględnieniem ról, zasad kierowania i łączności, a nie specyfikacje, 

sprawozdania i statystyki. Warunkiem niezbędnym do sprawdzenia funkcjonowania planów 

ratowniczych są ćwiczenia dla wszystkich służb oparte o otwarte scenariusze. Tylko realne 

ćwiczenia, a nie pokazy, są w stanie wykryć błędy i pozwalają na modyfikowanie planów.  

Podsumowanie. 

Działania ratownicze podczas zdarzeń masowych i katastrof stanowią jedno z największych 

wyzwań dla systemów ratowniczych na całym świecie. Wymagają doskonałej organizacji, 

współpracy i koordynacji ze strony administracji publicznej i wszystkich podmiotów 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.  
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