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mgr Wojciech Zawacki 
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FUNKCJONOWANIE SYSTEMU PAŃSTWOWEGO RATOWNICTWA                

MEDYCZNEGO 
 

1. Medyczne czynności ratunkowe  

Nikt nie może zostać wykluczony, gdy chodzi o udzielenie pomocy w stanach nagłego 

zagrożenia zdrowotnego, niezależnie od tego czy posiada tytuł do świadczeń zdrowotnych  

z ubezpieczenia zdrowotnego, czy też nie. 

W celu realizacji zadań państwa polegających na zapewnieniu pomocy każdej osobie 

znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego został utworzony na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej system Państwowego Ratownictwa Medycznego, który stanowi jeden 

z elementów bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli. 

2. Podstawowe definicje  

Medyczne czynności ratunkowe – świadczenia opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, udzielane przez 

jednostkę systemu (ZRM) w warunkach pozaszpitalnych, w celu ratowania osoby w stanie 

nagłego zagrożenia zdrowotnego. 

Pierwsza pomoc – zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego 

zagrożenia zdrowotnego wykonywanych przez osobę znajdującą się w miejscu zdarzenia,  

w tym również z wykorzystaniem udostępnionych do powszechnego obrotu wyrobów 

medycznych oraz produktów leczniczych. 

Kwalifikowana pierwsza pomoc – czynności podejmowane wobec osoby w stanie nagłego 

zagrożenia zdrowotnego przez ratownika. 

Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego – stan polegający na nagłym lub przewidywanym  

w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim 

następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub 

utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych  

i leczenia. 

Do dnia 31 grudnia 2020 r. lekarzem systemu może być lekarz posiadający specjalizację lub 

tytuł specjalisty w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, 

chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, pediatrii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu. 

Pielęgniarka systemu – pielęgniarka posiadająca tytuł specjalisty lub specjalizującą się  

w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, 
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kardiologii, pediatrii, a także pielęgniarka posiadającą 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. 

Zawód ratownika medycznego może wykonywać osoba, która: ukończyła studia wyższe na 

kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne lub ukończyła publiczną szkołę policealną 

lub niepubliczną szkołę policealną o uprawnieniach szkoły publicznej  

i posiada dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego „ratownik medyczny”. 

Dyspozytorem medycznym może być osoba, która: 

a)posiada wykształcenie wymagane dla lekarza systemu, pielęgniarki systemu lub ratownika 

medycznego, 

b) przez okres co najmniej 5 lat była zatrudniona przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych  

w pogotowiu ratunkowym, szpitalnym oddziale ratunkowym, oddziale anestezjologii  

i intensywnej terapii lub w izbie przyjęć szpitala. 

Lekarzem koordynatorem ratownictwa medycznego może być lekarz systemu, który posiada 

co najmniej 5-letni staż pracy w szpitalnym oddziale ratunkowym lub w zespole ratownictwa 

medycznego. 

Lekarz koordynator ratownictwa medycznego działa w Wojewódzkim Centrum Zarządzania 

Kryzysowego. 

3. Zasady Finansowania Ratownictwa Medycznego 

Zadania zespołów ratownictwa medycznego, z wyłączeniem lotniczych zespołów ratownictwa 

medycznego, są finansowane z budżetu państwa z części, których dysponentami są 

poszczególni wojewodowie.  

Działalność lotniczych zespołów ratownictwa medycznego jest finansowana z budżetu 

państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia. 

Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez szpitalne oddziały ratunkowe oraz jednostki 

organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej 

niezbędnych dla ratownictwa medycznego są finansowane w ramach środków określonych  

w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia 
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Robert Mazurek 
Specjalista pielęgniarstwa ratunkowego 

Przełożony personelu medycznego 
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Koninie  
 

 
 

 
CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO 

 JAKO ELEMENT SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO – KIERUNKI ROZWOJU. 
 
 

               W połowie lat 90-tych XX wieku złe efekty leczenia osób, które znalazły się           

w stanie zagrożenia życia stały się podstawą do stworzenia Programu Zintegrowane 

Ratownictwo Medyczne. 

Jednym z założeń Programu było utworzenie w Polsce około 100 Centrów Powiadamiania 

Ratunkowego, jako zintegrowane stanowiska dowodzenia służb ratowniczych, mających na 

celu między innymi skrócenie czasu od momentu zgłoszenia o zdarzeniu do czasu przyjazdu 

do chorego. 

               Do zespołu służb ratowniczych pełniących dyżur w CPR należą dyspozytorzy 

medyczni. 

Kwalifikacje zawodowe personelu dyspozytorskiego ściśle określają: 

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

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2009 r.  

  w  sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego  

  i wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego. 

  Powyższe akty prawne wskazują również zadania dyspozytora medycznego, przede 

wszystkim: 

- przyjmowanie powiadomień o zdarzeniach, ich weryfikacja, 

- dysponowanie odpowiednich zespołów ratowniczych, 

- współpracę z jednostkami współpracującymi z Systemem. 

 Dysponowanie sił ratowniczych i zespołów ratownictwa medycznego możliwe jest 

dzięki użyciu zaawansowanych, nowoczesnych technik teleinformatycznych: 

- systemu powiadamiania DWA, 

- terminala statusów, 

- programów dyspozytorskich wykorzystujących cyfrowe mapy,  

- pozycjonowanie ambulansów przy pomocy systemu GPS. 

Wymusza to na dyspozytorze posiadania szerokiej wiedzy teoretycznej i praktycznej                       

z zakresu topografii terenu, umiejętności sprawnego posługiwania się sprzętem 

teleinformatycznym  oraz łatwą zdolnością w komunikowaniu się ze zgłaszającym  zdarzenie 
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(często zdenerwowanym sytuacją i nie potrafiącym określić miejsca zdarzenia  oraz ocenić 

rzeczywisty stan poszkodowanego). 

Rosnący ruch turystyczny podróżnych z zagranicy, trasy tranzytowe, powstawanie 

zakładów z kapitałem zagranicznym to przyczyny, dla których dyspozytorzy medyczni 

powinni posługiwać się językiem obcym. 

Potrzeba ta, to nie tylko usprawnienie pracy dyspozytora medycznego, zwiększenie 

bezpieczeństwa zgłaszającego potrzebę pomocy osoby obcojęzycznej, to wymóg formalny, 

wynikający wprost z obowiązujących przepisów prawa - Rozporządzenie Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie organizacji                       

i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego i wojewódzkich centrów 

powiadamiania ratunkowego. 

Ponadto kwestię doskonalenia zawodowego dyspozytora medycznego regulują: 

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

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie doskonalenia 

zawodowego dyspozytorów medycznych. 

Zapisy zawarte w podanych aktach prawnych nakładają na dyspozytora medycznego 

obowiązek doskonalenia zawodowego w różnych formach, przez cały okres zatrudnienia na 

stanowisku dyspozytora medycznego.  

 Wysokie standardy i wymagania stawiane dyspozytorom medycznym dziś, tworzą 

grunt, podstawę do realizacji nowych zadań w najbliższej przyszłości. 

Zgodnie z założeniami ,,Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo 

Medyczne dla województwa wielkopolskiego na lata 2011-2013”, w strukturze i organizacji  

systemu  powiadamiania ratunkowego zajdą daleko idące zmiany. 

Docelowo Wojewoda Wielkopolski planuje utworzenie na obszarze województwa 

wielkopolskiego 5 Centrów Powiadamiania Ratunkowego zlokalizowanych w byłych miastach 

wojewódzkich. 

Koncepcja ta zakłada obsługę przez jedno Centrum Powiadamiania Ratunkowego rejonów 

utworzonych z kilku powiatów. 

W zależności od liczby zespołów ratownictwa medycznego stacjonujących w danym rejonie 

(od kilkunastu do kilkudziesięciu), różna będzie ilość stanowisk dyspozytorskich w CPR 

(planuje się przyjęcia przelicznika 1 dyspozytor medyczny przypada na 6 zespołów 

ratownictwa medycznego). 

 Centra Powiadamiania Ratunkowego funkcjonują w Polsce od około 10 lat. 

W zależności od lokalnych uwarunkowań i finansowych możliwości nie są ustandaryzowane 

co do sprzętu informatycznego i oprogramowania oraz procedur postępowania. 

Podjęte działania dotyczące Centrów Powiadamiania Ratunkowego umożliwią wyposażenie  

w systemy teleinformatyczne, obsługiwane przez szeroko wyspecjalizowanych dyspozytorów 

medycznych, stworzą system powiadamiania ratunkowego, integrujący Krajowy System 

Ratowniczo-Gaśniczy i system Państwowe Ratownictwo Medyczne. 
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Małgorzata Olszewska 

Zastępca Dyrektora 

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych 

 
 
 

 
 

 
  PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE W SYSTEMIE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO 

PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 
  

         Określenia „pielęgniarka ratunkowa” i „pielęgniarstwo ratunkowe” po raz pierwszy 

zostały prawnie usankcjnowane w ustawie z dnia 25 lipca 2001 roku o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z dnia 9 października 2001r., Nr 113, poz. 1207).  

Art. 3 pkt 7) ww. ustawy stanowił, że pielęgniarka ratunkowa to pielęgniarka posiadająca 

tytuł specjalisty lub specjalizująca się w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego.   

Zapisy ustawy nie odnosiły się do kursu kwalifikacyjnego w tej dziedzinie pielęgniarstwa. 

Jednak rozwój tej dziedziny medycyny jak i inicjatywa pielęgniarek zatrudnionych  

w strukturach systemu ratownictwa skutkowały tym, że dyrektor Centrum Kształcenia 

Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, działając na mocy § 25 ust 4. rozporządzenia 

Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 września 1998r. w sprawie kształcenia 

podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 161, poz. 1110) podjął decyzję  

o możliwości kształcenia w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego także na poziomie kursu 

kwalifikacyjnego. 

Działając na mocy ww. delegacji Centrum podjęło prace programowe dotyczące opracowania 

ramowego programu specjalizacji i kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa 

ratunkowego.  

         Finalizacja prac programowych zbiegła się w zasadzie z wejściem 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 (Dz. U. Nr 197, poz. 1922 z późn. zm.), na mocy 

którego dziedzina pielęgniarstwa ratunkowego staje się, dla pielęgniarek, dziedziną 

kształcenia na poziomie specjalizacji i kursu kwalifikacyjnego. 

          Pierwszych absolwentów kursów kwalifikacyjnych w dziedzinie pielęgniarstwa 

ratunkowego odnotowano już w 2004 roku, natomiast pierwszych specjalistów w 2006 roku.    

Łącznie, na podstawie corocznie prowadzonych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego 

Pielęgniarek i Położnych analiz wynika, że w latach 2004-2009 kurs kwalifikacyjny  
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w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego ukończyło 2.747 pielęgniarek/pielęgniarzy, 

natomiast tytuł specjalisty uzyskało 1.416 osób  (dane na dzień 09.11.2010r.).  

          Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym   

(Dz. U. z dnia 20 października 2006r. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) nie mówi już  

o pielęgniarce ratunkowej natomiast 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 oraz posiadająca, 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 tytuł 

specjalisty uzyskało 4.968 pielęgniarek/pielęgniarzy (dane nie uwzględniają liczby 

pielęgniarek, które uzyskają tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego 

i intensywnej opieki na podstawie pomyślnie zdanego egzaminu państwowego - planowany 

termin egzaminu  22.11.2010r.).   

W odniesieniu do absolwentów kursów kwalifikacyjnych w omawianych dziedzinach 

liczba ta wynosi 11.225 osób.  

Dane dotyczące liczby osób legitymujących się tytułem specjalisty oraz liczby  

absolwentów kursu kwalifikacyjnego, w dziedzinach kształcenia mających zastosowanie  

w odniesieniu do pielęgniarki systemu,  prezentuje poniższa tabela. 

 

Dziedzina kształcenia 
Liczba specjalistów 
w latach 2002-2010 

  

Liczba absolwentów 
kursów kwalifikacyjnych  

w latach 2000-2009 
pielęgniarstwo ratunkowe 1.416 2.747 
pielęgniarstwo 
anestezjologiczne 
i intensywnej opieki 

1.156 (sesja wiosenna) 8.351 

pielęgniarstwo 
kardiologiczne 289 - 

pielęgniarstwo 
chirurgiczne 1.434 99 

pielęgniarstwo 
pediatryczne 673 28 

Łącznie 4.968 11.225 
 
 
 

 
 

 
 



 8

 
 

 
mgr Elżbieta Rusin-Pawełek  
mgr Aneta Brayer 

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.  

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. 
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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.  

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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mgr piel. Elżbieta Majchrzak 
Specjalistka pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki 

Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu 
 

 
 

 
 

 
 

 
KADRA PIELĘGNIARSKA W SYSTEMIE RATOWNICTWA MEDYCZNEGO- 

REALIZACJA ZAPISÓW USTAWOWYCH 
 

W końcu lat 80-tych w Polsce zaistniała potrzeba opracowania nowej strategii 

bezpieczeństwa narodowego, wynikające ze zmian geopolitycznych na arenie 

międzynarodowej. Wejście Polski do NATO i Unii Europejskiej, zaowocowały wzrostem 

oczekiwań społeczeństwa, co do ochrony zdrowia. Zauważony został duży dystans  

i zaległości w organizacji pomocy medycznej  w porównaniu z innymi rozwiniętymi krajami 

Europy Zachodniej i Świata. Z drugiej strony rozwój cywilizacji we współczesnym świecie 

stworzył szereg różnych zagrożeń, od znanych i przewidywalnych po zupełnie nowe. Te 

głębokie przemiany zaowocowały nowym spojrzeniem na prawa człowieka                       

odpowiedzialność Państwa za los i bezpieczeństwo obywateli w Polsce.                       

W latach 90-tych XX wieku zaczęła kształtować się nowa dyscyplina medyczna -

RATOWNICTWO MEDYCZNE. 

W 1994r. powołano Europejskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej, w której Polska bardzo 

aktywnie uczestniczyła. 

     W 1998 r. Rada Europejskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej wydała Europejski 

Manifest Medycyny Ratunkowej, w którym określone zostały działania zmierzające do 

zorganizowania systemu postępowania ratunkowego, w tym również przygotowania kadry do 

wykonywania medycznych czynności ratunkowych. W 1999 roku ustanowiono w Polsce   

specjalizacje z medycyny ratunkowej dla lekarzy.                                                       

W 2003 roku w rozporządzeniu Minister Zdrowia uwzględnił w wykazie dziedzin 

pielęgniarstwa, w których może być prowadzona specjalizacja dla pielęgniarek -   

pielęgniarstwo ratunkowe (Dz.U. Nr 197, poz. 192). Pierwsza specjalizacja przygotowała 

nieliczną grupę zawodową do podejmowania działań przede wszystkim w zakresie szkolenia 

kadr.            
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Współczesny świat wymusił postęp w pielęgniarstwie, wymusił potrzebę weryfikacji 

programów kształcenia i standardów postępowania w zakresie kwalifikacji wykonywania 

medycznych czynności ratunkowych, które są podejmowane w miejscu zdarzenia, wypadku, 

szpitalnym oddziale ratunkowym, w centrum powiadamiania ratunkowego.                                                  

Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z 8 września 2006 roku (Dz. U. Nr 191, 

poz.1410), definiuje pojęcie pielęgniarki systemu, wskazując wymagane kwalifikacje i staż 

pracy oraz określa termin uzyskania tych kwalifikacji. Pielęgniarki systemu swoją wiedzę  

i umiejętności mogą wykorzystać na różnych stanowiskach - jako dyspozytor medyczny  

w Centrum Powiadamiania Medycznego, w Zespołach Ratownictwa Medycznego,  

w Zespołach Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych. 

Ten akt prawny nadał pielęgniarkom nowe uprawnienia, rozszerzając zakres kompetencji  

i odpowiedzialności, podczas wykonywania czynności ratunkowych. Pielęgniarki systemu 

otrzymały tym samym prawny instrument pozwalający na samodzielne świadczenie usług  

w zakresie diagnozowania, leczenia i rehabilitacji.   

W ślad za tym 7 listopada 2007 roku ukazało się kolejne rozporządzenie Ministra Zdrowia  

w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, leczniczych i rehabilitacyjnych 

udzielanych przez pielęgniarkę albo położną wraz z wykazem leków, które może wykonać, 

podać samodzielnie bez zlecenia lekarskiego w stanach zagrożenia życia (Dz. U. Nr 210, poz. 

1540) . 

 Wytyczne 2005 Europejskiej Rady Resuscytacji wyposażyły pielęgniarki systemu  

w standardy postępowanie w wybranych stanach zagrożenia życia, ogłoszone  

w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 43 ustawy z dnia 8 września 2006 roku. 

Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z 8 września 2006 r. określa także skład 

osobowy zespołów ratownictwa medycznego, w których świadczeń udzielać będzie mogła 

tylko osoba spełniająca określone wymagania i będzie to lekarz, pielęgniarka/arz systemu 

lub ratownik medyczny. Okres przejściowy w tym zakresie wprowadzony art.63 ustawy 

kończy się 31 grudnia 2010. 

Analizując powyższy problem można przyjąć, że w niektórych obszarach systemu 

ratownictwa medycznego wyeliminowano pielęgniarki/arzy i wprowadzono kompetentnych 

,jednak niedoświadczonych ratowników medycznych. 

                                                                                                                                                                    

W Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych na terenie miasta Poznania zatrudnionych jest 65 

pielęgniarek i 75 ratowników medycznych. 27 pielęgniarek posiada kwalifikacje pielęgniarki 

systemu (11 specjalistek, 16 po kursach kwalifikacyjnych). 

Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w POZNANIU w Zespoły Ratownictwa Medycznego  

zatrudnia 59 pielęgniarek  i 147 ratowników medycznych. Wszystkie pielęgniarki posiadają  

wymagane kwalifikacje (36 specjalistek i 23 po kursach kwalifikacyjnych).                                                   

W pięciu SOR-ach w województwie wielkopolskim zatrudnionych jest 61 ratowników 

medycznych i 53 pielęgniarki. (6 specjalistek , 18 po kursie kwalifikacyjnym). W ZRM 

pracuje 28 pielęgniarek, wszystkie posiadają wymagane kwalifikacje. 
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Na terenie województwa wielkopolskiego od stycznia 2006 roku do chwili obecnej  

w kształceniu podyplomowym przeszkolono 626 pielęgniarek i pielęgniarzy systemu. 

Specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego ukończyło 65 osób, specjalizację 

w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki  medycznej ukończyło 

30 osób, a specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego 28 osób .  

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego ukończyło 198 osób  

a kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki 

medycznej ukończyło 305 osób. Nie wszystkie osoby trafiły do pracy w systemie ratownictwa 

medycznego. 

Współczesny System Ratownictwa Ratunkowego nakłada na pielęgniarki systemu zadania 

przekraczające nasze możliwości. Przywołane akty prawne nie są jeszcze doskonałe. 

Zauważa się w nich rozbieżność, brak jednoznacznie brzmiących sformułowań. Nierzadko 

pielęgniarki wykazują słabą znajomość uprawnień i obowiązków w tym zakresie, mają 

trudności w samodzielnym podejmowaniu decyzji i akceptacji swoich uprawnień.  

W świadomości cały czas tkwi rola pielęgniarki – „na zlecenie lekarza”.                                         

Profesjonalne kształcenie podyplomowe pielęgniarek systemu ma zapewnić dobre 

przygotowanie merytoryczne, ale również wyposażyć w umiejętności wykonywania 

specyficznych czynności ratunkowych w trudnych warunkach, często połączonych ze 

stresem. Pielęgniarka /arz muszą być wyposażone w wiedzę i umiejętności, aby realizować 

świadczenia medyczne na najwyższym poziomie, aby zaspakajać potrzeby i oczekiwania 

pacjentów, pracodawców i środowiska zawodowego. Współczesne szkolenie medyczne 

powinno opierać się o uznaną na świecie metodę symulacji, która odzwierciedla realne 

zdarzenia w celu nauki i analizy zachowania medyków podczas określonej sytuacji, spełnia 

ona zasady powtarzalności i obiektywności treningu. Symulacje uczą pracy w zespole, 

szybkiego kojarzenia faktów, objawów, reakcji. Kursant natychmiast postrzega swój błąd na 

fantomie, nie musi czekać na skutki , uczy się też krytycznego myślenia wobec siebie.  

Na dzień dzisiejszy jest jeszcze wiele do uporządkowania i udoskonalenia. Środowisko 

pielęgniarskie, które podjęło nowe wyzwanie społeczeństwa i Państwa - jest bardzo 

zaangażowane, ambitne, dąży do systematycznego podnoszenia kwalifikacji. Jest wspierane 

przez Samorząd Zawodowy, który w ramach zadań ustawowych dąży do doskonałych 

standardów zawodowych i kwalifikacji zawodowej w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego. 

Postulaty wpływające do Ministra Zdrowia od organizatorów i realizatorów świadczeń 

zdrowotnych w systemie Ratownictwa Medycznego wskazują, że istnieje konieczność 

dokonania pewnych zmian w Ustawie, szczególnie w obszarze uznania zadań dyspozytora 

medycznego jako udzielanie świadczeń zdrowotnych, przedłużenia okresu nabywania 

kwalifikacji członków zespołu ratownictwa medycznego, zmniejszenia wymagań dla lekarza 

koordynatora ratownictwa medycznego, wydłużenia okresu, na który mają być zawierane 

umowne zadania w rejonie operacyjnym. 
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PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE WIEKU DZIECIĘCEGO 

 
Intensywny rozwój cywilizacyjny oraz wynikające z niego zagrożenia dla życia  

i zdrowia, potęgują działania mające na celu zwiększenie liczby osób potrafiących udzielić 

pierwszej pomocy w nagłych stanach zagrożenia życia. W celu realizacji zadań państwa 

polegających na zapewnieniu pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego 

zagrożenia zdrowotnego tworzy się system Państwowe Ratownictwo Medyczne, zwany dalej 

"systemem". MZ przedstawiło projekt ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 

Ustawa określa zasady organizacji, funkcjonowania i finansowania systemu oraz zasady 

zapewnienia edukacji w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Ustawa szczegółowo określa 

kwalifikacje i kompetencje pielęgniarek systemu pracujących w Zespołach Ratownictwa 

Medycznego. Do najważniejszych form kształcenia pielęgniarek systemu należą, specjalizacje 

i kursy kwalifikacyjne, ale nie możemy zapomnieć o kursach dokształcających, których na 

naszym rynku jest coraz więcej (NLS, EPLS)  

Jedną z najtrudniejszych a zarazem najciekawsza dyscyplina medycyna ratunkowej 

jest medycyna ratunkowa wieku dziecięcego. 

Specyfika postępowania z dzieckiem czy też niemowlęciem jest radykalnie różna od 

postępowania z dorosłym, z którym tak naprawdę mamy do czynienia znacznie częściej. 

Różnice dotyczą miedzy innymi z anatomii i fizjologii, a także dawkowania leków i różnic  

w sprzęcie i procedur postępowania. Musimy pamiętać o nadrzędnej zasadzie, że dziecko to 

nie mały dorosły. 

W latach 60-tych W.F. Ahnfeld wprowadza koncepcję „łańcucha przeżycia” dla dorosłych, 

która w późniejszym czasie znalazła także odwzorowanie u dzieci.  

Schemat postępowania w „łańcuchu przeżycia” różni się diametralnie u dzieci jak i dorosłych 

i jest on spowodowany przyczynami, jakie prowadzą do nagłego zatrzymania krążenia (NZK) 

U dorosłych występują najczęściej pierwotne ZK (zatrzymanie krążenia). Maja one nagły  

i nieprzewidywalny charakter spowodowane zaburzeniami rytmy takimi jak VF lub VT bez 

tętna. Początkowo u tych pacjentów nie zauważa się hipoksji ani kwasicy tak niebezpiecznej 

u dzieci, a rokowanie jest trudne i zależy od wcześnie rozpoczętych czynności ALS. 
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U dzieci do zatrzymania krążenia dochodzi najczęściej w wyniku niedokrwienia i hipoksji. 

Rokowanie zależy od daleko idącej prewencji jak i natychmiast rozpoczętym czynnościom 

ratunkowym. 

Kluczowym i najważniejszym postępowaniem z małym dzieckiem jest PREWENCJA. 

Musimy zdać sobie sprawę, że tak naprawdę za ponad 87% wszystkich wypadków i urazów 

u dzieci odpowiedzialność ponoszą opiekunowie i rodzice. Małe dziecko nie potrafi 

przewidzieć skutków niektórych zabaw i też trudno je karcić za ciekawość do świata 

przejawiającym się np. w wkładaniu rąk w niebezpieczne urządzenia. 

Każde dziecko, które doznało urazu lub jest w stanie nagłego pogorszenia się zdrowia musi 

zostać profesjonalnie zbadane i przewiezione do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego gdzie 

będzie zaopatrzone lub poddane będzie dalszemu leczeniu. W celu prawidłowej diagnostyki 

został stworzony schemat badania małego pacjenta gdzie zwracamy szczególną uwagę na 

szereg parametrów takich jak: drożność dróg oddechowych, jakość oddechu, częstość pracy 

serca, ciśnienie tętnicze, perfuzja obwodowa, obciążenie wstępne, czy też ocena 

neurologiczna. W badani duże znaczenie ma postępowanie:  

OCEŃ – POPRAW – OCEŃ PONOWNIE 

Czy Twoje działanie przynosi skutek? 

 Uważam, iż jest olbrzymia potrzeba podnoszenia kwalifikacji i kompetencji 

dotyczących stanów nagłych w pediatrii oraz ciągłej aktualizacji wiedzy w celu zrozumienia 

prawidłowości i patologii w rozwoju i funkcjonowaniu „małego organizmu”. 
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Mariusz Stachowiak 
Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego 

SOR Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie 
 

 

 
 

PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE – DEFINICJE I RODZAJE WSTRZĄSÓW 
 

WSTRZĄS jest stanem, w którym nieprawidłowo funkcjonuje metabolizm komórkowy całego 

organizmu. Zazwyczaj jest spowodowany niewystarczającą podażą tlenu w stosunku do 

zapotrzebowania komórek, a rzadko niezdolnością komórek do użycia tlenu. Jeśli pacjent 

jest poddany intensywnemu leczeniu zaburzenie metaboliczne komórek może być 

odwracalne, jeśli wstrząs przedłuża się dochodzi do śmierci komórek, a w konsekwencji do 

uszkodzenia narządów lub śmierci pacjenta.  

Mimo, że wstrząs jest często związany z niedociśnieniem, może wystąpić bez niedociśnienia 

albo też wystąpić przy istnieniu niedociśnienia. Ponieważ w większości rodzajów wstrząsu 

występuje niedostateczna podaż tlenu do tkanek, to z praktycznego punktu widzenia  

w celach diagnostycznyvh i leczniczych należy zawsze rozważyć różne etiologie wstrząsu i ich 

wpływ na podaż tlenu.  

Wszystkie rodzaje wstrząsów ( kardiogenny, hipowolemiczny, septyczny, urazowy, 

neurogenny, anafilaktyczny) prowadzą do zespołu specyficznych mechanizmów i objawów,  

z których najistotniejszymi są : 

 hipoperfuzja narządów spowodowana względną lub bezwzględną hipowolemią (utrata 

krwi, płynów ustrojowych, soków trawiennych itd.),  

 upośledzona funkcja pompy sercowej (uszkodzenie mięśnia sercowego, niektóre 

postacie niemiarowości serca), 

 obstrukcja przepływu krwi przez serce (tamponada worka osierdziowego), naczynia 

krwionośne duże (zatory, tętniak rozwarstwiający aorty) lub małe (mikrozatory, 

zakrzepica naczyń), 

 powiększenie łożyska naczyniowego (spowodowane porażeniem warstwy sprężysto-

mięśniowej naczyń krwionośnych przez toksyny, leki, uwalnianiem histaminy i kinin 

o działanie wazodylatacyjnym lub neuropatią wegetatywną), 

 upośledzenie oddawania tlenu tkankom, 

 obecność toksyn egzogennych (leki, substancje toksyczne, bezpośrednio 

uszkadzające komórki wielu narządów) lub endogenych (cytokiny, chemokiny, 

aktywne rodniki tlenowe uszkadzające komórki), 

 zaburzenia metaboliczne (kwasice, zaburzenia przemiany węglowodanowej, 

tłuszczowej, białkowej) i endokrynne (przełom tyreotoksyczny, nadnerczowy),  

 



 16

W oparciu o podobieństwa patomechanizmów wyróżniamy trzy rodzaje wstrząsu: 

1. Wstrząs hipowolemiczny (występuje najczęściej jako wstrząs okołourazowy) może 

być wywołany: 

 krwotokiem (wstrząs krwotoczny), 

 rozległymi urazami (wstrząs pourazowy spowodowany wynaczynieniem krwi do 

zmiażdżonych tkanek lub do jam ciała), 

 rozległymi oparzeniami termicznymi, elektrycznymi lub chemicznymi (wstrząs 

oparzeniowy uwarunkowany przemieszczeniem osocza do przestrzeni 

pozanaczyniowej), 

 zaburzeniami gospodarki wodno-elektrolitowej (biegunka, wymioty, masywne 

pocenie, zaburzenia diurezy), 

2. Wstrząs względnie hipowolemiczny 
 neurogenny – powstaje na skutek czynnościowych lub organicznych zaburzeń 

układu nerwowego. W tego rodzaju wstrząsu dochodzi do znacznego upośledzenia 

regulacji nerwowej krążenia, w efekcie czego zawodzą mechanizmy kompensacyjne, 

jakie włączają się we wstrząsie hipowolemicznym (wzrost oporu naczyniowego, wzrost 

kurczliwości i przyspieszenie pracy serca). Szczególnie znamiennym objawem takiego 

wstrząsu jest spadek ciśnienia tętniczego w trakcie znieczulenia rdzeniowego lub 

nadoponowego, 

 anafilaktyczny – rozwija się na skutek reakcji antygen-przeciwciało, w wyniku 

którego uwalniają się substancje rozszerzające naczynia krwionośne, 
 septyczny, - w którym wyróżniamy dwie fazy: 

- faza hiperdynamiczna (wstrząs ,,ciepły”) charakteryzuje się niskim oporem 

obwodowym, prawidłowym lub wzmożonym rzutem serca (wzrost temperatury  

i wentylacji, przyspieszenie akcji serca, wzrost powrotu żylnego) – fazę tę 

charakteryzuje niska śmiertelność, 

- faza hipodynamiczna (wstrząs ,,zimny”) cechuje się wzrostem oporu obwodowego, 

zmniejszonym powrotem żylnym i małym rzutem serca – fazę tę cechuje wysoka 

śmiertelność, 

3.Wstrząs kardiogenny wywołany jest zmniejszeniem objętości    minutowej lewej komory 

serca na skutek: 

− uszkodzenia mięśnia sercowego (zawał, pęknięcie przegrody międzykomorowej, 

uszkodzenie mięśnia brodawkowatego, zabieg kardiochirurgiczny), 

− zapalenie mięśnia sercowego (wirusowego, bakteryjnego), 

− zaburzeń rytmu serca, 

− przeszkody mechanicznej (płyn lub krew w worku osierdziowym, ostre ,,serce 

płucne”, odma prężna, 
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OBJAWY ROZWINIĘTEGO WSTRZĄSU 

1.  Spadek ciśnienia tętniczego < 90mm Hg lub obniżenie o 30-40% w stosunku do 

wartości wyjściowej. 

2. Częstoskurcz lub bradykardia. 

3. Nitkowate tętno (tętno na obwodzie wyczuwalne znacznie słabiej w porównaniu do 

tętna centralnego). 

4. Bladość skóry. 

5. Pocenie się. 

6. Sinica obwodowa. 

7. Przyspieszony oddech, zaburzenia czynności oddechowej. 

8. Zaburzenia świadomości. 

9. Zmniejszona diureza (oliguria, anuria). 

Obraz kliniczny wstrząsu zależy przede wszystkim od przyczyny wywołującej i czasu jej 

trwania. 

POSTĘPOWANIE 

1. Jeśli możliwe usunąć przyczynę wstrząsu – np. zatamować krwawienie, leczyć 

zawał serca, tamponadę serca, usunąć źródło zakażenia, substancje alergizujące. 

2. Ułożyć pacjenta w pozycji poziomej lub przeciwwstrząsowej (starać się nie unosić 

głowy i klatki piersiowej, wszelkie manewry wykonywać bardzo ostrożnie,  

w przypadku podejrzenia urazu kręgosłupa manewrować całą deską 

ortopedyczną). 

3. Jeśli obrażenia na to pozwalają, unieść kończyny dolne powyżej poziomu klatki 

piersiowej. 

4. Podać tlen przez maskę z wysokim przepływem. 

5. Zabezpieczyć dostęp do żylny (dwa ,,grube” wkłucia). 

6. Zabezpieczyć chorego przed utratą ciepła. 

7. Monitorować akcję serca, pulsoksymetrię, kontrolować ciśnienie tętnicze, 

czynność oddechową i diurezę. 

8. Podać płyny, leki i uważnie obserwować pacjenta. 

W przypadku utraty powyżej 40% krwi krążącej – pojawia się znaczna tachykardia, a w 

stadium kompensacji – bradykardia, do zatrzymania krążenia włącznie, wyraźny spadek 

ciśnienia tętniczego krwi, brak diurezy (anuria), obniżony poziom świadomości, zimna, 

blada, lepka skóra. Brak podjęcia zdecydowanych działań ratowniczych  w sytuacji 

rozwiniętego wstrząsu kończy się zgonem pacjenta. 

Literatura: 

1. ,,Ratownik medyczny” –  red. Juliusz Jakubaszko – wydanie II. 
2. ,,Ratownictwo medyczne w Polsce” – Juliusz Jakubaszko, Andrzej Ryś. 
3. ,,Medycyna Ratunkowa” – Juliusz Jakubaszko. 
4. ,,Chirurgia ogólna” – P.F. Lawrence, M.D. 
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ZABEZPIECZENIE ZDARZEŃ MASOWYCH 

 
Zdarzenia masowe są wypadkami z dużą liczbą osób poszkodowanych, które nie mogą 

jednoczasowo otrzymać pomocy medycznej w pełnym zakresie. 

Zdarzenia masowe stanowią jedno z największych wyzwań dla służb ratowniczych, 

szczególnie dla podmiotów ratownictwa medycznego oraz szpitali przyjmujących 

poszkodowanych. 

Działania ratunkowe wymagają współpracy i koordynacji różnych jednostek, podmiotów  

i organów administracji państwowej. 

Wprowadzone zmiany w opiece zdrowotnej, powstanie systemu Państwowego Ratownictwa 

Medycznego, spowodowały konieczność dostosowania sposobu świadczenia usług szpitali  

i pogotowia ratunkowego do wymogów zawartych w ustawie z dnia 8 września 2006r.  

o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 

Równocześnie zaistniała potrzeba zdobywania, aktualizowania i popularyzowania wiedzy  

z zakresu medycyny katastrof. 

Katastrofy zawsze powodują poważne zagrożenia dla człowieka i ogromne szkody  

w środowisku. W przypadku katastrofy występuje dysproporcja pomiędzy potrzebami ze 

strony ofiar zdarzenia, a możliwościami niesienia pomocy przez lokalnie działający system 

opieki medycznej.  

Specyfiką zdarzeń masowych jest to, iż są one nagłe i niespodziewane, często występują 

trudne warunki terenowe i atmosferyczne, a zawsze towarzyszy im chaos, zamieszanie  

i strach lub panika wśród ofiar i świadków zdarzenia. 

Organizacja działań ratowniczych obejmuje cztery fazy: wstępną, tuż po zdarzeniu, 

poszkodowani lub świadkowie zdarzenia powiadamiają służby ratownicze; konsolidacji, po 

przybyciu na miejsce służb ratowniczych, następuje ogólna ocena zdarzenia, wstępna 

segregacja medyczna poszkodowanych, wstępne leczenie i transport do szpitala; fazę 

usuwania skutków, obejmująca specjalistyczne leczenie w szpitalach oraz naprawę 

zniszczeń i fazę odległą, czyli likwidację odległych skutków zdrowotnych, społecznych  

i ekonomicznych. 

Akcja ratownicza powinna przebiegać na poziomie strategicznym (sztab kryzysowy), 

taktycznym (dowódcy na miejscu zdarzenia) i wykonawczym (działania jednostek służb 

ratowniczych). 
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W rejonie zdarzenia masowego wyznacza się strefy działania służb ratowniczych: strefę 

bezpośredniego zagrożenia (wchodzą tylko wyznaczeni ratownicy PSP lub inne służby), strefę 

pośrednią transportu i strefę bezpieczną, czyli miejsce udzielania pomocy poszkodowanym. 

Medycznymi działaniami ratunkowymi w miejscu zdarzenia kieruje kierownik pierwszego 

zespołu ratownictwa medycznego /KMDR/ lub inna osoba wyznaczona przez dyspozytora 

medycznego. Zadaniem KMDR jest nawiązanie współpracy z Kierującym Działaniami 

Ratunkowymi /PSP/, ocena sytuacji, określenie potrzeb w zakresie sił i środków, kierowanie 

segregacją medyczną, pracą Polowego Punktu Medycznego/Punktu Pomocy Medycznej 

(PPM), transportem ofiar do szpitali, komunikowanie się z Centrum Powiadamiania 

Ratunkowego /CPR/ itp. 

Przeprowadzanie segregacji medycznej wśród poszkodowanych ma na celu zapewnienie 

pomocy medycznej, jak największej liczbie poszkodowanych, w jak najkrótszym czasie. 

 W utworzonych Polowych Punktach Medycznych, w zależności od potrzeb, wykonuje się 

zabiegi ratujące życie, zakłada karty ewakuacyjne. 

Stała komunikacja Kierującego Medycznymi Działaniami Ratunkowymi z centrum /CPR/ 

monitorującym wydolność szpitali pozwala na rozsyłanie ofiar wypadku do wielu szpitali  

i udzielenie im niezbędnej pomocy. 

Istotną sprawą jest zapewnienie łączności jednostek ratownictwa medycznego i koordynacja 

ich działań przez stanowiska dyspozytorskie. 

W zdarzeniach masowych nie można zapominać o skutkach psychologicznych, które 

dotykają nie tylko bezpośrednich uczestników wypadku, ich rodzin, czy światków zdarzenia, 

ale także ratowników, a dodatkowo mogą utrudniać prowadzenie akcji ratowniczej  

i ewakuacyjnej (wskazane włączenie np. psychologów, psychiatrów, wolontariatu). 

Wraz z rozwojem cywilizacji, wzrostem różnych zagrożeń w tym terrorystycznych, wzrasta 

zagrożenie społeczeństwa zdarzeniami masowymi. Dlatego też niezbędne jest, oprócz 

rozwiązań legislacyjnych, przygotowanie odpowiednich służb do niesienia pomocy 

poszkodowanym w różnych, trudnych warunkach. 

Zaangażowanie w te prace powinny dotyczyć wszystkich szczebli zarządzania w instytucjach 

włączanych w działania ratownicze. Należy, więc w dalszym ciągu prowadzić ćwiczenia  

i szkolenia mające na celu zdobywanie doświadczenia w prowadzeniu skutecznych działań 

ratowniczych. 

Uważam za słuszne wprowadzenie w harmonogram szkoleń podyplomowych dla pielęgniarek 

kursu specjalistycznego związanego z tą tematyką, a dodatkowo, umiejętności radzenia 

sobie ze stresem, opanowywania paniki wśród tłumu itp. 
 


