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Prof. dr hab. med. Juliusz Jakubaszko  
Katedra i Zakład Medycyny Ratunkowej Akademii Medycznej we Wrocławiu 

 

 
 

 
 

ROZWÓJ MEDYCYNY RATUNKOWEJ W POLSCE 
 

Zalążkiem systemowego nauczania podstaw medycyny ratunkowej w Polsce stały się 

Zakłady Medycyny Doraźnej i Katastrof, uruchamiane w kolejnych akademiach medycznych. 

Jednym z pierwszych, które rozpoczynały ten tok nauczania studentów wydziałów 

lekarskich były uczelnie w Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku.  

Pierwszymi krajowymi konferencjami naukowo-szkoleniowymi z tego zakresu były 

organizowane corocznie, od 1991 w Karpaczu: „Zimowe Szkoły Anestezjologii, Intensywnej 

Terapii i Medycyny Ratunkowej”. 

Formalne kroki w stronę kształtowania polskiej medycyny ratunkowej rozpoczęły się 

w 1997 r., kiedy to ówczesny Minister Zdrowia i Opieki Społecznej powołał Komisję 

Ratownictwa Medycznego. Rok później została ona przekształcona przez kolejnego ministra 

w „Krajowy Zespół ds. Ratownictwa Medycznego”. Zespół ten, w niecały rok później – w lipcu 

1999, przekształcony został w Komitet Programowy ds. Rozwoju Medycyny Ratunkowej  

w Polsce.  

Gremiom tym, już od początku ich działalności zlecono przygotowanie podstaw 

legislacyjnych do planowanego, nowoczesnego systemu ratownictwa medycznego w Polsce. 

Prace nad pierwszym projektem ustawy o Ratowaniu Zdrowia i Życia w Nagłych 

Zagrożeniach zakończono w sierpniu 1998. Projekt ten został znowelizowany we wrześniu 

1998 r. Jego wersję końcową, po kolejnej nowelizacji podpisał zespół ekspertów zebrany  

w październiku 1998 r. w Zabużu. Wersja ta, pomimo że uzyskała powszechne uznanie, 

poddana została kolejnej nowelizacji. Zakończono ją i podpisano w Jachrance w marcu 

1999. 

Kolejny Minister Zdrowia, przy pomocy kolejnego zespołu ekspertów, poddał ten 

projekt dogłębnej analizie. Trwała od sierpnia do grudnia 1999 r. W efekcie powstał kolejny 

projekt, który w okresie od stycznia do marca 2000 analizowany był przez liczne grono 

prawników. Doprowadziło to do powstania projektu ministerialnego: „Ustawa o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym”. W sierpniu 2000 r. projekt tej ustawy poddano szerokim 

uzgodnieniom międzyresortowym, które trwały aż do marca 2001. Ta finalna postać projektu 

„Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym”, skierowana została do Sejmu RP. Sejm 

uchwalił ją w lipcu 2001 a Prezydent RP podpisał we wrześniu 2001. Ustawa ta, wobec 

nieprzerwanych zawirowań politycznych, nie doczekała się pełnej realizacji do dnia 
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dzisiejszego. Niemniej, zgodnie z jej zapisami powstawały zręby struktur organizacyjnych 

medycyny ratunkowej w Polsce pod postacią: szpitalnych oddziałów ratunkowych, (do około 

połowy z zaplanowanych 250), licznych zespołów wyjazdowych ratownictwa medycznego 

oraz nielicznych centrów powiadamiania ratunkowego. Nową organizacyjnie strukturą 

prężnie rozwijającą się pod bezpośrednim nadzorem Ministra Zdrowia stało się Lotnicze 

Pogotowie Ratunkowe.  

We wszystkich akademiach medycznych powstały Katedry lub Zakłady Medycyny 

Ratunkowej, które podjęły regularne programy nauczania studentów akademii medycznych 

oraz programy specjalistycznych kształceń podyplomowych. 

W efekcie wykształcono do dnia dzisiejszego 640 lekarzy specjalistów medycyny 

ratunkowej. Kolejnych 500 lekarzy jest w trakcie zaawansowanej specjalizacji.  

Równolegle rozpoczęto kształcenie specjalistyczne pielęgniarek w zakresie 

pielęgniarstwa ratunkowego. Nowym zawodem medycznym stają się licencjonowani 

ratownicy medyczni, dla których uruchomiono w prawie każdej akademii medycznej, 

trzyletnie studia licencjackie.  

Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej, które istnieje od 1999 r., w dowód 

uznania, w lipcu 2001, weszło w struktury Światowej Federacji Medycyny Ratunkowej. 

Towarzystwo liczy w chwili obecnej prawie 900 członków i utworzyło 8 Oddziałów 

Terenowych. 

Towarzystwo zorganizowało trzy Międzynarodowe Kongresy „Medycyna Ratunkowa 

Europy Środkowowschodniej” - we wrześniu 2000 we Wrocławiu, we wrześniu 2004  

w Lublinie oraz w czerwcu 2009 we Wrocławiu, jako CEEM2009 (Central European 

Emergency Medicine 2009). Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej jest również 

współorganizatorem kilku prestiżowych kongresów europejskiej medycyny ratunkowej. 

Dorocznymi spotkaniami naukowymi Towarzystwa stały się „Zimowe Sympozja 

Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii” w Karpaczu, z których 20-te jubileuszowe 

odbędzie się w marcu 2011 roku.  

„Letnie Sympozja Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii” organizowane przy 

współudziale dwóch katedr medycyny ratunkowej - wrocławskiej Akademii Medycznej  

i bydgoskiego Collegium Medicum miało osiem wydań – ostatnie w czerwcu 2010 r. 

Bardzo ważnym faktem w rozwoju medycyny ratunkowej stała się „Ustawa  

o Państwowym Ratownictwie Medycznym” z września 2006 r. Wnosi ona podstawowe 

regulacje prawne dotyczące systemu ratownictwa medycznego, jego jednostek 

organizacyjnych, zasad funkcjonowania i podstaw finansowania. Niemniej jednak, ustawa ta 

posiada szereg niedociągnięć wymagających nowelizacji. Przeprowadzona dotychczas tzw. 

mała nowelizacja wprowadziła do ustawy pojęcie centrów urazowych oraz rejonów 

operacyjnych Pogotowia Ratunkowego. Polskie środowisko medycyny ratunkowej wskazuje 

nadal na pilną potrzebę pełnej nowelizacji tej ustawy. Uwagi do zespołu nowelizującego 

ustawę sformułowane zostały przez Nadzór Krajowy Medycyny Ratunkowej oraz Zarząd 
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Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej jeszcze w roku 2008. Ich zasadnicze 

elementy przedstawia poniższe zestawienie: 

Uwagi do zespołu nowelizującego ustawę: 

− Ustawa nie zapewnia wysokiej jakości działania systemu; 

− Ustawa nie dostrzega kluczowej roli szpitalnych oddziałów ratunkowych w systemie; 

− Ustawa nie zapewnia racjonalizacji i kontroli kosztów funkcjonowania systemu; 

− Ustawa nie uwzględnia przygotowania szpitali do zabezpieczenia medycznego katastrofy 

lub zdarzenia masowego w ich rejonach; 

− Ustawa niepotrzebnie narzuca wszystkim żołnierzom i funkcjonariuszom Policji 

spełnianie wymagań zawodowych ratownika;  

− Ustawa narzuca monopol Pogotowia Ratunkowego na świadczenie usług 

międzyszpitalnych; 

− Ustawa nie określa w sposób jednoznaczny zasad organizacji i funkcjonowania Centrów 

Powiadamiania Ratunkowego; 

− Ustawa nie zapewnia wymagań jakościowych w kształceniu ratowników medycznych; 

− Zapisy ustawy nie określają miejsca systemu ratownictwa medycznego w obszarach 

zadaniowych struktur ochrony zdrowia. 
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mgr Marek Maślanka  
Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego 

 
 

 
 

PROBLEMY I WYZWANIA PIELĘGNIARSTWA RATUNKOWEGO 
 

                
Jakkolwiek pielęgniarki są związane z pacjentami w stanie zagrożenia życia zarówno 

w ambulansach, jak i oddziałach ratunkowych od początku istnienia pomocy doraźnej 

w Polsce - to pielęgniarstwo ratunkowe, jako takie, zaistniało w powszechnej świadomości od 

momentu uchwalenia Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym w 2006 roku. 

 

Pielęgniarki sprostają zadaniom, jakie zostały postawione przed nimi w Zespołach 

Ratownictwa Medycznego, są trzonem funkcjonowania SOR-ów w Polsce, chociaż 

niedocenianym w świadomości wielu grup zawodowych. Pielęgniarki podejmują coraz 

częściej wysiłek podnoszenia kwalifikacji na studiach licencjackich i magisterskich, 

specjalizacje i kursy z pielęgniarstwa ratunkowego są oblegane. 

 

Pielęgniarstwo ratunkowe jako takie stanowi trzon medycyny ratunkowej w najbardziej 

rozwiniętych systemach na świecie. Systemy sprawne i efektywne są oparte o profesjonalne 

pielęgniarki ratunkowe, czego przykładem są np. Stany Zjednoczone, Holandia, czy Wielka 

Brytania. 

 

Przed pielęgniarkami stawiane są ciągle nowe wyzwania. Wzrastający zakres obowiązków 

i samodzielności. Wzrastający wymagania dotyczące kwalifikacji zawodowych. 

 

Zmiany, jakie dokonują się nie obywają się jednak bez problemów. Do najważniejszych 

należy zaliczyć dostęp do edukacji, zarówno w zakresie specjalizacji, jak i kursów 

kwalifikacyjnych. Pielęgniarki nie są zobligowane do podnoszenia kwalifikacji w ramach 

kształcenia ustawicznego i nie mają takiej możliwości stworzonej w sposób systemowy. 

Koszty szkoleń uznawanych za podstawowe w krajach UE i na świecie są ponoszone  

z własnych środków pielęgniarek. Koszty kształcenia są przerzucane niejednokrotnie przez 

pracodawców na pielęgniarki.  

Problemem niedocenianym są narastające braki kadrowe, które wymagają pilnych 

systemowych rozwiązań.  
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Cele, które stają przed nami, to przede wszystkim przeniesienie ciężaru edukacji 

z teoretycznego na praktyczny, z praktycznym egzaminem państwowym. Zapewnienie 

stałego finansowania edukacji pielęgniarek i zwiększenia limitów przyjęć na specjalizacje 

dofinansowywanych z budżetu państwa, uruchomienie kształcenia ustawicznego, 

wprowadzenie licencji, jako uzupełnienia prawa wykonywania zawodu, oparcie 

funkcjonowanie SOR-ów o pielęgniarki ratunkowe w partnerstwie z lekarzami.  

 

Doświadczenie innych krajów w sposób bezsprzeczny pokazuje, że nie ma innej drogi 

dla rozwoju ratownictwa medycznego i poprawienia niechlubnych wskaźników śmiertelności 

i kalectwa osób poszkodowanych oraz podnoszenia efektywności funkcjonowania ZRM  

i SOR, przy zachowaniu optymalnych kosztów, jak inwestowanie nakładów w rozwój 

pielęgniarstwa ratunkowego. Niewątpliwie krokiem w dobrą stronę są kursy i szkolenia 

organizowane ze środków pomocowych UE, jednak są one dopiero początkiem  

w dostosowywaniu poziomu pielęgniarstwa ratunkowego w Polsce do standardu 

europejskiego. 
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mgr Elżbieta Garwacka-Czachor 
Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

 
 

 
 

 
PROBLEMY W PRAKTYCE PIELĘGNIARKI RATUNKOWEJ. ROLA SAMORZĄDU 

ZAWODOWEGO. 

Zawody pielęgniarki i położnej są zawodami samodzielnymi. Jednakże na szczególne 

podkreślenie zasługuje samodzielność pielęgniarki systemu. Samodzielność zawodu 

pielęgniarki znajduje normatywną podstawę w art. 2 i 6 ustawy z dnia 5 lipca 1996 roku  

o zawodach pielęgniarki i położnej oraz w wydanym na podstawie art. 6 rozporządzeniu 

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 zlecania lekarskiego (Dz. U. Nr 210, poz. 1540). 

W przypadku pielęgniarki systemu wykaz medycznych czynności ratunkowych oraz leków 

podawanych pacjentowi doraźnie w nagłych przypadkach, do podawania których jest 

uprawniona bez zlecenia lekarza, zawiera § 2 i 3 wskazanego rozporządzenia. 

Duży stopień samodzielności pielęgniarki systemu w wykonywaniu czynności ratunkowych 

wynikający z uprawnień zawodowych oraz szczególne warunki, w których wykonuje zawód, 

sprawiają, iż jest ona narażona na występowanie zdarzeń niepożądanych u pacjenta 

znacznie częściej niż pielęgniarki pracujące w innych dziedzinach pielęgniarstwa. Dlatego 

pielęgniarki ratunkowe muszą bardzo dobrze znać nie tylko prawa i obowiązki pacjenta, ale 

przede wszystkim prawa i obowiązki wynikające z zakresu podejmowanych czynności 

zawodowych, bez względu na to, czy podstawą zatrudnienia jest umowa o pracę, czy też 

umowa cywilnoprawna.  

Problemy zgłaszane do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych przez pielęgniarki 

systemu  

1. Nie we wszystkich zakładach opieki zdrowotnej są prowadzone, od 1 stycznia 2010 
roku, wykazy stanowisk pracy, na których wykonuje się prace w szczególnych 

warunkach lub o szczególnych charakterze, zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy  
o emeryturach pomostowych.  

Praca członków zespołów ratownictwa medycznego w rozumieniu ustawy z dnia 8 września 

2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.), 

została zakwalifikowana do prac o szczególnym charakterze – pkt 18 załącznika nr 2 do 
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ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach pomostowych. W skład zespołów 

ratownictwa medycznego mogą wchodzić: lekarz systemu, pielęgniarka systemu, ratownik 

medyczny, pilot zawodowy, kierowca.  

Podmiotem uprawnionym do kwalifikowania danego rodzaju pracy, jako pracy  

w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze jest zakład pracy (płatnik 

składek), u którego praca ta jest wykonywana. Zakład pracy obowiązany jest powiadomić 

pracowników o dokonaniu wpisu do ewidencji pracowników, wykonujących pracę  

w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.  

2. Zatrudnianie ratowników medycznych na stanowiskach pielęgniarek systemu.  

 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wielokrotnie wydawała opinie, a także podjęła 

stanowisko z dnia 12 marca 2008 roku, w którym wyraża zdecydowany sprzeciw wobec 

stosowania powyższych praktyk.  

Działania te są sprzeczne z obowiązującymi regulacjami prawa w zakresie ratownictwa 

medycznego, w których wyraźnie różnicuje się czynności zawodowe oraz uprawnienia do ich 

wykonania, określone odrębnie dla pielęgniarki systemu i ratownika medycznego.  

 
3. Trudności z interpretacją przepisów dotyczących przysługiwania 20% dodatku do 

wynagrodzenia zasadniczego pracownikom medycznym zatrudnionym  
w szpitalnym oddziale ratunkowym.  

 

Szpitalny oddział ratunkowy, na podstawie art. 32 ust 1 ustawy z dnia 8 września 2006 

roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym, należy do jednostek systemu państwowego 

ratownictwa medycznego.  

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2007 roku w sprawie 

szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. Nr 55, poz. 365), przedmiotowy oddział jest 

tworzony w celu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej 

diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych 

osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.  

Należy wskazać również, iż art. 32ł ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach 

opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2007r., Nr 14, poz. 89 ze zm.) przewiduje, iż pracownikom 

wykonującym zawód medyczny zatrudnionym w pogotowiu ratunkowym (pomocy doraźnej) 

poza zespołem wyjazdowym przysługuje dodatek w wysokości 20 % stawki godzinowej 

wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy. Z uwagi na wskazany powyżej 

charakter medycznych czynności ratunkowych (pomoc doraźna) udzielanych przez jednostki 

systemu państwowego ratownictwa medycznego można wysnuć wniosek, iż także 

pracownicy szpitalnego oddziału ratunkowego, którzy nie pracują w zespołach ratownictwa 

medycznego są uprawnieni do dodatku w wysokości 20 % stawki godzinowej wynagrodzenia 

zasadniczego za każdą godzinę pracy. 
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4. Zwalnianie z pracy w jednostkach organizacyjnych pogotowia ratunkowego 

oraz ze szpitali kierowców karetek nieposiadających kwalifikacji ratownika 

medycznego.  

Przepisy art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym, wyraźnie określają, że w skład zespołów specjalistycznych i podstawowych, 

wchodzi kierowca, w przypadku gdy żaden z członków zespołów ratownictwa medycznego 

nie posiada prawa jazdy kategorii B oraz nie spełnia warunków, o których mowa w art. 95a 

ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2005r.,  

Nr 108, poz. 908, z późn. zm.). 

Przepisy dotyczące ratownictwa medycznego umożliwiają zatrudnienie kierowcy w zespole 

ratownictwa medycznego, o ile pozostali członkowie tego zespołu nie posiadają uprawnień 

do prowadzenia karetki pogotowia. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy do kierownika 

zakładu opieki zdrowotnej, który zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 

roku o zakładach opieki zdrowotnej, kieruje zakładem i ponosi odpowiedzialność za jego 

zarządzanie, w tym za prowadzoną politykę kadrową oraz gospodarne zarządzanie środkami 

publicznymi.  

Jednak należy zastanowić się, czy w przypadku zespołów podstawowych faktyczne 

pozostawienie jednej osoby uprawnionej do wykonywania medycznych czynności 

ratunkowych, gdy w tym czasie druga będzie prowadziła pojazd, nie będzie stanowiło 

dodatkowego zagrożenia dla życia pacjenta. Osoba w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, 

zgodnie z definicją zawartą w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym, znajduje się 

bowiem w sytuacji wymagającej podjęcia natychmiastowych medycznych czynności 

ratunkowych.  

5. Możliwość przystąpienia położnej do konkursu na stanowisko pielęgniarki 
oddziałowej w szpitalnym oddziale ratunkowym.  
W przypadku szpitalnego oddziału ratunkowego zastosowanie mają przepisy szczególne 

wynikające z ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym 

oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2007 roku w sprawie szpitalnego 

oddziału ratunkowego. Zgodnie z § 14 cytowanego rozporządzenia, w skład oddziału 

wchodzą, m.in. ordynator oddziału i pielęgniarka oddziałowa. Regulacje prawne odnoszące 

się do ratownictwa medycznego nie przewidują sytuacji, w których położna mogłaby 

wykonywać zawód w ramach tego systemu.  
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mgr Marta Andrzejewska 

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  

w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego ukończyło 2.747 pielęgniarek/pielęgniarzy, 

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

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.  



 13

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 Wioletta Palczewska 
Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze 

 
 

 
 

 
ROLA PIELĘGNIARKI W SYSTEMIE RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 

 
Cel pracy. Głównym celem pracy było uzyskanie odpowiedzi na pytania: 

• Jaka jest rola pielęgniarki w Systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego? 

• Jaki jest poziom wiedzy pielęgniarek na temat zadań pielęgniarki w systemie? 

Materiał i metody. Grupę badaną stanowiły 54 pielęgniarki studiujące na studiach 

pierwszego stopnia tzw. pomostowych w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze. Dane 

zbierano według ankiety własnej konstrukcji. Analizę wyników przeprowadzono w oparciu  

o metodę reprezentatywną.  

Wstęp.Dokonano zróżnicowania kompetencji pielęgniarki w zależności od ukończonej formy 

doskonalenia zawodowego.  

Przedstawiono akty prawne określające miejsce i rolę pielęgniarki w Systemie Państwowego 

Ratownictwa Medycznego.  

Pielęgniarka systemu. Przedstawiono sylwetkę pielęgniarki ratunkowej. Opisano zakres 

kompetencji pielęgniarki systemu. W miarę doskonalenia zawodowego, zdobywania 

dodatkowych kompetencji pielęgniarka uzyskuje coraz to wyższe kwalifikacje. W ślad za 

nimi wzrasta jej odpowiedzialność wobec pacjenta i jego rodziny. Odpowiedzialność 

zawodowa i rozległość kompetencji w znacznym stopniu podnoszą prestiż zawodu 

pielęgniarskiego.  

Wyniki i wnioski.Współczesne pielęgniarstwo rozszerza zakres kompetencji  

i samodzielności pielęgniarki, co oznacza wielokierunkową aktywność zawodową oraz 

interdyscyplinarność w dążeniu do wykonywania autonomicznych działań 

skoncentrowanych na podmiocie opieki. Miejsce i rolę pielęgniarki systemu (ratunkowej)  

w Państwowym Ratownictwie Medycznym wyznacza ustawa o państwowym ratownictwie 

medycznym. Badane pielęgniarki mimo chęci pracy w zespołach ratownictwa i wielu 

ukończonych form doskonalenia zawodowego mają niski poziom znajomości przepisów 

prawnych określających ich  kompetencje zawodowe. Podczas szkoleń należy uwypuklić te 

zagadnienia w sposób czytelny i jasny dla pielęgniarek podnoszących swoją wiedzę  

i umiejętności. 

Duży nacisk należałoby położyć na proces samokształcenia pielęgniarek w taki sposób, aby 

stał się on nie tylko koniecznością, ale wręcz nawykiem. 

Słowa kluczowe: pielęgniarka, pielęgniarka systemu, kompetencje pielęgniarki systemu, 

doskonalenie zawodowe. 
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mgr Wiesław Zielonka  
Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego 
Przełożony pielęgniarek Pogotowia Ratunkowego w Legnicy 
 

 
 

 
ŁAŃCUCH PRZEŻYCIA 

 
W Europie, jak podaje Europejska Rada Resuscytacji, u około 500 000 ludzi 

rocznie dochodzi do nagłego zatrzymania krążenia (NZK). Bardzo łatwo można pomóc 

tym sercom, które są w większości przypadków zbyt młode by umierać. Udowodniono, 
że wykonywana przez świadków zdarzenia resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO) 
zwiększa szansę przeżycia 2-3 krotnie. Niestety takie działania są obecnie 

podejmowane jedynie w 1 na 5 przypadków zatrzymania krążenia występującego poza 
szpitalem. Zwiększenie tej liczby uratuje rocznie 100 000 istnień ludzkich w Europie. 

Nowe Wytyczne RKO 2010 Europejskiej Rady Resuscytacji (European Resuscitation 
Council – ERC) pomogą osiągnąć ten cel. 

Widoczna niechęć do podejmowania czynności ratowniczych przez świadków jest co 

najmniej niezrozumiała gdy weźmiemy pod uwagę, że wskazówki do jej udzielania są bardzo 

proste. Zawierają się w słowach profesora Bernda Böttigera, prezesa ERC: „Uciskaj szybko  

i mocno, rozpocznij natychmiast! Jeżeli poszkodowany nie odpowiada i nie reaguje, naciskaj  

na środek klatki piersiowej przynajmniej na głębokość 5 centymetrów z częstością co 

najmniej 100/min”. 

Każdy z nas może stać się świadkiem sytuacji, w której „ludzkie serce przestanie 

pracować” i właśnie wtedy świadkowie danego zdarzenia dają największe szanse na 

przeżycie. Jak nam wiadomo w ciągu pierwszych czterech do pięciu minut w mózgu 

człowieka zachodzą zmiany których nie da się już odwrócić. Jest to głównie związane  

z brakiem tlenu, potrzebnego do funkcjonowania komórek mózgowych. Z każdą minutą,  

w której nikt nie pomaga, szanse na uratowanie człowieka spadają o około 10%, wiec  

z prostego rachunku wynika, iż po 10 min szanse te są bliskie zeru. 

Jak więc zwiększyć szanse na przeżycie? Wystarczy zastosować następujący schemat 

nazwany „łańcuchem przeżycia”. 

Ogniwa łańcucha przeżycia obejmują bardzo ważne elementy, które gdy zostaną 

wykonane w sposób szybki i we właściwej kolejności, gwarantują największe szanse na 

przeżycie człowieka w stanie zagrożenia zdrowia i życia. Są to: „wczesne rozpoznanie  

i wezwanie pomocy”, „wczesna resuscytacja krążeniowo oddechowa”, „wczesna defibrylacja” 

oraz ostatnie ogniwo „wczesna opieka medyczna” zapewniana przez specjalistyczne zespoły 

ratownictwa medycznego i szpitalne oddziały ratunkowe. 
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„Wczesne rozpoznanie i wezwanie pomocy” 

Nagłe zatrzymanie krążenia występuje z reguły bez ostrzeżenia w różnym wieku. 

Poszkodowany nie jest w stanie samodzielnie wezwać służby medyczne.  

Jak rozpoznać NZK? Wystarczy potrząsnąć poszkodowanego, głośno zapytać „Halo! Słyszysz 

mnie? Wszystko w porządku” i w przypadku gdy poszkodowany nie reaguje wołamy  

o pomoc. Następnie po udrożnieniu dróg oddechowych i sprawdzeniu oddechu – należy 

wezwać karetkę pogotowia. Wzywając pomoc nie możemy zapomnieć o przekazaniu bardzo 

istotnych informacji, w tym: gdzie to się stało, co się stało, jaki jest stan osoby wymagającej 

pomocy. Co ważne w tym właśnie momencie wzywający ma okazję rozmawiać  

z profesjonalnie przygotowanym dyspozytorem medycznym, który po zebraniu wywiadu 

będzie w stanie udzielić istotnych wskazówek dotyczących postępowania (prowadzenie przez 

telefon RKO itp.). 

„Wczesna resuscytacja krążeniowo – oddechowa” 

Jeżeli dojdzie do ustania „pracy serca” należy przystąpić do 30 uciśnięć klatki piersiowej, 

układając dłonie na jej środku z częstością przynajmniej 100 uciśnięć na minutę nie 

przekraczając 120, z głębokością przynajmniej 5 do 6 cm  oraz 2 wdechów. W sekwencji 30 

uciśnięć do 2 wdechów ratowniczych. To właśnie dzięki uciśnięciom można podwoić szanse 

na przeżycie, są to proste czynności które potrafi wykonać nawet dziewięciolatek przed 

przyjazdem karetki pogotowia. 

„Wczesna defibrylacja” 

Urządzenia AED (Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny) stają się popularne  

w Polsce, szczególnie w dużych skupiskach ludzi - lotniska, banki, hipermarkety, metro.  

Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu urządzenie samo rozpoznaje nagłe zatrzymanie 

krążenia i wyzwala impuls elektryczny, pobudzający serce do pracy. Krok po kroku w języku 

polskim pokieruje naszymi działaniami. AED jest proste w użyciu i wystarczy słuchać jego 

poleceń oraz zwrócić szczególną uwagę na swoje bezpieczeństwo. Nie wolno dotykać 

poszkodowanego w trakcie wyładowania, gdyż generowany impuls elektryczny jest 

niebezpieczny. 

„Wczesna opieka medyczna” 

To szybkie dotarcie wykwalifikowanej pomocy medycznej oraz wdrożenie 

zaawansowanych czynności ratujących życie przez zespoły ratownictwa medycznego. Osoby 

nie będące ratownikami medycznymi po udanej resuscytacji powinny ułożyć 

poszkodowanego w pozycji bezpiecznej i kontrolować jego stan. 

Warto pamiętać, że każdy łańcuch jest tak silny jak jego najsłabsze ogniwo. Tylko 

dokładne wykonanie wszystkich czynności wydłuża czas, który w tej sytuacji jest 

najważniejszy. Wówczas uratujemy w Europie 100 000 ludzi każdego roku, jeśli wszyscy – 

tak laicy, jak i profesjonalni ratownicy – w ten sposób będą udzielać pomocy. 
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Arkadiusz Tylman 
Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego  
i intensywnej opieki 
Szpitalny Oddział Ratunkowy  
IV Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu 

 
 

 
 

 
 

ROLA PIELĘGNIARKI W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM 

 
    Ideą utworzenia Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (SOR) była potrzeba opieki nad 

pacjentem w stanie zagrożenia życia lub nagłym pogorszeniem zdrowia. W wyniku 

nieustającego rozwoju wszystkich dziedzin życia, medycyna nie może pozostać temu 

obojętna. Reakcją na wzrost zagrożeń życia u ludzi było powstanie nowej gałęzi nauki, czyli 

medycyny ratunkowej. Medycyna ratunkowa ujednoliciła cały system udzielania pomocy 

medycznej ludziom w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia. Taki stan rzeczy został nazwany 

Ratownictwem Medycznym. 

   Ratownictwo Medyczne zawiera w sobie wszystkie formy pomocy medycznej udzielanej 

poza szpitalem oraz udzielanej w szpitalu. Wszyscy pamiętamy, że wcześniej pomoc 

przedszpitalną udzielało Pogotowie Ratunkowe, a pomoc szpitalną zapewniały Izby Przyjęć.  

Taki stan prawny zmienił się z dniem 1 stycznia 2003 roku.  Ustawa o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym z dnia 25 lipca 2001 roku wprowadziła nowy rodzaj instytucji 

zajmujący się ratowaniem ludzkiego życia.  

  W skład zintegrowanego systemu ratownictwa medycznego wchodząZespoły Ratownictwa 

Medycznego orazSzpitalne Oddziały Ratunkowe. 

   Szpitalny Oddział Ratunkowy w 4 WSK z P rozpoczął działalność z dniem 21.10. 2005 

roku w odpowiedzi na znaczne i stale nasilające się zagrożenie dla zdrowia i życia 

mieszkańców naszego województwa. Udziela świadczeń zdrowotnych polegających na 

wstępnej diagnostyce i podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji 

życiowych osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia życia lub nagłego pogorszenia 

zdrowia. 

   Zgodnie z rozdzielnikiem Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Dolnośląskiego, SOR 4 WSK z P pełni dyżury rejonowe oraz dyżury ostre,  

w pełnym zakresie swojej działalności. 

        Odpowiednie kwalifikacje personelu w połączeniu z wysoko specjalistycznym sprzętem, 

który jest na wyposażeniu SOR, daje możliwości wdrożenia wszystkich czynności ratujących 

życie i zdrowie. 
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   W oddziale SOR zatrudnionych jest 29 pielęgniarek ratunkowych. Wszystkie one posiadają 

odpowiednie kwalifikacje i umiejętności wymagane w pracy SOR. Jednocześnie personel 

zatrudniony w oddziale systematycznie podwyższa już zdobytą wiedzę i doświadczenie. 

    Personel SOR wykazuje ciągłą gotowość do wykonywania czynności ratunkowych, co 

wiąże się ze znajomością prawną, etyczną oraz społecznopsychologicznym aspektem 

medycyny ratunkowej. Aby sprostać tak wysokim wymaganiom, istotne jest odpowiednie 

przygotowanie kadry pielęgniarskiej, która bez trudu sprawdzi się w powierzonych jej 

obowiązkach pracy w SOR. 

Proza życia nakazuje wspomnieć o innych aspektach pracy w SOR, a mianowicie jako 

pracownicy narażeni jesteśmy na pracę w ciągłym stresie, a co za tym idzie zwiększa się 

ryzyko wystąpienia efektu „przeciążenia materiału”. Frustracja, determinacja, zmęczenie, aż 

do wypalenia zawodowego włącznie. Ciągłe nastawianie się na trudne warunki pracy 

wynikające z braku rozwiązań systemowych, złej polityki finansowania budżetu SOR, 

niewydolności i zapaści ochrony zdrowia oraz przytłaczającej ilości pacjentów, bo POZ nie 

domaga.To wszystko, z czym na co dzień się spotykamy, a do czego nikt nie jest w stanie 

opracować procedury, zamknąć w jedną spójną całość, to także obowiązki, które musi wziąć 

na swoje barki stan pielęgniarski. 

Pielęgniarka systemu ratownictwa w SOR  stanowi bardzo ważne ogniwo podczas zadań 

interwencyjnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Od ich czujności i wykwalifikowania 

często zależy życie pacjenta leczonego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Obecność 

doświadczonego personelu pielęgniarskiego zwiększa szanse poszkodowanych, leczonych  

w SOR na przeżycie. 
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ZABEZPIECZENIE ZDARZEŃ MASOWYCH NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ WŁASNYCH 

Dynamiczny rozwój cywilizacji, duża ilość zakładów wykorzystujących do 

produkcji środki niebezpieczne, wzrost środków transportu, wszelkiego rodzaju siły 

przyrody: powodzie, upały, rozległe pożary, trąby powietrzne, itp. jak również, coraz 

częściej występujące we współczesnym świecie zagrożenia atakami terrorystycznymi, 

stanowią bardzo poważne zagrożenia dla ludzi i środowiska. Zagrożenia, które  

w przypadku wystąpienia spowodują na pewno dużą liczbę osób poszkodowanych, 

którym będzie trzeba udzielić pomocy na miejscu zdarzenia i w czasie odległym, a także 

poważne straty materialne i środowiskowe. W przypadku wystąpienia takiego zdarzenia 

będziemy mieli do czynienia z typowym wypadkiem masowym, gdzie do udzielenia 

pomocy poszkodowanym potrzebne będą różne jednostki ratunkowe ściśle i sprawnie ze 

sobą współpracujące, aby akcja ratunkowa przeprowadzona była sprawnie i szybko,  

a liczba uratowanych poszkodowanych jak największa. 

Dlatego też, aby działania ratownicze były jak najbardziej skuteczne stworzono w wielu 

krajach systemy ratownictwa medycznego. 

W Polsce taki system został powołany do życia 8 września 2006 roku ustawą  

o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Ustawa określa między innymi cele systemu 

ratownictwa medycznego, działania zespołów ratownictwa medycznego, jednostki 

systemu oraz zasady współdziałania z innymi służbami. 

Stworzono algorytmy postępowania w nagłych wypadkach w zależności od rodzaju 

zagrożenia. W prowadzono pojęcie segregacji medycznej (tzw. triaż ). 

Aby tworzący się w Polsce system ratownictwa medycznego działał sprawnie konieczne 

jest przeprowadzanie okresowych ćwiczeń praktycznych, w których udział biorą jednostki 

systemu oraz inne służby współdziałające, dzięki którym można sprawdzić szybkość 

uruchamiania procedur, mobilizacji jednostek, łączność pomiędzy poszczególnymi 

jednostkami systemu, jakość przepływu informacji oraz współpracę pomiędzy wszystkimi 

zaangażowanymi w akcje ratowniczą służbami. 

Analiza błędów popełnionych w czasie takich pozorowanych akcji jak również innych 

wydarzeń niepożądanych pozwala na wyciągnięcie wniosków na przyszłość i uniknięcie 

błędów podczas prawdziwych wydarzeń. 
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Ćwiczenia pozorowane zawsze kończą się sukcesem. Wszystkie służby biorące udział  

w ćwiczeniach są o nich wcześniej informowane, znają scenariusz i czas zdarzenia,  

w którym będzie ono miało miejsce, liczbę poszkodowanych oraz obrażenia, z jakimi 

spotkają się u pozorantów. Wobec powyższego, wszystkie biorące w ćwiczeniach służby 

są wcześniej zmobilizowane i mają odpowiednie dla wydarzenia przygotowane siły  

i środki. 

W czasie wydarzenia rzeczywistego nie ma czasu na wcześniejsze przygotowanie się do 

akcji ratunkowej, wszystko dzieje się „tu i teraz" i dopiero wtedy można zweryfikować 

sprawność i poprawność działania systemu, a dokładna analiza przeprowadzona po 

zakończonych działaniach pozwala na wskazanie obszarów do doskonalenia. 

Celem prezentacji jest przedstawienie dwóch akcji ratowniczych w zdarzeniach 

masowych. Jednej pozorowanej podczas pożaru i zawalenia się chóru Katedry  

i rzeczywistej podczas wypadku autobusowego, gdzie poszkodowanymi były głównie 

dzieci. 

Akcja pozorowana: 

14 października 2010 roku ok. godziny 10 w centrum miasta w trakcie nabożeństwa  

w Katedrze na kondygnacji chóru dochodzi w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej do 

pożaru. Z powodu drewnianej konstrukcji pożar bardzo szybko się rozprzestrzenia  

i powoduje zawalenie się chóru. Pod zawaloną częścią kościoła zostają uwięzieni ludzie, 

zostaje również odcięta jedyna droga ewakuacji. Ogień bardzo szybko się rozprzestrzenia 

dochodząc do jednej z bocznych naw kościoła i wydostaje się na zewnątrz. W kościele 

występuje intensywne zadymienie. 

Jednostki biorące udział w ćwiczeniach: 

> Ratownictwo medyczne - zespoły pogotowia, śmigłowiec, szpitalny oddział 
 ratunkowy 

> Państwowa Straż Pożarna, 
> Ochotnicze Straże Pożarne, 
> Ratownictwo Techniczne, 
> Ratownictwo Wysokościowe, 
> Pogotowie Energetyczne, 
> Policja, 
> Straż Miejska 

Celem ćwiczeń było: 

> Zabezpieczenie miejsca zdarzenia, 
> Rozpoznanie zagrożeń, 
> Ewakuacj a zagrożonych osób, 
> Udzielenie pomocy poszkodowanym i transport do szpitali, 
> Podział terenu akcji na odcinki bojowe, 
> Likwidacja pożaru i zagrożenia pożarowego, 
> Rozpoznanie wodne. 
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Akcja rzeczywista: 

27 marca 2009 roku ok. godziny 10 rano autobus wiozący dzieci do teatru uderzył  

w wiadukt kolejowy. W wyniku tego uderzenia ścięty został dach autobusu, wybita 

przednia szyba. W zdarzeniu poszkodowanych zostało 33 osoby - dzieci, ich opiekunowie 

oraz kierowca autobusu, wszyscy poszkodowani zostali przewiezieni do jednego szpitala. 

Jednostki biorące udział w akcji ratowniczej: 

> Zespoły pogotowia ratunkowego, 

> Trzy śmigłowce lotniczego pogotowia, 

> Państwowa Straż Pożarna, 

> Straż Miejska, 

> Policja. 

Obydwie te akcje skończyły się „sukcesem" służb ratowniczych i ratowniczo - gaśniczych, 

a współpraca przebiegała bez żadnych potknięć. 

W prezentacji przedstawimy niektóre definicje używane w ratownictwie medycznym, 

dokumentację fotograficzną zdarzeń, omówimy oba zdarzenia a także wskażemy błędy i 

elementy do doskonalenia jakie nasuwają się po dokonaniu analizy z przebiegu akcji 

ratowniczych. 
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MIEJSCE PIELĘGNIARKI RATUNKOWEJ  

W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA W ŚWIADOMOŚCI STUDENTÓW STACJONARNYCH 
KIERUNKU PIELĘGNIARSKIEGO NA PODSTAWIE BADAŃ STUDENTÓW KOLEGIUM 

KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE 
 

Wstęp 
Zmiana roli zawodowej współczesnej pielęgniarki, rozszerzenie kompetencji  

i samodzielności pracy obliguje do znajomości rozporządzeń i ustaw dotyczących zawodu 

pielęgniarki. Na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 1996r. zawód pielęgniarki jest 

samodzielnym zawodem, tym samym odpowiedzialność za decyzje i wykonywanie działań 

spada na pielęgniarki. 

Cel pracy 

Celem pracy było uzyskanie odpowiedzi na pytanie czy studenci kierunku 

pielęgniarstwo deklarując chęć podjęcia pracy jako „pielęgniarka systemu” posiadają 

odpowiedni poziom wiedzy wymagany w pracy na tym stanowisku. 

Materiał i metody 

Grupę badaną stanowili studenci stacjonarni ostatniego semestru studiów 

licencjackich kierunku pielęgniarstwo. Badania przeprowadzono metodą sondażu 

diagnostycznego, z zastosowaniem techniki ankietowej. Ankieta była anonimowa. Badaniem 

objęto 72 osoby. Analizę wyników opracowano na podstawie metody reprezentacyjnej. 

Wyniki i wnioski 

Prezentowane badania wskazują, że poziom świadomości młodzieży chcącej pracować 

jako „pielęgniarka systemu” jest niski co wskazuje na potrzebę dalszego kształcenia po 

ukończeniu licencjatu. 

Słowa kluczowe: świadomość, wiedza, pielęgniarka systemu, rola pielęgniarki 


