
Konsultant Wojewódzki

w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego

i intensywnej opieki

mgr Barbara Frymorgen

tel: +48 606 4367Z2
e-mail: b,frymorgen@szpital.bielsko,pl

B ielsko-Biała, 2019 -11-27

szanowna pani

Mgr Anna Janik

Przewodnicząca Okręgowej Rady

Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

40-027 Katowice

ul. Francuska 16

!:,] 1)]"!, il -r,ll ] t l vi,Ą 
, ,i*i/, ,l"l v 1ą^ ,,.: 

4l'- 
^^

Dotyczy: wątpliwości co do uprawnień pielęgniarek posiadających specjalizację w dziedzinie

pielęgniarstwa internistycznego i chirurgicznego do udzielania świadczeń zdrowotnych związanych

z opieką pielęgniarską nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie.

lnformuję, iż w całości podtzymuję swoje stanowisko z dnia z dnia 31 sierpnia żaI9 r.
w sprawie zlecania pielęgniarkom pracującym poza oddziałami intensywnej terapii, opieki nad

krytycznie chorymi pacjentami leczonymi za pomocą respiratora oraz kwalifikacji pielęgniarek do

udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego, związanych z opieką pielęgniarską

nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie.

Wyjaśniam jednocześnie, iż uprawnienie pielęgniarki po ukończeniu specjalizacji w dziedzinie

pielęgniarstwa chirurgicznego do stosowania tlenoterapii czynnej przy użyciu maski twarzowej,

worka samorozprężalnego z zastawką jednokierunkową lub z uźyciem respiratora, dotyczy jedynie

sytuacji postępowania ratunkowego w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego u dorosłych i dzieci,

gdzie zamiast prowadzenia tlenoterapii czynnej za pomocą worka samorozpręża|nego z zastawką

jednokierunkową można zastosować respirator transpońowy (,,resuscytacyjny'').

Natomiast w zakresie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa

internistycznego pietęgniarka nie tylko nabywa wiedzy i umiejętnoŚci z zakresu leczenia

niefarmakologicznego w chorobach układu oddechowego, w tym za pomocą wentylacji

mechanicznej ale również potrafi ocenić skutki i dobrać właściwe postępowanie w sytuacji

wystąpienia działań niepożądanych stosowanego leczenia za pomocą wentylacji mechanicznej;

posiada także umiejętności związane z wykonaniem i monitorowaniem parametrów oddechowych

podczas prowadzenia wentylacji mechanicznej za pomocą kapnometru.

W razie dalszych wątpliwości proponuję kontakt z autorami programów specjalizaryjnych
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