
Do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej w dniu 06.10.2022r. wpłynęło 

zapytanie „czy pielęgniarka bez kursu anestezjologicznego może pracować na OIOM-ie i Bloku 

operacyjnym jako pielęgniarka anestezjologiczna?”. 

Odpowiedź w obu przypadkach jest negatywna z następujących powodów. 

Minister Zdrowia w Rozporządzeniu z dnia 20 grudnia 2012r. (Dz.U z 2013r., poz. 15) określił 

standardy postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla 

podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Określone też zostały kwalifikacje dla 

pielęgniarek  w § 2 pkt  6 w/w rozporządzenia, zgodnie z którymi pielęgniarka 

anestezjologiczna – to pielęgniarka, która ukończyła specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa 

anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub pielęgniarka, która ukończyła kurs kwalifikacyjny 

w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarka 

w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.  

Zatem pielęgniarka nieposiadająca wymienionych kwalifikacji nie powinna być zatrudniona na 

oddziale intensywnej terapii. Minister Zdrowia w Rozporządzeniu z dnia 22 listopada 2013r. 

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego w § 4 ust. 4 pkt 2 (Dz.U 

z 2021r., poz. 290) określił dla Świadczeniodawców udzielających świadczeń gwarantowanych 

na bloku operacyjnym w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej kwalifikacje dla 

personelu, zgodnie z którymi w przypadku obsady pielęgniarskiej  powinna być zapewniona 

obecność co najmniej dwóch pielęgniarek lub położnych na każdy stół operacyjny 

odpowiadającą czasowi udzielania świadczeń określonemu w harmonogramie pracy – 

pielęgniarka specjalista lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa 

operacyjnego lub w trakcie tych szkoleń lub pielęgniarka z co najmniej dwuletnim 

doświadczeniem w instrumentowaniu do zabiegów, a w przypadkach uzasadnionych 

medycznie – położna po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub 

położna z co najmniej dwuletnim doświadczaniem w instrumentowaniu do zabiegów.                                                         

Praca na bloku operacyjnym różni się od pracy pielęgniarki w oddziale, ponieważ pielęgniarka 

operacyjna sprawuje całościową opiekę nad pacjentem podczas zabiegu operacyjnego  i jest 

odpowiedzialna za wykonywane czynności  oraz za przestrzeganie procedur operacyjnych, 

zatem nie powinna być zatrudniona na bloku operacyjnym bez wymaganych kwalifikacji. 
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