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2.4. Nadzór i opieka pielęgniarska w czasie znieczulenia 

W ocenie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) to właśnie usługi pielęgniarskie są 

kluczowym elementem decydującym o powodzeniu leczenia, zdecydowanie przeważają nad 

lekarskimi w przypadku chorób i dochodzenia do zdrowia. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o 

zawodach pielęgniarki i położnej, mówi: Wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na 

udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na: rozpoznawaniu warunków i potrzeb 

zdrowotnych pacjenta, rozpoznawaniu problemów pielęgnacyjnych pacjenta, ale też na 

planowaniu i sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem i samodzielnym udzielaniu w 

określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i 

rehabilitacyjnych oraz medycznych, w tym czynności ratunkowych. Zawód pielęgniarki 

zobowiązuje także do realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i 

rehabilitacji, orzekaniu o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych, a także 

edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia1. W świetle ustawy pielęgniarka ponosi przede 

wszystkim odpowiedzialność zawodową za wykonywanie zleceń lekarskich, a także wobec 

pacjenta.  

Wymagania stawiane pielęgniarkom anestezjologicznym są bardzo duże. Bywa, że 

pielęgniarki same nadzorują przebieg znieczulenia oraz podają dożylnie leki lub podejmują 

zawansowaną resuscytację krążeniowo-oddechową pod nieobecność anestezjologa. Przyczyny 

takiego stanu rzeczy sa bardzo różne (nadmierne obciążenie praca lekarzy, mała liczba 

specjalistów). Doświadczona pielęgniarka potrafi samodzielnie sterować poziomem 

znieczulenia, a także wykonać intubację dotchawiczą w sytuacjach nagłych, ale w wielu 

przypadkach postępowanie tego rodzaju może okazać się błędem i przekroczeniem swoich 

kompetencji zawodowych. W rozporządzeniu jest dobrze określona rola i zadanie lekarza 

anestezjologa, natomiast zadania pielęgniarki są niejasne.  

Z rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 2 września 1997 roku w 

sprawie zakresu i rodzaju świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i 

rehabilitacyjnych, wykonywanych przez pielęgniarkę samodzielnie bez zlecenia lekarskiego 

oraz zakresu i rodzaju takich świadczeń wykonywanych przez położną samodzielnie, wynika, 

że pielęgniarka jest uprawniona do wykonywania samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego 

następujących świadczeń: 

                                                 
1 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1039), rozdział 

2, art. 4, w: http://isap.sejm.gov.pl/, data dostępu: 8.01.2015. 

http://isap.sejm.gov.pl/
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• gazometrii, kapnometrii, czyli pomiarów stężenia gazów biorących udział w procesie 

oddychania ale tylko pod warunkiem odbycia specjalistycznego kursu kwalifikacyjnego w 

zakresie anestezjologii i intensywnej terapii, 

• dokonania oceny stanu świadomości chorego także pod warunkiem odbycia kursu 

kwalifikacyjnego w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii lub uzyskania tytułu 

specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, 

• jeśli posiada tytułu specjalisty w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii może dokonać 

oceny poziomu znieczulenia pacjenta oraz tzw. relaksometrii, czyli stopnia zwiotczenia,   

• jest zobowiązana do wykonania tlenoterapii także pod warunkiem uzyskania w zakresie 

anestezjologii i intensywnej terapii dyplomu, 

• pod warunkiem uzyskania tytułu i odbycia kursu pielęgniarka może podawać leki dożylne 

oraz wykonywać kroplowe przetaczanie dożylne płynów w postępowaniu podczas 

resuscytacji krążeniowo-oddechowej, zgodnie z obowiązującymi w stanach naglących w 

tym zakresie  standardami, 

• jeśli posiada tytułu specjalisty, posiada dyplom w zakresie anestezjologii i intensywnej 

terapii może wykonywać intubację dotchawiczną w sytuacjach nagłych,  

• Jeśli pielęgniarka ukończyła kurs kwalifikacyjny może wykonać defibrylację2. 

Wymienione działania pielęgniarka może wykonać, ale z zastrzeżeniem, by nie wykraczała 

poza swoje posiadane umiejętności zawodowe. Wynika z tego, że jedynie pielęgniarki po 

odpowiednim przeszkoleniu mogą zapewnić właściwą opiekę anestezjologiczną. 

Standardy opieki pielęgniarskiej w ogóle w Europie obejmuje IV etapy:  

I etap. Assesment – ocena stanu pacjenta. Wynika to z założenia, że opieka zawsze powinna 

być kompleksowa i holistyczna, na tym etapie pielęgniarka zbiera wywiad na temat sytuacji 

bio-psycho-społecznej pacjenta.  

II etap Planning, czyli planowanie opieki. Pielęgniarka wspólnie z pacjentem ustala cele opieki, 

które nawiązują do wcześniej określonych problemów.  

III. etap Implementation – realizacja planu opieki. Metody podjęte w opiece powinny 

umożliwić osiągnięcie celów.  

                                                 
2 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 2 września 1997 roku w sprawie zakresu i rodzaju 

świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, wykonywanych przez pielęgniarkę 
samodzielnie bez zlecenia lekarskiego oraz zakresu i rodzaju takich świadczeń wykonywanych przez położną 
samodzielnie (Dz. U. Nr 91, poz. 410), w: http://isap.sejm.gov.pl/, data dostępu: 8.01.2015. 

http://isap.sejm.gov.pl/
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IV etap Evaluation – ocena. Ocenie podlega stopień osiągnięcia celów opieki oraz praca 

pielęgniarek3.  

Wszystkie wymienione etapy są istotne dla powodzenia opieki. Na podstawie zebranych 

danych o pacjencie pielęgniarka formułuje diagnozę pielęgniarską. Wyróżniamy diagnozę 

właściwą, diagnozę ryzyka i diagnozę wstępną, samopoczucia oraz diagnoza zespołu.  

 

                                                 
3 D. Talarska, Proces pielęgnowania, w: Anestezjologia i intensywna opieka. Klinika i pielęgniarstwo, red. L. 

Wołowicka, D. Dyk, Wydawnictwo Lekarskie, PZWL, Warszawa 2007, s. 325-326. 


