
,,Awaryjna adaptacja do pracy w oddziale intensywnej terapii dla pielęgniarek niepracujących 

w oddziałach intensywnej terapii’’ 

 

Szanowni Państwo, 

Dyrektorzy ds. pielęgniarstwa 

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju oraz w związku z rozbudową bazy 

szpitalnej dedykowanej chorym na COVID-19 istnieje konieczność szkolenia personelu w zakresie zarówno 

elementów intensywnej opieki nad pacjentem w stanach zagrożenia życia, jak również podejmowania 

zaawansowanych czynności ratujących życie. Dotyczy to szczególnie pielęgniarek i położnych, które na co dzień 

nie pracują w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii, a także innego personelu medycznego pracującego przy 

zwalczeniu epidemii w zakresie opieki nad pacjentem chorym na COVID-19: 

 leczonym w oddziale obserwacyjnym, 

 wentylowanym mechanicznie w warunkach OIT. 

Na prośbę Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2020 skierowaną do Konsultantów Wojewódzkich, 

do dyrektorów szpitali województwa pomorskiego zostały przesłane  materiały szkoleniowe dotyczące 

,,Awaryjnej adaptacji do pracy w oddziale intensywnej terapii dla pielęgniarek niepracujących w oddziałach 

intensywnej terapii’’. Dodatkowo informujemy, że począwszy od następnego tygodnia, CMKP uruchomi na 

swojej platformie szkolenie e-learning dot. zasad leczenia pacjenta z COVID-19 w warunkach oddziału 

obserwacyjnego. Wydaje się jednak, że najbardziej efektywne będą szkolenia prowadzone przez pielęgniarki 

anestezjologiczne  w warunkach rzeczywistych. Dlatego, zwracamy się z prośbą o powołanie w każdym szpitalu 

grupy pielęgniarek specjalistek w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, które będą 

odpowiedzialne za przeprowadzenie szkoleń w warunkach oddziału intensywnej terapii dla personelu 

pielęgniarskiego. Jednocześnie zwracam się do dyrektorów ds. pielęgniarstwa o przekazywanie miesięcznych 

raportów zawierających liczbę osób, które zostały przeszkolone (raporty powinny być odesłane w ostatni dzień 

każdego miesiąca na adres: sjaltuszewska@wp.pl oraz wioletta.medrzycka@gumed.edu.pl). 

Jako konsultanci województwa pomorskiego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i 

intensywnej opieki oraz w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, chcielibyśmy wspomóc wszystkie placówki 

medyczne województwa pomorskiego w procesie awaryjnej adaptacji pielęgniarek do pracy nad pacjentem 

wentylowanym. Przygotowaliśmy cykliczne webinaria, pierwsze z nich odbędzie się 30.10.2020 o godz. 15:00. 

Do dyrektorów ds. pielęgniarstwa zostały przesłane linki, które pozwolą wziąć udział pielęgniarkom w szkoleniu. 

 

                                                                                      Z wyrazami szacunku 

Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska,  

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa 

anestezjologicznego i intensywnej opieki 

Sylwia Jałtuszewska,  

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa 

ratunkowego 
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