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OPINIA 

w sprawie podawania leków do przestrzeni zewnątrzoponowej przez pielęgniarki 

 

W myśl Rozp. MZ w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w 

dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność 

leczniczą z dnia 16 grudnia 2016 roku, w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

(OAiIT) ma być zatrudniona pielęgniarka anestezjologiczna - 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.  

Z analizy obu programów kształcenia pielęgniarek wynika, realizując efekty kształcenia 

w zakresie umiejętności: 

 po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej 

opieki realizując efekt kształcenia w zakresie umiejętności (U46. podać  leki  przez  cewnik  

zaimplantowany  do  przestrzeni  zewnątrzoponowej  oraz pielęgnować  miejsce  

wprowadzenia  cewnika  w przypadku   stosowania blokad ciągłych), pielęgniarka uzyskuje 

kwalifikacje w zakresie umiejętności podaży  leków  przez  cewnik  zaimplantowany  do  

przestrzeni  zewnątrzoponowej  oraz pielęgnuje  miejsce  wprowadzenia  cewnika  w 

przypadku   stosowania   blokad ciągłych. 

 po szkoleniu specjalizacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i 

intensywnej opieki realizując efekt kształcenia w zakresie umiejętności (U108. podać  leki  

przez  cewnik  zaimplantowany  do  przestrzeni  zewnątrzoponowej  oraz pielęgnować  

miejsce  wprowadzenia  cewnika  w  przypadku  stosowania  blokad ciągłych), pielęgniarka 

uzyskuje kwalifikacje w zakresie umiejętności podaży  leków  przez  cewnik  

zaimplantowany  do  przestrzeni  zewnątrzoponowej  oraz pielęgnuje  miejsce  

wprowadzenia  cewnika  w przypadku   stosowania   blokad ciągłych. 

 

Natomiast jeżeli chodzi o leczenie bólu w oddziałach innych aniżeli OAiIT, 

pielęgniarka sprawująca opiekę nad pacjentem, który wymaga podawania leków do przestrzeni 

zewnątrzoponowej powinna posiadać kwalifikacje związane z ukończeniem kursu 

specjalistycznego ,,Terapia bólu ostrego dla dorosłych’’, który to przygotowuje pielęgniarki i 

położne do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych  w okresie okołooperacyjnym 

w zakresie uśmierzania bólu ostrego. 

Z analizy programu kursu specjalistycznego wynika, że pielęgniarka realizując efekt 

kształcenia w zakresie umiejętności (U4. podawać leki przeciwbólowe różnymi drogami, w 



KONSULTANT   WOJEWÓDZKI   WOJEWODY  POMORSKIEGO 
w dziedzinie pielęgniarstwa  anestezjologicznego  i intensywnej opieki 
dr  hab. Wioletta  Mędrzycka - Dąbrowska 

 
 

 
Adres do korespondencji: 

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY 
Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki 

  ul. Dębinki 7 , 80 – 952 Gdańsk, Tel. 58  349 12 47      
  e-mail:  wioletta.medrzycka@gumed.edu.pl   

tym z wykorzystaniem technik analgezji regionalnej), pielęgniarka uzyskuje kwalifikacje w 

zakresie umiejętności w zakresie podawania leków przeciwbólowych różnymi drogami, w tym 

z wykorzystaniem technik analgezji regionalnej. 

 

W związku z powyższym uważam, że pielęgniarki posiadają kwalifikacje do podawania 

leków do przestrzeni zewnątrzoponowej po ukończeniu odpowiedniego kursu, natomiast w 

AOiIT co do kwestii regulacji uprawnień pielęgniarek należy wziąć pod uwagę również Rozp. 

MZ w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i 

intensywnej terapii. 

 

 

Z poważaniem 

 


