
Współczesne pielęgniarstwo 
operacyjne w Polsce

mgr Barbara Dąbrowska

www.osibialystok.pl



Współczesne pielęgniarstwo 
operacyjne w Polsce to

• Integracja i wspólne działanie środowiska 
pielęgniarek i położnych operacyjnych na 
rzecz rozwoju pielęgniarstwa operacyjnego 
w Polsce.

• Pierwsza w Polsce Debata o rozwoju 
zawodowym pielęgniarstwa operacyjnego 
zorganizowana przez Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie Instrumentariuszek w dniu 
4 lutego 2013 roku w Warszawie



Debata o rozwoju zawodowym

• Powodem zorganizowania tej debaty był 
sprzeciw środowiska dotyczący propozycji 
połączenia specjalizacji operacyjnej z 
chirurgiczną oraz niekorzystne zapisy w 
rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
dotyczących minimalnych norm 
zatrudnienia.



Uczestnicy debaty-4 luty 2013



Organizatorzy debaty, 
przedstawiciel MZ



Pozytywne skutki debaty  i 
dalszych działań:

• Specjalizacja operacyjna nie została 
połączona ze specjalizacją chirurgiczną i 
jest w nowym rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 roku w 
sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa 
oraz dziedzin mających zastosowanie w 
ochronie zdrowia, w których może być 
prowadzona specjalizacja i kursy 
kwalifikacyjne.



Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie 
wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w 
ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy 
kwalifikacyjne (Dz. U. Nr 174, poz. 1039, z późn. zm.)

§ 1. 1. Specjalizacje dla pielęgniarek mogą być prowadzone w 
dziedzinach pielęgniarstwa:

6) operacyjnego;

§ 2. 1. Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek mogą być 
prowadzone w dziedzinach pielęgniarstwa:

11) operacyjnego;

3. Kursy kwalifikacyjne dla położnych mogą być prowadzone w 
dziedzinach pielęgniarstwa:

2) operacyjnego;

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 sierpnia 2015 r.



Nowe programy kursów i 
specjalizacji

• Uczestniczenie w Centrum Kształcenia Podyplomowego 
Pielęgniarek i Położnych w opracowywaniu nowych 
zaktualizowanych programy kursów kwalifikacyjnych i 
specjalizacji, które wchodzą w życie w dni 24 sierpnia 
2015 roku.

• Program kształcenia będą zawierać treści programowe 
zgodne z aktualnym stanem wiedzy medycznej, 
umiejętności i kompetencje społeczne oraz wykaz 
świadczeń zdrowotnych do których będzie uprawniona 

pielęgniarka/położna operacyjna po ich ukończeniu.



STANDARDY

• Opracowanie i przekazanie Naczelnej Radzie Pielęgniarek 
i Położnych 10  standardów pielęgniarskiej praktyki 
klinicznej w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego z 
prośbą o rekomendacje w dniu 27 maja 2013.

• W dniu 3 grudnia 2014 roku  na mocy 
uchwały Nr 277/VI/2014 Naczelna Rada 
Pielęgniarek i Położnych przyjęła 
„Standardy pielęgniarskiej praktyki 
klinicznej w dziedzinie pielęgniarstwa 
operacyjnego”.



Przekazanie standardów w NRPIP



STANDARDY

• Od dnia 3 grudnia 2014 roku przyjęte standardy są 
obowiązujące dla całego środowiska pielęgniarek i 
położnych operacyjnych. To podstawa do tworzenia 
bardziej szczegółowych standardów opieki 
pielęgniarki/położnej operacyjnej w Bloku Operacyjnym.

• Standardy pielęgniarskiej praktyki klinicznej w dziedzinie 
pielęgniarstwa operacyjnego są pierwszym tego typu 
opracowaniem w Polsce.

• Autorem standardów jest  mgr Joanna Borzęcka z 
Lublina oraz Zespół do Spraw Pielęgniarstwa 
Operacyjnego przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i 
Położnych w Lublinie.



Dziesięć standardów

• 1. Podstawy teoretyczne

• 2. Gromadzenie danych 

• 3. Diagnoza pielęgniarska i planowanie opieki

• 4. Realizacja opieki pielęgniarskiej w bloku operacyjnym

• 5. Ocena opieki pielęgniarskiej w bloku operacyjnym

• 6. Współpraca interdyscyplinarna

• 7. Rozwój umiejętności zawodowych pielęgniarek i 
położnych operacyjnych 

• 8. Zapewnienie jakości 

• 9. Etyka

• 10. Badania naukowe



BADANIA NAUKOWE

• Badania Naukowe -powołanie kierownika badań 
naukowych- dr med. Bożena Majchrowicz Pierwsze 
badanie naukowe w 2013 roku „Wpływ środowiska pracy 
na funkcjonowanie pielęgniarek operacyjnych”

Badania wykazały, że w miejscu zatrudnienia najczęściej 
występujące czynniki stresogenne związane z wykonywaną 
pracą to kolejno:

• niska płaca

• współpraca z trudnymi lekarzami

• duża odpowiedzialność  

• duże obciążenie fizyczne



KONFERENCJE

• Konferencje organizowane przez Ogólnopolskie 
Stowarzyszenia Instrumentariuszek  o zasięgu 
ogólnopolski.

• I- Współczesne pielęgniarstwo operacyjne-
rozwój i integracja 11. 09.2013, Warszawa

• II- Europejskie pielęgniarstwo operacyjne-
kształcenie, kompetencje, formy zatrudnienia11-
12.09.2014, Warszawa



Uczestnicy konferencji 11.09.2013



Uczestnicy konferencji 11-12.09.2014



PREZYDENT EORNA-C.HIGGINS-
11-12.09.2014 Warszawa



Jedlicková Jaroslava -12.09.2014 
Warszawa



Trubacova Jana- 12.09.2014 
Warszawa



KONFERENCJE

• Konferencje lokalne organizowane przez 
zespoły do spraw pielęgniarstwa 
operacyjnego przy Okręgowych Izbach 
Pielęgniarek i Położnych

• Pielęgniarka operacyjna pod paragrafem 
04.04.2014, Kraków

• Współczesne pielęgniarstwo operacyjne w 
kardiochirurgii 6.11.2014 Katowice



KRAKÓW-04.04.2014



KATOWICE-6.11.2014



POLSKA W EORNA

• W dniu 31 października 2014 roku na mitingu w 
Tallinie Ogólnopolskie Stowarzyszenia 
Instrumentariuszek  zostało członkiem EORNA.

• Wprowadziliśmy nasze pielęgniarstwo 
operacyjne do Europy.

• Jesteśmy bardzo dumni z tego i cieszymy się że 
będziemy reprezentować nasze pielęgniarstwo 
operacyjne na forum Europy



Polska Flaga na kongresie 
EORNA, 8-10 maja 2015 Rzym 



Kolejne zmiany proponowane przez środowisko 
pielęgniarek operacyjnych w Polsce w celu poprawy jakości 
udzielanych świadczeń

• Wprowadzenie zmian do programów 
kształcenia na studiach pielęgniarskich I i
II stopnia, w zakresie wprowadzenia 
obowiązkowych treści kształcenia 
teoretycznego w dziedzinie pielęgniarstwa 
operacyjnego i zajęć praktycznych w 
blokach operacyjnych.



Aktualny system kształcenia pielęgniarek 
operacyjnych w Polsce

• 12 lat kształcenia podstawowego, egzamin maturalny

• Podstawowe wymagane wykształcenie 
pielęgniarki/położnej

• Studia pielęgniarskie/położnictwa I° - licencjat (3 lata- 6 
semestrów)

• Standardy kształcenia zgodne z dyrektywą UE 
2013/55/EC

• Dodatkowe wyższe magisterskie

• Studia pielęgniarskie/położnictwa II ° - studia 
magisterskie (2 lata-4 semestry)



Aktualny system kształcenia pielęgniarek 
operacyjnych w Polsce

• Szpital - praca w bloku operacyjnym – szkolenie 
praktyczne

• Kształcenie podyplomowe

• po 6 miesiącach stażu pracy- kurs 
kwalifikacyjny( nowe -310 godzin-26 punktów 
ECTS)

• Po dwóch latach stażu pracy -specjalizacja 
(nowe -720 godzin – 60 punktów ECTS)

• Kursy specjalistyczne i doskonalące



Normy zatrudnienia w Bloku operacyjnym 
zapewniające właściwą  jakość udzielanych 
świadczeń.

• Domagamy się nowelizacji rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 28.12.2012   w sprawie sposobu   
ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i 
położnych     w podmiotach leczniczych niebędących 
przedsiębiorcami  i wprowadzenie zapisu : 

• Minimalne normy zatrudnienia:1) w bloku operacyjnym -
wynoszą na 1 czynny stół operacyjny   (1 pacjent), co 
najmniej 1pielęgniarkę albo położną operacyjną i 1 
pielęgniarkę albo położną  operacyjną asystującą 
pielęgniarce albo położnej operacyjne



Pielęgniarka/położna operacyjna w 
rozporządzeniu MZ

• Uwzględnianie kwalifikacji pielęgniarek 
operacyjnych w rozporządzeniu dotyczącym 
świadczeń gwarantowanych.

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące 
pielęgniarstwa operacyjnego opracowane na 
podstawie zatwierdzonych standardów.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


