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KOMUNIKAT 

w sprawie kursów specjalistycznych stanowiących warunki 

zakwalifikowania na specjalizację lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie 

pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz 

pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek. 

 

 

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych 

w załączeniu przedstawia opinie Konsultantów krajowych w dziedzinach 

pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz pielęgniarstwa 

ratunkowego, w sprawie kursów specjalistycznych stanowiących warunki 

zakwalifikowania na specjalizację lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie 

pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz pielęgniarstwa 

ratunkowego dla pielęgniarek. 

Centrum przyjmuje ww. opinie jako obowiązujące na dzień dzisiejszy 

w zatwierdzonych programach kształcenia dla pielęgniarek, położnych 

i planuje wprowadzenie następujących zmian w zapisach założeń 

organizacyjno-programowych:   

1. specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego 

i intensywnej opieki, cyt.:  

„Organizator powinien potwierdzić w dokumentacji przebiegu kształcenia, 

przed rozpoczęciem zajęć stażowych, że uczestnik szkolenia posiada 

zaświadczenie o ukończeniu: 

 kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa – warunek 

nie dotyczy pielęgniarek, które posiadają już tytuł specjalisty 

w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego lub dyplom ratownika 

medycznego lub ukończyły kurs kwalifikacyjny w dziedzinie 

pielęgniarstwa ratunkowego lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie 

pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub kurs 

Advensed Life Support (ALS). 

 kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu 

elektrokardiograficznego.”; 



2. kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego 

i intensywnej opieki, cyt.:  

„Organizator powinien potwierdzić w dokumentacji przebiegu kształcenia, 

przed rozpoczęciem zajęć stażowych, że uczestnik szkolenia posiada 

zaświadczenie  

o ukończeniu: 

 kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa – warunek 

nie dotyczy pielęgniarek, które posiadają już tytuł specjalisty 

w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego lub dyplom ratownika 

medycznego lub ukończyły kurs kwalifikacyjny w dziedzinie 

pielęgniarstwa ratunkowego lub kurs Advensed Life Support (ALS). 

 kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu 

elektrokardiograficznego.”; 

3. specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, cyt.: 

„Organizator powinien potwierdzić w dokumentacji przebiegu kształcenia, 

przed rozpoczęciem zajęć stażowych, że uczestnik szkolenia posiada 

zaświadczenie o ukończeniu: 

 kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa i kursu 

specjalistycznego Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka – 

warunek nie dotyczy pielęgniarek, które posiadają już tytuł specjalisty 

w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki 

lub dyplom ratownika medycznego lub ukończyły kurs kwalifikacyjny 

w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego lub kurs kwalifikacyjny 

w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki 

lub kurs Advensed Life Support (ALS). 

 kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu 

elektrokardiograficznego.” 

4. kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, cyt.: 

„Organizator powinien potwierdzić w dokumentacji przebiegu kształcenia, 

przed rozpoczęciem zajęć stażowych, że uczestnik szkolenia posiada 

zaświadczenie o ukończeniu: 

 kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa i kursu 

specjalistycznego Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka – 

warunek nie dotyczy pielęgniarek, które posiadają już tytuł specjalisty 

w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki 

lub dyplom ratownika medycznego lub ukończyły kurs kwalifikacyjny 

w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki 

lub kurs Advensed Life Support (ALS). 

 

Jednocześnie Centrum informuje, że jest w trakcie opracowywania 

i wprowadzania zmian do programów kształcenia i wymóg legitymowania się 



określonymi kursami specjalistycznymi nie będzie już rozpatrywany 

na etapie postępowania kwalifikacyjnego na specjalizację lub kurs 

kwalifikacyjny. Wymogi te jednak pozostają, ale będą musiały zostać 

spełnione przez pielęgniarki i położne do momentu rozpoczęcia zajęć 

stażowych realizowanych w ramach danej specjalizacji lub kursu 

kwalifikacyjnego, co znalazło odzwierciedlenie w proponowanych powyżej 

zapisach (o czym była mowa w Komunikacie z dnia 25 sierpnia 2016r. 

w sprawie kursów specjalistycznych stanowiących warunki zakwalifikowania 

na specjalizację lub kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek, położnych). 
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