
66 Pielęgniarstwo w Stanach Nagłych 2/2017

WARTO WIEDZIEĆ
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Authorisations and responsibilities of an emergency 
department nurse

STRESZCZENIE
Podstawowe funkcje oraz uprawnienia zawodowe pielęgnia-
rek i pielęgniarzy są takie same dla wszystkich pracujących 
w zawodzie. Jednak szczegółowe obowiązki pielęgniarki 
szpitalnego oddziału ratunkowego różnią się nieco od obo-
wiązków na innych oddziałach. Artykuł stanowi próbę scha-
rakteryzowania uprawnień oraz obowiązków pielęgniarek 
pracujących na SOR, zgodnie z zapisami rozporządzenia 
ministra zdrowia.
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SUMMARY
The basic duties and professional qualifications of nurses are 
the same for all people working in the profession. However, 
the specific duties of a nurse who works at a hospital emer-
gency department (ED) differ slightly from the duties of nurses 
working at other wards. The article attempts to characterize 
the authorisations and responsibilities of ED nurses as defined 
by the Regulation of the Minister of Health.
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Charakterystyka szpitalnych 
oddziałów ratunkowych 
i ich funkcjonowania
Ustawa o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym (1) wskazuje zadania krajo-
wego systemu ratownictwa medycznego. 
Wśród nich szczególne znaczenie przypi-
sywane jest: 
• zapewnieniu możliwości natychmiastowe-

go wezwania pomocy osobom w stanie 
nagłego zagrożenia życia,

• niezwłocznemu przybyciu zespołu ratow-
nictwa medycznego na miejsce zdarzenia,

• niezwłocznemu podjęciu właściwych dzia-
łań ratowniczych na miejscu zdarzenia,

• zapewnieniu transportu osoby poszko-
dowanej, adekwatnego do jej aktualnych 
potrzeb,

• zapewnieniu niezwłocznego przyjęcia 
poszkodowanego pacjenta na najbliższy 
szpitalny oddział ratunkowy (SOR) lub 
oddział szpitalny stosownie do rodzaju 
zagrożenia życia lub zdrowia. 
Szpitalny oddział ratunkowy jest jednost-

ką systemu Państwowego Ratownictwa Me-
dycznego (PRM) utworzoną w celu udziela-
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nia pomocy pacjentom w stanach nagłego 
zagrożenia życia. Świadczenia opieki zdro-
wotnej udzielane w ramach szpitalnych 
oddziałów ratunkowych polegają przede 
wszystkim na wstępnej ocenie stanu zdrowia 
pacjenta oraz leczeniu niezbędnym do sta-
bilizacji funkcji życiowych (1). 

Niezwykle ważnym elementem systemu 
Państwowego Ratownictwa Medycznego 
są pielęgniarki, a waga ta wynika przede 
wszystkim z posiadanego przez nie systemu 
uprawnień. Niniejszy artykuł stanowi próbę 
scharakteryzowania uprawnień oraz odpo-
wiedzialności pielęgniarek zatrudnionych 
na szpitalnych oddziałach ratunkowych. Cel 
ten zrealizowany zostanie na drodze anali-
zy aktów prawnych traktujących o upraw-
nieniach i odpowiedzialności pielęgniarek 
systemu Państwowego Ratownictwa Me-
dycznego oraz literatury specjalistycznej 
obejmującej tę problematykę.

Obowiązki i uprawnienia 
pielęgniarki szpitalnego 
oddziału ratunkowego
Po rejestracji pacjenta na szpitalnym od-
dziale ratunkowym pielęgniarka zobowią-
zana jest do oceny jego stanu oraz okre-
ślenia stopnia pilności badania lekarskie-
go na podstawie informacji uzyskanych 
po przeprowadzeniu: wywiadu, wstępnej 
oceny stanu pacjenta, wykonanych pomia-
rów podstawowych parametrów życiowych 
oraz ewentualnych innych badań uzależnio-
nych od stwierdzonego u pacjenta problemu 
medycznego. Jak wskazują specjaliści (2), 
wstępna ocena stanu pacjenta powinna obej-
mować pomiar: temperatury ciała, ciśnienia 
tętniczego krwi, tętna, saturacji, liczby od-
dechów, glikemii oraz masy ciała. W jej ra-
mach powinny być także dokonywane: ocena 
świadomości wg skali Glasgow lub AVPU, 
ocena stopnia nasilenia bólu oraz badanie 
elektrokardiograficzne. 

Na ryc. 1 przedstawiono przykładowy 
wzór karty wstępnej oceny stanu pacjenta, 
jakim posługują się pielęgniarki na SOR 
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym 
nr 3 w Rybniku (źródło własne autora). 

 Podstawą funkcjonowania każdego SOR-u 
jest ocena stanu pacjentów zgodna z kla-
syfikacją triage. Triage to system segrega-
cji poszkodowanych, którego zasadniczym 
celem jest ratowanie lub zwiększenie szan-
sy na ratunek jak największej liczby osób. 
Triage wg systemu Menchester opiera się 
na szybkim oraz trafnym rozpoznaniu stanu 
pacjenta oraz zakwalifikowaniu go do jednej 
z kategorii kolorystycznej, odpowiadającej 
możliwemu czasowi oczekiwania na wstęp-
ne badanie lekarskie. 

W Polsce w zakresie SOR wykorzystuje 
się różne modele prowadzenia segregacji 
medycznej. Wśród nich znajdują się: system 
Manchester, system START (Simple Triage 
and Rapid Treatment) oraz JumpSTART, 
służący ocenie pacjentów pediatrycznych. 
Polski ustawodawca nie promuje żadnego 
zalecanego systemu segregacji, pozostawia-
jąc jego wybór decyzji każdego ośrodka. 

Ryc. 1. Wstępna ocena stanu pacjenta
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W przypadku większości szpitalnych od-
działów ratunkowych notowane są niedo-
bory kadrowe we wszystkich grupach za-
wodowych pracowników ochrony zdrowia. 
Problemem w zakresie funkcjonowania i or-
ganizacji pracy SOR są często również wa-
runki lokalowe i logistyczne. Każdy szpitalny 
oddział ratunkowy, zgodnie z §5 Rozporzą-
dzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpital-
nego oddziału ratunkowego, musi dyspo-
nować obszarem segregacji medycznej, re-
jestracji i przyjęć. W praktyce bardzo często 
na strukturę SOR składają się dwa obszary: 
obszar tzw. ogólny (internistyczny) i obszar 
chirurgiczno-urazowy lub chirurgiczno-or-
topedyczny. W oparciu o system Manche-
ster pracownik systemu określający pilność 
opieki dla danego pacjenta – najczęściej jest 
to pielęgniarka lub ratownik medyczny – po-
sługuje się pięcioma kolorami (3):
• kolorem czerwonym – stosowanym 

w przypadku pacjentów wymagających 
natychmiastowej pomocy lekarskiej, tzn. 
takich, których stan nie pozwala na ocze-
kiwanie na badanie przez lekarza; zalicza-
ni do tej grupy są najczęściej: pacjenci 
z objawami niedrożności dróg oddecho-
wych, niewydolności oddechowej, ze świ-
stem krtaniowym, we wstrząsie oraz oso-
by nieprzytomne;

• kolorem pomarańczowym – stosowanym 
dla pacjentów, których stan umożliwia 
oczekiwanie na pomoc lekarza, jednak 
nie dłuższą niż 10 minut; do tej grupy 
zaliczane są przede wszystkim osoby: 
z obrzękiem twarzy, obrzękiem języka, 
alergią w wywiadzie, dusznością, zabu-
rzeniami rytmu serca, ze świądem, oraz 
takie, których saturacja utrzymuje się po-
niżej 90%;

• kolorem żółtym – stosowanym w przy-
padku pacjentów, których stan umoż-
liwia oczekiwanie na pomoc lekarza 
do 60 minut; do tej grupy klasyfikowane 
są przede wszystkim: osoby ze spadkiem 
saturacji poniżej 95%, pacjenci z rozsianą 
wysypką, pęcherzami;

• kolorem zielonyn – stosowanym w przy-
padku pacjentów, których stan umożliwia 

oczekiwanie na pomoc lekarza do 120 mi-
nut; do tej grupy klasyfikowane są osoby 
z miejscowym stanem zapalnym, lekkim 
swędzeniem czy bólem o niewielkim na-
sileniu;

• kolorem niebieskim – oznaczani są nim 
pacjenci, których stan umożliwia oczeki-
wanie na pomoc lekarską do 240 minut; 
do tej grupy klasyfikowane są wszystkie 
pozostałe osoby, których objawy – w opi-
nii osoby przeprowadzającej ocenę – nie 
związane są z anafilaksją.
Zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami 

wszyscy pacjenci o innym kodzie pilności 
niż pomoc natychmiastowa oraz czasie ocze-
kiwania dłuższym niż 10 minut wymagają 
ponownej oceny stanu ogólnego w trakcie 
oczekiwania na pomoc lekarza (3, 4). Pro-
ces ten nazywa się retriage. W tym zakresie 
pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny 
dokonują ponownego badania podstawo-
wych parametrów życiowych, a zestawiając 
je z wynikami pierwotnej oceny triage, po-
dejmują decyzję o utrzymaniu lub zmianie 
kategorii segregacyjnej. 

Zdarzają się również sytuacje, w których 
pacjent w oczekiwaniu na badanie lekar-
skie rezygnuje ze świadczenia medycznego 
z powodu zbyt długiego czasu oczekiwania. 
Wówczas rolą pielęgniarki jest dokonanie 
stosownego wpisu w karcie oceny wstępnej 
lub próba uzyskania od pacjenta poświad-
czenia rezygnacji z udzielenia świadczeń 
wraz ze wskazaniem jej powodu. W sytu-
acji rezygnacji pacjenta z dalszej opieki 
medycznej lub samowolnego opuszczenia 
SOR w trakcie oczekiwania na wyniki ba-
dań pielęgniarka wraz z lekarzem dyżurnym 
dokonują stosownej adnotacji w księdze 
zdarzeń niepożądanych. 

Pielęgniarka odpowiedzialna za triage in-
formuje pacjenta o przydzielonej kategorii 
oraz o maksymalnym czasie oczekiwania 
na pomoc lekarską. W przypadku pacjen-
ta małoletniego, pacjenta z zaburzeniami 
świadomości, o ograniczonej świadomo-
ści oraz pacjenta ubezwłasnowolnione-
go pielęgniarka przekazuje wspomniane 
informacje rodzicom, opiekunom praw-



69www.pielegniarstwo.elamed.pl

WARTO WIEDZIEĆ

nym lub opiekunom faktycznym pacjen-
ta. Równocześnie w przypadku pacjentów 
niebędących w stanie nagłego zagrożenia 
zdrowotnego pielęgniarka odpowiedzialna 
za triage zobowiązana jest do poinformo-
wania go o możliwości uzyskania pomo-
cy medycznej w innym podmiocie leczni-
czym, w tym również w podmiocie udzie-
lającym świadczeń zdrowotnych w zakresie 
podstawowej opieki zdrowotnej oraz noc-
nej i świątecznej opieki zdrowotnej (2, 4). 
W sytuacji wątpliwej pielęgniarka zawsze 
powinna skorzystać z prawa do konsulta-
cji z lekarzem dyżurnym SOR lub kierow-
nikiem oddziału.

Do obowiązków pielęgniarki odpowie-
dzialnej za triage należy również przekazanie 
lekarzowi szpitalnego oddziału ratunkowe-
go informacji o pacjencie oraz ustalonym 
stopniu pilności. W trakcie oczekiwania 
przez pacjenta na udzielenie pomocy pie-
lęgniarka szpitalnego oddziału ratunkowe-
go odpowiada za nadzór nad stanem po-
szczególnych pacjentów oraz ewentualną 
korektę przydzielonej kategorii. Prawidło-
wa organizacja pracy pielęgniarki na SOR 
to nie tylko fachowe udzielanie pomocy 
medycznej, ale nadzór nad systemem da-
jącym chorym informację zwrotną o cza-
sie oczekiwania. Współcześnie skuteczne 
i szybkie informowanie pacjentów SOR co-
raz częściej realizowane jest dzięki wyko-
rzystaniu systemów multimedialnych, tablic 
lub telewizorów z tzw. informacją zwrot-
ną (feedback). Nieodłącznym elementem 
pracy każdej pielęgniarki SOR jest umie-
jętność radzenia sobie w sytuacji stresowej 
i posiadanie tzw. umiejętności miękkich, 
szczególnie przydatnych w sytuacji wystą-
pienia problemów czy napływu w krótkim 
czasie dużej liczby chorych.

Jak wskazano w Rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie 
rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, 
diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych 
udzielanych przez pielęgniarkę albo położną sa-
modzielnie bez zlecenia lekarskiego (5), pielę-
gniarka systemu ratownictwa medycznego, 
w rozumieniu ustawy o Państwowym Ra-

townictwie Medycznym (1), uprawniona jest 
do wykonywania samodzielnie, bez zlecenia 
lekarskiego, medycznych czynności ratun-
kowych obejmujących: 
• ocenę stanu pacjenta,
• układanie pacjenta w pozycji właściwej 

dla jego stanu zdrowia i/lub odniesio-
nych obrażeń,

• podjęcie i prowadzenie tak podstawowej, 
jak i zaawansowanej resuscytacji krążenio-
wo-oddechowej u dzieci i osób dorosłych,

• bezprzyrządowe przywracanie drożności 
dróg oddechowych,

• przyrządowe przywracanie i zabezpiecza-
nie drożności dróg oddechowych z zasto-
sowaniem rurki ustno-oddechowej, rurki 
nosowo-gardłowej, maski krtaniowej, rurki 
krtaniowej,

• odsysanie dróg oddechowych,
• podjęcie tlenoterapii biernej, wspomaga-

nie oddechu, wentylację zastępczą powie-
trzem lub tlenem,

• przeprowadzenia intubacji dotchawiczej 
w nagłym zatrzymaniu krążenia bez uży-
cia środka zwiotczającego,

• wykonanie EKG oraz defibrylacji ręcznej 
lub zautomatyzowanej na podstawie EKG,

• monitorowanie czynności układu odde-
chowego oraz układu krążenia metodami 
nieinwazyjnymi,

• wykonanie kaniulacji żył obwodowych 
kończyn górnych i dolnych oraz żyły 
szyjnej zewnętrznej, 

• podawanie leków drogą dożylną, domię-
śniową, podskórną, dotchawiczą, doust-
ną, doodbytniczą oraz wziewną,

• oznaczenie poziomu parametrów kry-
tycznych z wykorzystaniem dostępnego 
sprzętu,

• opatrywanie ran, tamowanie krwotoków, 
unieruchamianie złamań, zwichnięć, skrę-

Pielęgniarka odpowiedzialna 
za triage informuje pacjenta 
o przydzielonej kategorii 
oraz o maksymalnym czasie 
oczekiwania na pomoc lekarską.
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ceń, unieruchamianie kręgosłupa, szcze-
gólnie w odcinku szyjnym oraz podejmo-
wanie działań zabezpieczających w celu 
ograniczenia skutków zdrowotnych zda-
rzenia,

• mierzenie temperatury głębokiej, poda-
wanie produktów leczniczych zamiesz-
czonych w wykazie,

• podawanie produktów krwiopochod-
nych, rekombinowanych koncentratów 
czynników krzepnięcia i desmopresyny 
w stanach nagłego zagrożenia,

• odbieranie porodu.
Należy w tym miejscu podkreślić rów-

nież, że pielęgniarka szpitalnego oddziału 
ratunkowego, będąca pielęgniarką syste-
mu ratownictwa medycznego oraz wyko-
nująca medyczne czynności ratunkowe, 
uprawniona jest do podania pacjentowi 
doraźnie, w nagłych wypadkach, bez zle-
cenia lekarskiego, produktów leczniczych 
wskazanych w załączniku do przytaczanego 
rozporządzenia ministra zdrowia (5). Jest 
to szczególnie przydatne w sytuacji, w któ-
rej pacjent, np. z nadciśnieniem tętniczym 
lub bólem o różnym pochodzeniu, musi 
czekać na wstępne badanie lekarskie. Po-
dając dany wyrób medyczny, pielęgniarka 
jest zobowiązana do ustnego przekazania 
informacji o podjęciu takiego działania 
dyżurnemu lekarzowi i dokonania wpisu 
w dokumentacji medycznej pacjenta (naj-
częściej w karcie zleceń lub karcie wstęp-
nej oceny).

Podsumowanie
Pomimo że podstawowe funkcje oraz 
uprawnienia zawodowe pielęgniarek i pie-

lęgniarzy są takie same dla wszystkich pra-
cujących w zawodzie, obowiązki pielęgnia-
rek różnią się pomiędzy sobą w zależności 
od specjalności oddziału, w jakim jest ona 
zatrudniona. Należy przy tym zaznaczyć, 
że różne mogą być również uprawnienia 
oraz obowiązki pielęgniarek i pielęgnia-
rzy zatrudnionych na tych samych od-
działach. Rodzaje oraz zakres świadczeń 
zapobiegawczych, diagnostycznych, lecz-
niczych i rehabilitacyjnych udzielanych 
przez pielęgniarki oraz położne samodziel-
nie bez zlecenia lekarskiego określone zo-
stały na drodze rozporządzenia ministra 
zdrowia. Wspomniane rodzaje świadczeń 
udzielane są w zależności od kompetencji 
i kwalifikacji zawodowych pielęgniarek zdo-
bytych w ramach różnych form kształcenia 
podyplomowego (kursy specjalistyczne, 
kursy kwalifikacyjne, specjalizacje, kursy 
dokształcające). 

Pielęgniarki i pielęgniarze szpitalnych 
oddziałów ratunkowych są pracownikami 
systemu ochrony zdrowia posiadającymi 
dość duże uprawnienia, co wynika z ko-
nieczności wykonywania pracy polegającej 
na udzielaniu pomocy pacjentom w stanie 
bezpośredniego zagrożenia życia. Czynnik 
ten sprawia, że muszą oni posiadać upraw-
nienia do samodzielnego podejmowania 
określonych medycznych czynności ratun-
kowych oraz samodzielnego podawania ści-
śle określonych leków.  
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Podając dany wyrób medyczny, 
pielęgniarka jest zobowiązana 
do ustnego przekazania 
informacji o podjęciu takiego 
działania dyżurnemu lekarzowi 
i dokonania wpisu w dokumentacji 
medycznej pacjenta.




