
Opinia konsultanta krajowego z dnia 6 lipca 2016 r. 

Opinia konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego 

dotycząca legitymowania się zaświadczeniem o ukończeniu kursu 

specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, która warunkuje 

zakwalifikowanie na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa 

anestezjologicznego i intensywnej opieki przez pielęgniarkę, która jest 

instruktorem ALS lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa 

ratunkowego. 
 

W mojej opinii pielęgniarka, która ukończyła szkolenie specjalizacyjne w 

dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego powinna zostać zwolniona z odbycia 

kursu specjalistycznego RKO, ponieważ osoba, która jest specjalistką w 

dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego zdobyła uprawnienia znacznie 

rozszerzone, ale między innymi takie jakie są wykazane po ukończeniu 

kursu specjalistycznego z RKO. Analizując program szkolenia 

specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego stwierdzam, że 

w programie jest wiele modułów, które wykazują treści z programu kursu 

specjalistycznego RKO poszerzone o wiele więcej godzin wykładów, 

ćwiczeń, oraz zajęć praktycznych. Między innymi: Moduł III: "STANY 

ZAGROŻENIA ŻYCIA I ZDROWIA DOROSŁYCH - OCENA STANU 

PACJENTA W MEDYCYNIE RATUNKOWE)" - obejmuje 40 godz. 

wykładów, 30 godz. ćwiczeń, 35 godz. zajęć praktycznych, Moduł IV: 

"STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA I ZDROWIA DOROSŁYCH METODY 

LECZENIA Z UWZGLĘDNIENIEM ZASAD PROCEDUR I STANDARDÓW" 

obejmuje 40 godz. wykładów, 30 godz. ćwiczeń, 56 godz. zajęć 

praktycznych. Moduł VI: "KARDIOLOGICZNE STANY ZAGROŻENIA 

ŻYCIA I ZDROWIA DOROSŁYCH" obejmuje 15 godz. wykładów, 21 godz. 

ćwiczeń. Moduł XI: "STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA I ZDROWIA DZIECI" - 

obejmuje 40 godz. wykładów, 20 godz. ćwiczeń oraz 56 godz. zajęć 

praktycznych. 

  

Pielęgniarka, która ukończyła kurs ALS i otrzymała certyfikat Polskiej Rady 

Resuscytacji w mojej opinii również powinna być zwolniona z odbycia kursu 

specjalistycznego: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, ponieważ zakres 

kursu Zaawansowane Czynności Resuscytacyjne, Advansed Life Support 

(ALS) obejmuje materiał taki jaki jest przewidziany w programie kursu 

specjalistycznego RKO. 

  



Reasumując: Uważam, że pielęgniarka posiadająca specjalizację w 

dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego oraz pielęgniarka, która ukończyła 

kurs ALS i jest instruktorem zaawansowanych czynności resuscytacyjnych, 

powinna być obligatoryjnie zwolniona z obowiązku ukończenia kursu 

specjalistycznego: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa. 
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