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Streszczenie 

Prezentowany artykuł proponuje koncepcję programów kształcenia pielęgniarek 

pediatrycznych na trzecim poziomie kształcenia, co będzie sprzyjało działaniom z zakresu 

profilaktyki zdrowotnej. Obecnie istnieje duże zapotrzebowanie na ten typ absolwentów, 

jednak zainteresowanie studiami jest bardzo małe. Z tego powodu konieczne jest zwiększenie 

atrakcyjności studiów. Studia w zawodowej szkole wyższej, w odróżnieniu od studiów 

licencjackich, jest ukierunkowane przede wszystkim na praktyczne zdobywanie wiedzy, 

dzięki czemu absolwenci będą w stanie szybko zyskać orientację i wdrożyć się do pracy na 

nowym stanowisku. Absolwenci znajdą zatrudnienie w praktyce pielęgniarskiej jako 

pielęgniarka pierwszego poziomu na wszystkich odcinkach stacjonarnej, terenowej i domowej 

opieki nad dziećmi i młodzieżą, w specjalnych placówkach dla dzieci, specjalistycznych 

zakładach leczniczych i placówkach opieki społecznej dla niepełnosprawnych dzieci i 

młodzieży. Kolejną korzyścią dla absolwentów kierunku nauczania - dyplomowana 

pielęgniarka pediatryczna, jest możliwość poszerzenia kwalifikacji i zdobycie zawodu 

pielęgniarki ogólnej w ramach skróconych studiów. 

Słowa kluczowe 

kształcenie, pielęgniarka pediatryczna, koncepcja, profilaktyka zdrowotna 

 

Wstęp 

Celem niniejszego artykułu jest zaproponowanie koncepcji programów kształcenia 

pielęgniarek pediatrycznych na trzecim poziomie kształcenia zawodowego w Republice 

Czeskiej. Artykuł ten odpowiada na aktualną sytuację na rynku pracy, związaną z 

występowaniem znacznie większego zapotrzebowania na pielęgniarki pediatryczne w 

stosunku do ich dostępności, zainteresowanie studiami na tym kierunku jest jednak bardzo 
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niskie. Dlatego propozycja uwzględnia także atrakcyjność i dostępność kształcenia 

zawodowego pielęgniarek pediatrycznych, zwłaszcza na podstawie doświadczeń z Kraju 

Morawsko-Śląskiego, co wpłynie pozytywnie na profilaktykę zdrowotną. 

Przed zmianą ustawy nr 96/2004 Sb., wykształcenie pielęgniarki pediatrycznej można było 

uzyskać dopiero po uzyskaniu kwalifikacji zawodowych w zakresie wykonywania zawodu 

pielęgniarki ogólnej. Łącznie w latach 2009 – 2015 przybyły tylko 542 pielęgniarki 

pediatryczne, w tym 395 było absolwentami specjalistycznego kształcenia, a 147 ukończyło 

powiązane studia magisterskie. Przy tym maturę zdawało w latach 90. ubiegłego wieku około 

1000 absolwentów rocznie. Wraz z przesunięciem przygotowania do wykonywania zawodu 

pielęgniarki pediatrycznej na poziom specjalizacji, czyli po uzyskaniu kwalifikacji 

zawodowych pielęgniarki ogólnej, została przesunięta granica wiekowa, gdy 

wykwalifikowane osoby, opiekujące się dziećmi, rozpoczynają praktykę.  

Z Rejestru pracowników służby zdrowia3, uprawnionych do wykonywania zawodów 

medycznych bez specjalistycznego nadzoru i rezydentów z zagranicy (dalej tylko „Rejestr”) 

wynika, że na dzień 31.12.2014 r. było zarejestrowanych 19 331 pielęgniarek ogólnych ze 

specjalizacją w dziedzinie Pielęgniarstwo w pediatrii (w tym pielęgniarek, które ukończyły 

średnie szkoły medyczne ze specjalizacją pielęgniarki pediatrycznej albo ukończyły kurs 

psychologii i pedagogiki, a także absolwentek studiów magisterskich na kierunku 

Pielęgniarstwo w pediatrii), których średnia wieku wynosi 48,9 lat.  

Z powyższego wynika, że poprzez zmianę ustawy nr 96/2004 Sb. i umocowanie zawodu 

pielęgniarki pediatrycznej w systemie pracowników służby zdrowia z kwalifikacjami 

zawodowymi, nastąpiło faktyczne skrócenie przygotowania, studenci mają większą 

motywację do studiów, pielęgniarki pediatryczne wcześniej trafiają na praktykę przy 

zachowaniu jakości przygotowania do wykonywani zawodu pielęgniarki pediatrycznej. 

 

 

Kwalifikacje do wykonywania zawodu pielęgniarki pediatrycznej na nowych zasadach 

uzyskuje się poprzez ukończenie: 

                                                 
3 Portal internetowy Informacji medycznych i statystyki RCz. Narodowy rejestr pracowników medycznych. 
[online]. [cyt. 14.03.2019]. Dostępne na http://www.uzis.cz/node/7131  
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1. co najmniej trzyletnich akredytowanych licencjackich studiów medycznych ze 

specjalizacją pielęgniarki pediatrycznej (Pielęgniarstwo w pediatrii), 

2. co najmniej trzyletnich studiów na kierunku Dyplomowana pielęgniarka pediatryczna 

w zawodowej szkole wyższej, 

3. studiów na kierunku Dyplomowana pielęgniarka pediatryczna w wyższej szkole 

medycznej, trwających co najmniej rok, jeśli chodzi o pracownika, który uzyskał 

kwalifikacje do wykonywania zawodu salowej, pielęgniarki ogólnej, ratownika 

medycznego lub położnej, o ile został przyjęty na wyższy niż pierwszy rok studiów, 

przy czym dwa z wyżej wymienionych kierunków w celu uzyskania kwalifikacji 

pielęgniarki pediatrycznej można studiować dopiero od roku szkolnego 2018/2019. 

4. Ponadto specjalizację w dziedzinie Pielęgniarstwa w pediatrii uzyskuje się poprzez 

ukończenie co najmniej dwuletnich akredytowanych magisterskich studiów medycznych 

na kierunkach i specjalnościach Pielęgniarstwo w pediatrii, o ile studia na pierwszym roku 

rozpoczną się najpóźniej w roku akademickim 2019/2020. 

Jeśli studia na pierwszym roku zostały rozpoczęte najpóźniej w roku szkolnym 1996/1997, 

kwalifikacje pielęgniarki pediatrycznej można było uzyskać po ukończeniu kierunku 

Pielęgniarka pediatryczna w średniej szkole medycznej (§5a ust. 1 lit. d) ustawy 96/2004 

Sb.)4 

Ze szkół wyższych w regionie pokrewny powiązany kierunek magisterski Pielęgniarstwo w 

pediatrii oferuje Wydział Medyczny Uniwersytetu Ostrawskiego. Stopień licencjacki w roku 

akademickim 2018/2019 nie został otwarty. Dodatkowo, jak podano wyżej, ostatnim rokiem, 

gdy może zostać otwarty powiązany kierunek magisterski Pielęgniarstwo w pediatrii, jest rok 

2019/2020. Po tym roku kształcenie na specjalności pielęgniarka pediatryczna będzie 

możliwe tylko na poziomie szkolnictwa wyższego zawodowego lub licencjackiego. Poza 

regionem kierunek magisterski Pielęgniarstwo w pediatrii oferuje Szkoła Wyższa w Czeskich 

Budziejowicach.  

Możliwość przejścia kierunku kształcenia Dyplomowana pielęgniarka pediatryczna do 

licencjackiego kierunku kształcenia Pielęgniarstwo w pediatrii jest obecnie przedmiotem 

                                                 
4 Portal internetowy Zákony pro lidi.cz. (Ustawy dla ludzi) Ustawa nr 96/2004 Sb. [online]. [cyt. 22.04.2019]. 
Dostępne na https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-96  
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dyskusji. Jak już powiedziano, obecnie żaden z wydziałów medycznych szkół wyższych w 

Republice Czeskiej nie oferuje specjalności Pielęgniarstwo w pediatrii. W każdym przypadku 

można oczekiwać dobrego powiazania programów kształcenia, ponieważ programy opierają 

się na tym samym Standardzie kwalifikacji do wykonywania zawodu medycznego 

pielęgniarki pediatrycznej. Niniejszy Standard kwalifikacji, między innymi,  definiuje dla obu 

form kształcenia takie same kompetencje końcowe absolwentów (zgodnie z rozporządzeniem 

55/2011 Sb., o czynnościach pracowników medycznych) i cele kształcenia. Określa ponadto 

ramy przedmiotów obowiązkowych i obowiązkowych do wyboru, w tym wiążące opisy 

przedmiotów i ustanawia minimalną liczbę godzin na poszczególne przedmioty.  

Zawodowe szkoły wyższe, które w Republice Czeskiej zapewniają zawodowe kształcenie na 

poziomie trzecim, mają z reguły wprowadzony standaryzowany system kredytowy, który 

powinien ułatwiać przechodzenie absolwentów zawodowych szkół wyższych do szkół 

wyższych. Kierunek Dyplomowana pielęgniarka pediatryczna jest pomyślany jako trzyletni i 

w czasie studiów studenci muszą zdobyć łącznie 180 punktów kredytowych. Przy 

przyjmowaniu studentów z zawodowych szkół wyższych na studia licencjackie powinna być 

oceniana  treściowa zgodność poszczególnych modułów i ich trudność, a według tego 

powinny być zaliczane zgodne punkty kredytowe. Na pokrewnych specjalnościach reguły te 

umożliwiają przyjmowanie studentów na wyższy rok studiów, zgodnie z ustawą o 

szkolnictwie wyższym i zaleceniami metodycznymi Ministerstwa Szkolnictwa, Młodzieży i 

Kultury Fizycznej. 
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1. Szkolne programy nauczania na kierunku kształcenia oraz definicja wartości dodanej 

absolwenta zawodowej szkoły wyższej. 

W przypadku absolwentów kierunku kształcenia Dyplomowana pielęgniarka pediatryczna nie 

przewiduje się problemu ze znalezieniem pracy, ponieważ na rynku pracy stale występuje 

nadmiar wolnych miejsc pracy w tym zawodzie, a Urząd Pracy w Ostrawie nie ewidencjonuje 

ani jednego niezatrudnionego absolwenta. W najbardziej pokrewnej specjalności 

Dyplomowana pielęgniarka ogólna bezrobocie wśród absolwentów wynosiło w ostatnim 

badaniu tylko 0,4% (kwiecień 2017 r.).5 

Zaproponowana niżej koncepcja programu kształcenia dla zawodowych szkół wyższych jako 

realizatora trzeciego poziomu zawodowego kształcenia w RCz jest pomyślana (w odróżnieniu 

od bardziej teoretycznie nastawionych studiów licencjackich) z uwzględnieniem w 

szczególności praktyki zawodowej (min. 2000 godzin w trakcie całych studiów) w różnych 

typach miejsc pracy w szpitalach regionalnych (Szpital Kliniczny Kraju Morawsko-Śląskiego 

w Ostrawie, Szpital Miejski w Ostrawie, Vítkovická nemocnice/szpital/, Nemocnice/szpital/ 

Havířov) i w gabinetach lekarskich pediatrów. Dzięki temu absolwenci będą w stanie szybko 

nabrać orientacji i wdrożyć do pracy na nowym stanowisku, co potwierdza też opinia 

organizacji zawodowej Czeskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek, w której podkreślono w 

szczególności przygotowanie absolwentów zawodowych szkół wyższych. 

Kolejną znaczną korzyścią dla absolwentów kierunku nauczania Dyplomowana pielęgniarka 

pediatryczna jest możliwość poszerzenia kwalifikacji i zdobycia zawodu pielęgniarki ogólnej 

w ramach skróconego programu studiów. Drożność systemu kształcenia prezentuje załączony 

diagram6. 

                                                 

5 System informacyjny o sytuacji absolwentów szkół na rynku pracy. Bezrobocie absolwentów szkół.[online]. 
[cyt. 18.03.2019]. Dostępne na https://www.infoabsolvent.cz/  
6 Portal internetowy Pielęgniarstwo. Drożność systemu kształcenia. [online]. [cyt. 21.05.2019]. Dostępne na 
https://www.osetrovatelstvi.info/  
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Tłumaczenie diagramu powyżej: 

SKRÓCONE STUDIA W ZSW (4+1) 
CO 4+1 to nieoficjalne oznaczenie skróconych studiów w ZSW trwających co najmniej 

rok. Studia standardowo kończą się absolutorium, absolwent uzyskuje nieakademicki 
tytuł DiS. 

 
GDZIE Te studia oferują już niektóre ZSW, niektóre będą publikować informacje 

we wrześniu 2017. Warunki dla kandydatów – przyjęcia i forma studiów (dzienne czy 
łączone) zależą od konkretnej szkoły. Informacje trzeba znaleźć na stronie 
internetowej odpowiedniej ZSW. 

KTO MOŻE STUDIOWAĆ 
Salowa Pielęgniarka pediatryczna 

(lic., DiS) 
Położna lub ratownik 

medyczny 
Salową jest praktycznie 
każdy automatycznie od 

1.09.2017, kto dotychczas 
uzyskał kwalifikacje 

asystenta medycznego lub 
właśnie studiuje ten 

kierunek, ewentualnie 
zacznie go studiować w 

dwóch następnych latach. 
Kierunek Salowa zacznie 
się studiować  w ZSW od 

roku szkolnego 2019/2020. 

Tylko ta pielęgniarka 
pediatryczna, która 

uzyskała wykształcenie w 
ramach trzyletnich studiów 

licencjackich lub na 
studiach wyższych jako 

dyplomowana pielęgniarka 
pediatryczna. 

Ktokolwiek, kto ma 
kwalifikacje położnej lub 

ratownik medyczny 

 
Wszyscy pozostali wyżej niewymienieni muszą w celu uzyskania kwalifikacji 

pielęgniarski ogólnej ukończyć trzyletnie studia w zawodowej szkole wyższej lub 
szkole wyższej i oczywiście także osoby wyżej wymienione mogą zdecydować się na 

standardowe trzyletnie studia w ZSW lub SW. 
 
 

Skrócone studia można zgodnie z ustawą wykorzystać także na studia na kierunku 
Pielęgniarka pediatryczna, warunkiem tych studiów jest wcześniejsze uzyskanie 
kwalifikacji salowej, pielęgniarki ogólnej, ratownika medycznego lub położnej. 

 
 
    Nowelizacja ustawy nr 96/2004 Sb., obowiązuje od 1.09.2017 r. 
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2. Koncepcja i cele kierunku nauczania 

Kierunek kształcenia Dyplomowana pielęgniarka pediatryczna przygotowuje do 

wykonywania zawodu pielęgniarki pediatrycznej jako pracownika medycznego, mogącego 

wykonywać zawód medyczny bez specjalistycznego nadzoru. Kierunek spełnia wymogi 

dokumentów prawnych RCz (w szczególności ustawy nr 96/2004 Sb., w brzmieniu 

późniejszych przepisów, o warunkach uzyskiwania i uznawania kwalifikacji do wykonywania 

nielekarskich zawodów medycznych, rozporządzenia nr 55/2011 Sb., które określa czynności 

pracowników medycznych i innych wykwalifikowanych pracowników) oraz dyrektyw UE, 

dotyczące zawodowego teoretycznego i praktycznego przygotowania pielęgniarek 

pediatrycznych. Ukończenie kierunku kształcenia pozwala uzyskać kwalifikacje zawodowe 

do wykonywania zawodu pielęgniarki pediatrycznej. 

Celem realizacji programu kształcenia jest przygotowanie studentów do wykonywania 

czynności, jakie wykonuje pielęgniarka pediatryczna w ramach swoich kwalifikacji 

zawodowych bez wskazań i zgodnie z diagnozą postawioną przez lekarza, na podstawie 

wskazań lekarza i pod fachowym kierunkiem lekarza. 

VOŠ /Zawodowa Szkoła Wyższa/ PRIGO kształtuje u swoich studentów zgodnie 

z podejściem PriorityGO pożądane postawy zawodowe, nawyki i inne cechy osobowościowe 

pracownika medycznego. Studenci muszą być uczeni odpowiedzialności za jakość swojej 

pracy, empatii, altruizmu i zaangażowania na rzecz pacjentów, klientów, dotrzymywania 

bezpiecznych procedur zawodowych, proekologicznego i gospodarnego postępowania, a 

także są wdrażani do wykonywania profilaktyki zdrowotnej. Są kształceni w kierunku miłości 

do zawodu i wytworzenia pozytywnego systemu wartości potrzebnego do życia zawodowego, 

osobistego i obywatelskiego, aby byli przygotowani do uczenia się przez całe życie i 

skutecznie radzili sobie z problemami. Nacisk kładziony jest na wytworzenie u studentów 

pozytywnego stosunku do własnego zdrowia i świadomości znaczenia profilaktyki chorób. 

Ogólnie cele kierunku studiów i programu kształcenia można podzielić na cztery podstawowe 

poziomy: 

1. Cele dotyczące kształcenia i uzyskania kwalifikacji zawodowych umożliwiających 

świadczenie bezpośredniej opieki zorientowanej na indywidualne potrzeby dzieci ze 

wszystkich grup wiekowych, ich rodzin i wspólnot w zdrowiu i chorobie, oparte na 
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dowodach naukowych (Evidence Based Practice i Evidence Based Nursing, dalej 

tylko EBP i EBN). 

2. Cele ukierunkowane na uzyskanie znajomości przepisów prawnych w zakresie 

świadczenia usług medycznych i opieki zdrowotnej w Republice Czeskiej, 

dotyczących na przykład prawa pacjenta do wyboru świadczeniodawcy usług 

medycznych, uprawnionego do świadczenia usług medycznych, które odpowiadają 

jego potrzebom zdrowotnym, o ile przepisy prawne nie stanowią inaczej. 

3. Cele prowadzące do zdobycia kwalifikacji zawodowych pracownika medycznego, 

uprawniające do wykonywania zawodu medycznego (§5a ustawy nr 96/2004 Sb., 

ustawa o zawodach nielekarskich, w brzmieniu późniejszych przepisów). 

4. Cele prowadzące do uzyskania wykształcenia w specjalności medycznej jako 

podstawowy warunek kształcenia zawodowego przez całe życie. 

 

Cele samych studiów są z kolei podzielone na trzy dziedziny: 

1. Cele dotyczące bezpośredniego stosunku do dziecka, jego rodziny i wspólnoty 

1.1. Absolwent/ka jest w stanie samodzielnie zapewniać indywidualną opiekę 

pielęgniarską i pomoc dzieciom ze wszystkich grup wiekowych (zdrowym, chorym, 

niepełnosprawnym, z zaburzeniami zdrowia psychicznego, umierającym), ich 

rodzinom i wspólnotom w zgodzie z środowiskiem naturalnym i społecznym , w 

jakim żyją. Jest w stanie wykonywać wizyty domowe, oceniać warunki domowe pod 

kątem zapewnienia zdrowego rozwoju dziecka, udzielać rad i pomocy w zakresie 

higieny, karmienia piersią, odżywiania, wypróżniania, sporządzenia planu 

obowiązkowych szczepień, badań kontrolnych i opieki w przypadku poważnych 

chorób, zapobiegania powstawaniu wypadków, przemocy domowej, prześladowaniu i 

uzależnieniom w wieku dziecięcym. 

1.2. Absolwent/ka jest w stanie uczestniczyć przy porodzie, przeprowadzić pierwszą 

pielęgnację noworodka, wraz z ewentualnym rozpoczęciem resuscytacji, czuwać nad 

temperaturą otoczenia i bezproblemową adaptacją noworodka, edukować matki w 

zakresie opieki nad noworodkiem. 
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1.3. Absolwent/ka potrafi ocenić aktualny stan zdrowia, potrzeby biologiczne, psychiczne, 

społeczne i duchowe dziecka w każdym wieku i w różnych sytuacjach życiowych, 

monitorować i oceniać psychomotoryczny rozwój dziecka w placówkach służby 

zdrowia i innych placówkach dla dzieci, tworzyć stymulujące środowisko dla 

zdrowego rozwoju dziecka, podejmować działania w celu ograniczenia powstania 

deprywacji psychicznych, rozwijać zdolności komunikacyjne dziecka, ustalać 

czynniki ryzyka zagrażające zdrowemu rozwojowi dziecka. 

1.4. Absolwent/ka jest w stanie zapewnić opiekę pielęgniarską i zatroszczyć się o 

indywidualne potrzeby dziecka z każdej grupy wiekowej. Celem tej opieki jest 

wsparcie, wzmocnienie i zachowanie zdrowia, zapobieganie rozwojowi choroby i 

powikłaniom. W przypadku nieuleczalnie chorych i umierających dzieci nieodłączną 

częścią opieki jest okazywanie szacunku, wsparcia (dziecku i rodzicom), łagodzenie 

bólu i cierpienia oraz towarzyszenie. 

1.5. Absolwent/ka potrafi metodycznie kierować i organizować opiekę wychowawczą nad 

dziećmi z każdej grupy wiekowej, opracowywać programy wychowawcze dziecka i 

zajęć wychowawczych, zalecać zmianę otoczenia, odpowiednie zabawki i pomoce 

wychowawcze. Umie komunikować się z dziećmi i ich rodzinami, z uwzględnieniem 

innych wspólnot żyjących w Republice Czeskiej (dalej tylko „RCz”) i z 

uwzględnieniem ich zwyczajów kulturowych. 

1.6. Absolwent/ka jest w stanie edukować dziecko, odpowiednio do jego wieku, biorąc 

pod uwagę rodziców lub innego przedstawiciela prawnego dziecka, w zakresie 

wychowania i opieki pielęgnacyjnej nad dzieckiem w poszczególnych okresach 

rozwoju, współpracować z pozostałymi instytucjami zajmującymi się opieką nad 

dzieckiem i rodziną, aktywnie posługiwać się techniką rozmowy z rodzicami w 

trudnej sytuacji życiowej. 

1.7. Absolwent/ka potrafi samodzielnie podejmować decyzje dotyczące opieki 

pielęgnacyjnej, które obejmują dbanie o zdrowie, zapobieganie rozwojowi chorób i 

powstawaniu urazów, zmniejszanie negatywnego wpływu choroby na ogólny stan 

dziecka w każdej grupie wiekowej, potrafi udzielić fachowo pierwszej pomocy, 
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pielęgnować chore dzieci, dzieci niepełnosprawne i umierające. Decyzje te potrafi 

uzasadnić, obronić i ponieść za nie osobistą odpowiedzialność. 

 

2. Cele dotyczące rozwoju zawodu pielęgniarki pediatrycznej 

2.1. Absolwent/ka na podstawie swojej wiedzy, umiejętności, dojrzałości społecznej i 

podejścia do poszczególnych osób, rodzin i wspólnot jest w stanie przyczynić się do 

profesjonalizacji dziedziny pielęgniarstwa, zwiększenia prestiżu i pozycji pielęgniarki 

pediatrycznej w społeczeństwie. 

2.2. Absolwent/ka zna aktualny stan rozwoju praktyki pielęgniarstwa w RCz i za granicą i 

jest w stanie krytycznie ocenić poszczególne etapy historycznego, współczesnego i 

przewidywanego rozwoju pielęgniarstwa, w tym kompetencji pielęgniarek 

pediatrycznych przy wykonywaniu opieki pielęgniarskiej, zabiegów i czynności. 

2.3. Absolwent/ka jest w stanie uczestniczyć w pracach badawczych w dziedzinie 

pielęgniarstwa, prezentować ich wyniki i aplikować je w swojej pracy. 

 

3. Cele dotyczące uzyskania wiedzy prawniczej w dziedzinie świadczenia usług 

zdrowotnych i powiązanych usług socjalnych 

3.1. Absolwent/ka orientuje się w porządku prawnym RCz, który reguluje świadczenie 

usług zdrowotnych i socjalnych oraz kompetencje administracji państwowej w 

zakresie organizowania usług zdrowotnych i socjalnych. 

Absolwent/ka rozumie zadania WHO na świecie i w Europie. Uwzględnia przepisy prawne i 

zalecenia Unii Europejskiej (UE), dotyczące polityki zdrowotnej i społecznej w krajach 

członkowskich. Jest zapoznany/a z międzynarodowymi dokumentami dotyczącymi praw 

dzieci, np. Konwencją o prawach dziecka i zalecaniami w sprawie stanu realizacji praw dzieci 

w RCz. 

 

3. Charakterystyka programu kształcenia 
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Program kształcenia opiera się na minimalnych wymogach dotyczących wykształcenia 

pielęgniarki pediatrycznej, stawianych w przepisach prawnych7. Obejmuje wiedzę 

teoretyczną z zakresu dyscyplin naukowych, na jakich opiera się pielęgniarstwo ogólne, 

jakimi są anatomia, fizjologia, patologia, mikrobiologia, immunologia, neurologia, 

pielęgniarstwo w stosunku do kierunków lekarskich medycyny ogólnej i specjalistycznej. 

Ponadto gwarantuje dobrą orientację w problematyce wybranych dyscyplin społecznych, co 

umożliwia lepsze zrozumienie zachowania zdrowych i chorych osób oraz zmian w 

społeczeństwie, tak samo jak zrozumienie stosunku między stanem zdrowia, stanem 

fizycznym i środowiskiem społecznym człowieka, co pomaga kształtować kompetencje 

fachowe i cechy osobowościowe studentów. Chodzi np. o psychologię ogólną i rozwojową, 

psychologię w służbie zdrowia, komunikację, etykę i filozofię, socjologię i wychowanie na 

rzecz zdrowia i zdrowego stylu życia. 

Studenci zapoznają się również z wybranymi metodami stosowanymi w specyficznej sferze 

pielęgnacji pacjentów pediatrycznych. W ramach specjalistycznego kształcenia pielęgniarki 

pediatrycznej studenci pogłębiają w ten sposób znajomość wybranych działów pedagogiki, 

pedagogiki specjalnej, aktywizacji dzieci. Równie ważną dziedziną zdobytej wiedzy są 

wiadomości dotyczące zarządzania pielęgniarstwem oraz ustawodawstwa i prawa z zakresu 

świadczenia usług zdrowotnych. 

Program kształcenia rozwija umiejętności studentów w zakresie obsługi komputera i 

korzystania z technologii informatycznych i komunikacyjnych. Nauka IT ma przede 

wszystkim charakter praktyczny i jest ukierunkowana na zapoznanie studentów ze 

specjalnymi programami dla opieki zdrowotnej, na wykorzystywanie ICT w praktyce 

pielęgniarstwa i jako źródła informacji. Zawodowe szkoły wyższe w RCz są z reguły 

wyposażone ponadstandardowo w sprzęt komputerowy, dostępny dla studentów, który jest 

stale uzupełniany i modernizowany. 

Kształcenie obejmuje też nauczanie studentów języków obcych, w tym podstaw łaciny. 

Celem nauczania studentów w języku obcym jest osiągnięcie, w nawiązaniu do wcześniejszej 

nauki języków w szkole średniej, takiego poziomu znajomości języka, który odpowiada 

                                                 
7 Portal internetowy Ministerstwa Zdrowia RCz. Standard kwalifikacji pielęgniarki pediatrycznej. [online]. [cyt. 
21.04.2019]. Dostępna na https://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/kvalifikacni-standard-deska-
sestra_15141_947_3.html  
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stopniowi B2 (C1) Wspólnych Europejskich Ram Odniesienia dla języków, a jednocześnie 

przygotowanie ich także do używania fachowego języka w typowych sytuacjach przy 

świadczeniu opieki pielęgniarskiej pacjentom, klientom, nieposługującym się językiem 

czeskim. Ponadto będą mogli wykorzystywać język obcy w nauce, ewent. podczas pobytów 

naukowych lub pracy za granicą. Nauka łaciny jest ukierunkowana na przyswojenie 

podstawowej terminologii medycznej, niezbędnej do studiów i zrozumienia fachowej 

komunikacji. 

Znaczący składnik kształcenia stanowi nauka praktyczna, której celem jest przyswojenie 

procedur w zakresie opieki pielęgniarskiej, umiejętności planowania, świadczenia i oceniania 

opieki zdrowotnej, rozmawiania ze zdrowymi i chorymi klientami oraz pracy w zespole. 

Nauka praktyczna odbywa się w szpitalach i innych placówkach zapewniających opiekę 

zdrowotną przy współpracy i współdziałaniu pielęgniarek ogólnych i innych pracowników 

medycznych mogących wykonywać czynności bez fachowego nadzoru. 

Przedmiotem zainteresowania jest też bezpieczeństwo i higiena pracy oraz przestrzeganie 

wymogów sanitarnych i przeciwepidemicznych. Nacisk kładzie się także na uwzględnianie 

aspektów ekologicznych i ekonomicznych w pracy pracownika medycznego. Podczas 

nauczania dotrzymywane są warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. Do nauki jest włączona 

problematyka zachowania człowieka w nadzwyczajnych sytuacjach. 

Organizacja nauki opiera się na obowiązujących przepisach (głównie ustawie nr 561/2004 

Sb., o nauczaniu przedszkolnym, podstawowym, średnim, wyższym zawodowym i innym 

oraz rozporządzeniu nr 10/2005 Sb., o zawodowym kształceniu na poziomie wyższym)8 i 

zatwierdzonych dokumentach nauczania. Nauczanie jest organizowane jako trzyletnie 

dzienne. Obejmuje przygotowanie teoretyczne w szkole lub w placówce szkoleniowej 

wybranej przez szkołę i przygotowanie praktyczne, w tym praktykę pielęgniarską i 

zawodową. Praktyki odbywają się w placówkach służby zdrowia, szpitalach, zakładach 

leczniczych, placówkach społecznych i innych dla dzieci oraz w szkołach lub placówkach 

szkolnych przeznaczonych do nauki praktycznej, przy współpracy i współdziałaniu 

wykwalifikowanych pielęgniarek pediatrycznych, które mają kwalifikacje zawodowe do 

                                                 
8 Portal internetowy Zákony pro lidi.cz. Ustawa nr 561/2004 Sb. [online]. [cit. 27.05.2019]. Dostępne na 
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561  
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wykonywania zawodu pracownika medycznego bez fachowego nadzoru pielęgniarki 

pediatrycznej.  

Przygotowanie teoretyczne i praktyczne obejmuje nauczanie zgodnie z rozpisaniem materiału 

nauczania w planie nauczania i w modułach nauczania, samokształcenie i przygotowanie do 

egzaminu, łącznie w zakresie 3582 godzin. W tym przygotowanie teoretyczne obejmuje 

przedmioty obowiązkowe w liczbie 1508 godzin. Całkowity zakres przygotowania 

praktycznego wynosi 2074 godziny w ramach nauki. Obejmuje praktykę pielęgniarską, 

praktykę zawodową, zawodową praktykę wakacyjną oraz ćwiczenia w ramach przedmiotów 

Opieka pielęgniarska w neonatologii i pediatrii oraz Opieka pielęgniarska nad dzieckiem w 

specjalnościach chirurgicznych. Szczegółowe rozpisanie i przegląd jest częścią planu 

nauczania.  Studenci mają możliwość odbywania praktyk u partnerów umownych szkoły, w 

regionalnych szpitalach (Szpital Kliniczny w Ostrawie, Szpital Miejski w Ostrawie, 

Vítkovická nemocnice/szpital/ i Nemocnice/szpital/ Havířov) i w gabinetach pediatrycznych 

lekarzy umownych.  

Program kształcenia jest opracowany modułowo. Koncepcja modułowa umożliwia 

indywidualizację nauki, lepsze połączenie pierwszego poziomu kształcenia zawodowego i 

edukacji ustawicznej, a także możliwość współpracy ze szkołami wyższymi w trakcie 

kształcenia i uznania uzyskanego wykształcenia lub jego części podczas późniejszych studiów 

na podobnych kierunkach w szkołach wyższych. Plan nauczania jest opracowany z podziałem 

na kolejne lata i okresy w formie tygodniowej liczby godzin ze zdefiniowaną liczbą godzin 

wykładów i ćwiczeń. Praktyka pielęgniarska jest opisana za pomocą liczby godzin na tydzień, 

praktyka zawodowa za pomocą liczby tygodni. 

Nauczanie jest podzielone na wykłady i ćwiczenia. Celem wykładów jest zapoznanie 

studentów nie tylko z teorią danej problematyki, ale także pobudzanie studentów do dyskusji 

nad tematem. Ćwiczenia odbywają się z reguły w mniejszych grupach. Jeśli jest to celowe w 

przypadku danego przedmiotu, ćwiczenia odbywają się w wyspecjalizowanych pracowniach, 

studenci zajmują się tutaj problematyką przedmiotu na przykładach. Uwaga jest poświęcona 

także zróżnicowaniu poziomu studentów przychodzących z różnych typów szkół średnich. 

Chodzi przede wszystkim i różny poziom znajomości języków i matematyki. 
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4. Wiedza końcowa, umiejętności i kwalifikacje absolwentów 

Zakres końcowej wiedzy i umiejętności jest w pierwszej kolejności zdeterminowany przez: 

 rozporządzenie 391/2017 Sb., którym zmienia się rozporządzenie 55/2011 Sb.; 

 rozporządzenie nr 55/2011 Sb., o czynnościach pracowników medycznych i innych 

wykwalifikowanych pracowników, w brzmieniu rozporządzenia nr 2/2016 Sb.; 

 rozporządzenie nr 39/2005 Sb., które określa minimalne wymogi dotyczące 

programów studiów w celu uzyskania kwalifikacji zawodowych do wykonywania 

nielekarskiego zawodu medycznego; 

 ustawę 96/2004 Sb., o warunkach uzyskiwania i uznawania kwalifikacji do 

wykonywania nielekarskich zawodów medycznych i do wykonywania czynności 

związanych ze świadczeniem opieki zdrowotnej oraz o zmianie niektórych 

powiązanych ustaw (ustawa o nielekarskich zawodach medycznych). 

Ponadto końcowa wiedza i umiejętności są uwarunkowane Standardem kwalifikacji do 

wykonywania zawodu medycznego pielęgniarki pediatrycznej, który został opracowany we 

współpracy Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Szkolnictwa, Młodzieży i Kultury 

Fizycznej. Program kształcenia Dyplomowana pielęgniarka pediatryczna został opracowany 

zgodnie z wymienionym ustawodawstwem i zaleceniami. 

Absolwent/ka programu kształcenia Dyplomowana pielęgniarka pediatryczna (dalej tylko 

DPP) jest przygotowany/a, aby jako pielęgniarka na pierwszym poziomie działać 

samodzielnie w zakresie opieki zdrowotnej, profilaktyki chorób i opieki nad chorymi dziećmi 

i młodzieżą, w placówkach niepaństwowych (dziennych i stacjonarnych), w zakresie opieki 

terenowej i domowej w ramach opieki zdrowotnej na pierwszym, drugim i trzecim poziomie 

nad populacją dzieci i młodzieży w Republice Czeskiej. 

Absolwent/ka programu kształcenie DPP jest przygotowany(a): 

 kierować i świadczyć pielęgniarską opiekę wspierającą, profilaktyczną, leczniczą, 

rehabilitacyjną i pomocniczą poszczególnym osobom, rodzinom i grupom w formie 

procesu pielęgniarskiego, 
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 wykorzystać umiejętności edukacyjne przy pracy z dziećmi, ich rodzinami i 

pracownikami medycznymi, 

 być aktywnym członkiem zespołu medycznego, 

 rozwijać praktykę pielęgniarską i uczestniczyć w badaniach w ramach pielęgniarstwa. 

Końcowa wiedza i umiejętności determinowane rozporządzeniem: 

Absolwenci programu kształcenia Dyplomowana pielęgniarka pediatryczna bez fachowego 

nadzoru i bez wskazań świadczą, ewentualnie zapewniają opiekę pielęgniarską za 

pośrednictwem procesu pielęgniarskiego zgodnie z diagnozą postawioną przez lekarza i w 

zakresie swoich kwalifikacji zawodowych.  

Absolwent/ka potrafi: 

 Na podstawie wiedzy i umiejętności z zakresu pielęgniarstwa, przedmiotów 

medycznych i humanistycznych i na podstawie doświadczeń z praktyki klinicznej 

rozpoznać somatyczne i psychospołeczne potrzeby dziecka powstałe w trakcie 

zdrowego rozwoju jednostki i w następstwie nieprawidłowości zdrowotnej lub 

choroby postawić dziecku diagnozę pielęgniarską, ustalić plan pielęgnacyjny i ocenić 

rezultaty opieki. 

 Zapewniać bezpieczne i odpowiednie środowisko do opieki i leczenia. 

 Oceniać potrzeby i poziom opieki nad dzieckiem oraz objawy jego choroby i 

czynników ryzyka z użyciem technik pomiaru stosowanych w praktyce 

pielęgniarskiej. 

 Monitorować i orientacyjnie oceniać funkcje fizjologiczne, tzn. oddech, puls, 

elektrokardiogram, temperaturę ciała, ciśnienie krwi i inne parametry fizyczne. 

 Przeprowadzać przygotowanie dzieci i młodzieży do specjalistycznych procedur 

diagnostycznych i leczniczych, w tym ich edukacja lub edukacja rodziców, 

przygotowanie materiałów edukacyjnych. 

 Wytwarzać stymulujące środowisko wychowawcze i lecznicze, przygotowywać i 

przeprowadzać zajęcia wychowawcze. 
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 Obserwować, oceniać i odnotowywać stan dziecka. 

 Przeprowadzać przygotowanie psychiczne dziecka do zabiegów diagnostycznych i 

leczniczych oraz zapewniać opiekę pielęgniarską nad dzieckiem w ich trakcie i po ich 

zakończeniu z uwzględnieniem rozwojowych odrębności psychiki dziecka. 

 Monitorować i oceniać rozwój psychomotoryczny dziecka i prowadzić o nim zapisy, 

wytwarzać środowisko stymulujące zdrowy rozwój dziecka, podejmować środki w 

celu zapobieżenia powstaniu deprywacji psychicznych i opóźnień rozwojowych, 

rozwijać zdolności komunikacyjne dziecka, wyszukiwać czynniki ryzyka zagrażające 

zdrowemu rozwojowi dziecka. 

 Wykonywać czynności opieki pielęgniarskiej świadczonej dziecku w środowisku 

domowy i w czasie hospitalizacji. 

 Uczestniczyć w porodzie, przeprowadzić pierwsze zabiegi pielęgnacyjne noworodka, 

rozpocząć i brać udział w resuscytacji krążeniowo-oddechowej, zapewnić transport 

noworodka do kolejnej placówki, zapewnić środowisko termoobojętne, obserwować i 

ocenić adaptację poporodową, edukować matki w zakresie opieki nad noworodkiem w 

okresie hospitalizacji i po zwolnieniu do opieki domowej.  

 Przygotowywać posiłki dla noworodków, niemowląt karmionych piersią i dzieci do 3 

lat; podawać posiłki dzieciom z każdej grupy wiekowej, w tym stosować alternatywne 

procedury podawania posiłków; uczyć matki prawidłowego podejścia do odżywiania 

dziecka, edukować je w zakresie technik karmienia piersią i kontrolować jego 

prawidłowość, wspierać rozwój i utrzymanie laktacji, zapewniać doradztwo. 

 Świadczyć opiekę pielęgniarską w ramach opieki prymarnej, wykonywać wizyty 

domowe, oceniać warunki domowe pod kątem zapewnienia zdrowego rozwoju 

dziecka, udzielać rad i pomocy w zakresie higieny, odżywiania, karmienia piersią, 

wypróżniania, sporządzenia planu obowiązkowych szczepień, badań kontrolnych i 

opieki w przypadku poważnych chorób, zapobiegania powstawaniu urazów, 

zapobieganie przemocy domowej, prześladowaniu i uzależnieniom w wieku 

dziecięcym. 
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 Kierować od strony metodycznej i organizować opiekę wychowawczą nad dziećmi ze 

wszystkich grup wiekowych, opracowywać programy opieki wychowawczej i zajęcia 

wychowawcze, zalecać zmianę otoczenia, odpowiednie zabawki i pomoce 

wychowawcze, komunikować się z dziećmi i ich rodzinami, z uwzględnieniem 

specyfiki i zwyczajów określonej grupy osób. 

 Edukować rodziców lub innego przedstawiciela prawnego dziecka w zakresie 

wychowania i opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem w poszczególnych okresach 

rozwoju, pomagać w rozwiązywaniu problemów w ramach doradztwa szkolnego, 

współpracować z pozostałymi instytucjami w dziedzinie opieki nad dzieckiem i 

rodziną, prowadzić rozmowy z rodzicami w trudnej sytuacji życiowej.  

 Wykonywać czynności opieki pielęgniarskiej świadczonej dziecku, które cierpi na 

zaburzenia zdrowia psychicznego. 

 Zapewniać dzieciom zajęcia zabawowe. 

 Zapewniać i przeprowadzać badania materiału biologicznego uzyskanego w sposób 

nieinwazyjny i krwi kapilarnej metodami semi-kwantytatywnymi (paski 

diagnostyczne). 

 Przeprowadzać odsysanie wydzieliny z górnych dróg oddechowych i zapewniać ich 

drożność. 

 Oceniać i pielęgnować skaleczenia skóry i rany przewlekłe. 

 Pielęgnować centralne i obwodowe dojścia dożylne. 

 We współpracy z fizjoterapeutą i ergoterapeutą opieka rehabilitacyjna, przede 

wszystkim pozycjonowanie, ćwiczenia oddechowe i metody stymulacji bazalnej z 

uwzględnieniem zapobiegania i naprawy nieprawidłowości ruchowych i 

napięciowych, w tym zaburzeń związanych z unieruchomieniem. 

 Przeprowadzać ćwiczenia samoobsługi u większych i dorastających dzieci w celu 

zwiększenia samowystarczalności. 

 Edukować rodziców, ewentualnie inne osoby, w zakresie procedur pielęgnacyjnych i 

przygotowywać dla nich materiały informacyjne. 
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 Oceniać sytuację socjalną dziecka, identyfikować potrzebę współpracy pracownika 

socjalnego i pośredniczyć w zapewnieniu pomocy w kwestiach socjalnych i socjalno-

prawnych. 

 Zapewniać czynności związane z przyjęciem, prześnieniem i zwolnieniem dziecka. 

 Udzielać wsparcia psychicznego umierającym dzieciom i ich bliskim, po stwierdzeniu 

zgonu przez lekarza zapewnić opiekę nad ciałem zmarłego. 

 Zapewniać odbiór, kontrolę i przechowywanie produktów leczniczych, w tym 

substancji odurzających, a także manipulowanie nimi.  

 Zapewniać odbiór, kontrolę i przechowywanie wyrobów medycznych i bielizny do 

prania, manipulowanie nimi, zapewniać ich dezynfekcję i sterylizację. 

Absolwenci programu nauczania Dyplomowana pielęgniarka pediatryczna mogą bez 

fachowego nadzoru i na podstawie wskazań lekarza lub stomatologa wykonywać czynności 

związane z zapewnieniem opieki profilaktycznej, diagnostycznej, leczniczej, rehabilitacyjnej, 

niezwłocznej, paliatywnej i w przypadku poważnych chorób. Przygotowują pacjentów 

pediatrycznych ze wszystkich kategorii wiekowych do zabiegów diagnostycznych i 

leczniczych, na podstawie wskazań lekarza lub stomatologa mogą je przeprowadzać lub przy 

nich asystować, zapewniają opiekę pielęgniarską podczas tych zabiegów i po nich.  

Są przygotowani, aby:  

 Wprowadzać obwodowe porty dożylne dzieciom wszystkich grup wiekowych, z 

wyjątkiem wcześniaków. 

 Podawać leki, z wyjątkiem radiofarmaceutyków. 

 Wprowadzać i utrzymywać terapię tlenową. 

 Przeprowadzać badania skriningowe (przesiewowe), badania związane z 

wykrywaniem chorób i analizą oznak choroby, pobierać krew i inny materiał 

biologiczny oraz orientacyjne oceniać, czy wyniki są fizjologiczne. 

 Przeprowadzać badanie zranień i ran pooperacyjnych, w tym drenów. 
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 Przeprowadzać cewnikowanie pęcherza moczowego u dziewcząt, z wyjątkiem 

cewnikowania wcześniaków. 

 Podawać dziecku lewatywę. 

 Przeprowadzać wymianę i oczyszczenie rurki tracheostomijnej. 

 Przeprowadzać płukanie żołądka u dziecka przytomnego, wprowadzać sondy 

żołądkowe przytomnym dzieciom, wraz z zapewnieniem drożności i pielęgnacją, 

podawać odżywianie dojelitowe. 

Absolwenci programu kształcenie Dyplomowana pielęgniarka pediatryczna mogą pod 

fachowym nadzorem lekarza:  

 Aplikować dożylnie pochodne krwi. 

 Asystować przy rozpoczęciu aplikacji preparatów transfuzyjnych i następnie bez 

fachowego nadzoru na podstawie wskazań lekarza pielęgnować pacjenta w trakcie 

aplikacji i zakończyć ją. 

 Przetwarzać materiały stomatologiczne w gabinecie, wykonywać czynności 

instrumentariuszki stomatologicznej zgodnie z § 40 ust. 1 lit. c) rozp. nr 55/2011 Sb., 

o czynnościach pracowników medycznych i innych wykwalifikowanych 

pracowników, w brzmieniu późniejszych przepisów. 

Absolwenci programu kształcenia Dyplomowana pielęgniarka pediatryczna są ponadto 

przygotowani, aby:  

 Pracować ze sprzętem medycznym, stosować przy pracy z aparaturą bezpieczne 

procedury robocze. 

 W ramach opieki pielęgniarskiej wspierać zdrowie jednostek, rodzin i grup, 

współpracować przy realizacji programów ukierunkowanych na poprawę stanu 

zdrowia ludności. 

 Uczestniczyć w pracach badawczych i zbieraniu informacji. 

 Dotrzymywać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.  
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 Przestrzegać przepisów prawa pracy i wymogów dotyczących wykonywania 

czynności pielęgniarki pediatrycznej i innych pracowników medycznych. 

 Postępować w duchu etyki opieki pielęgniarskiej i ze świadomością społecznego, 

kulturalnego, wielokulturowego i duchowego wymiaru zawodu. 

 Rozumieć, jakie znacznie ma zdrowie dla jednostki i społeczeństwa oraz jaki jest 

udział i rola pacjenta pediatrycznego przy wzmacnianiu zdrowia. 

 Szanować indywidualność i godność dziecka oraz jego prawa. 

 Świadczyć opiekę pielęgniarską dzieciom z odrębnego środowiska społeczno-

kulturowego, postępować ze świadomością różnic narodowościowych, religijnych, 

językowych i innych. 

 Dbać o najwyższą jakość swojej pracy, postępować gospodarnie i ekologicznie. 

 Chronić i wzmacniać swoje zdrowie, umieć sobie poradzić z trudami zawodu, stawiać 

czoła stresowi i zespołowi wypalenia. 

 Wykorzystywać efektywnie do swojej pracy i rozwoju zawodowego różne źródła 

informacji, technologie informacyjne i komunikacyjne oraz znajomość języków 

obcych. 

Dbać o zwiększanie społecznego i profesjonalnego prestiżu zawodu pielęgniarki 

pediatrycznej. Kompetencje zawodowe pielęgniarek pediatrycznych (ich końcowa wiedza i 

umiejętności) są podzielone na podstawowe, specjalistyczne i wysokospecjalistyczne zgodnie 

z podstawowymi funkcjami, jakie pełni pielęgniarka pediatryczna i opierają się na 

obowiązujących przepisach prawnych RCz, w szczególności §4b rozporządzenia nr 55/2011 

Sb., o czynnościach pracowników medycznych i innych wykwalifikowanych pracowników, w 

brzmieniu późniejszych przepisów. 

Pielęgniarki pediatryczne muszą umieć chronić, utrzymywać, przywracać i wspierać zdrowie 

dzieci ze wszystkich grup wiekowych, ich autonomię i samowystarczalność w zakresie 

somatycznych i psychicznych funkcji życiowych, z uwzględnieniem psychologicznej, 

socjalnej, ekonomicznej, społeczno-kulturalnej i duchowej odrębności ich sposobu życia, w 

tym zaspokajać potrzeby dzieci z problemami zdrowotnymi, niepełnosprawnych, w 
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niekorzystnej sytuacji społecznej i nieuleczalnie chorych. Absolwent/ka potrafi wybrać 

odpowiedni sposób komunikacji z uwzględnieniem wieku dziecka. 

Czynności pielęgniarek pediatrycznych, odpowiadających za opiekę pielęgniarską, obejmują 

opiekę nad dziećmi ze wszystkich grup wiekowych, którymi zajmują się w placówkach 

służby zdrowia, we własnym środowisku społecznym, w innych placówkach dla dzieci lub 

przy ostrych i przewlekłych zaburzeniach zdrowia oraz przy dolegliwościach somatycznych i 

psychicznych. Zawód pielęgniarki pediatrycznej obejmuje cztery podstawowe dziedziny 

kompetencji, przy czym ich dokładne wyznaczenie wynika z rozporządzenia nr 55/2011 Sb., 

o czynnościach pracowników medycznych i innych wykwalifikowanych pracowników. 

Kompetencje są: 

A. niezależne - autonomiczne,  

B. zależne – kooperacyjne,  

C. kompetencje pielęgniarki pediatrycznej w dziedzinie badań i rozwoju w 

pielęgniarstwie, 

D. w dziedzinie zarządzania opieką pielęgniarską. 

 

A: Autonomiczne – niezależne kompetencje pielęgniarek pediatrycznych 

1. Zaspokajanie potrzeb powstałych w związku z chorobą dziecka Pielęgniarka pediatryczna 

bez wskazań lekarza, w zakresie swoich kompetencji zawodowych, zapewnia podstawową 

opiekę pielęgniarską zgodnie z przepisami prawnymi i standardami: 

1.1. Identyfikuje i ocenia potrzeby dzieci ze wszystkich grup wiekowych w sferze 

fizycznej, psychicznej, społeczno-kulturalnej i duchowej, które są zmienione lub 

powstały w związku z zaburzeniem stanu fizycznego lub psychicznego jednostek lub 

grup. 

1.2. Określa odpowiednie środki i sporządza plan opieki pielęgniarskiej oraz innych 

działań w celu zaspokojenia potrzeb, rozwoju, zachowania lub przywrócenia 

samowystarczalności, w celu złagodzenia bólu i zmniejszenia cierpienia oraz 

zapewnienia spokojnego umierania i godnej śmierci dziecka. 
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1.3. Wykonuje opiekę pielęgniarską i inne działania lub zapewnia ich wykonanie za 

pośrednictwem innego członka zespołu, ewentualnie inicjuje ich zapewnienie. 

Przeprowadza pierwszą pielęgnację noworodka, w tym ewentualnie rozpoczyna 

resuscytację, monitorowanie środowiska termoobojętnego i bezproblemowej 

adaptacji noworodka. Zapewnia działania profilaktyczne i przeciwepidemiczne, w 

tym plan obowiązkowych szczepień. 

1.4. Ocenia wyniki i skuteczność przeprowadzonej opieki pielęgniarskiej oraz podjętych 

działań i modyfikuje dalszą opiekę pielęgniarską. 

2. Wsparcie zdrowia i profilaktyka rozwoju chorób 

2.1. Obserwuje dziecko, jego rodzinę i wspólnotę, dba o nich w sposób holistyczny, 

bierze pod uwagę środowisko, w którym żyją i ich sposób życia. Ustala i 

wykorzystuje wszystkie dostępne źródła (ludzkie i inne), które są konieczne do 

opanowania ryzyk i opieki. 

2.2. Określa działania, które wspierają zdrowie lub profilaktykę chorób i które mogą 

realizować dzieci, ich rodziny i grupy bliskie dzieciom, same lub z pomocą innych 

osób. 

2.3. Wyjaśnia dzieciom, ich rodzinom i grupom, jak sami mogą wpłynąć na swoje 

środowisko i styl życia lub doradza im, jak je zmienić. 

2.4. Uczestniczy w ocenie wyników przeprowadzonych działań lub sama dokonuje tej 

oceny. 

3. Wychowanie zdrowotne i przekazywanie informacji 

3.1. Przekazuje dzieciom, ich rodzinom, grupom i innym opiekunom potrzebne 

informacje w odpowiedniej formie w zakresie swoich kompetencji i zdolności 

umysłowych dzieci, stara się, aby te informacje były zrozumiałe i aby ocenić wyniki 

uzyskane w zakresie poinformowania. 

3.2. Kieruje pod względem metodycznym i organizuje opiekę wychowawczą nad dziećmi 

z każdej grupy wiekowej, opracowuje programy wychowawcze dziecka, zaleca 

zmianę otoczenia, odpowiednie zabawki i pomoce wychowawcze. 
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3.3. Organizuje i uczestniczy w kampanii na rzecz wsparcia zdrowia i profilaktyki chorób, 

urazów, prześladowania, przemocy domowej i ryzykownego zachowania w wieku 

dziecięcym, ocenia wyniki tych programów. 

3.4. Uczestniczy w kształceniu członków zespołu pielęgniarskiego i innych 

wykwalifikowanych pracowników w opiece zdrowotnej. 

3.5. Bierze udział  w zdobywaniu kwalifikacji i kształceniu ustawicznym pracowników 

medycznych. 

3.6. Efektywnie posługuje się nowymi technologiami informacyjnymi i 

komunikacyjnymi. 

4. Wsparcie i towarzyszenie osobom w sytuacjach kryzysowych 

4.1. Współpracuje z pozostałymi instytucjami w dziedzinie opieki nad dzieckiem i 

rodziną, aktywnie posługuje się techniką rozmowy z rodzicami (opiekunami) w 

trudnej sytuacji życiowej. 

4.2. Ocenia środowisko domowe pod kątem zapewnienia zdrowego rozwoju dziecka i 

profilaktyki powstania chorób, urazów, maltretowania, zaniedbywania lub 

wykorzystywania. 

 

B: Kooperacyjne – zależne kompetencje pielęgniarek pediatrycznych 

1. Respektuje rolę poszczególnych specjalistów przy koordynacji i realizacji 

merytorycznych zadań w wielodyscyplinarnym zespole, utrzymuje i wzmacnia 

wzajemne stosunki partnerskie, uczestniczy we wszystkich wspólnych działaniach w 

interesie zdrowia dziecka. 

2. Prowadzi badania i działania lecznicze, które zaleca lekarz, z uwzględnieniem etapu 

rozwoju i specyfiki wieku dziecięcego. 

3. Zna i przestrzega granic swoich kompetencji zawodowych, a jeśli jest to konieczne, 

domaga się współpracy ze strony odpowiednich kompetentnych specjalistów. 
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C: Kompetencje pielęgniarek pediatrycznych w dziedzinie badań i rozwoju w 

pielęgniarstwie 

1. Krytycznie ocenia swoją codzienną praktykę i wykonując swoje czynności, 

wykorzystuje wyniki badań w zakresie pielęgniarstwa i praktyki opartej na dowodach 

naukowych. 

2. Zdobywa nowe wiadomości, uczestnicząc w pracy badawczej w zakresie 

pielęgniarstwa i prezentuje jej wyniki, wykorzystując wszystkie dostępne źródła 

informacji. 

3. Uczestniczy systematycznie i stale w programach zapewnienia jakości opieki. 

4. Dba o swój rozwój zawodowy w ramach kształcenia ustawicznego. 

 

D: Kompetencje pielęgniarek pediatrycznych w zakresie zarządzania opieką 

pielęgniarską 

1. Potrafi oceniać, analizować ryzyka dla zdrowia, należące do dziedziny opieki 

pielęgniarskiej, a także planować, przeprowadzać i kontrolować działania niezbędne 

do ograniczenia wpływu tych ryzyk. 

2. Pracuje w grupach, kontroluje zespół roboczy i współpracuje z innymi specjalistami. 

3. Przy wykonywaniu czynności pielęgniarskich analizuje ich efektywność i koszty. 

4. Kieruje od strony metodycznej, motywuje, edukuje, kontroluje i ocenia podwładnych. 

5. Uczestniczy w procesach decyzyjnych w zakresie polityki zdrowotnej i zarządzania, 

dotyczących pielęgniarstwa w pediatrii/opieki nad dziećmi. 

Te wszystkie kompetencje muszą być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawnymi, zasadami etycznymi i standardami zawodowymi, które obowiązują pielęgniarki 

pediatryczne, odpowiadające za opiekę pielęgniarską w RCz. 

 

5. Możliwość zatrudnienia absolwentów 
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Absolwent/ka programu kształcenie DPP znajdzie zatrudnienie jako pielęgniarka pierwszego 

poziomu na wszystkich odcinkach stacjonarnej, terenowej i domowej opieki nad dziećmi i 

młodzieżą, w specjalnych placówkach dla dzieci, specjalistycznych zakładach leczniczych i 

placówkach opieki społecznej dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. Jest 

przygotowany(a) do wykonywania zadań średniej kadru kierowniczej w placówkach 

zdrowotnych, potrafi włączyć się do pracy badawczej w dziedzinie pielęgnacji dzieci i 

młodzieży i spełnia warunki do włączenia się do działalności w zawodowych organizacjach 

pielęgniarskich. Absolwent/ka programu kształcenia DPP znajdzie zatrudnienie w 

szczególności w wymienionych niżej miejscach pracy: 

 oddziały pediatryczne; 

 oddziały chirurgiczne i przychodnie zajmujące się opieką nad dziećmi, w tym 

ortopedia i traumatologia; 

 oddziały ginekologiczno-położnicze; 

 oddziały noworodków; 

 odziały intensywnej opieki medycznej dla dzieci; 

 gabinety lekarzy rodzinnych dla dzieci i młodzieży; 

 psychiatria dla dzieci i młodzieży; 

 placówki świadczące opiekę pacjentom pediatrycznym; 

 inne dziedziny medyczne (otorynolaryngologia, stomatologia, dermatowenerologia, 

oftalmologia, choroby zakaźne, kardiologia, diabetologia itp.). 

Typowe stanowiska zgodnie z Rozporządzenie rządu 164/2018 Sb., którym zmienia się 

rozporządzenie rządu nr 31/2010 Sb., o dziedzinach specjalistycznego kształcenia i 

oznaczaniu specjalistycznych kwalifikacji pracowników medycznych, to: 

 Pielęgniarka pediatryczna w zakresie intensywnej opieki w pediatrii i neonatologii, 

 Pielęgniarka pediatryczna w zakresie opieki okołooperacyjnej, 

 Pielęgniarka pediatryczna w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży, 

 Pielęgniarka pediatryczna w zakresie opieki domowej i hospicyjnej,  

 Pielęgniarka pediatryczna w zakresie opieki w dziedzinach klinicznych, 
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 Perfuzjolog. 
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