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            Blok operacyjny – to jedno z najważniejszych miejsc, w których decyduje się o życiu i 

zdrowiu pacjenta. Aby zapewnić wysoki poziom usług medycznych świadczonych przez personel 

bloku operacyjnego na rzecz chorego wymagającego interwencji chirurgicznej, należy posiadać 

właściwą ilość odpowiednio przygotowanej kadry, która ma zapewnione optymalne warunki i 

organizację pracy pozwalające na realizację wysokospecjalistycznych usług opartych na 

współczesnej wiedzy. 

           Świadczeniodawcy, którzy podpisali kontrakt z NFZ zobowiązani są do przestrzegania 

przepisów dotyczących norm zatrudnienia, także pielęgniarek i położnych. 

           Projekt minimalnych norm zatrudnienia ( w tym bloków operacyjnych) opracowuje 

kierownicza kadra pielęgniarek i położnych i przedstawia do zatwierdzenia kierownikowi zakładu, 

który podejmuje ostateczną decyzję o zatrudnieniu. 

           Kadra pielęgniarska bloku operacyjnego powinna być w takiej liczbie aby 

do każdego zabiegu operacyjnego były przydzielone dwie pielęgniarki, które pełnią funkcje : 

1. pielęgniarki instrumentującej ( aktywnie uczestniczącej w instrumentowaniu ) 

2. pielęgniarki pomagającej ( asystującej pielęgniarce instrumentującej). 

Każda z nich wykonuje świadczenia bezpośrednie, pośrednie oraz czynności dodatkowe – zależnie 

od pełnionej funkcji podczas zabiegu operacyjnego. 

Zadania te winne być precyzyjnie określone w zakładowych standardach praktyki zawodowej w 

bloku operacyjnym w zakresie instrumentowania; uzupełnione szczegółowymi procedurami. 

W ten sposób zapewniamy bezpieczeństwo pacjentowi, właściwą jakość świadczeń, ograniczenie 

możliwości popełnienia błędu ( np. podczas liczenia narzędzi i materiału opatrunkowego ); a także 

rzetelne prowadzenie dokumentacji, obsługę aparatury medycznej, gwarancje zachowania zasad 

aseptyki i antyseptyki oraz postępowanie zgodne z procedurami i standardami. 

             Kadra kierownicza pielęgniarek i położnych planując liczebność zespołów pielęgniarek 

operacyjnych dla danej komórki organizacyjnej uwzględnia także liczbę czynnych stołów 

operacyjnych, rodzaj i ilość wykonywanych zabiegów ( planowych i w trybie pilnym ) oraz rodzaj 

pełnionych dyżurów. 
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