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Asystujący lub pomocniczy personel pielęgniarski
Assisting or auxiliary nursing staff

Rola, przygotowanie, standardy oraz praktyka pomocniczego personelu pielęgniarskiego powinny być określone,
monitorowane oraz zarządzane przez Pielęgniarki Dyplomowane. Biorąc pod uwagę charakter pomocy świadczony
przez personel pomocniczy Międzynarodowa Rada Pielęgniarek (ICN, International Council of Nurses) stwierdza, że:
— decyzje dotyczące zatrudnienia pomocniczego
personelu pielęgniarskiego muszą uwzględniać czynniki jakościowe, efektywnościowe oraz wydajnościowe;
— należy stworzyć odpowiednie regulacje w celu zagwarantowania dostępu społeczeństwa do bezpiecznej
i profesjonalnej opieki pielęgniarskiej oraz personelu
pielęgniarskiego;
— zakładając obowiązek pomocniczego personelu
pielęgniarskiego, należy wdrożyć działania w sposób
odpowiedzialny oraz efektywny w zakresie swoich kompetencji oraz limitów określonych postanowieniami polityki miejscowej lub krajowej. Taka opieka musi spełniać standardy ustalone przez przedstawicieli zawodu
profesji pielęgniarskiej oraz znajdować się pod pośrednim lub bezpośrednim nadzorem pielęgniarek;
— świadczenie opieki pielęgniarskiej oraz kontrola
pomocniczego personelu pielęgniarskiego jest obowiązkiem pielęgniarek;
— programy edukacyjne powinny być stworzone w celu
przygotowania pomocniczego personelu pielęgniarskiego do promowania modeli praktyki zawodowej, wspierającej właściwe świadczenie opieki pielęgniarskiej przez
pomocniczy personel pielęgniarski. Niniejsze programy
nie stanowią po prostu uproszczonej wersji kariery zawodowej pielęgniarek, ale są dostosowane do potrzeb kształceniowych pomocniczego personelu pielęgniarskiego.
Międzynarodowa Rada Pielęgniarek oraz krajowe
stowarzyszenia pielęgniarek mają obowiązek promować
modele praktyki zawodowej wspierające właściwe świadczenie opieki pielęgniarskiej przez pomocniczy personel pielęgniarski. Ponadto programy edukacyjne powinny być zorientowane na właściwe przygotowanie pielę-
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gniarek do podjęcia obowiązku nadzoru nad zespołem
świadczącym opiekę oraz świadczeniem opieki.
Międzynarodowa Rada Pielęgniarek zaleca, aby krajowe stowarzyszenia pielęgniarek oraz pozostałe organizacje pielęgniarskie:
— zagwarantowały aktywne uczestnictwo zawodu
pielęgniarki w procesie oceny oraz w procesie decyzyjnym na temat roli oraz wymaganych kompetencji personelu pielęgniarskiego;
— przeprowadziły badania dotyczące możliwych efektywnych kosztowo działań pielęgniarek;
— przyjęły proaktywną postawę w odniesieniu do
identyfikacji oraz przedstawienia propozycji obszarów
opieki pielęgniarskiej, które mogą zostać przekazane
pomocniczemu personelowi pielęgniarskiemu;
— monitorowały zmiany w polityce zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze zdrowia oraz oceniały ich
wpływ na praktykę oraz świadczenie usług.

Uzasadnienie
Obciążenie pracą oraz obowiązki pielęgniarek znacznie się zwiększyły na całym świecie. Jest to spowodowane postępem w naukach medycznych oraz rozwojem
technologii medycznych, zmianą standardów świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i w społeczeństwie
oraz zmianami demograficznymi, a także rodzajami
występujących chorób, przede wszystkim przewlekłych.
W celu pełnego zaangażowania się w kwestie opieki zdrowotnej w przyszłości, pielęgniarki będą musiały skoncentrować się na przyjęciu oraz stosowaniu poszczególnych
kompetencji w ewoluującym środowisku opieki zdrowotnej, aby nie powodować pogorszenia celu świadczenia
opieki pielęgniarskiej, jakim jest jej wysoka jakość.
Rezultatem zmian w środowisku opieki zdrowotnej
było rozpowszechnienie się nowych kategorii pracowników służby zdrowia na wszystkich poziomach, łącznie
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z asystującym lub pomocniczym personelem, funkcjonującym jako pomoc dla pielęgniarek. Spowodowało to
wzrost obowiązków pielęgniarek, aby być gwarantem,
że praktyka pielęgniarska nie będzie fragmentaryczna
oraz będzie zorientowana na cele.

Przyjęto w roku 2000
Zastępuje poprzednie stanowisko ICN: „Wsparcie
pielęgniarek”, przyjęte w 1989 roku oraz „Rozpowszechnienie nowych kategorii pracowników służby zdrowia”,
przyjęte w 1981 roku, poprawione w 1993 roku.

Powiązane Stanowiska ICN:
•
•
•
•

Zakres praktyki pielęgniarskiej
Przepisy dotyczące pielęgniarstwa
Ochrona tytułu „Pielęgniarka”
Rozwój zasobów ludzkich w służbie zdrowia.
Międzynarodowa Rada Pielęgniarek jest federacją ponad 120 krajowych stowarzyszeń pielęgniarek reprezentujących miliony pielęgniarek na całym świecie. Kierowana
przez pielęgniarki i na rzecz pielęgniarek, ICN stanowi
międzynarodowy głos na rzecz pielęgniarstwa i pracuje nad
zapewnieniem opieki jakościowej obejmującej wszystkich
obywateli oraz rozsądnej, globalnej polityki zdrowotnej.
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