Dotyczy użycia AED defibrylatora- kto go może używać?
Kto, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, może użyć samodzielnie defibrylatora
automatycznego (AED), oczywiście poza lekarzem medycyny i weterynarii?
Kto może użyć defibrylatora automatycznego pod nadzorem lekarza medycyny czy tylko
pielęgniarka i ratownik medyczny?
Jakie ewentualnie szkolenie musi odbyć osoba, która chciałaby mieć uprawnienia do
samodzielnego użycia defibrylatora automatycznego?
Czy przeszkolenie jest tylko dostępne dla średniego personelu medycznego (pielęgniarki,
położne) czy też może je odbyć każda pełnoletnia osoba?

Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 24 czerwca 2008 r.
stan prawny dotychczas nie uległ zmianie
Kwalifikacje do samodzielnego wykonania defibrylacji oprócz lekarza medycyny (i weterynarii)
posiada:
- pielęgniarka, która odbyła kurs specjalistyczny w tym zakresie (§ 1 pkt 3 lit. w rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń
zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, udzielanych przez
pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego; Dz. U. Nr 210, poz. 1540; dalej
jako: r.z.ś.);
- pielęgniarka systemu w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym
Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) - (§ 2 pkt 11 r.z.ś.);
- położna, która odbyła kurs specjalistyczny w tym zakresie (§ 6 pkt 3 lit. u r.z.ś.);
- felczer (§ 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie
szczegółowych uprawnień zawodowych felczera; Dz. U. Nr 45, poz. 434);
- ratownik medyczny (pkt III ust. 1 ppkt 14 lit. l załącznika nr 7 do rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie podstaw programowych
kształcenia w zawodach: asystentka stomatologiczna, dietetyk, higienistka stomatologiczna,
opiekunka dziecięca, ortoptystka, protetyk słuchu, ratownik medyczny, technik dentystyczny,
technik elektroniki medycznej, technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny, technik
masażysta, technik ortopeda i terapeuta zajęciowy (Dz. U. Nr 26, poz. 217) oraz załącznik nr 1 do
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu
medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego
(Dz. U. z 2007 r. Nr 4, poz. 33);
- ratownik - osoba, która ukończyła kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskała
tytuł ratownika (zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną
wchodzą w zakres planu nauczania ratowników, zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
(Dz. U. Nr 60, poz. 408).
Przepisy prawa nie pozwalają innym osobom użyć samodzielnie defibrylatora automatycznego.
Specjalistyczne przeszkolenie w tym zakresie jest dostępne tylko dla średniego personelu
medycznego (pielęgniarki, położne) oraz ratowników i nie może go odbyć każdy pełnoletni i nabyć
tym samym wspomniane uprawnienia.
Uwagi
Nie wystarczy być pełnoletnim, aby odbyć specjalistyczne przeszkolenie w zakresie samodzielnego
używania defibrylatora automatycznego - niezbędny jest jeszcze jeden warunek - trzeba mieć

odpowiednie wykształcenie medyczne lub być ratownikiem zatrudnionym lub pełniącym służbę w
jednostkach współpracujących z systemem państwowego ratownictwa medycznego lub będącym
członkiem tych jednostek.
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