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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Perfuzjonista 321102

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu


Operator płucoserca.

1.3. Usytuowanie zawodu w klasyfikacjach: ISCO, PKD
W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:


3211 Medical imaging and therapeutic equipment technicians.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna.

1.4. Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący
Notka metodologiczna
Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:
 analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych
Służb Zatrudnienia,
 badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w marcu 2019 r.,
 zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:





Barbara Łukomska – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.
Patrycja Myszka – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.
Edyta Sułkowska – Mazowiecki Szpital Specjalistyczny sp. z o.o., Radom.
Jarosław Szymański – Instytut Kardiologii, Warszawa.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:







Łukasz Baka – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.
Maria Konarska – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.
Tomasz Kupidura – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Małgorzata Przybyszewska – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.
Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Agnieszka Szczechura – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.

Recenzenci:



Urszula Parszewska – Radomski Szpital Specjalistyczny, Radom.
Dariusz Tomaczak – Zespół Szkół Elektrycznych, Białystok; Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
VITAMED, Białystok.
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Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Robert Fleischer – TSD. RIF, Olsztyn.
Renata Górna – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Warszawa.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2019 r.
WAŻNE:
W tekście opisu informacji o zawodzie występują podkreślenia wybranych określeń wraz z indeksem górnym,
który wskazuje numer definicji w słowniku branżowym w punkcie 7.2.

2. OPIS ZAWODU
2.1. Synteza zawodu
Perfuzjonista prowadzi i kontroluje krążenie pozaustrojowe12 oraz pozapłucne oddychanie podczas
operacji wymagających zastąpienia lub wsparcia funkcji serca albo płuc. Zarządza urządzeniami
długoterminowo wspierającymi lub podtrzymującymi krążenie krwi i wymianę gazową.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Perfuzjonista udziela specjalistycznych świadczeń zdrowotnych polegających na prowadzeniu
u pacjenta krążenia pozaustrojowego, wspomagającego bądź zastępującego pracę mięśnia
sercowego i płuc. Krążenie pozaustrojowe krwi zapewnia pacjentowi wymianę gazową, utrzymując
tym samym prawidłowy poziom utlenowania mózgu i innych narządów wewnętrznych człowieka, co
umożliwia lekarzom kardiochirurgom bezpieczne przeprowadzenie zabiegu operacyjnego serca.
Poza wykonywaniem krążenia pozaustrojowego przy zabiegach kardiochirurgicznych, trwającego
zwykle do kilku godzin, perfuzjonista nadzoruje również aparaturę wspomagającą lub zastępującą
pracę serca i/lub płuc wykorzystywaną w długotrwałej terapii pacjentów znajdujących się poza salą
operacyjną, np. na oddziałach intensywnego nadzoru lub na salach pooperacyjnych.
Sposoby wykonywania pracy
Perfuzjonista monitoruje, ocenia stan zdrowia pacjenta i w zależności od poczynionych obserwacji,
a także zleceń lekarza i potrzeb pacjenta, ustala indywidualny plan postępowania. Jego praca polega
m.in. na:
 dobieraniu, przygotowywaniu i montowaniu elementów systemów do krążenia pozaustrojowego
i pozapłucnego oddychania,
 prowadzeniu i kontrolowaniu krążenia pozaustrojowego i pozapłucnego oddychania,
 kontrolowaniu i obsługiwaniu urządzeń sterujących pozaustrojowymi systemami do
wspomagania oraz zastępujących funkcję serca i płuc,
 monitorowaniu parametrów krążenia pozaustrojowego i pozapłucnego oddychania,
 monitorowaniu parametrów życiowych pacjenta z systemem krążenia pozaustrojowego
i pozapłucnego oddychania,
 kontrolowaniu i regulowaniu hemodylucji8 poprzez płynoterapię14, hemofiltrację9 w ramach
systemów płuco-serca oraz systemów wspomagania krążenia i oddychania,
 wykonywaniu pomiarów stężenia gazów biorących udział w procesie oddychania (gazometria6,
monitory pomiaru ciągłego),
 kontrolowaniu i ocenianiu systemów krążenia pozaustrojowego w zakresie zmian zatorowo-zakrzepowych,
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kontrolowaniu i nadzorowaniu stanu funkcjonalności systemów krążenia pozaustrojowego
i pozapłucnego oddychania,
obsługiwaniu urządzeń do odzyskiwania krwi wynaczynionej i jej sekwestracji,
przygotowywaniu, dostarczaniu i dozowaniu płynów kardioplegicznych15,
przygotowywaniu, montowaniu i obsługiwaniu systemów do protekcji mięśnia sercowego16 oraz
innych organów,
obsługiwaniu urządzeń do regulowania temperatury krwi poprzez wymienniki ciepła18,
kontrolowaniu parametrów związanych z terapią przeciwkrzepliwą,
prowadzeniu dokumentacji związanej z zakresem wykonywanych czynności.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. Kompetencja
zawodowa.

2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Perfuzjonista wykonuje prace w podmiotach leczniczych, głównie w wydzielonym miejscu bloku
operacyjnego, a więc w klimatyzowanych pomieszczeniach ze sztucznym oświetleniem, w otoczeniu
monitorów i różnorodnego specjalistycznego sprzętu. Perfuzjonista pracuje również poza blokiem
operacyjnym, na oddziałach, na których prowadzona jest terapia z użyciem krążenia
pozaustrojowego. Warunki pracy na tych oddziałach nie odbiegają od tych, jakie panują na blokach
operacyjnych. Praca wykonywana jest na stojąco i w pozycji siedzącej.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Perfuzjonista w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:
 aparat płuco-serce3,
 urządzenia do regulacji temperatury krwi,
 mieszalniki gazów oddechowych13,
 urządzenia do pomiaru automatycznego parametrów krzepnięcia krwi (ACT1),
 urządzenia do odzyskiwania krwi wynaczynionej i sekwestracji,
 systemy do wspomagania niewydolności krążenia i oddychania.
Organizacja pracy
Praca perfuzjonisty może być wykonywana w systemie jedno- lub dwuzmianowym, a także
całodobowo, w zależności od indywidualnych warunków zatrudnienia oraz funkcji, jakie sprawuje na
oddziale.
W większości przypadków perfuzjonista realizuje zadania zawodowe w systemie zmianowym, który
ma charakter 12- lub 8-godzinnych dyżurów. W zależności od miejsca zatrudnienia, praca
perfuzjonisty może być wykonywana w dni powszednie lub w przypadku świadczenia nocnej
i świątecznej opieki zdrowotnej także w soboty, niedziele oraz święta. Godziny rozpoczęcia
i zakończenia dyżurów określane są wewnętrznymi przepisami zakładu pracy.
Perfuzjonista pracuje zwykle w zespole, który składa się z innych perfuzjonistów pracujących na tym
samym stanowisku oraz kierownika koordynującego pracę. W czasie trwania dyżuru realizuje
świadczenia zdrowotne w odniesieniu do wyznaczonych przez kierownika perfuzji zadań lub
współpracuje z zespołem i wykonuje polecenia lekarzy zespołu terapeutycznego. Perfuzjonista
pracuje w ubraniu, obuwiu i okularach ochronnych oraz w rękawiczkach gumowych. Współpracuje
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z lekarzami pracującymi na salach operacyjnych, a także na oddziałach, na których przeprowadzane
są terapie wymagające obsługi i kontroli perfuzjonisty.
W przypadku perfuzjonisty, który prowadzi własną działalność gospodarczą, godziny pracy są
ustalane indywidualnie i zależą od bieżących potrzeb pacjenta oraz zakresu obowiązków.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Perfuzjonista, pracując na bloku operacyjnym oraz oddziałach intensywnej opieki, narażony jest m.in. na:
 zagrożenia biologiczne – zakażenie HPV11, HIV10, HCV7 oraz innymi chorobami zakaźnymi,
 urazy mechaniczne w postaci zakłucia, skaleczenia, zanieczyszczenia skóry i błon śluzowych,
 zagrożenia chemiczne wywołane kontaktem z czynnikami chemicznymi, które mogą działać
drażniąco i alergizująco, np. środkami do dezynfekcji, lateksem, lekami,
 zagrożenia fizyczne: pole elektromagnetyczne, promieniowanie jonizujące, podczerwone,
laserowe, ultradźwięki,
 stres związany z podejmowaniem decyzji podczas terapii podtrzymującej życie, obarczonej
wysokim ryzykiem wystąpienia licznych powikłań,
 zaburzenia snu wynikające z pracy w systemie zmianowym, w tym w godzinach nocnych.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód perfuzjonista ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 ogólna wydolność fizyczna,
 sprawność układu krążenia,
 sprawność układu kostno-stawowego,
 sprawność układu mięśniowego,
 sprawność narządu wzroku,
 sprawność narządu słuchu,
 sprawność zmysłu dotyku,
 sprawność narządów równowagi;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 ostrość wzroku,
 rozróżnianie barw,
 ostrość słuchu,
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 szybki refleks,
 spostrzegawczość,
 czucie dotykowe,
 zręczność rąk,
 zręczność palców,
 zmysł równowagi;
w kategorii sprawności i zdolności
 zdolność koncentracji uwagi,
 podzielność uwagi,
 dobra pamięć,
 rozumowanie logiczne,
 zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
 zdolność nawiązywania kontaktu z ludźmi,
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predyspozycje do postępowania z ludźmi;

w kategorii cech osobowościowych
 wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny,
 wytrzymałość na długotrwały wysiłek psychiczny,
 odporność emocjonalna,
 samokontrola,
 radzenie sobie ze stresem,
 gotowość do współdziałania,
 dokładność,
 samodzielność,
 wytrwałość,
 cierpliwość,
 empatia.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.3. Kompetencje społeczne; 3.4. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Do pracy w zawodzie perfuzjonista wymagane są: dobra ogólna wydolność fizyczna, sprawność
i odporność na stres. Pracę w tym zawodzie zalicza się do średnio ciężkich. Występują w niej jednak
obciążenia umysłowe związane np. z analizowaniem stanu funkcjonalności systemów krążenia
pozaustrojowego i pozapłucnego oddychania.
Przeciwwskazaniami do podjęcia pracy w zawodzie są:
 choroby powodujące utratę świadomości (np. epilepsja, niewyrównana i nieleczona cukrzyca),
 zaburzenia dużego stopnia – układu krążenia, układu nerwowego, równowagi,
 niesprawność narządu wzroku niedająca się skorygować okularami,
 nosicielstwo chorób zakaźnych oraz pasożytniczych,
 choroby psychiczne.
WAŻNE:
O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

2.5. Wykształcenie, tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane
do podjęcia pracy w zawodzie
Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie
Obecnie (2019 r.) do podjęcia pracy w zawodzie perfuzjonista wymagane jest co najmniej
wykształcenie średnie o profilu medycznym.
Do wykonywania zawodu niezbędne jest posiadanie certyfikatu potwierdzającego ukończenie
kwalifikacyjnego kursu dla perfuzjonistów, na który składa się:
 300 godzin szkolenia praktycznego, w trakcie którego kandydat zobowiązany jest do wykonania
dwustu procedur z użyciem krążenia pozaustrojowego, pod nadzorem perfuzjonisty
z certyfikatem,
 200-godzinna część teoretyczna kursu kwalifikacyjnego dla perfuzjonistów.
Do kursu kwalifikacyjnego dla perfuzjonistów przystąpić może kandydat zatrudniony przez minimum
lata w dziale/zespole perfuzji, który wykonał minimum 200 krążeń pozaustrojowych pod nadzorem
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perfuzjonisty oraz posiada pozytywną opinię
o wykonanych krążeniach pozaustrojowych.

Kierownika

Kliniki/Oddziału

Kardiochirurgii

Kurs zakończony jest egzaminem organizowanym i prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie
Perfuzjonistów wraz z konsultantem krajowym w dziedzinie kardiochirurgii. Pozytywny wynik
egzaminu umożliwia zdobycie certyfikatu potwierdzającego ukończenie kwalifikacyjnego kursu dla
perfuzjonistów.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie
Podjęcie pracy w zawodzie perfuzjonista ułatwiają:
 dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w pokrewnych zawodach technik
elektrokardiolog lub technik sterylizacji medycznej,
 świadectwo potwierdzające kwalifikację MS.19 Świadczenie usług medycznych w zakresie
diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii, w zawodzie (pokrewnym) szkolnym
technik elektrokardiolog, uzyskane po spełnieniu wymagań formalnych i zdaniu egzaminu
organizowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 świadectwo potwierdzające kwalifikację MS.18 Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej
w zawodzie (pokrewnym) szkolnym technik sterylizacji medycznej, uzyskane po spełnieniu
wymagań formalnych i zdaniu egzaminu organizowanego przez Okręgowe Komisje
Egzaminacyjne.
Dodatkowymi atutami przy zatrudnieniu perfuzjonisty mogą być m.in.:
- posiadanie suplementu Europass (w języku polskim i angielskim), wydawanego na prośbę
zainteresowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne (do dyplomu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe),
- posiadanie certyfikatów i świadectw potwierdzających udział w szkoleniach branżowych
organizowanych przez stowarzyszenia zawodowe i organizacje branżowe.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie
kompetencji w ramach zawodu.

2.6. Możliwości rozwoju zawodowego, awansu i potwierdzania kompetencji
Możliwości rozwoju zawodowego i awansu
Perfuzjonista może być zatrudniany w zespole perfuzjonistów jako:
 młodszy perfuzjonista – do momentu zakończenia przeszkolenia praktycznego, kursu
kwalifikacyjnego i zdania egzaminu,
 perfuzjonista – po zakończeniu przeszkolenia praktycznego, kursu kwalifikacyjnego i zdaniu
egzaminu,
 starszy perfuzjonista – po zakończeniu przeszkolenia praktycznego, kursu kwalifikacyjnego,
zdaniu egzaminu oraz po pięciu latach pracy,
 kierownik zespołu perfuzjonistów – jeśli posiada kompetencje z zakresu zarządzania zasobami
ludzkimi.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2019 r.) w zawodzie perfuzjonista potwierdzeniem kompetencji jest uzyskanie certyfikatu
poświadczającego ukończenie kwalifikacyjnego kursu dla perfuzjonistów.
Okręgowe Komisje Egzaminacyjne oferują możliwość potwierdzenia kwalifikacji pełnych
w pokrewnych zawodach szkolnych (technik elektrokardiolog oraz technik sterylizacji medycznej)
oraz kwalifikacji cząstkowych:
 dla zawodu technik elektrokardiolog, w zakresie kwalifikacji MS.19 Świadczenie usług
medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii,
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dla zawodu technik sterylizacji medycznej, w zakresie kwalifikacji MS.18 Wykonywanie
dezynfekcji i sterylizacji medycznej.

Formami potwierdzania kompetencji w zawodzie perfuzjonista mogą być:
 uczestnictwo w kwalifikacyjnym kursie dla kandydatów na perfuzjonistów i pozytywne zdanie
egzaminu, który organizowany jest przez Polskie Stowarzyszenie Perfuzjonistów,
 uzyskanie Europejskiej Licencji Perfuzji Sercowo-Naczyniowej wydawanej przez Europejską Grupę
ds. Perfuzji Sercowo-Naczyniowej (EBCP – The European Board of Cardiovascular Perfusion),
 uzyskanie certyfikatów lub zaświadczeń potwierdzających odbycie szkoleń branżowych z zakresu
technik krążenia pozaustrojowego i technik skojarzonych.
Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz
Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

2.7. Zawody pokrewne
Osoba zatrudniona w zawodzie perfuzjonista może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe
w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Pielęgniarka
Specjalista do spraw ratownictwa medycznego
Operator systemów sterylizacji artykułów sanitarnych, sprzętu i aparatów
medycznych
S
Technik elektroradiolog
S
Technik sterylizacji medycznej

Kod zawodu
222101
224001
321101
321103
321104

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie perfuzjonista wykonuje różnorodne zadania, do których należą
w szczególności:
Z1 Monitorowanie i ocenianie stanu zdrowia pacjenta.
Z2 Rozpoznawanie stanów zagrożenia życia u pacjentów.
Z3 Ustalanie i realizowanie planu postępowania z pacjentem z systemem krążenia pozaustrojowego.
Z4 Realizowanie badań pacjentów z systemem krążenia pozaustrojowego zgodnie z zaleceniami
lekarza specjalisty.
Z5 Podawanie leków i płynów infuzyjnych według zlecenia lekarza.
Z6 Prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie chorób układu krążenia i oddychania oraz
funkcjonowania i zasad bezpieczeństwa u chorych z systemami krążenia pozaustrojowego.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Udzielanie świadczeń zdrowotnych choremu
z systemem krążenia pozaustrojowego
Kompetencja zawodowa Kz1: Udzielanie świadczeń zdrowotnych choremu z systemem krążenia
pozaustrojowego obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, do realizacji których
wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
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Z1 Monitorowanie i ocenianie stanu zdrowia pacjenta
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Metody gromadzenia danych o pacjencie
z systemem krążenia pozaustrojowego
i pozapłucnego oddychania;
Zasady i cel przeprowadzania badania
podmiotowego (wywiad, obserwacja, analiza
dokumentów);
Prawidłowe wartości podstawowych
parametrów życiowych.




Oceniać stan ogólny chorego;
Interpretować dane z przeprowadzonego
wywiadu, obserwacji i dokumentacji chorego;
Przeprowadzać podstawowe pomiary życiowe
(temperatura, tętno, ciśnienie tętnicze krwi);
Interpretować wyniki pomiarów podstawowych
parametrów życiowych.

Z2 Rozpoznawanie stanów zagrożenia życia u pacjentów
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:












Przyczyny powstawania stanów zagrożenia życia;
Objawy stanów bezpośredniego zagrożenia
życia;
Prawidłowe wartości parametrów oceniających
układ oddechowy, krążenia oraz pozostałych
układów mających wpływ na prowadzoną
terapię;
Prawidłowy zakres wyników badań
laboratoryjnych;
17
5
Zasady prowadzenia RKO i BLS ;
Zasady działania sprzętu medycznego
wykorzystywanego w stanach zagrożenia życia.








Rozpoznawać bezpośrednie stany zagrożenia
życia;
Podejmować działania w stanach zagrożenia
życia zgodnie z procedurami postępowania,
m.in.: prowadzić resuscytację
krążeniowo-oddechową, dokonywać doboru
i przygotowania urządzeń ratujących życie,
kontrolować systemy pod względem zagrożeń
związanych z prowadzoną terapią;
Monitorować parametry w stanie zagrożenia
życia;
Interpretować wyniki badań laboratoryjnych;
Dokonywać oceny ryzyka wystąpienia stanu
zagrożenia życia;
Określać czynności postępowania z chorym
w stanie zagrożenia życia.

Z3 Ustalanie i realizowanie planu postępowania z pacjentem z systemem krążenia
pozaustrojowego
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:















Systemy zastępujące lub wspierające krążenie;
Systemy zastępujące lub wspierające
oddychanie;
Sposoby radzenia sobie z problemami
technicznymi i medycznymi związanymi
z prowadzoną terapią;
Zasady planowania działań perfuzyjnych
u pacjenta;
Zasady realizacji działań perfuzyjnych u pacjenta
w zakresie stosowanego systemu zastępującego
lub wspierającego krążenie oraz oddychanie;
Zasady oceny i modyfikacji podejmowanych
działań perfuzyjnych;
Zakres obowiązków poszczególnych członków
zespołu terapeutycznego;
Procedury i standardy obowiązujące w oddziale;
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Rozpoznawać systemy zastępujące lub
wspierające krążenie;
Rozpoznawać systemy zastępujące lub
wspierające oddychanie;
Dobierać systemy zastępujące lub wspierające
krążenie i oddychanie oraz ich elementy,
w zależności od potrzeb pacjenta ze
schorzeniem układu krwionośnego
i oddechowego;
Planować działania perfuzyjne u pacjenta;
Realizować działania perfuzyjne u pacjenta
w zakresie stosowanego systemu zastępującego
lub wspierającego krążenie
oraz oddychanie;
Oceniać i modyfikować podejmowane działania
perfuzyjne;
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Zasady opieki perfuzyjnej w trakcie procesu
leczenia.



Postępować zgodnie z zakresem obowiązków;
Stosować się do procedur obowiązujących
w oddziale;
Zapewniać profesjonalną opiekę perfuzyjną
w trakcie procesu leczenia.

Z4 Realizowanie badań pacjentów z systemem krążenia pozaustrojowego zgodnie z zaleceniami
lekarza specjalisty
WIEDZA – zna i rozumie:










4

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:



2

Zasady aseptyki i antyseptyki ;
Zasady i techniki pobierania materiału
biologicznego do badania (krew);
Postępowanie przed badaniami i po badaniach
realizowanych poza oddziałami prowadzącymi
terapię (badania radiologiczne, obrazowe);
Zasady działania urządzeń monitorujących
systemy krążenia pozaustrojowego
i pozapłucnego oddychania;
Zasady działania gazometru i urządzeń do
pomiaru krzepnięcia krwi;
Normy badań laboratoryjnych;
Zasady dostosowywania i zabezpieczania
systemów krążenia pozaustrojowego podczas
przeprowadzanych badań diagnostycznych
u pacjenta.






Stosować zasady aseptyki i antyseptyki;
Przygotowywać chorego i system wspomagania
do badań radiologicznych, obrazowych;
Wykonywać pomiar parametrów życiowych
i parametrów systemów wspomagania;
Wykonywać pomiar gazometrii i badań
związanych z krzepnięciem krwi (ACT);
Interpretować podstawowe wyniki badań
diagnostyczno-laboratoryjnych;
Dostosowywać i zabezpieczać systemy krążenia
pozaustrojowego podczas badań
diagnostycznych.

Z5 Podawanie leków i płynów infuzyjnych według zlecenia lekarza
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:















Zasady bezpieczeństwa dotyczące wykonywania
iniekcji i podawania płynów oraz leków do
systemu krążenia pozaustrojowego;
Zalecenia lekarskie;
Zasady podawania leków różnymi drogami
(np. pokarmową, wziewną, drogą iniekcji);
Zasady obliczania dawki leku;
Zasady przechowywania leków oraz
postępowania w przypadku preparatów, których
termin ważności zakończył się;
Zasady aseptyki i antyseptyki;
Działania uboczne leków oraz wpływ działania
leków na krążenie pozaustrojowe;
Sposoby rozpuszczania leków dożylnych;
Zasady prowadzenia dokumentacji związanej
z podawaniem leków i płynów infuzyjnych.
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Przestrzegać zasad bezpieczeństwa dotyczących
wykonywania iniekcji i podawania płynów oraz
leków do systemu krążenia pozaustrojowego;
Sprawdzać zlecenia lekarskie;
Podawać leki różnymi drogami (np. pokarmową,
wziewną, drogą iniekcji);
Obliczać dokładnie dawkę podawanego leku;
Przechowywać leki oraz postępować z
preparatami, których termin ważności zakończył
się;
Przestrzegać zasad aseptyki oraz antyseptyki;
Rozpoznawać możliwe skutki uboczne leków
Obsługiwać dostęp tętniczy i żylny w systemach
krążenia pozaustrojowego;
Prowadzić dokumentację związaną
z podawaniem leków i płynów infuzyjnych.
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Z6 Prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie chorób układu krążenia i oddychania oraz
funkcjonowania i zasad bezpieczeństwa u chorych z systemami krążenia pozaustrojowego
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:













Zasady budowania zaufania w kontaktach
z pacjentem i rodziną;
Metody komunikacji z pacjentem;
Zasady bezpieczeństwa i funkcjonowania
chorych z systemami krótko- i długoterminowo
wspomagającymi lub zastępującymi krążenie
krwi i oddychanie;
Zasady aktywizacji chorego i jego rodziny do
działań samoopiekuńczych;
Sposoby motywowania do zachowań
prozdrowotnych;
Zasady planowania współpracy z rodziną
chorego;
Metody zabezpieczające działanie systemów
wspomagania przy zabiegach pielęgnacyjnych.










Budować zaufanie w kontakcie z pacjentem
i jego rodziną;
Komunikować się z pacjentem;
Przekazywać chorym zasady bezpieczeństwa
i funkcjonowania z systemami krótkoi długoterminowo wspomagającymi lub
zastępującymi krążenie krwi i oddychanie;
Aktywizować chorego i jego rodzinę do działań
samoopiekuńczych;
Motywować do zachowań prozdrowotnych;
Określać deficyt w zakresie samoopieki chorego;
Planować współpracę z rodziną chorego;
Dobierać oraz stosować odpowiednie metody
zabezpieczające działanie systemów
wspomagania przy zabiegach pielęgnacyjnych.

3.3. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie perfuzjonista powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do
prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:











Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań oraz za powierzony sprzęt
i narzędzia, wykorzystywane na stanowisku pracy perfuzjonisty.
Podejmowania działania i współdziałania w zorganizowanych warunkach na stanowisku
perfuzjonisty.
Oceniania wpływu swoich działań realizowanych w ramach pracy zespołowej i ponoszenia
odpowiedzialności za ich skutki.
Podnoszenia własnych kompetencji zawodowych w kontekście wykorzystania nowych rozwiązań
technologicznych wdrażanych na blokach operacyjnych podmiotów leczniczych.
Współpracowania i komunikowania się w zespole na stanowisku perfuzjonisty.
Oceniania i weryfikowania wykonywanych przez siebie prac w zakresie obsługiwania aparatu
płuco-serce.
Oceniania zagrożenia zdrowia oraz życia podczas realizowania czynności związanych z krążeniem
pozaustrojowym.
Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych choremu z systemem krążenia pozaustrojowego.
Przestrzegania tajemnicy zawodowej i praw pacjenta.
Wyrażania szacunku i empatii dla pacjenta.

3.4. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu
Pracownik powinien posiadać zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje
do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych.
Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla
zawodu perfuzjonista.
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Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu
Umiejętności matematyczne
Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania
Sprawność motoryczna
Planowanie i organizowanie pracy
Wywieranie wpływu/przywództwo
Komunikacja ustna
Współpraca w zespole
Rozwiązywanie problemów

0

1

2

3

4

5

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu perfuzjonista

Uwaga:
Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym
Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

3.5. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie perfuzjonista nawiązują do opisów poziomów
Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny
dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:
 Zintegrowany System Kwalifikacji: https://www.kwalifikacje.gov.pl
 Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

4. ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie
Perfuzjonista może być zatrudniony w podmiotach leczniczych, blokach operacyjnych oddziałów
kardiochirurgii lub transplantologii.
Perfuzjoniści mogą prowadzić również własną działalność gospodarczą w zakresie wykonywania usług
obsługowo-szkoleniowo-nadzorujących w zakresie krążenia pozaustrojowego i pozapłucnego oddychania.
Zapotrzebowanie rynku pracy na operatorów aparatury medycznej utrzymuje się na stałym poziomie.
WAŻNE:
Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:
http://oferty.praca.gov.pl
Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na
dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł
danych.
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Polecane źródła danych [dostęp: 31.03.2019]:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe
Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl
Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:
Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl
Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl
Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl
Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl
Pomorskie – http://www.porp.pl
Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl
Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl
Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynkupracya
Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl
Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:
http://zielonalinia.gov.pl
Portal Prognozowanie Zatrudnienia:
www.prognozowaniezatrudnienia.pl
Portal EU Skills Panorama:
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
Europejski portal mobilności zawodowej EURES:
https://eures.praca.gov.pl
https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach
zawodu
Kształcenie
Obecnie (2019 r.) w ramach systemu edukacji zawodowej w Polsce nie prowadzi się kształcenia
w zawodzie perfuzjonista.
Niezbędne do pracy kwalifikacje można uzyskać wyłącznie poprzez ukończenie kursu
specjalistycznego dla perfuzjonistów, organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Perfuzjonistów.
Branżowe szkoły I i II stopnia, technika i szkoły policealne oferują kształcenie w zawodach
pokrewnych technik elektrokardiolog oraz technik sterylizacji medycznej. Kwalifikacje w tych
zawodach potwierdzają Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.
Kwalifikacyjne kursy zawodowe (dla dorosłych) umożliwiające potwierdzanie kwalifikacji przydatnych
do pracy w zawodzie perfuzjonista, tj.: MS.19 Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki
obrazowej, elektromedycznej i radioterapii oraz MS.18 Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji
medycznej, oferowane są przez:
 publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
 niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych i prowadzące kształcenie
zawodowe,
 publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego,
ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową,
 podmioty prowadzące działalność oświatową na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców.
Kwalifikacje MS.18, MS.19 potwierdzają (również w trybie eksternistycznym) Okręgowe Komisje
Egzaminacyjne.
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Osoby, które uzyskały powyższe kwalifikacje, mają możliwość otrzymania również suplementu
Europass (w języku polskim i angielskim), wydawanego na prośbę zainteresowanego przez Okręgowe
Komisje Egzaminacyjne (do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe), co ma istotne
znaczenie w przypadku poszukiwania pracy za granicą.

WAŻNE:
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów
i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego,
które wchodzi w życie od 1 września 2019 r., ulegają zmianie dotychczasowe symbole kwalifikacji
wyodrębnione w zawodach szkolnictwa zawodowego, na kody składające się z trzech wielkich liter,
wskazujących na przyporządkowanie do jednej z 32 branż, występujących w klasyfikacji zawodów
szkolnictwa branżowego. Zmianie uległy również nazwy niektórych z dotychczasowych kwalifikacji. Nowa
regulacja umożliwia prowadzenie kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub na kursach
umiejętności zawodowych.

Szkolenie
Perfuzjonista może brać udział w szkoleniach organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie
Perfuzjonistów oraz organizacje związane ze specyfiką terapii z wykorzystaniem krążenia
pozaustrojowego.
Tematyka tych szkoleń dotyczyć może m.in.:
 różnych aspektów krążenia pozaustrojowego,
 technik wspomagania serca,
 wykorzystania nowego sprzętu perfuzyjnego.
Organizatorzy tych szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi
certyfikatami/zaświadczeniami.
WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.03.2019]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
http://www.zrp.pl
Szkolenia zawodowe:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Inne źródła danych:
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl
Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Wynagrodzenie (2019 r.) osób pracujących w zawodzie perfuzjonista jest zróżnicowane, mieszcząc
się z reguły w przedziale od 2500 zł do 3500 zł brutto miesięcznie w przeliczeniu na jeden etat.
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Poziom wynagrodzenia osób wykonujących zawód perfuzjonista zależy m.in. od:
 rodzaju pracodawcy (prywatny, publiczny),
 miejsca pracy (rodzaj placówki),
 rodzaju oraz formy zatrudnienia,
 zakresu obowiązków pracownika,
 wykształcenia,
 doświadczenia zawodowego,
 stażu pracy,
 regionu zatrudnienia,
 sytuacji na lokalnym rynku pracy.
WAŻNE:
Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność.
Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.03.2019]:
Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy
Przykładowe portale informujące o zarobkach:
https://wynagrodzenia.pl/gus
https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach
https://sedlak.pl/raporty-placowe
https://zarobki.pracuj.pl
https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen
https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie
W zawodzie perfuzjonista możliwe jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych.
Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w zawodzie jest
identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków
środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
 z dysfunkcją narządu słuchu (03-L), jeśli posiadana wada jest skorygowana odpowiednimi
aparatami słuchowymi umożliwiającymi prawidłowy odbiór odgłosów pracujących maszyn
i narzędzi oraz sygnalizacji ostrzegawczej,
 z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), jeśli posiadana wada jest skorygowana odpowiednimi
szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, które zapewnią ostrość widzenia.
WAŻNE
Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po
indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

5. ODNIESIENIE DO EUROPEJSKIEJ KLASYFIKACJI
UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJI, KWALIFIKACJI I ZAWODÓW (ESCO)
Europejska klasyfikacja umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (European
Skills/Competences, Qualifications and Occupations – ESCO) jest narzędziem łączącym rynek edukacji
z rynkiem pracy. ESCO jest częścią strategii „Europa 2020”. W klasyfikacji określono i uszeregowano
umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody istotne dla unijnego rynku pracy oraz kształcenia
i szkolenia. Tworzenie europejskiego rynku pracy, a w przyszłości wspólnego obszaru kształcenia
ustawicznego wymaga, aby zdobywane przez jednostki umiejętności oraz kwalifikacje były zrozumiałe
oraz łatwo porównywalne między krajami, a także – by promowały mobilność wśród pracowników.
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Obecnie (2019 r.) klasyfikacja ESCO jest dostępna w 27 językach (w 24 językach UE, islandzkim,
norweskim i arabskim) za pośrednictwem platformy ESCO:
https://ec.europa.eu/esco/portal/home
Klasyfikacja ESCO została oparta na trzech filarach i pokazuje w sposób systematyczny relacje między
nimi:
• Zawody: https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation
• Umiejętności/Kompetencje: https://ec.europa.eu/esco/portal/skill
• Kwalifikacje: https://ec.europa.eu/esco/portal/qualification

6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE
Podstawowe regulacje prawne:
Stan prawny na dzień: 31.03. 2019 r.













Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
2153, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 576, z
późn. zm.).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów
i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa
branżowego (Dz. U. poz. 316).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
(Dz. U. poz. 1663).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy
programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 860, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 622, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk
drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym –
poziomy 1–8 (Dz. U. poz. 537).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji
(Dz. U. poz. 1958).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 227).
Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy
zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym
i wojewódzkim rynku pracy (M.P. poz. 276).

Literatura branżowa:


Baker R.A., Bronson S.L., Dickinson T.A.: Report from AmSECT’s International Consortium for
Evidence-Based Perfusion: American Society of Extracorporeal Technology Standards and
Guidelines for Perfusion Practice: 2013. The Journal of Extra-corporeal Technology, 2013.
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Gravlee G.P.: Cardiopulmonary Bypass. Principles and Practice. Wyd. 3. Wolters Kluwer
Health/Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia 2008.
Krajewska-Kułak E., Rolka H., Jankowiak B.: Standardy i procedury pielęgnowania chorych
w stanach zagrożenia życia. PZWL, Warszawa 2009.
Lich B.V.: The manual of clinical perfusion. Wyd. 2. Perfusion.com, USA 2006.
Mongero L.: On Bypass Advanced Perfusion Techniques. Humana Press, New York 2008.
Plunkett P.F.: Perfusion education in the USA. Perfusion, 1997.
Plunkett P.F.: The impact of perfusionist education programme characteristics on programme
directors’ responsibilities. Perfusion, 1996.
Skalski J.: Kardiochirurgia dziecięca. Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2001.
Szczeklik A.: Interna Szczeklika. Podręcznik chorób wewnętrznych. Wyd. 10. Medycyna
Praktyczna, Cholerzyn 2018.

Zasoby internetowe [dostęp: 31.03.2019]:














Barometr zawodów 2019. Raport podsumowujący badania w Polsce:
https://barometrzawodow.pl/userfiles/Barometr/2019/raport_ogolnopolski_pl.pdf
Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Europejska Grupa ds. Perfuzji Sercowo-Naczyniowej: https://www.ebcp.eu
Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie technik elektroradiolog:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/321103.pdf
Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie technik sterylizacji medycznej:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/321104.pdf
Polskie Stowarzyszenie Perfuzjonistów: http://www.perfuzja.pl
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Projekt Zintegrowany System Kwalifikacji: http://kwalifikacje.edu.pl
Prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym
i wojewódzkim rynku pracy: http://monitorpolski.gov.pl/mp/2019/276/M2019000027601.pdf
Ramowy program kursu kwalifikacyjnego dla perfuzjonistów:
https://www.gov.pl/documents/292343/436711/kurs+kwalifikacyjny+dla+kandydat%C3%B3w+n
a+perfuzjonist%C4%99.pdf/a39c81cd-f486-42b8-06b1-b6f09a5d6eda
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Światowe forum perfuzji sercowo-naczyniowej: http://www.perfusion.com
Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow

7. SŁOWNIK POJĘĆ
7.1. Definicje powiązane z opisem informacji o zawodzie (zawodoznawcze)
Nazwa pojęcia
Awans zawodowy

Definicja pojęcia
Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje awansu – pionowy oraz poziomy. Awans pionowy
oznacza zmianę stanowiska na wyższe w hierarchii przedsiębiorstwa/organizacji oraz przyznanie
wyższego wynagrodzenia i poszerzenie uprawnień, np. awans polegający na osiągnięciu
wyższego stopnia wymagań formalnych w policji, w wojsku, mianowanie na wyższy stopień –
awans nauczycielski. Awans poziomy oznacza zmianę stanowiska niepociągającą za sobą zmiany
pozycji pracownika w hierarchii firmy, np. objęcie dodatkowego stanowiska przez pracownika,
powierzenie nowych zadań, rozszerzenie uprawnień i zakresu podejmowanych decyzji.
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Czynności
zawodowe

Są to działania podejmowane w ramach zadania zawodowego i dające efekt w postaci realizacji
celu przewidzianego w zadaniu zawodowym.

Edukacja formalna

Kształcenie realizowane przez publiczne i niepubliczne szkoły oraz inne podmioty systemu
oświaty, uczelnie oraz inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego w ramach programów, które
prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych oraz kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów
podyplomowych (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym) albo kwalifikacje w zawodzie
(zgodnie z przepisami oświatowymi).

Edukacja
pozaformalna

Kształcenie i szkolenie realizowane w ramach programów, które nie prowadzą do uzyskania
kwalifikacji pełnych lub kwalifikacji właściwych dla edukacji formalnej.

Efekty uczenia się

Wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w procesie uczenia się (w ramach
edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne).

Europejskie Ramy
Kwalifikacji (ERK)

Przyjęta w Unii Europejskiej struktura i opis poziomów kwalifikacji umożliwiająca porównanie
kwalifikacji uzyskiwanych w różnych państwach. W ERK wyróżniono 8 poziomów kwalifikacji
opisywanych za pomocą efektów uczenia się (wiedza, umiejętności i kompetencje). ERK stanowi
układ odniesienia do krajowych ram kwalifikacji, w tym do PRK.

Kody
niepełnosprawności

Są symbolami rodzaju schorzenia, które ma decydujący wpływ na to, do jakich prac osoba
niepełnosprawna może być kierowana, a do jakich nie powinna ze względu na jej zdrowie
i skuteczność pracy na danym stanowisku. Podstawowe kody niepełnosprawności:
01-U upośledzenie umysłowe,
02-P choroby psychiczne,
03-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu,
04-O choroby narządu wzroku,
05-R upośledzenie narządu ruchu,
06-E epilepsja,
07-S choroby układu oddechowego i krążenia,
08-T choroby układu pokarmowego,
09-M choroby układu moczowo-płciowego,
10-N choroby neurologiczne,
11-I inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby
zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego,
12-C całościowe zaburzenia rozwojowe.

Kompetencje
społeczne

Jest to rozwinięta w toku uczenia się zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz
autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym,
z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.

Kompetencje
kluczowe

Są to kompetencje (połączenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) integracji
społecznej i zatrudnienia potrzebne w życiu zawodowym i pozazawodowym oraz do bycia
aktywnym obywatelem. Na potrzeby opracowania informacji o zawodach wyróżniono
9 kompetencji, które zostały wybrane i pogrupowane ze zbioru 15 kompetencji kluczowych
wyodrębnionych w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − Projekt PIAAC
prowadzonym cyklicznie przez OECD.
Jest to układ wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania,
w ramach wydzielonego zakresu pracy w zawodzie zestawu zadań zawodowych. Posiadanie jednej
lub kilku kompetencji zawodowych powinno umożliwić zatrudnienie na co najmniej jednym
stanowisku pracy w zawodzie.

Kompetencja
zawodowa

Kwalifikacja

Oznacza zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych
nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne,
zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało
sprawdzone w procesie walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot
certyfikujący. W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji wyodrębniono 4 rodzaje kwalifikacji: pełne,
cząstkowe, rynkowe i uregulowane.

Polska Rama
Kwalifikacji (PRK)

Opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów kwalifikacji odpowiadających odpowiednim
poziomom Europejskich Ram Kwalifikacji sformułowany za pomocą ogólnych charakterystyk
efektów uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach ujętych w kategoriach wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych.

Potwierdzanie
kompetencji

Jest to proces polegający na sprawdzeniu, czy kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji
zostały osiągnięte. Terminy o podobnym znaczeniu: „walidacja”, „egzaminowanie”. Proces ten
prowadzi do certyfikacji − wydania przez upoważnioną instytucję „dyplomu”, „świadectwa”,
„certyfikatu”.
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Sektorowa Rama
Kwalifikacji (SRK)

Opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze lub branży; poziomy Sektorowych
Ram Kwalifikacji odpowiadają odpowiednim poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Sprawności
sensomotoryczne

Są to sprawności związane z funkcjonowaniem narządów zmysłów (wzroku, słuchu, smaku,
powonienia, dotyku) oraz narządu ruchu (sprawność rąk, precyzja ruchów rąk, sprawność nóg,
koordynacja wzrokowo-ruchowa itp.).

Stanowisko pracy

Jest to miejsce pracy w strukturze organizacyjnej, np. przedsiębiorstwa, instytucji, organizacji,
w ramach którego pracownik wykonuje zadania zawodowe stale lub okresowo. Do prawidłowego
wykonywania zadań na danym stanowisku pracy konieczne jest posiadanie wiedzy, umiejętności
oraz kompetencji społecznych właściwych dla kompetencji zawodowych wyodrębnionych
w zawodzie.

Tytuł zawodowy

Jest przyznawany osobie, która udowodniła, że posiada określony zasób wiedzy i umiejętności
potrzebny do wykonywania danego zawodu. W niektórych grupach zawodowych (technicy,
lekarze, rzemieślnicy) istnieją ustawowo zadekretowane nazwy i hierarchie tych tytułów, podczas
gdy w innych nie ma takich systemów. Przykładowo tytuły zawodowe uzyskiwane w szkołach
i placówkach oświaty to: robotnik wykwalifikowany i technik, w rzemiośle: uczeń, czeladnik, mistrz,
w kulturze fizycznej: trener, instruktor, menedżer sportu.

Umiejętności

Jest to przyswojona w procesie uczenia się zdolność do wykonywania zadań i rozwiązywania
problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Uprawnienia
zawodowe

Oznaczają posiadanie prawa do wykonywania czynności zawodowych (zawodu), do których dostęp
jest ograniczony poprzez przepisy prawne przewidujące konieczność posiadania odpowiedniego
wykształcenia, spełnienia wymagań kwalifikacyjnych lub innych dodatkowych wymagań.

Uczenie się
nieformalne

Uzyskiwanie efektów uczenia się poprzez różnego rodzaju aktywność poza edukacją formalną
i edukacją pozaformalną, w tym poprzez samouczenie się i doświadczenie uzyskane w pracy.

Walidacja

Oznacza sprawdzenie czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, niezależnie od
sposobu uczenia się (edukacja formalna, pozaformalna i uczenie się nieformalne) tej osoby,
osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji.

Wiedza

Jest to zbiór opisów obiektów i faktów, zasad, teorii oraz praktyk przyswojonych w procesie
uczenia się, odnoszących się do dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Wykształcenie

Oznacza rezultat procesu kształcenia w zakresie ogólnym i specjalistycznym charakteryzowany na
podstawie:
 poziomu wykształcenia odpowiadającego poziomowi ukończonej szkoły (np. wykształcenie:
podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne, czeladnicze, policealne,
wyższe (pierwszy, drugi i trzeci stopień),
 profilu wykształcenia (ukończonej szkoły) lub dziedziny wykształcenia (kierunek lub kierunek
i specjalność ukończonej szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej).

Zadanie zawodowe

Jest to logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym początku i końcu
wykonywany na stanowisku pracy. Na zadanie zawodowe składa się układ czynności zawodowych
powiązanych jednym celem, kończący się określonym wytworem, usługą lub istotną decyzją.
W wyniku podziału pracy każdy zawód różni się wykonywanymi zadaniami, na które składają się
czynności zawodowe.
Jest to zbiór zadań zawodowych wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy,
wykonywanych przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji i kompetencji
(wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki.
Wykonywanie zawodu stanowi źródło utrzymania.

Zawód

Zintegrowany
System Kwalifikacji
(ZSK)

Wyodrębniona część Krajowego Systemu Kwalifikacji, w której obowiązują określone w ustawie
standardy opisywania kwalifikacji oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do
kwalifikacji, zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich
ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK), a także zasady i standardy
certyfikowania kwalifikacji oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji.
Informacje o ZSK są dostępne pod adresem: https://www.kwalifikacje.gov.pl

Zintegrowany
Rejestr Kwalifikacji
(ZRK)

Rejestr publiczny prowadzony w systemie teleinformatycznym ewidencjonujący kwalifikacje
włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Informacje o ZRK są dostępne pod adresem:
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
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7.2. Definicje związane z wykonywaniem zawodu (branżowe)
Lp.

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło

1

ACT

Ang. Activated Clotting Time. Badanie laboratoryjne
określające czas krzepnięcia. W trakcie stosowania
systemów krążenia pozaustrojowego czas ten musi
być odpowiednio wysoki, aby nie niszczyć krwinek
i by nie doszło do zagęszczenia krwi oraz powstania
mikrozatorów u pacjenta.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
O’Neil E.H.: Recreating health
professional practice for a new
century. The fourth report of
the PEW health professions
Commission. Pew Health
Professions Commission, San
Francisco 1998

2

Antyseptyka

Zespół postępowań odkażających, których celem
jest niszczenie drobnoustrojów na skórze, błonach
śluzowych oraz w ranach.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Janicki S., Fiebig A., Sznitowska
M., Achmatowicz T.: Farmacja
stosowana – podręcznik dla
studentów farmacji.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
Warszawa 2003

3

Aparat płuco-serce

Aparat (tzw. pompa perfuzyjna) służący do
zastąpienia bądź wspomagania pracy serca i płuc;
podstawowe narzędzie pracy perfuzjonisty.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
O’Neil E.H.: Recreating health
professional practice for a new
century. The fourth report of
the PEW health professions
Commission. Pew Health
Professions Commission, San
Francisco 1998

4

Aseptyka

Zespół czynności, których celem jest dążenie do
jałowości narzędzi, leków, materiałów
opatrunkowych i innych przedmiotów. Aseptyka ma
zastosowanie w sali operacyjnej, w badaniach
laboratoryjnych i bakteriologicznych.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Horban A. (red.): HIV/AIDS.
Wybrane problemy diagnostyki i
terapii. Wydawnictwo
Poznańskie, Poznań 1997

5

Basic Life Support
(BLS)

Wchodzi w skład resuscytacji
krążeniowo-oddechowej, polega na utrzymaniu
drożności dróg oddechowych oraz wspomaganiu
oddychania i krążenia bez użycia specjalnego
sprzętu, poza środkami ochrony osobistej.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Krajewska-Kułak E., Rolka H.,
Jankowiak B.: Standardy
i procedury pielęgnowania
chorych w stanach zagrożenia
życia. PZWL, Warszawa 2009

6

Gazometria

Badanie diagnostyczne mające na celu rozpoznanie
oraz prześledzenie zaburzeń w równowadze
kwasowo-zasadowej, a także w wymianie gazowej
organizmu chorego.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://www.medonet.pl/zdrowie
,gazometria---zastosowanie-interpretacja-wynikow-znaczenie,artykul,1726885.html
[dostęp: 31.03.2019]

7

HCV

Wirus wywołujący zapalenie wątroby typu C,
zidentyfikowany w 1989 r. Do zakażenia dochodzi
na skutek bezpośredniego kontaktu z krwią chorego
(Hepatitis C Virus).

Ciura G. (red.): Epidemiologia,
diagnostyka i terapia HCV.
Wydawnictwo Sejmowe,
Warszawa 2015
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8

Hemodylucja

Polega na kontrolowanym „rozcieńczaniu” krwi
przed zabiegami operacyjnymi obarczonymi
ryzykiem utraty dużej ilości krwi m.in. zabiegami
kardiochirurgicznymi. Od chorego pobierana jest
pewna ilość krwi, którą uzupełnia się płynami
infuzyjnymi. Po zabiegu oddawana jest choremu
jego własna krew, co pozwala zmniejszyć liczbę
transfuzji krwi do dawcy niespokrewnionego.
Procedura ta jest konieczna przed podłączeniem
chorego do maszyny płuco-serce.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://wylecz.to/ukladkrazenia/hemodylucja-co-tojest-jakie-sa-wskazania
[dostęp: 31.03.2019]

9

Hemofiltracja

Metoda leczenia nerkozastępczego polegająca na
uzyskaniu moczu z krwi za pomocą hemofiltra, który
w krążeniu pozaustrojowym podłączany jest do
pojemnika lub linii z krwią. Krew ulega
zagęszczeniu, następuje wzrost zawartości
hematokrytu i hemoglobiny, odpowiedzialnych za
rozprowadzanie tlenu po organizmie.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://perfuzja.pl/bazawiedzy/anatomia-i-fizjologia
[dostęp: 31.03.2019]

10

HIV

Wirus niedoboru (upośledzenia) odporności
wywołujący chorobę AIDS. Ang. Human
Immunodeficiency Virus.

Horban A. (red.): HIV/AIDS.
Wybrane problemy diagnostyki i
terapii. Wydawnictwo
Poznańskie, Poznań 1997

11

HPV

Wirus brodawczaka ludzkiego; niektóre jego
odmiany mogą sprzyjać rozwojowi raka, głównie
szyjki macicy, sromu, pochwy, prącia, gardła. Ang.
Human Papilloma Virus.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Jabłoński L., Karwat I.D.:
Podstawy epidemiologii ogólnej,
epidemiologia chorób
zakaźnych. Wydawnictwo Czelej,
Lubin 2002

12

Krążenie
pozaustrojowe

Krążenie zastępujące naturalne krążenie ludzkie
(systemowe, płucne) odbywające się poza
organizmem człowieka za pomocą maszyny płuco-serce.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
O’Neil E.H.: Recreating health
professional practice for a new
century. The fourth report of
the PEW health professions
Commission. Pew Health
Professions Commission, San
Francisco 1998

13

Mieszalnik gazów
oddechowych

Urządzenie, za pomocą którego można regulować
zawartość tlenu i dwutlenku we krwi pacjenta
podłączonego do systemu krążenia
pozaustrojowego.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Plunkett P.F.: Perfusion
education in the USA. Perfusion,
1997

14

Płynoterapia

Terapia za pomocą płynów infuzyjnych (kroplówek),
stosowana w celu regulacji zaburzeń gospodarki
wodno-elektrolitowej czy kwasowo-zasadowej.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
O’Neil E.H.: Recreating health
professional practice for a new
century. The fourth report of
the PEW health professions
Commission. Pew Health
Professions Commission, San
Francisco 1998

15

Płyny
kardioplegiczne

Płyny służące do zatrzymania i ochrony mięśnia
sercowego podczas zabiegów kardiochirurgicznych.
Ich głównym składnikiem są jony potasu, które
zatrzymują serce, pozostawiając je w rozkurczu.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Plunkett P.F.: Perfusion
education in the USA. Perfusion,
1997
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16

Protekcja mięśnia
sercowego

17

Resuscytacja
Zespół czynności, które służą ratowaniu życia osób,
krążeniowo-oddechow u których doszło do zatrzymania krążenia (akcji
a (RKO)
serca) i oddechu. Jej celem jest przywrócenie
oddechu, krążenia i świadomości.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Krajewska-Kułak E., Rolka H.,
Jankowiak B.: Standardy
i procedury pielęgnowania
chorych w stanach zagrożenia
życia. PZWL, Warszawa 2009

18

Wymiennik ciepła

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Plunkett P.F.: Perfusion
education in the USA. Perfusion,
1997

Inaczej ochrona mięśnia sercowego w trakcie
zabiegu kardiochirurgicznego mająca na celu
zabezpieczenie serca przed niedotlenieniem
(uszkodzeniem). W tym celu stosuje się kardioplegię
(płyny kardioplegiczne) oraz hipotermię, tj.
chłodzenie chorego.

Urządzenie ogrzewające (do temperatury ciała)
bądź ochładzające krew podczas krążenia
pozaustrojowego poprzez ustawienie odpowiedniej
temperatury.
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Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Plunkett P.F.: Perfusion
education in the USA. Perfusion,
1997

www.psz.praca.gov.pl

ZASTOSOWANIE INFORMACJI O ZAWODACH
Wsparcie dla pracowników i klientów instytucji rynku pracy w zakresie:

• skutecznego podejmowania decyzji dotyczących wyboru zawodu,
pracy/zatrudnienia,
• nabywania nowych lub rozszerzania już posiadanych kompetencji zawodowych,
• zmiany kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy,
• dopasowywania treści szkoleń kontraktowanych przez urzędy pracy do
potrzeb rynku pracy.

Wsparcie dla różnych grup interesariuszy w zakresie:
•
•
•
•
•

poradnictwa i doradztwa zawodowego,
tworzenia i aktualizacji ofert szkoleniowych dla rynku pracy,
dostosowania oferty kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy,
tworzenia i aktualizacji opisów stanowisk pracy,
przygotowania lub aktualizacji opisu kwalifikacji rynkowych wprowadzanych
do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
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