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Stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego
w sprawie podawania leków przez pielęgniarkę rodzinną
Zasady wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej reguluje Ustawa o zawodach
pielęgniarki i położnej dnia 15 lipca 2011r. (Dz.U. z 2014 r. poz 1435 z późn. zm.). Zgodnie
z zapisem Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, wykonywanie zawodu pielęgniarki
polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych (art.4, ust. 1), w tym realizacji zleceń
lekarskich. Pielęgniarki realizujące zlecenia lekarskie w zakresie podawania leków, w tym
także płynów infuzyjnych, są zobowiązane stosować zasady trzech krotnego sprawdzenia
leku i podawania go zgodnie z informacją o leku

zamieszczoną w charakterystyce

produktu leczniczego i wynikającą ze zlecenia lekarskiego. Jeżeli zlecenie lekarskie stoi
w sprzeczności z warunkami podania oraz charakterystyką produktu, to należy
skonsultować to z lekarzem, który zlecenie wystawił. Ponadto prawo dopuszcza odmowę
podania przez pielęgniarkę leku zleconego przez lekarza w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia
15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1435,
z późn. zm.) Pielęgniarka odmawiając wykonania zlecenia lekarskiego podaje przyczynę
odmowy w formie pisemnej.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 9 listopada2015r w sprawie rodzaju, zakresie
i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobie jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz.
2065), określa przekazywanie zleceń w formie pisemnej oraz sposób dokumentowania
świadczeń pielęgniarskich w tym realizacji zleceń lekarskich.
Ze względu na to, że każdy lek, niezależnie od drogi podania może wywołać niepożądane
reakcje, należy bacznie obserwować pacjenta w celu wykrycia działań niepożądanych

po każdym podaniu leku. W przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości lub objawów
nietolerancji w trakcie podawania leku, leczenie należy natychmiast przerwać
i poinformować o tym fakcie lekarza. Przy realizacji świadczeń pielegniarka bezwzględnie
musi być wyposażona w zestaw p. wstrząsowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dn. 24 września 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu
podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z dn. 19 stycznia 2016 r. poz.86), wyposażenie w
sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze, w tym wyposażenie nessesera
pielęgniarskiego.
Z uwagi na częste pytania odnośnie podawania w domu chorego leku Biotrakson i inne
zawierające tę samą substancje czynną ceftriaxon, może być podawany wyłącznie na
zlecenie i pod nadzorem lekarza z wyposażeniem w zestaw przeciw wstrząsowy i do
resuscytacji.
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