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Stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Pielęgniarstwa
Rodzinnego w sprawie podawania leku ELIGARD przez pielęgniarkę rodzinną

Zasady wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej reguluje Ustawa o zawodach
pielęgniarki i położnej dnia 15 lipca 2011r. (Dz.U.z 2014r.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 dożylnie ,
domięśniowo , podskórnie 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 2016r. poz.86), mogą podawać choremu lek ELIGARD
Substancja czynna leku ELIGARD należy do grupy leków zwanych gonadoliberynami.
ELIGARD jest stosowany u dorosłych mężczyzn w leczeniu raka gruczołu krokowego z
przerzutami, wrażliwego na terapię hormonalną oraz w połączeniu z radioterapią - w
leczeniu raka gruczołu krokowego dużego ryzyka bez przerzutów, wrażliwego na terapię
hormonalną.
Zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego technika podawania leku ELIGARD powinna
być zastosowana wyłącznie przez lekarza lub pielęgniarkę, którzy również zajmą się
przygotowaniem produktu w sposób wyczerpująco opisany w charakterystyce i ulotce
zwracając szczególną uwagę na przechowywanie leku przed rozpoczęciem przygotowania to
jest w lodówce w temp.2-8 stopni C
Po przygotowaniu, lek ELIGARD podaje się w postaci podskórnego wstrzyknięcia . Należy
bezwzględnie unikać wstrzyknięcia dotętniczego lub dożylnego. Podobnie jak w przypadku
innych substancji czynnych stosowanych we wstrzyknięciach podskórnych, należy okresowo
zmieniać miejsca wstrzyknięć. Ponieważ każdy lek może wywołać niepożądane reakcje,
podczas podawania leku należy wnikliwie obserwować pacjenta, a w przypadku wystąpienia
nietolerancji, czy nadwrażliwości należy natychmiast zaprzestać podawania i poinformować

o tym lekarza oraz w razie konieczności podjąć działania w zakresie resuscytacji krążeniowooddechowej z wykorzystaniem zestawu p. wstrząsowego zgodnie z rozporządzenia Ministra
Zdrowia w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w
związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych
wchodzących w skład zestawów z dnia 29 września 2020 r. Dz.U. 2020 poz. 1772
Pielęgniarka ma obowiązek również udokumentować realizowane świadczenia. Zasady
prowadzenia dokumentacji medycznej określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9
listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz
sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2015 r. poz.2065). Ponadto prawo dopuszcza odmowę
podania przez pielęgniarkę leku zleconego przez lekarza w art.12ust.2ustawy z
dnia15lipca2011r.o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U.z2014r.poz.1435,zpóźn.zm.)
Pielęgniarka odmawiając wykonania zlecenia lekarskiego podaje przyczynę odmowy w
formie pisemnej

