

Opinia Konsultanta Krajowego w dz. pielęgniarstwa w sprawie uprawnień pielęgniarki
do wykonywania zabiegów z medycyny i dermatologii estetycznej, w tym iniekcji
podskórnej z kwasu hialuronowego – wypełniaczy zmarszczek i bruzd

Zgodnie z art. 2 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 roku
(Dz. U.Nr 174, poz. 1039 z późn.zm.) zawód pielęgniarki jest samodzielnym zawodem
medycznym, a jego wykonywanie polega na udzielaniu świadczeń (art. 4 ust.1) osobie
zwracającej się o ich udzielenie lub z nich korzystającej,

mającej status pacjenta

w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta
i Rzeczniku Prawa Pacjenta (Dz.U. z 2012 r., poz.159 z późn. zm.).

Innymi słowy,

wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu świadczeń określonych przez
ustawodawcę przymiotnikiem „zdrowotne” . Świadczenia zdrowotne są jednym z trzech
elementów konstytucyjnego pojęcia „świadczenia opieki zdrowotnej” (art.68 ust.2
Konstytucji RP w zw. z art.5 pkt 34 ustawy o świadczeniach zdrowotnych), gdzie
ustawodawca wyraźnie odgranicza sferę usług – świadczenia zdrowotne sensu stricte od sfery
towarów- świadczenia zdrowotne rzeczowe

oraz świadczenia towarzyszące. Pojęcie

„świadczenia zdrowotnego” nie jest zdefiniowane w ustawie o zawodach pielęgniarki
i położnej, tylko w art.2 ust 1pkt 10 ustawy o działalności leczniczej. Świadczenia zdrowotne
mogą być wykonywane przez pielęgniarkę tylko te określone przez ustawodawcę (art. 2 ust 1
pkt. 10 ustawy o działalności leczniczej w związku z art. 8 ustawy o zawodach pielęgniarki
i położnej ) i należą do należą do nich: zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawa stanu
zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub wynikające
z przepisów regulujących zasady ich wykonywania (art.2 ust.1 pkt 10 ustawy o działalności
leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku ( Dz.U. Nr 112, poz.654 z późn.zm.). Świadczenia
wykonywane przez pielęgniarkę zaliczane do działań medycznych i obejmują różne formy
działań wymienione w art. 4 ust 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej). Ustawodawca
zaliczył do nich: rozpoznanie warunków potrzeb zdrowotnych pacjenta i jego problemów
pielęgnacyjnych, planowanie i sprawowanie opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem, udzielanie
świadczeń zdrowotnych samodzielnie bez zlecenia lekarskiego i realizacji zleceń lekarskich w
procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, orzekanie o rodzaju i zakresie świadczeń
opiekuńczo-pielęgnacyjnych oraz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.
W odniesieniu do zabiegów mieszczących się w zakresie działań medycyny estetycznej
aktualnie brak ich ustawowego zdefiniowania. Obecnie stosowana jest definicja, w której za

zabieg medycyny estetycznej uznaje się zabieg lekarski związany z naruszeniem integralności
cielesnej lub wniknięciem w ciało człowieka bez naruszenia jego integralności. Zabiegi
medycyny estetycznej zostały podzielone na dwie kategorie: zabiegi o charakterze leczniczym
(terapeutycznym) i zabiegi o charakterze pozaterapeutycznym. Zabiegi o charakterze
leczniczym mają za zadanie poprawić rażące anomalie fizyczne mogące wpływać na stan
zdrowia pacjenta w sensie fizycznym i psychicznym albo naprawienie skutków wypadku, w
wyniku którego pacjent doznał uszkodzenia ciała, oszpecenia. Przykładem takich zabiegów
jest np. rekonstrukcja piersi po mastektomii, usunięcie blizny po oparzeniu. Zabiegi te mają
więc charakter leczniczy i mieszczą się w grupie świadczeń zdrowotnych. Zabiegi niemające
charakteru terapeutycznego mają na celu poprawienie urody pacjenta poprzez zmianę
wyglądu określonych części ciała np. podawanie w iniekcji podskórnych z kwasu
hialuronowego- wypełniaczy zmarszczek. Zabiegi te są często odpowiedzią na funkcjonujący
w społeczeństwie kanon piękna (np. określony kształt ust, nosa, powiększanie piersi z
użyciem wkładek silikonowych, zmniejszenie zmarszczek). Cechą charakterystyczną takich
zabiegów jest brak wskazań zdrowotnych do ich wykonania, zatem nie mają one najczęściej
klasycznego celu leczniczego.
Z przytoczonych aktów prawnych wynika, że podawania iniekcji podskórnych z kwasu
hialuronowego – wypełniaczy zmarszczek i bruzd nie należy do świadczeń zdrowotnych,
w związku z tym pielęgniarka i położna nie posiada uprawnień do ich wykonywania.
Świadczenia zdrowotne wykonywane przez pielęgniarkę i położną muszą być prawnie
dopuszczalne i wykonywane zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi
i w zakresie posiadanych przez pielęgniarkę/położną uprawnień (art. 2 ust 1 pkt 2 ustawy
o działalności leczniczej i art. 12 ust 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej).
Pielęgniarka i położna nie nabywa uprawnień do podawania iniekcji podskórnych z kwasu
hialuronowego – wypełniaczy zmarszczek i bruzd ani w systemie kształcenia podstawowego
zawodowego ani podyplomowego.
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