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Opillia w sprawie podawania przez pielęgniarki środowiskowe/ rodzinne |e|<ów drog4
doży|ną (w tym w|ewów krop|owych) oraz |eków podawanych w iniekcjach
domięśniowych ( takich jak że|azo, anĘbiotyki)

Podawarrie lekow drogą dozylną lub domięśniow4 przez pielęgniarki środowiskowe/ rodzinne

iest realizacją wydanego zlecenia lekarskiego przez |ekarza ubezpieczenia zdrowotnego. To
lękarz decyduje o leczeniu, dawce lęku , drodze podania w zaleznoŚci od stallu pacjenta
i choroby' Za to rowniez ponosi odpowiedzialnoŚć. Wszystkie |eki , ktore s4 zarejestrowalle
w Polsce, a dostępne na receptę do leczenia anlbulatoryjnego mogą byc podawane zgodnie
z r-rlotką do,ł4czon4 do opakowania i charakterystyką produktu leczniczego. Kazdy lek
niezaleznie czy jest podawany drogą dozylną" domięśrriową czy doustną nroze wywołac
u niektorych osob reakcje niepoządane' Producenci lekow podają w ulotkach zilączonych do
leku, ze dany preparat nalezy podawac wylącznie pod bezpośrednim nadzorem personelu
meclycznego przeszkolonego w zakresie oceny i leczenia reakcji analilaktycznych. Pacjenta
na|eŻy obserwowac w celu wykrycia działan niepoz4danych po kazdym podaniu leku.

W przypadku wystąpienia reakcji nadwrazliwości lub objawow nietolerancji w trakcie
podawania leku, lęczenie nalezy natychmiast ptzerwac Dostępne musi byc rvyposazenie do
resuscytacji krązeniowo-oddechowej oraz leki StoSowane w ieczeniu oStrych reakcji
anafilaktycznych. Pielęgniarki realizuj4ce zlecenia lekarskie w zakresie podawania lekow s4

zobowiązane stosowac zasady podawania zatnieszczone w informacji o leku (ulotce) lub
wynikające ze z|ecenja lekarskiego Nalezy zaten wnikliwie zapoznac się z ulotk4 dołączoną
do leku i przestrzegac za|eceli producenta' Jeze|i zlecenie lekarskie stoi w sprzecznoŚci
z zalecęntami bezpieczehstwa jakie podaje producent leku, to nalezy skonsultowac to
z|ękarzęm, ktory zlęcenie wystawił. Ponadto prawo odmorvy podania przez pielęgniarkę leku
zleconego przez lękarza określa przepis art' |f ust 2 Ustawy z.dnia 15 lipca 20ll roku
o zawodach pielęgniarki i połozne1 ( Dz U z 2013 r poz. |435, z poźn. zm. ). Pielęgniarka
odrnawiając wykonania zlecenia iekarskiego podaje woWcZaS przyczy|1ę na piśmie. Zlecerrie
lekarskię .zawieraj4ce nazwę i dawkę leku, drogę podania, czasookres, wydane przez \ekarza
ubezpieczenia zdrowotnego' ktore w pełni pokrywa się z charakterystyką produktu leczniczego
i preparai .1est dopuszczony do leczenia ambulatoryjnego, dostępny na receptę i nie jest
zarezerwowany tylko do lecznenia w rvarunkach szpitaln)uch to nie ma podstarv do odmowy



wykonania takiego zlecenia przez pielęgniarkę. Pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
rnaj4 obowiązek wspołpracorvac z |ekarzem podstawowej opieki 

'd.o*otn.i oraz !ękarzami
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej' rowniez w kwestii rea]izacji wydawanych zleceń
lekarskich. osoba ubezpieczÓna ma Zagwarantowane świadczenia pielęgniarskie
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnla 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 12.4g, oraz z zo14 r
poz. |440 i |914) Zadanja pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej są wyraŹnie okreŚlone
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia fO paździelnika 2005 r. w Sprawie zakresu zadali
|ekarza, pielęgniarki i połoznej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz U. Nr 2l4, poz. l816)
Przestrzegatlie zapisow w aktach prawnych przez pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej, znajomośc zasad podawania lekow inog4cych wyrvołac reakcje niepoządan e oraz
stosclwanie tych zasad jest podstaw4w pracy pielęgniarki środowiskowej/rodzinne1
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