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Lekarz poz kierując pacjenta do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) ponosi konsekwencje realizacji 

zleceń na zabiegi wystawione przez lekarza specjalistę, w tym udostępnienie gabinetu zabiegowego i 

umożliwienie realizacji zleceń przez pielęgniarkę poz zgodnie z zasadami (Rozp. MZ z 20.10.2010, Zał. 1). 

Lekarz specjalista wystawia skierowanie na realizację zleceń do pielęgniarki poz do której zadeklarowany jest 

pacjent. Ponosi odpowiedzialność za działanie leku i podejmuje decyzję odnośnie warunków podawania leków, 

np. w warunkach domowych - w obecności lekarza lub bez, w gabinecie zabiegowym - w obecności lekarza lub 

bez. Adnotacja odnośnie warunków podania leku musi być zgodna z zaleceniami producenta oraz wykazem 

leków zarejestrowanych w RP.Jeśli adnotacja jest niezgodna z zaleceniami i/lub rejestrem pielęgniarka poz ma 

prawo odmówić wykonania zlecenia (art.12. 2 ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej). 

Podstawą realizacji zleceń od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w warunkach ambulatoryjnych pozostających 

w kompetencjach pielęgniarki poz jest skierowanie do pielęgniarki poz, do której zdeklarowany jest pacjent 

(Załącznik nr 8 do Zarządzenia 87/2010/DSOZ Prezesa NFZ). Zlecenie lekarskie musi zawierać: dane pacjenta, 

nazwę leku, dawkę leku, sposób i czasookres podawania (art.15. 1 ustawy z 15.07.2011 o zawodzie pielęgniarki i 

położnej). Za zlecenie lekarskie - dobór leku i drogę podawania, odpowiedzialność ponosi lekarz ubezpieczenia 

zdrowotnego (art. 45 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty). Natomiast 

znajomość zagadnień dotyczących bezpieczeństwa podczas podawania leków różnymi drogami  leży po stronie 

pielęgniarki poz. Pielęgniarka ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie zlecenia zgodnie z aktualną 

wiedzą medyczną, dostępnymi jej metodami i środkami oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej i ze 

szczególną starannością (art. 18 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej). 

Każdy lek zlecony przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego - realizuje pielęgniarka jako realizacja zlecenia 

lekarskiego, chyba, że zlecenie nie posiada danych zawartych w rozporządzeniu o dokumentacji medycznej. 

Pielęgniarka poz przed podaniem leku jest zobowiązana zapoznać się z ulotką informującą o leku i wykonanie 

iniekcji zgodnie z zaleceniami producenta leku. 

Jeśli świadczenie wymaga podania leku w obecności lekarza, zgodnie z § 12. ust. 5. Zarządzenia Nr 

62/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie określenia 

warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS): Lekarz 

ubezpieczenia zdrowotnego leczący świadczeniobiorcę w poradni specjalistycznej zobowiązany jest do 

pisemnego, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, informowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera 

ubezpieczenia zdrowotnego kierującego i lekarza podstawowej opieki zdrowotnej świadczeniobiorcy o 

rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, w tym okresie ich stosowania i dawkowania 

oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych. W takiej sytuacji lekarz poz do którego zadeklarowany jest pacjent lub 

który skierował pacjenta do AOS zobowiązany jest umożliwić pielęgniarce poz realizację zlecenia zgodnie z 

zasadami w gabinecie zabiegowym poz w obecności lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.[Rozp. MZ w sprawie 

podstawowej opieki zdrowotnej zmienione 22 października 2010 roku - zał 1], W związku z powyższym pacjenci 

chodzący, którzy są na liście tego lekarza poz mają mieć realizowane procedury i zabiegi w jego gabinecie 

zabiegowym, którego funkcjonowanie zapewnia lekarz od poniedziałku do piątku zgodnie z tym Załącznikiem Nr. 

1 wskazanego rozporządzenia. 
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