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W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi przechowywania leków rozpuszczonych, a także 

występującymi nieprawidłowościami rozpuszczania, przechowywania i podawania leków, szczególnie 

antybiotyków, przypominam o konieczności przestrzegania zasad podawania leków różnymi drogami oraz o 

konieczności zapoznania się z kartą charakterystyki produktu, bądź z ulotką informacyjną dołączoną do leku i 

stosowania się do zaleceń producenta. Pielęgniarkom często zarzuca się marnotrawienie leków i brak 

oszczędności, pacjenci oczekują oszczędzania leków, ale jakiekolwiek odstępstwa od wskazań producenta i 

zasad przy podawaniu leków są niedopuszczalne. 

W celu zminimalizowania ryzyka podania nieodpowiedniej dawki leku, zainfekowania leku, bądź podania innej niż 

jest opisana na etykiecie substancji, zaleca się bezzwłoczne wprowadzenie następujących zasad w realizacji 

procedury podawania leków drogą iniekcji w warunkach domowych i ambulatoryjnych. 

1.    Zalecenia dotyczące lekarza - wypisywanie recepty na odpowiednią ilości ampułek/fiolek w miarę o jednolitej 

dawce lub zbliżonej do tej, którą pacjent ma otrzymać, aby straty leku były jak najmniejsze. 

2.    Zalecenia dotyczące pielęgniarki: 

a)    wykorzystanie jednej fiolki do jednorazowej iniekcji, bez możliwości pozostawienia rozpuszczonego leku lub 

gotowego leku z rozpoczętej fiolki na kolejne iniekcje. W lodówce gabinetu zabiegowego, ani w lodówce domu 

pacjenta przechowywać leków rozpuszczonych nie wolno. 

b)    bezwzględne przestrzeganie zasad 3-krotnego sprawdzenia - nazwy leku, dawki, daty ważności, drogi 

podania i danych pacjenta ze zleceniem lekarskim. 

c)    uważnego przeczytania zlecenia lekarskiego określającego nazwę i dawkę leku, dane pacjenta, drogę 

podania. W przypadku wątpliwości z powodu nieczytelnego pisma na zleceniu lub niekompletnego wypełnienia 

zlecenia należy powstrzymać się od podania leku do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości. 

W sprawie przechowywania leków w lodówce w warunkach ambulatoryjnych wypowiedział się w 2006 roku 

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Zielonej Górze mgr farm. Stanisław Maciej Sawczyn: „lekarze winni 

wypisywać pacjentom leki iniekcyjne odpowiadające dawce jednorazowego podania - użycia. Pozostawianie leku 

iniekcyjnego nakłutego w lodówce do dalszego wykorzystania stwarza zagrożenie dla zdrowia pacjenta. Lek 

iniekcyjny raz otwarty, nie powinien być w żadnym wypadku podawany ponownie po kilku, czy kilkunastu 

godzinach. Nikt nie może wziąć odpowiedzialności (tj. producent, apteka, pielęgniarka), że lek ten nadal posiada 

swoje pełne właściwości Uważamy, że należy wypisywać na receptach dawkę leku, który można podać 

jednorazowo. W wypadku kiedy dawka leku w opakowaniu ampułkowym przekracza zaordynowaną ilość leku, po 

jednorazowym podaniu leku pacjentowi, pozostałą w ampułce część leku należy zniszczyć”. 

Powyższe stanowisko należy traktować jako obowiązującą zasadę podawania leków w warunkach 

ambulatoryjnych. 
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