
Opinia Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego w sprawie obowiązku wykonywania 

iniekcji świadczeniobiorcy  niezadeklarowanemu do świadczeniodawcy, który realizuje świadczenie zdrowotne: 

nocna i świąteczna opieka wyjazdowa? Szczecin, 9.01.2012. 

 

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

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

medycznej. 

Pielęgniarka, aby wykonać większość świadczeń, do których jest uprawniona, musi otrzymać zlecenie 

wystawione przez lekarza i odnotowane w dokumentacji pacjenta. Bez takiego zlecenia pielęgniarka może 

wykonywać niektóre świadczenia zapobiegawcze, diagnostyczne, lecznicze i rehabilitacyjne oraz niektóre 

czynności ratunkowe, regulowane odrębnymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 

2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i 

rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. Nr 

210, poz. 1540). Podejmując samodzielnie czynności zapobiegawcze, diagnostyczne, lecznicze i rehabilitacyjne 

pielęgniarka nie powinna wykraczać poza swoje umiejętności zawodowe i kwalifikacje. 

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). Jednakże Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 

22 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 

podstawowej opieki zdrowotnej § 9 ust.8 pkt. 1 i 2 wskazuje, że: „świadczeniodawca zobowiązuje się udzielać 

świadczeń: 1) ubezpieczonym, nieznajdującym się na liście świadczeniobiorców danego świadczeniodawcy; 2) 

świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni na podstawie art. 2 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy oraz osobom 

uprawnionym w związku z przepisami, o których mowa w art. 12 pkt 9 ustawy – w przypadkach uzasadnionych 

względami medycznymi, w szczególności w sytuacjach nagłego pogorszenia stanu zdrowia”. 

Pielęgniarka realizuje zlecenie lekarskie, które zawiera: 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, dawkę i drogę podawania, a także warunki w jakich lek ma być podany, 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. 

Pielęgniarka ma obowiązek wykonać zlecenie lekarskie zgodnie z zasadami. 
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