
Opinia Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego w sprawie podawania przez 

pielęgniarki środowiskowe/rodzinne szczepionki przeciw grypie. Szczecin 7.01.2012 r. 

 

Zgodnie z obowiązującym § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu 

obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zasad przeprowadzania i dokumentacji szczepień (Dz. U. z 2002 r. 

Nr 237,, poz. 2018 z późn. zm.) szczepienia ochronne przeprowadzają pielęgniarki, położne i higienistki szkolne, 

które odbyły w ramach doskonalenia zawodowego specjalistyczny kurs w tym zakresie. Należy również wskazać, 

iż art. 67 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570) wskazuje, iż do dnia 31 grudnia 2015 r. szczepienia ochronne mogą wykonywać 

lekarze lub felczerzy, pielęgniarki, położne i higienistki szkolne, nieposiadający kwalifikacji określonych na 

podstawie art. 17 ust. 10 pkt 3 ustawy w zakresie szczepień ochronnych, o ile posiadają 2,5-letnią praktykę w 

zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych. W związku z powyższym, w sytuacji braku ukończenia 

przedmiotowego kursu, ww. osoby mogą wykonywać szczepienia ochronne do upływu powyższego terminu, o ile 

posiadają 2,5-letnią praktykę w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych. 

 Ustawa z dnia 05.07.1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej art. 4 i art. 5 stanowi „...wykonywanie zawodu 

pielęgniarki, położnej polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone 

odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, a w szczególności świadczeń pielęgnacyjnych, 

zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia..." Udzielanie 

świadczeń, o których mowa w art. 4 i 5 pielęgniarka, położna wykonuje przede wszystkim poprzez p. 4 

„...realizację zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji..." 

Podstawą do podania przez pielęgniarkę leku, w warunkach zarówno ambulatoryjnych, jak i domowych, jest 

udokumentowane zlecenie lekarskie, które powinno zawierać oprócz nazwy leku, dawki, sposobu i czasookresu 

podawania, również zapis, o tym, że zabieg należy wykonać w warunkach domowych, bez obecności lekarza.  Za 

zlecenie lekarskie (leki i drogę podawania) odpowiedzialność ponosi lekarz (art. 45 ustawy o zawodzie lekarza). 

Pielęgniarka ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie zlecenia. W przypadku podania szczepionki 

przeciw grypie ważne jest pisemne potwierdzenie kwalifikacji pacjenta do szczepienia. 

Jeśli zlecenie spełnia wszelkie kryteria pisemnego zlecenia lekarskiego, pielęgniarka posiada kwalifikacje do 

prowadzenia szczepień, posiada wiedzę dotyczącą stanu zdrowia pacjenta zlecenie lekarskie powinno być 

zrealizowane. 

Jednocześnie art. 22 p. 4 i 5 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, daje pielęgniarce i położnej prawo 

odmowy wykonania zlecenia lekarskiego.  Zasadne i przyjęte jest, iż podanie leku, który może spowodować 

wystąpienie gwałtownych reakcji uczuleniowych, może przebiegać tylko i wyłącznie z pełnym zabezpieczeniem w 

zestaw ratujący życie i w obecności lekarza. Również przy wykonywaniu świadczeń leczniczych w domu 

pacjenta, pielęgniarka zobowiązana jest do spełnienia wymaganych standardów, tzn. posiadania zestawu 

p/wstrząsowego i możliwości nawiązania kontaktu telefonicznego. Pielęgniarki poz powinny dążyć do 

uzupełnienia kwalifikacji poprzez ukończenie kursu specjalistycznego w zakresie prowadzenia resuscytacji 

krążeniowo-oddechowej, z czym wiążą się określone uprawnienia. 

Podstawa prawna: 

1.    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej. Załącznik do rozporządzenia Ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej Dz.U.08.81.484 z dnia 13 maja 2008 r. 

2.    Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 

Biobójczych z dnia 31 marca 2011r w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych 

Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Naczelna Izba Aptekarska. 

http://www.nia.org.pl/page/33/ 

3.    Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943 z 

późn. zm. 

4.    Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (tekst jednolity).  Dz. U. 2011. 174. 1039. 

5.    Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 87/2010/DSOZ Prezesa NFZ. 

6.    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji 

medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Dz.U. 2010 nr 252 poz. 1697. 
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