
Stanowisko Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego w sprawie cewnikowania 

mężczyzn w warunkach domowych. 

 

Podstawą do realizacji zleceń pozostających w kompetencji pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, 

wykonującej świadczenia w miejscu pobytu pacjenta, poprzez wizyty domowe, jest udokumentowane skierowanie 

lekarza, które powinno zawierać między innymi: nazwę zlecanego leku, dawkowanie i drogę podawania lub opis 

zlecanego zabiegu, oraz czasookres i częstotliwość wykonywania, (§ 13 ust. 5-6 zarządzenia nr 72/2009/DSOZ 

Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i 

realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna). Przytoczone 

zarządzenie nr 72/2009/DSOZ w załączniku nr 3a oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 

roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 139, 

poz. 1139 ze zm.), określa wymagane kwalifikacje w stosunku do pielęgniarek realizujących świadczenia 

pielęgniarki poz, które są spójne z art. 5 pkt 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.). 

Odnośnie cewnikowania mężczyzn przez pielęgniarki rodzinne oraz niedoprecyzowanym zapisem w 

kompetencjach pielęgniarki rodzinnej w kontraktach z NFZ „cewnikowanie” uprzejmie wyjaśniam, że procedura ta 

dotyczy cewnikowania kobiet (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 października 2005 r. w 

sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Dz.U.05.214.1816). W 

trakcie realizacji programu kształcenia pielęgniarek na poziomie licencjackim, a także magisterskim nie ma 

ćwiczeń z zakresu cewnikowania u mężczyzn. Stąd pielęgniarki nie posiadają umiejętności i kwalifikacji 

niezbędnych przy wykonywaniu w/w zabiegu. Również program kursu kwalifikacyjnego i specjalizacji z 

pielęgniarstwa rodzinnego nie obejmuje ćwiczeń cewnikowania mężczyzn. 

Aby uniknąć komplikacji z powodu braku doświadczenia w cewnikowaniu mężczyzn pielęgniarki rodzinne nie 

powinny wykonywać tej procedury medycznej. 

Podstawa prawna: 

1.    Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zakresu zadań lekarza, 

pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 214, poz. 1816), Rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 roku w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, 

leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia 

lekarskiego (Dź. U. Nr 210, poz. 1540). 

2.    Zarządzenie Nr 72/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie 

określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju 

podstawowa opieka zdrowotna 

3.    Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych. Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.. 
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