
Zasady podawania i przechowywania leków w praktyce pielęgniarki rodzinnej/pielęgniarki poz 

Wprowadzenie 

Wykonywanie zadań związanych z podawaniem leków, wynikających z funkcji terapeutycznej pielęgniarki 

 wymaga wiedzy o: zamawianiu i przechowywaniu leków, terminach ważności leków przechowywanych w 

gabinecie zabiegowym/gabinecie pielęgniarki, działaniu leków i działaniu ubocznym, synergizmie, rozkładzie 

leku w organizmie człowieka i drogach wydalania. 

Stosując lek pielęgniarka musi być uważna, skupiona, dokładna i spostrzegawcza. Zawsze zapoznaje się ze 

wskazówkami producenta dotyczącymi stosowania leku. 

Przed podaniem leku pielęgniarka musi znać: 

v     działanie leku, 

v     nazwę chemiczną leku i synonimy, 

v     dawki w jakich występuje lek, 

v     działania niepożądane i  sposoby zapobiegania im, 

v     objawy przedawkowania, 

v     sposób postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia życia, 

v     sposób podawania, 

Przechowywanie leków 

Leki należy przechowywać zgodnie ze wskazówkami producenta. Zawsze w zamykanej szafce, w 

oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu umożliwiającym odczytanie nazwy, dawki, daty ważności i 

producenta. Tylko lek w opakowaniu oryginalnym jest możliwy do sprawdzenia pod względem ważności. 

Nie wolno leków przesypywać, wyjmować z opakowania i przechowywać luzem, związanych recepturką 

(ampułki). Należy sprawdzać  na bieżąco daty ważności i wygląd leków przechowywanych w gabinecie 

zabiegowym/gabinecie pielęgniarki  (zmiana barwy, zmętnienie, osad, kłaczkowanie, wysychanie). 

Zasady 

1.      Przygotuj zestaw do wykonania iniekcji. Upewnij się, że zestaw przeciwwstrząsowy jest kompletny. 

2.      Sprawdź zlecenie lekarskie  (czytelność) – zgodność leku, dawkę i nazwisko chorego  (pozwala uniknąć 

pomyłki). 

3.      Poinformuj pacjenta o celu zabiegu i działaniu leku. 

4.      Sprawdź lek: nazwę i datę ważności, wskazówki dotyczące podawania leku (jeśli masz wątpliwości), 

wygląd leku (zmiany fizykochemiczne). 

5.      Lek sprawdź trzykrotnie, czytaj etykietę: przed wyjęciem leku z opakowania, (po wyjęciu z apteczki)  

przed nabraniem do strzykawki,  po nabraniu  przed odłożeniu pustego opakowania  (zapobiega pomyłce). 

6.      Dokładnie oblicz dawkę leku. 

7.      Do leków liofilizowanych i leków podawanych dożylnie użyj właściwego rozpuszczalnika (zalecanego 

przez producenta). 

8.      Unikaj mieszania leków w jednej strzykawce. 

9.      Przestrzegaj zasad aseptyki i antyseptyki. Używaj sprzętu jednorazowego użytku (sprawdź termin 

ważności). Załóż rękawiczki jednorazowego użytku. Przestrzegaj czasu działania antyseptyków (chroni przed 

zakażeniem). 

10.  Ogrzej lek w dłoniach (pozwala na lepsze wchłanianie leku) 

11.  Poproś pacjenta o położenie się na kozetce w gabinecie zabiegowym lub na tapczanie w domu ( pozwala 

na bezpieczne i skuteczne wykonanie zabiegu). Przestrzegaj prawa do intymności i prywatności pacjenta. 

Szanuj jego godność. 

12.  Lek podaj do właściwej tkanki; dokładnie wyznacz miejsce iniekcji; wybierz okolicę pozbawioną zmian 

zapalnych, ropnych, przebarwionych. 

13.  Udokumentuj podanie leku w dokumentacji medycznej czytelnym podpisem. 



14.  Pisemne zlecenie lekarskie na podanie leku dołącz do dokumentacji medycznej pacjenta. 

15.  Bezpośrednio po zakończonym zabiegu sprzątnij zestaw stosując się do zasad segregowania odpadów 

medycznych i  sprzętu medycznego. 
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