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OPINIA W SPRAWIE PODAWANIA LEKÓW
I. Zasady podawania leków przez pielęgniarki w warunkach lecznictwa stacjonarnego.
1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r .w sprawie rodzajów i
zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej,
Art. 13. p.4 wpisy w kartach zleceń lekarskich są dokonywane i podpisywane przez lekarza
prowadzącego lub lekarza sprawującego opiekę nad pacjentem. Osoba wykonująca zlecenie dokonuje
adnotacji o wykonaniu zlecenia i opatruje ją podpisem .
Pielęgniarka zgodnie z wymienionym zapisem, leki podaje tylko i wyłącznie na pisemne zlecenie lekarza,
wyłączając sytuacje ratujące życie .
2. Ustawa z dnia 5 lipca o zawodach pielęgniarki i położnej,
Art. 22 p.1, pielęgniarka zobowiązana jest do wykonywania zleceń lekarskich odnotowanych w
dokumentacji medycznej. (nie dotyczy zleceń wykonywanych podczas zabiegów ratujących życie).
3. W sytuacji posiadania w oddziale zamiennika, lekarz powinien dokonać wpisu odstawienia leku i
wpisać właściwy zamiennik.
4. W sytuacji podania leku do którego jest uprawniona pielęgniarka (rozporządzenie o czynnościach
samodzielnych) ma prawo podać zamiennik, dokonując adnotacji w dokumentacji medycznej .
5. Podsumowanie:
Zadaniem Kierownictwa zakładu opieki zdrowotnej jest określenie leków dostępnych standardowo,
zamienników i zasad ich stosowania. Lekarze i pielęgniarki powinni uczestniczyć w regularnych
szkoleniach dotyczących stosowania leków, a zespół ds. farmakoterapii dokonywać okresowej oceny
stosowanej w szpitalu terapii lekami.
II. Informowanie pacjentów na temat podawanych leków.
1. Każdy chory przebywający w szpitalu ma prawo uzyskać w pełni zrozumiałe informacje
o postępowaniu medycznym.
Pielęgniarka wykonując zlecenie lekarskie ma prawo poinformować i odpowiedzieć na zadane pytania i
wątpliwości pacjenta o rodzaju podawanego leku, dawce i sposobie działania, ma prawo do zwrócenia
uwagi pacjenta na ewentualne mogące wystąpić skutki uboczne związane z działaniem leków w zakresie
koniecznym do sprawowania opieki pielęgnacyjnej, pamiętając iż pielęgniarka wykonuje zawód zgodnie
z aktualną wiedzą medyczną, zasadami etyki zawodowej oraz ze szczególną starannością.
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