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Opinia w sprawie podawania, przez pielęgniarki rodzinne 
w domu pacjenta, leku Zinacef 

 
 Zinacef Cefuroximum jest bakteriobójczym antybiotykiem cefalosporynowym drugiej 
generacji o szerokim spektrum działania przeciwko bakteriom Gram-dodatnim i Gram –
ujemnym, włącznie ze szczepami wytwarzającymi beta-laktamazy( ATC:J 01 DA). 
W przeciwwskazaniach do jego stosowania uwzględniono nadwrażliwość na antybiotyki 
cefalosporynowe. 
W ostrzeżeniach specjalnych i zalecanych środkach ostrożności uwzględniono zachowanie 
szczególnej ostrożności podczas podawania cefuroksymu pacjentom, u których wystąpiły 
reakcje alergiczne na penicyliny lub inne antybiotyki ß-laktamowe. 
Ponadto cefalosporyny, podobnie jak wszystkie antybiotyki o szerokim zakresie działania, 
mogą powodować rzekomobłoniaste zapalenie jelit. Pielęgniarka podająca lek powinna 
prowadzić obserwację w tym kierunku i w każdym przypadku wystąpienia biegunki w okresie 
podawania leku, niezależnie od przyczyny, powinna powiadomić lekarza. 
Przed rozpoczęciem podawania leku powinna szczegółowo zapoznać się z ulotką dołączoną 
do opakowania z lekiem. 
W celu właściwej prewencji przed wystąpieniem reakcji anafilaktycznej na podawany lek, 
zawsze powinna być zaopatrzona w zestaw leków przeciwwstrząsowych a razie wystąpienia 
objawów wskazujących na rekcję anafilaktyczną u pacjenta, postępować zgodnie z ustalonym 
standardem . 
Wykaz produktów leczniczych wchodzących w skład zestawu przeciwstrząsowego ratującego 
życie pacjenta, które mogą być podawane przez pielęgniarkę położną reguluje rozporządzenie 
Ministra Zdrowia  z dnia 16.12.2002r. (Dz. U. Nr 236 poz. 2000) 
Jeśli lek zlecony jest u dziecka poniżeń 3 miesiąca życia ze wskazaniem wykonania go w 
domu pacjenta , powinna odmówić jego wykonania , zgodnie z opinią Konsultanta Krajowego 
w dziedzinie pediatrii , Pani doc. Dr hab. med. Anny Dobrzyńskiej w sprawie zlecania przez 
lekarzy rodzinnych do wykonania w domu, wstrzyknięć dożylnych bądź domięśniowych 
antybiotyków – u dzieci do 3 miesiąca życia. 
Odmowę powinna złożyć na piśmie wraz z uzasadnieniem. 
Podstawą prawną do odmowy wykonania zlecenia jest (rozdz.4 art. 22 pkt 5 ustawy o 
zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 5 lipca 1996 z późniejszymi zmianami (tekst 
jednolity Dz. U. Nr 57 poz. 602 z maja 2001r) 
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