prawnik

w pytaniach i odpowiedziach

Jakie leki i kiedy mo¿e podawaæ pielêgniarka bez pisemnego zlecenia
lekarza?

OdpowiedŸ
Jak stanowi przepis art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z 5 lipca 1996 r. O zawodach pielêgniarki i po³o¿nej (DzU z 2001 r. nr 57, poz. 602, z póŸn. zm.), pielêgniarka zobowi¹zana jest
do wykonywania zleceñ lekarskich, które zosta³y odnotowane w dokumentacji medycznej.
Jednak¿e w przypadkach wykonywania zabiegów ratuj¹cych ¿ycie pacjenta oraz
w sytuacjach gro¿¹cych bezpoœrednim niebezpieczeñstwem utraty ¿ycia lub powa¿nym uszczerbkiem na zdrowiu pacjenta, obowi¹zek wykonania zlecenia lekarskiego
istnieje, mimo braku zapisu zlecenia w dokumentacji medycznej.
Istnieje jednak pewien zakres œwiadczeñ zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, które pielêgniarka mo¿e udzielaæ samodzielnie bez zlecenia lekarskiego. Szczegó³owy zakres
tych œwiadczeñ okreœla rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej z 2 wrzeœnia 1997 r. W sprawie zakresu
i rodzaju œwiadczeñ zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, wykonywanych przez pielêgniarkê samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego, oraz zakresu i rodzaju takich œwiadczeñ wykonywanych przez po³o¿n¹ samodzielnie (DzU nr 116, poz. 750).
Na podstawie przepisu §2 powy¿szego rozporz¹dzenia, pielêgniarka jest uprawniona do podania pacjentowi doraŸnie w nag³ych wypadkach, bez zlecenia lekarza, w podstawowej dawce terapeutycznej wg obowi¹zuj¹cych zasad
dawkowania, nastêpuj¹cych leków:
1) przeciwbólowych (paracetamolum, metamizolum natricum),
2) miolitycznych (drotaverini hydrochloridum, vegantalgin, tolargin)
3) przeciwgor¹czkowych (paracetamolum, metamizolum natricum, ac. acetylsalicylicum, ac. acetylsalicylicum c. acidum
ascorbicum)
4) przeczyszczaj¹cych (suppositoria glyceroli, altra, alax)
5) przeciwbiegunkowych (carbo medicinalis, tanninum albuminatum)
6) nasennych/uspokajaj¹cych (hydroxyzinum, neospasmina, tinctura valerianae)
7) podwy¿szaj¹cych stê¿enie glukozy we krwi (glucagoni hydrochloridum, glucosum 20 proc.)
8) stosowanych w niewydolnoœci wieñcowej serca (glyceroli trinitras).
Ponadto, zgodnie z §1 pkt 3 n–r, pielêgniarka mo¿e samodzielnie:
• podaæ do¿ylnie leki i przeprowadziæ kroplowe przetaczanie do¿ylne p³ynów w ramach postêpowania w resuscytacji
kr¹¿eniowo-oddechowej wg obowi¹zuj¹cych standardów postêpowania w stanach nagl¹cych, pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego;
• dokonaæ doraŸnej modyfikacji sta³ej dawki leczniczej insuliny krótko dzia³aj¹cej;
• przeprowadziæ kroplowe przetaczanie do¿ylne p³ynów, podawaæ do¿ylnie leków (heparinum, natrium chloratum 0,9
proc., glucosum 5 proc., natrium chloratum 10 proc., calcium 10 proc.) oraz modyfikowaæ ich dawki w trakcie trwania dializy, zgodnie z planem leczenia ustalonym dla danego pacjenta oraz standardami obowi¹zuj¹cymi w danym
zak³adzie opieki zdrowotnej, pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego;
• doraŸnie modyfikowaæ dawkê lecznicz¹ leku przeciwbólowego i leków stosowanych w celu ³agodzenia innych dokuczliwych objawów (dusznoœæ, nudnoœci, wymioty, lêk, delirium) u chorych objêtych opiek¹ paliatywn¹, pod warunkiem
odbycia kursu specjalistycznego;
• podawaæ na zlecenie lekarskie do¿ylne, zewn¹trzoponowe i podskórne leki ³agodz¹ce dokuczliwe objawy u chorych
objêtych opiek¹ paliatywn¹, z uwzglêdnieniem nowoczesnych technik (stosowanie analgezji sterowanej przez chorego – PCA, ci¹g³ego podawania leków i p³ynów podskórnie przy u¿yciu zestawu Buterfly oraz infuzorów), pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego.
W tym miejscu nale¿y zaznaczyæ, ¿e pielêgniarka bezzw³ocznie powinna poinformowaæ lekarza o podanych samodzielnie lekach.
Magdalena Sender
Radca prawny, absolwentka Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Sk³odowskiej-Curie w Lublinie.
Specjalizuje siê w przepisach prawa pracy w oœwiacie i s³u¿bie zdrowia. Ma wieloletnie doœwiadczenie w rozwi¹zywaniu problemów
prawnych z zakresu wykonywania zawodów medycznych i funkcjonowania zak³adów opieki zdrowotnej. Odpowiedzi udzielono:
15 paŸdziernika 2002 r. – stan prawny dotychczas nie uleg³ zmianie
Materia³ udostêpniony przez Dom Wydawniczy ABC
Serwis Prawo i Zdrowie 2005
www.prawoizdrowie.pl

76

grudzień 9/2005

