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Opinia 

w sprawie podawania przez pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej  

produktów leczniczych o nazwach

Olfen 75 - roztwór do wstrzykiwań oraz Dicloratio 75 - roztwór do wstrzykiwań .

Rozporządzenie  Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej ( Dz. U. 2016 poz. 86) określa wykaz 

oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zakresu zadań 

lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej 

podstawowej opieki zdrowotnej ( Dz. U. 2016 poz. 1567, załącznik nr 2 do rozporządzenia) określa 

zakres zadań pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i ustala, iż pielęgniarka podstawowej 

opieki zdrowotnej współpracuje z lekarzem POZ, planuje i realizuje kompleksową opiekę 

pielęgniarską nad świadczeniobiorcą w miejscu zamieszkania i nauki, z uwzględnieniem miejsca 

wykonywania świadczenia, w zakresie: promocji zdrowia i profilaktyki chorób, świadczeń 

pielęgnacyjnych, świadczeń diagnostycznych,  świadczeń leczniczych, świadczeń 

rehabilitacyjnych. Świadczenia lecznicze obejmują podawanie leków różnymi drogami i technikami

zleconymi przez lekarza, w tym wykonywanie iniekcji domięśniowych.

Wobec powyższego pielęgniarka POZ jest zobowiązana do podawania preparatów leczniczych w 

iniekcjach domięśniowych przeznaczonych do lecznictwa ambulatoryjnego w gabinecie 

pielęgniarki POZ oraz w warunkach domowych pacjenta na zlecenie lekarza ubezpieczenia 

zdrowotnego. Pielęgniarka realizuje świadczenie zdrowotne zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.

Realizując zlecenie lekarskie w zakresie podawania leków pielęgniarka ma obowiązek 

zapoznać się z informacjami producenta leku, zamieszczonymi w ulotce jak również w 

charakterystyce produktu leczniczego i bezwzględnie stosować zalecenia producenta. 

Charakterystyka produktu leczniczego Olfen 75 zawiera zapis: „...Ze względu na 

możliwość wystąpienia reakcji anafilaktycznych, również wstrząsu, pacjenci muszą być pod 

obserwacją przez co najmniej godzinę po wstrzyknięciu domięśniowym produktu Olfen 75, w 

pobliżu działającej aparatury ratowniczej. Powyższe postępowanie należy wyjaśnić pacjentowi...”. 
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Charakterystyka produktu leczniczego Dicloratio 75 podaje: „...W związku z 

możliwością wystąpienia reakcji anafilaktycznych, w tym wstrząsu anafilaktycznego, musi być 

dostępny prawidłowo funkcjonujący sprzęt, niezbędny w nagłych przypadkach. Pacjenta należy 

obserwować, co najmniej przez 1 godzinę, po wstrzyknięciu produktu leczniczego...”.  

W związku z powyższym informacje zawarte w treści przytoczonych charakterystyk produktu 

leczniczego w/w leków bezwzględnie wykluczają możliwość podania ich przez pielęgniarkę w 

domu pacjenta oraz w gabinecie pielęgniarki POZ. Wyposażenie gabinetu pielęgniarki POZ 

określone w Rozporządzeniu  Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej ( Dz. U. 2016 poz. 86) nie zawiera 

sprzętu i aparatury ratowniczej.

Według zapisów zawartych w Rozporządzeniu  Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r.

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i określonych w 

treści warunków realizacji świadczeń gwarantowanych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 

sprzęt i aparatura niezbędne do udzielania pierwszej pomocy lekarskiej w sytuacji zagrożenia życia 

stanowią część wyposażenia gabinetu zabiegowego.

A zatem w przypadku gabinetu pielęgniarki POZ funkcjonującego jednocześnie jako gabinet 

zabiegowy pielęgniarka nie ma podstaw do odmowy wykonania prawidłowo wystawionego 

zlecenia lekarskiego w zakresie podania leków Olfen 75 i Dicloratio 75.

Jednocześnie Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. 2014

poz. 1435) określa również zasady i prawo do odmowy wykonania zlecenia czy realizacji 

świadczenia (Art. 12).
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