
dr Ewa Kulbaka                                                                                                      Lublin, dnia 15 lutego 2018 r.  

Konsultant Wojewódzki  

w dziedzinie  

pielęgniarstwa pediatrycznego  

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy 

ul. A. Gębali 6, 20-093 Lublin 

 

 

 

 

Stanowisko  
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Zasady wykonywania zawodu pielęgniarki określone zostały w ustawie z dnia 15 lipca 

2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2018 r., poz. 123). Zgodnie z art. 4 ust. 1 

przedmiotowej ustawy wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu szeregu 

świadczeń zdrowotnych, w tym  również realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, 

leczenia i rehabilitacji, które jak wynika z zapisu art. 11 ust. 1  tejże ustawy  pielęgniarka i położna 

zobowiązana jest wykonywać z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, 

poszanowaniem praw pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo, wykorzystując wskazania 

aktualnej wiedzy medycznej.  

Ustawodawca określając zasady wykonywania zawodu poddał regulacji ustawowej 

również zagadnienie dotyczące odmowy wykonania przez pielęgniarkę lub położną  określonego 

świadczenia. Zagadnienie to  uregulowane zostało w art. 12 ust. 1-4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 

r. o zawodach pielęgniarki i położnej, którego zapisy nawiązują do obowiązku posiadania przez 

pielęgniarkę odpowiednich kwalifikacji zawodowych oraz obowiązku udzielenia pomocy                            

w każdym przypadku, gdy jak stanowi przepis zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować stan 

nagłego zagrożenia zdrowotnego. Artykuł ten regulując obszar odmowy wykonania przez 

pielęgniarkę lub położną zlecenia lekarskiego lub innego świadczenia  powołuje się na sytuację, 

w której wykonanie zlecenia lub innego świadczenia jest niezgodne z sumieniem 

pielęgniarki/położnej lub z zakresem posiadanych kwalifikacji, przy czym pielęgniarka lub 

położna korzystając z prawa do odmowy winna podać przyczynę odmowy, odnotować ten fakt                       

w dokumentacji medycznej oraz poinformować pacjenta, jego faktycznego opiekuna lub 

przedstawiciela ustawowego o realnych możliwościach uzyskania tego świadczenia u innej 

pielęgniarki lub w podmiocie leczniczym. Z uwagi na realizację zapisów dotyczących należytej 

staranności w wykonywaniu zawodu oraz dbałości o bezpieczeństwo pacjenta, korzystanie przez 

pielęgniarkę z prawa do odmowy wykonania zlecenia lekarskiego lub innego świadczenia 

zdrowotnego w sytuacji wystąpienia  okoliczności uzasadniających tę odmowę jest wyrazem jej 

odpowiedzialności zawodowej. 

Rozpatrując zagadnienie podawania iniekcji niemowlętom w ich środowisku zamieszkania 

należy przypomnieć, iż było ono już przedmiotem dyskusji. Wobec powyższego znane są 

powszechnie i zalecane do stosowania  takie dokumenty jak: 

1. Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie pediatrii z dnia 18-02-2004r. 

weryfikowane dnia 22-01-2007 r. w sprawie podawania antybiotyków u noworodków                     

i niemowląt do 3 miesiąca życia, 



2. Zalecenia krajowego konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego Nr 2/2004 

z dnia 16-03-2004 r. weryfikowane dnia 19-01-2007 r. w sprawie jak wyżej. 

Z treści wyżej wymienionych dokumentów wynika wprost, iż wykonywanie iniekcji dożylnych                        

i domięśniowych, co prawda u noworodków i niemowląt do 3 miesiąca życia w ich środowisku 

zamieszkania jest postępowaniem niezgodnym z aktualną wiedzą medyczną. W ocenie krajowego 

konsultanta w dziedzinie pediatrii podjęcie decyzji o prowadzeniu leczenia u tak małych dzieci                                    

w warunkach domowych wskazuje na dobry stan dziecka, a w takim przypadku dziecko może                           

i powinno być leczone doustną podażą antybiotyków. 

Z kolei w komunikacie świętokrzyskiego konsultanta w dziedzinie pediatrii oraz                                    

w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego w sprawie podawania antybiotyków noworodkom                         

i niemowlętom do 3 miesiąca życia wydanym w oparciu o wyżej przywołane stanowisko 

krajowego konsultanta w dziedzinie pediatrii oraz zalecenia krajowego konsultanta w dziedzinie 

pielęgniarstwa pediatrycznego czytamy, iż podawanie antybiotyków u noworodków i niemowląt 

do 3 miesiąca życia ale również starszych niemowląt, które nie posiadają dostatecznie  

wykształconej tkanki mięśniowej jest wykluczone w warunkach ambulatoryjnych jako niezgodne 

z aktualną wiedzą medyczną i niebezpieczne dla dziecka.  

Z uwagi na fakt, iż art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki                        

i położnej nakłada na pielęgniarkę między innymi obowiązek wykonywania zawodu                                             

z wykorzystaniem wskazań aktualnej wiedzy medycznej, w tym miejscu należy przywołać  

również dokument jakim jest Charakterystyka Produktu Leczniczego. Pomimo, iż to lekarz 

podejmuje decyzję o sposobie leczenia dziecka, która jest wynikiem postępowania 

diagnostycznego, to pielęgniarka poprzez udział w realizacji zleceń lekarskich również 

uczestniczy w procesie leczenia. Z tego względu ważne jest aby pielęgniarka odpowiedzialna za 

realizację konkretnego zlecenia lekarskiego,  dokładając wszelkiej staranności  posiadała wiedzę 

na temat podawanego produktu leczniczego.  W tym konkretnym przypadku chodziło o podanie 

antybiotyku o nazwie cefuroksym, który został zlecony do podania dziesięciomiesięcznemu 

dziecku w warunkach domowych.  

Otóż w charakterystyce produktu leczniczego o nazwie Biofuroksym 1,5 g, którego 1 fiolka 

zawiera 1,5 g cefuroksymu wyszczególniono szereg informacji dotyczących tego produktu, 

między innymi na temat składu jakościowego i ilościowego, postaci farmaceutycznej, 

szczegółowych danych klinicznych, właściwości farmakokinetycznych, danych farmaceutycznych 

oraz informacji na temat posiadanych pozwoleń na dopuszczenie produktu leczniczego do obrotu. 

Z analizy charakterystyki produktu leczniczego o nazwie Biofuroksym w części poświęconej  

dawkowaniu i sposobie podawania antybiotyku zawarto informacje, z których wynika,                                     

iż w przypadku stosowania tego antybiotyku u dzieci  powyżej 3 tygodnia życia oraz u dzieci                                      

o masie ciała mniejszej niż 40 kg drogą podania  leku jest droga dożylna. Drogą domięśniową lek 

może być podawany u dzieci o masie ciała większej lub równej 40 kg.  

 Zajmując stanowisko w sprawie wykonywania przez pielęgniarki iniekcji niemowlętom 

w miejscu zamieszkania uważam, iż udział pielęgniarki w procesie leczenia wyrażony realizacją 

zleceń lekarskich zawsze winien odpowiadać  kwalifikacjom pielęgniarki oraz winien być zgodny 

z aktualną wiedzą medyczną. Z tego względu pielęgniarki na mocy art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 15 

lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej zobowiązane zostały do ustawicznego 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Udział w procesie kształcenia podyplomowego służący 

realizacji tego obowiązku, dbałość o życie i zdrowie podopiecznego, a tym samym ponoszenie 

odpowiedzialności zawodowej, cywilnej i karnej za podejmowane działania, jak również odmowę 

ich wykonania przekładają się na poziom świadomości zawodowej pielęgniarek i położnych                             



w oparciu, o którą pielęgniarka i położna podejmuje ostateczną decyzję o wykonaniu zlecenia lub 

o odmowie. 

Pielęgniarka i położna posiada pełne prawo do odmówienia wykonania zlecenia 

lekarskiego w określonych ustawą przypadkach, zwłaszcza w sytuacji gdy chodzi o podanie                              

w warunkach domowych, drogą domięśniową lub dożylną antybiotyku o nazwie Biofuroksym 

dziecku powyżej 3 tygodnia  życia i dziecku o masie ciała poniżej 40 kg.  Odmowa wykonania 

takiego zlecenia jest podyktowana bezpieczeństwem podopiecznego, przy czym pielęgniarka 

korzystająca z prawa do odmowy realizacji zlecenia lekarskiego lub wykonania innego rodzaju 

świadczenia winna postąpić zgodnie z wytycznymi, o których mowa w art. 12 ust. 1-4 ustawy                                        

z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej. 
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