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Dotyczy:  podawania leków do przestrzeni zewnątrzoponowej przez 
      pielęgniarkę/położną 

W  związku  z  pytaniami  dotyczącymi  uprawnień  pielęgniarek/położnych 
w  zakresie  podawania  leków  do  cewnika  zewnątrzoponowego  (ZOP)  pacjentom 
w oddziałach intensywnej terapii oraz hospitalizowanym w innych oddziałach szpitalnych, 
zwracamy  się  z  prośbą  o  zapoznanie  personelu  ze  stanowiskiem  w  przedmiotowej 
sprawie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 lutego 
1998 r.(Dz. U. Nr 37, poz. 215 ) określającym standardy postępowania oraz procedury 
medyczne przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej 
terapii w zakładach opieki zdrowotnej, należy wskazać, iż czynności i rola jakie zostały 
przypisane  pielęgniarce  w  trakcie  postępowania  przy  udzielaniu  świadczeń  z  zakresu 
anestezji,  polegające  na  wykonywaniu  znieczulenia  ogólnego  oraz  znieczulenia 
przewodowego:  zewnątrzoponowego  i  podpajęczynówkowego,  dopuszczają  wyłącznie 
udział  pielęgniarki,  która  posiada  należyte  kwalifikacje  i  przeszkolenie  w  powyższym 
zakresie (§ 11 i § 17). 

W myśl Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie 
kształcenia  podyplomowego  pielęgniarek  i  położnych (Dz.  U.  Nr  197,  poz.  1923)  - 
pielęgniarka  przeszkolona w przedmiotowej  dziedzinie,  powinna  spełniać,  co  najmniej 
jeden z warunków:

• posiadać  specjalizację  w  dziedzinie  pielęgniarstwa  anestezjologicznego  

i intensywnej opieki,
• posiadać  kurs  kwalifikacyjny  w  dziedzinie  pielęgniarstwa  anestezjologicznego 

i intensywnej opieki.
Wyjątek   stanowi,  że   pielęgniarka  uprawniona  jest  do  podawania  na  zlecenie 

lekarskie dożylnie, zewnątrzoponowo i podskórnie leków łagodzących dokuczliwe objawy 
u  chorych  objętych  opieką  paliatywną,  z  uwzględnieniem  nowoczesnych  technik 
(stosowanie analgezji sterowanej przez chorego- PCA, ciągłego podawania leków i płynów 
podskórnie przy użyciu zestawu "Buterfly" oraz infuzorów), pod warunkiem odbycia kursu 
specjalistycznego (§ 1 ust. 1 pkt 3 lit s 1, Rozp. M Z z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie 
rodzaju  i  zakresu  świadczeń  zapobiegawczych,  diagnostycznych,  leczniczych 
i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia 



lekarskiego).                                                                                                             
A zatem szkolenia wewnątrzzakładowe nie dają uprawnień pielęgniarce/położnej 

do wykonywania świadczeń zdrowotnych. 

W  świetle  Ustawy  o  zawodach  pielęgniarki  i  położnej  z  dnia  5  lipca  1996  r. 
(tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2001r.  Nr  57,  poz.  602  z  późniejszymi  zmianami), 
pielęgniarka/położna  nie  powinna  wykonywać  takich  zleceń  lekarskich,  których 
wykonanie wykracza poza posiadane kwalifikacje.

W  związku  z  powyższym  uważamy,  iż  podawanie  leków  przez  cewnik  do 
przestrzeni  zewnątrzoponowej  powinno  być  wykonywane  wyłącznie  przez 
pielęgniarkę/położną, która posiada  wymagane kwalifikacje potwierdzone odpowiednimi 
dokumentami.

W trosce o wysoką jakość usług  pielęgniarskich  żywimy nadzieję,  iż  powyższe 
zalecenia  będą  respektowane  celem  zapewnienia  bezpieczeństwa  hospitalizowanym 
pacjentom oraz eliminacji niewłaściwego postępowania w przedmiotowej sprawie.    

  

Powyższe zalecenia opracowano w oparciu o:

• Opinię  Konsultanta  Krajowego w  dziedzinie  pielęgniarstwa  anestezjologicznego 
i intensywnej opieki dr hab. Danutę Dyk (www.mz.gov.pl).

• Ustawę o zawodach pielęgniarki  i  położnej  z  dnia  5 lipca  1996 r.  o zawodach 
pielęgniarki  i  położnej  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2001r.  Nr  57,  poz.  602 
z późniejszymi zmianami).

• Rozporządzenie   MZ  z  dnia  7  listopada  2007  r.  w  sprawie  rodzaju  i  zakresu 
świadczeń  zapobiegawczych,  diagnostycznych,  leczniczych  i  rehabilitacyjnych 
udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego 
(Dz.U. z 2007r. Nr 210 poz. 1540).

• Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia i  Opieki  Społecznej  z  dnia 27 lutego  1998 r. 
określające  standardy  postępowania  oraz  procedury  medyczne  przy  udzielaniu 
świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w zakładach 
opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1998r. Nr 37, poz. 215 ).

• Rozporządzenie Ministra  Zdrowia  z  dnia  29  października  2003  r. w  sprawie 
kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2003r. Nr 197, poz. 
1923).

            Do wiadomości:
1. Przewodnicząca Świętokrzyskiej Izby
     Pielęgniarek i Położnych w Kielcach
2. Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum 
     Monitorowania Ochrony Zdrowia w Kielcach
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