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Odpowiadając na pytanie dotyczące obowiązku wykonywania przez pielęgniarkę anestezjologiczną badań 
laboratoryjnych, wyjaśniam, że w świetle obecnie obowiązujących przepisów prawnych pielęgniarka nie ma  
uprawnień do wykonywania badań laboratoryjnych.

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.11.2007r w sprawie zakresu i rodzaju 
świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę 
albo położna samodzielnie bez zlecenia lekarskiego, pielęgniarka jest uprawniona w ramach świadczeń 
diagnostycznych (§1.1 pkt 2 lit c,d,e,f,j) do; 

- kierowania na badania diagnostyczne lub pobieranie materiałów do badań diagnostycznych, pod warunkiem 
uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa

- kierowania na badania lub pobierania materiałów do badań bakteriologicznych (mocz, kał, plwocina, wymazy 
z nosa, gardła i narządów płciowych i inne wydzieliny), pod warunkiem uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie 
pielęgniarstwa

- wykonywania testów diagnostycznych dla oznaczenia ciał ketonowych i glukozy we krwi i moczu

- oznaczanie glikemii za pomocą glukometru

- wykonywania pomiarów stężenia gazów biorących udział w procesie oddychania(gazometrii, kapnometrii), 
pod warunkiem odbycia kursu kwalifikacyjnego w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

Ustawodawca niestety nie precyzuje w wymienionym rozporządzeniu czy wykonywanie testów 
diagnostycznych dla oznaczenia ciał ketonowych  i glukozy we krwi i moczu dotyczy gotowych testów czy też 
badań przy pomocy specjalnego sprzętu. 

Nie wskazuje także czy pielęgniarka może dokonać autoryzacji wyniku wykonanego badania gazometrycznego.

Ponieważ aparaty do pomiaru parametrów krytycznych są coraz bardziej popularne w oddziałach anestezjologii 
i intensywnej terapii  i wykonywanie na nich badań zlecane jest pielęgniarkom,  w przedmiotowej sprawie 
wypowiedziała się  Krajowa Izba Diagnostów Labolatoryjnych w oparciu o obowiązującą ustawę z dnia 
27.07.2001r o diagnostyce laboratoryjnej. 

Opinia     ta w oparciu o obowiązujący na dzień dzisiejszy stan prawny wyklucza możliwość wykonywania badań z 
zakresu diagnostyki laboratoryjnej przez pielęgniarkę.
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