
Zwracam sie do Pani z uprzejmą prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu dotyczącego 
podawania Methotreksatu. Otóż, zdarza się, że lekarze reumatolodzy zlecają pacjentom do 
podania we wlewie kroplowym Methotreksat, adresując zlecenie do pielęgniarki w miejscu 
zamieszkania pacjenta.
Czy Pani, jako Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Onkologicznego spotkała się z 
podobną sytuacją, czy taka praktyka ma miejsce w innych regionach kraju i ewentualnie jaki 
jest przyjęty sposób postępowania w takich przypadkach ? Czy dopuszczamy podawanie 
Methotreksatu w gabinetach pielęgniarskich w POZ, oczywiście z zachowaniem wszelkich zasad 
BHP i wykorzystaniem środków określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 
czerwca 1996 r. i 31 sierpnia 2002 r. ? Nie spełniają one jednak wszystkich wymagań 
określonych w w/w rozporządzeniach.

Z poważaniem
Zofia Cwalina 
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa Onkologicznego

Odpowiedź:

Wyjaśnienie dotyczące podawania leku cytostatycznego Metotrexat w ogólnym 
gabinecie zabiegowym POZ

Lek o nazwie Metotrexat należy do leków cytostatycznych. Leki te ze względu na swoje 
właściwości (karcynogenność, mutagenność, tetragenność) muszą być przygotowywane 
(sporządzane) przez farmaceutów ( Ustawa - Prawo Farmaceutyczne). Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 czerwca 1996 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy przygotowywaniu, podawaniu i przechowywaniu leków cytostatycznych w zakładach 
opieki zdrowotnej (Dz.U. z dnia 12 lipca 1996 art. 237 par. 2 Kodeksu) jasno określa warunki 
bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy przygotowywaniu, podawaniu 
i przechowywaniu leków cytostatycznych w oddziałach chemioterapii, hematologii, 
przychodniach onkologicznych oraz innych komórkach organizacyjnych zakładów opieki 
zdrowotnej, w których leki cytostatyczne są stosowane.
Wobec powyższych przepisów niezaprzeczalnym faktem jest, że leki cytostatyczne muszą być 
przygotowywane w dawkach indywidualnych dla pacjenta. Przygotowanie (sporządzenie) leku - 
cytostatyku jest to usługa farmaceutyczną (art.86 ust.3 pkt. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 
roku - Prawo Farmaceutyczne). Roztwory cytostatyków muszą spełniać wymogi stawiane lekom 
parenteralnym, a ich przygotowywanie spełniać wymogi zasadom Dobrej Praktyki Wytwarzania.
Natomiast podanie leku - cytostatyku pacjentowi jest usługą pielęgniarską.

Dr n. med. Anna Koper
Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego.

Bydgoszcz, dnia 30.03.2010
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