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O	czym	porozmawiamy	?	
1.	 Ogólne	 założenia	 zmian	 ustawy	 o	 zawodach	
pielęgniarki	i	położnej.	
2.	 Nowe	 uprawnienia	 w	 praktyce	 zawodowej	
pielęgniarki	i	położnej.	
3.	Nowe	uprawnienia	z	„stare”	zlecenia.		
4.Odpowiedzialność	 zawodowa	 pielęgniarki/	
położnej.	
5.	Ewentualne	skutki	prawno-finansowe	związane	z	
błędami	w	zakresie	realizacji	nowych	uprawnień.	
6.	 Formy	 zatrudnienia	 pielęgniarki	 /	 położnej	 a	
odpowiedzialność	cywilna.	



Ogólne	założenia	zmian	
ustawy	o	zawodach	
pielęgniarki	i	położnej	



	Istotą	zmian	jest	powierzenie	pielęgniarkom	
i	położnym	ubezpieczenia	zdrowotnego	szerszych	
uprawnień	 związanych	 z	 możliwością	 zlecania	
określonego	 pakietu	 badań	 diagnostycznych,	
leków	 w	 kontynuacji	 schorzeń	 przewlekłych,	 jak	
też	samodzielnego	zlecania	wybranej	grupy	leków.		

	 	 Zmiany	 uzasadnia	 liczba	 pielęgniarek	 i	
położnych.	 Łącznie	 pielęgniarki	 i	 położne	
posiadające	 tytuł	 licencjata	 pielęgniarstwa	 i	
położnictwa	oraz	tytuł	magistra	pielęgniarstwa	 	 i	
m a g i s t r a 	 p o ł o ż n i c t w a	 t o 	 p o ł o w a	
zarejestrowanych	 aktywnych	 zawodowo	
pielęgniarek	i	położnych.		



	 	 Projektowana	 ustawa	 ma	 przede	
wszystkim		na	celu	poprawę	dostępności	do	świadczeń	
opieki	zdrowotnej.		

	 Ponadto,	 projektowane	 zmiany	 wpłyną	 na	
efektywne	 wykorzystanie	 czasu	 pracy	 członków	
zespołu	terapeutycznego,	wykorzystanie	umiejętności,	
wiedzy,	 doświadczenia	 i	 poziomu	 wykształcenia	
zawodowego	 pielęgniarek	 i	 położnych,	 zmniejszenie	
obciążenia	pracą	części	personelu	medycznego.	

	Jednocześnie	projektowane	zmiany	przyczynią	się	
do	 poprawy	 statusu	 zawodowego	 pielęgniarek	 i	
położnych	 potwierdzonego	 uzyskaniem	 szerszych	
uprawnień	 i	 kompetencji	 zawodowych,	 jako	
potwierdzenie	 poziomu	 wykształcenia,	 zdobytej	
wiedzy	i	doświadczenia	zawodowego.		
	



Nowelizacja	ustawy	o	zawodach	pielęgniarki		i	położnej	

W	 	 ramach	 samodzielnego	 wykonywania	
świadczeń	 pielęgniarka/położna	 posiadająca	
dyplom	ukończenia	studiów	drugiego	stopnia	
na	kierunku	pielęgniarstwo/	położnictwo	oraz	
pielęgniarka/położna	 posiadające	 tytuł	
specjalisty	 w	 dziedzinie	 pielęgniarstwa	 lub	
położnictwa	 ma	 prawo	 samodzielnie	 (jeżeli	
ukończyła	 kurs	 specjalistyczny	 w	 tym	
zakresie):	
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Nowelizacja	ustawy	o	zawodach	pielęgniarki			i	położnej	

§ ordynować	 leki	 zawierające	 określone	
substancje	 czynne,	 z	 wyłączeniem	 leków	
zawierających	 substancje	 bardzo	 silnie	
działające,	 środki	 odurzające	 i	 substancje	
psychotropowe	 oraz	 środki	 spożywcze	
specjalnego	przeznaczenia	żywieniowego,							w	
tym	wystawiać	na	nie	recepty,	

	

§ ordynować	określone	wyroby	medyczne,	w	tym	
wystawiać	na	nie	zlecenia	albo	recepty.	

Pielęgniarka/położna	 wykonuje	 wskazane	
czynności	 zawodowe	 po	 uprzednim	
osobistym	badaniu	fizykalnym	pacjenta.	
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Nowelizacja	ustawy	o	zawodach	pielęgniarki		i	położnej	

§ W	 ramach	 realizacji	 zleceń	 lekarskich	 pielęgniarka/	
położna	 posiadająca	 dyplom	 ukończenia	 studiów	 co	
najmnie j	 p ierwszego	 stopnia	 na	 k ierunku	
pielęgniarstwo/położnictwo	 ma	 prawo	 wystawiać	
recepty	 na	 leki,	 z	 wyłączeniem	 leków	 zawierających	
substancje	bardzo	silnie	działające,	środki	odurzające	i	
substancje	 psychotropowe,	 oraz	 środki	 spożywcze	
specjalnego	 przeznaczenia	 żywieniowego	 niezbędne	
do	 kontynuacji	 leczenia,	 jeżeli	 ukończyły	 kurs	
specjalistyczny	w	tym	zakresie.	
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Nowelizacja	ustawy	o	zawodach	pielęgniarki	i	położnej	

Pielęgniarka/położna	posiadająca	tytuł	specjalisty	w	
dziedzinie	 pielęgniarstwa	 lub	 dyplom	 ukończenia	
studiów	co	najmniej	pierwszego	stopnia	na	kierunku	
pielęgniarstwo	 lub	 położnictwo	 ma	 prawo	
wystawiać	 skierowania	 na	 wykonanie	 określonych	
badań	 diagnostycznych,	 w	 tym	 medycznej	
diagnostyki	 laboratoryjnej,	 z	 wyjątkiem	 badań	
wymagających	metod	diagnostycznych	 i	 leczniczych	
stwarzających	podwyższone	ryzyko	dla	pacjenta.	
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Nowelizacja	ustawy	o	zawodach	pielęgniarki		i	położnej	

O b ow i ą z e k	 u k o ń c z e n i a	 k u r s u	
specjalistycznego	 (uprawniającego	 do	
n o w e g o	 z a k r e s u	 om aw i a n y c h	
kompetencji),	 nie	 dotyczy	 pielęgniarek/	
położnych,	które	w	ramach	kształcenia	w	
szkołach	 	 lub	 w	 ramach	 szkolenia	
specjalizacyjnego	 nabyły	 wiedzę	 objętą	
takim	kursem.	
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Lp.	 Grupa	leków	 Substancje	czynne	 Postać,	moc	i	droga	podania	

1	 2	 3	 4	

5.	 leki	przeciwzakaźne	
działające	ogólnie	

amoxicillinum	 do	stosowania	doustnego	
doxycyclinum	 do	stosowania	doustnego	

aciclovirum	 do	stosowania	doustnego	

fluconazolum	 do	stosowania	doustnego	

6.	
środki	znieczulające	

działające	
miejscowo	

lidocainum	 do	podawania	na	skórę	i	błony	
śluzowe	

lidocainum**	 roztwór	do	wstrzykiwań	

Lidocainum	+prilocainum	 do	podawania	na	skórę	i	błony	
śluzowe	

7.	 leki	przeciwbólowe	 tramadolum,		tramadolum	+	
paracetamolum	

postacie	do	podawania	
doustnego	i	doodbytniczego	

8.	 anksjolityki	 hydroxyzinum	 do	stosowania	doustnego	
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hXp://bil.aptek.pl/servlet/interakcje/int_start	

Sprawdź,	czy	przepisane	leki	wchodzą	między	sobą	
w	interakcje	i	jakiego	rodzaju	to	są	interakcje	

Warto	znać	tę	stronę	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	



WYKAZ	BADAŃ	DIAGNOSTYCZNYCH,										na	które	
pielęgniarka	i	położna,	o	których	mowa	w	art.	15a	ust.	6	
ustawy	z	dnia	15	lipca	2011	r.	o	zawodach	pielęgniarki	i	
położnej	będzie	miała	prawo	wystawiać	skierowania	

	

L.P.	 RODZAJ	BADANIA	 NAZWA	BADANIA	DIAGNOSTYCZNEGO	

1.	 Badania	
hematologiczne	

1)  morfologia	krwi	obwodowej,	w	tym	z	ilościowym	
oznaczeniem	trombocytów	i	leukogramem;	

2)  odczyn	opadania	krwinek	czerwonych	(OB);	
3)  oznaczenie	grupy	krwi	i	antygenu	Rh;	
4)  oznaczenie	obecności	przeciwciał;	
5)  VDRL;	
6)  badanie	przeciwciał	anty	–	HIV,	HCV,	HBV,		
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L.P.	 RODZAJ	BADANIA	 NAZWA	BADANIA	DIAGNOSTYCZNEGO	
2.	 Badania	biochemiczne	i	

immunochemiczne	w	
surowicy	krwi	

1)  sód	
2)  potas	
3)  kreatynina	
4)  glukoza	
5)  hemoglobina	glikowana	(HbA1c)	
6)  białko	C-reaktywne	(CRP)	–	oznaczanie	poziomu	
7)  badanie	w	kierunku	toksoplazmozy	(IgG,	IgM)	i	

różyczki	
8)  OGTT		

3.	 Badania	układu	
krzepnięcia		 wskaźnik	protrombinowy	(INR)	

4.	 Badania	moczu	 1) 	ogólne	badanie	moczu	z	oznaczeniem	obecności	
białka	i	glukozy;		

2) 	posiew	moczu	z	antybiogramem;	
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*	dotyczy	położnych											**nie	dotyczy	położnej	

L.P.	 RODZAJ	BADANIA	 NAZWA	BADANIA	DIAGNOSTYCZNEGO	
5.	 Badania	kału	 1)  badanie	w	kierunku	obecności	pasożytów;		

2)  badanie	w	kierunku	stwierdzenia	krwi	utajonej;	
3)  posiew	kału	w	kierunku	pałeczek	Salmonella	i	

Shigella,	
6.	 Badania	cytologiczne*	

		
1) 	cytologia	szyjki	macicy;	
		

7.	 Badania	mikrobiologiczne	
wydzieliny	z	dróg	rodnych*	

1)  badanie	w	kierunku	dwoinki	rzeżączki	(GC);	
2)  badanie	stopnia	czystości	pochwy;	
3)  badanie	w	kierunku	infekcji	Chlamydia	trachomars;	
4)  badanie	w	kierunku	infekcji	HPV;	

8.	 Badania	radiologiczne**	 1)  zdjęcie	klatki	piersiowej	w	projekcji	AP	i	bocznej;	

9.	 Badania	
elektrokardiograficzne	

1) 	EKG	w	spoczynku;	

10.	 Badania	inne	 1)  badanie	stomatologiczne,	uwzględniające	ocenę	
stanu	zdrowia	jamy	ustnej,	określenie	potrzeb	
profilaktyczno	–	leczniczych	i	ustalenie	planu	
leczenia,	

2)  próba	RT23;		
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WYKAZ	WYROBÓW	MEDYCZNYCH,	na	które	pielęgniarki	i	
położne,	o	których	mowa	w	art.	15a	ust.	1	ustawy	z	dnia	15	
lipca	2011	r.	o	zawodach	pielęgniarki	i	położnej,	będą	miały	

prawo	wystawiać	recepty	i	zlecenia.	
	
	

L.P.	 NAZWA	WYROBU	MEDYCZNEGO	

1.	 Zestawy	infuzyjne	do	osobistej	pompy	insulinowej	10	sztuk	(obejmujące	
wkłucie,	łącznik	i	dren)		

2.	 Cewniki	jednorazowe	do	odsysania	górnych	dróg	oddechowych		
3.	 Cewniki	zewnętrzne		
4.	 Cewniki	urologiczne	

5.	 Cewniki	jednorazowe	urologiczne	lub	w	równowartości	ich	kosztu	
jednorazowe	hydrofilowe	cewniki	urologiczne		

6.	 Worki	do	zbiórki	moczu	z	odpływem	

7.	
Worki	do	zbiórki	moczu	w	przypadku	nefrostomii	lub	w	równowartości	
ich	nabycia	inny	sprzęt	urologiczny	(np.	cewniki	urologiczne,	paski	
mocujące	itp.)	 16	



L.P.	 NAZWA	WYROBU	MEDYCZNEGO	

8.	

Worki	stomijne	samoprzylepne	jednorazowego	użycia	w	systemie	
jednoczęściowym	lub	w	równowartości	ich	kosztu	worki	i	płytki	w	
systemie	dwuczęściowym	lub	inny	sprzęt	stomijny:	zestawy	
irygacyjne,	nocne	zbiorniki	na	mocz,	pasty,	pudry	oraz	paski,	
półpierścienie,	pierścienie	o	właściwościach	uszczelniających	lub	
gojących,	produkty	do	usuwania	sprzętu	stomijnego	lub	do	ochrony	
skóry	wokół	stomii	

9.	 Środki	absorpcyjne	(pieluchomajtki,	pieluchy	anatomiczne,	majtki	
chłonne,	podkłady,	wkłady	anatomiczne)	

10.	 Pończocha	kikutowa	-	po	pełnej	amputacji	lub	w	przypadku	
wrodzonego	braku	w	obrębie	stopy	

11.	 Pończocha	kikutowa	-	po	amputacji	lub	w	przypadku	wrodzonego	
braku	w	obrębie	podudzia	

12.	 Pończocha	kikutowa	-	po	amputacji	lub	w	przypadku	wrodzonego	
braku	w	obrębie	uda	

13.	 Majteczki	po	wyłuszczeniu	lub	w	przypadku	wrodzonego	braku	w	
stawie	biodrowym	
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L.P.	 NAZWA	WYROBU	MEDYCZNEGO	
14.	 Peruka		

15.	 Pończocha	kikutowa	po	amputacji	lub	w	przypadku	wrodzonego	braku	w	
obrębie	przedramienia		

16.	 Pończocha	kikutowa	po	amputacji	lub	w	przypadku	wrodzonego	braku	w	
obrębie	ramienia	

17.	 Pończocha	kikutowa	po	pełnej	amputacji	lub	w	przypadku	wrodzonego	braku	
kończyny	górnej		

18.	 Poduszka	przeciwodleżynowa	pneumatyczna	

19.	 Materac	przeciwodleżynowy	(z	wyłączeniem	materacy	piankowych)	

20.	 Kula	łokciowa	ze	stopniową	regulacją	
21.	 Kula	łokciowa	z	podparciem	na	przedramieniu	
22.	 Kula	pachowa	
23.	 Trójnóg	albo	czwórnóg	
24.	 Laska	dla	niewidomych	(biała)	
25.	 Balkonik	albo	podpórka	ułatwiająca	chodzenie	
26.	 Opatrunki		(emplastrii)	
27.	 Paski	diagnostyczne	do	oznaczania	glukozy	we	krwi		
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Wzór		
recepty	
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Kody	uprawnień	dodatkowych	



	Załącznik	nr	1	do	Rozporządzenia	ministra	zdrowia	z	dnia	28	
października	2015	r.	w	sprawie	recept	wystawianych	przez	pielęgniarki	i	

położne	
	



Art.	96	a	ust.	4	(Ustawa	prawo	farmaceutyczne)		
Pielęgniarka	 i	 położna	 może	 przepisać	 dla	 jednego	
pacjenta	 jednorazowo	 maksymalnie,	 podając	
dawkowanie:	
• 1)	 ilość	 produktu	 leczniczego,	 środka	 spożywczego	
specjalnego	 przeznaczenia	 żywieniowego,	 lub	 wyrobu	
medycznego	 niezbędną	 pacjentowi	 do	 120-dniowego	
okresu	stosowania	wyliczonego	na	podstawie	określonego	
na	recepcie	sposobu	dawkowania;	
• 2)	 ilość	 produktu	 leczniczego	 antykoncepcyjnego	
przeznaczoną	 do	 60-dniowego	 stosowania	 -	wyłącznie	w	
ramach	kontynuacji	zlecenia	lekarskiego.	
• 5.	 Pielęgniarka	 i	 położna	może	wystawić	do	 4	 recept	 na	
następujące	po	sobie	okresy	stosowania	nieprzekraczające	
łącznie	120	dni.	
	
	



*Osoba	wystawiająca	receptę	może	przepisać	dla	jednego	
pacjenta	jednorazowo	maksymalnie:	
1) 	bez	podawania	na	recepcie	sposobu	dawkowania:	
a) 	ilość	leku,	środka	spożywczego	specjalnego	
przeznaczenia	żywieniowego	lub	wyrobu	medycznego	
odpowiadającą	dwóm	najmniejszym	opakowaniom:	
•  w	przypadku	recept	na	refundowane	leki,	środki	spożywcze	
specjalnego	przeznaczenia	żywieniowego	lub	wyroby	medyczne,	
wymienione	w	tym	wykazie,	

•  w	przypadku	recept	na	leki	niepodlegające	refundacji	
wystawionych	dla	pacjentów	posiadających	uprawnienia	m.in.	
inwalidów	wojennych	

b) 	100	sztuk	strzykawek	do	insuliny	wraz	z	igłami,	
				c)	100	sztuk	pasków	diagnostycznych;	
*§	9.	1.	Rozporządzenie	ministra	zdrowia	z	dnia	28	października	2015	
r.	w	sprawie	recept	wystawianych	przez	pielęgniarki	i	położne	
	
	



Poprawki	na	recepcie*	

	Poprawki	na	recepcie	mogą	być	dokonywane	wyłącznie	przez	
osobę	wystawiającą	receptę.	
§ Wyjątki-		sytuacje,	o	których	mowa	w	§	16	ust.	1	pkt	1	lit.	
(dopisuje	farmaceuta):	
§ 	a	- 	kod	uprawnień	dodatkowych	pacjenta	
§ 	e-			poświadczenie	o	uprawnieniach	w	ramach	koordynacji	
§ 	g	- 	wiek,	w	przypadku	pacjenta	do	18	roku	życia,		
§ 	pkt	2	- 	numer	prawa	wykonywania	zawodu	osoby	
wystawiającej	receptę,	ewentualnie	 	dane	dotyczące	osoby	
uprawnionej	albo	świadczeniodawcy	
Każda	 poprawka	 wymaga	 dodatkowego	 z łożen ia	
własnoręcznego	 podpisu	 i	 odciśnięcia	 pieczęci	 osoby	
wystawiającej	receptę	przy	poprawianej	informacji.	
*§	 31.	 1.	 Rozporządzenie	ministra	 zdrowia	 z	 dnia	 28	 października	 2015	 r.	w	
sprawie	recept	wystawianych	przez	pielęgniarki	i	położne	

	
	
	



Nowelizacja	ustawy	o	zawodach	pielęgniarki		i	położnej	

	 W	 przypadku	 wystawiania	 recept	 na	
leki,	 środki	 spożywcze	 specjalnego	
przeznaczenia	 żywieniowego,	 wyroby	
medyczne	 okreś lone	 w	 wykazach,	
pielęgniarka/położna	 jest	 obowiązana	 do	
odnotowania	 na	 recepcie,	 odpłatności,	
jeżeli	 lek,	 środek	 spożywczy	 specjalnego	
przeznaczenia	 żywieniowego,	 wyrób	
medyczny	występuje	w	tych	wykazach	w	co	
najmniej	dwóch	odpłatnościach.		
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Art.	6	ust	2.	 (Ustawy	o	 refundacji)	 Lek,	 środek	
spożywczy	 specjalnego	 przeznaczenia	
żywieniowego,	 wyrób	 medyczny,	 dla	 którego	
wydana	 została	 decyzja	 administracyjna	 o	
objęciu	refundacją	w	zakresie	nadanej	kategorii	
dostępności	 refundacyjnej,	 jest	 wydawany	
świadczeniobiorcy:	
• 1)	bezpłatnie,	
• 2)	za	odpłatnością	ryczałtową,	
• 3)	za	odpłatnością	w	wysokości	30%	albo	50%	
ich	limitu	finansowania	
	
	



Art.	 44	 ust.	 2(ustawy	 o	 refundacji)	Osoba	wydająca	 leki,	
ś rodk i	 spożywcze	 spec ja lnego	 przeznaczen ia	
żywieniowego	 oraz	 wyroby	medyczne	 objęte	 refundacją	
ma	obowiązek,	na	żądanie	świadczeniobiorcy,	wydać	lek,	
o	 którym	 mowa	 w	 ust.	 1,	 którego	 cena	 detaliczna	 jest	
niższa	 niż	 cena	 leku	 przepisanego	 na	 recepcie.	 Nie	
dotyczy	 to	 sytuacji,	 w	 której	 osoba	 uprawniona	
umieściła	 odpowiedni	 wpis	 w	 recepcie	 -	 w	
przypadku	 recepty	 w	 postaci	 elektronicznej,	 lub	
adnotację	 na	 druku	 recepty	 -	 w	 przypadku	
recepty	 w	 postaci	 papierowej,	 wskazując	 na	
niemożność	 dokonania	 zamiany	 przepisanego	
leku.	
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UWAGA	!	
Pielęgniarka/położna	wystawiając	

receptę	jest	obowiązana	do	
szczegółowego	uzasadnienia	w	

dokumentacji	medycznej	przyczyn	
dokonania		adnotacji	zakazującej	
zamiany	leku	na	inny	(tańszy).	

	



Przy	ordynacji	leków	pielęgniarki	i	
położne	powinny	korzystać	z:	

	 1.	 WYKAZU	 PRODUKTÓW	 LECZNICZYCH	
DOPUSZCZONYCH	 DO	OBROTU	NA	 TERYTORIUM	
RZECZYPOSPOLITEJ	 POLSKIEJ,	 stanowiącego	 załącznik	
do	 obwieszczenia	 Prezesa	 Urzędu	 Rejestracji	 Produktów	
Leczniczych,	Wyrobów	Medycznych	i	Produktów	Biobójczych	w	
sprawie	 ogłoszenia	 Urzędowego	 Wykazu	 Produktów	
Leczniczych	Dopuszczonych	do	Obrotu		
	 	 2.	 W	 przypadku	 wystawienia	 recepty	 na	 lek	
refundowany	 z	 aktualn ie	 obowiązującego	 tekstu	
OBWIESZCZENIA	 MINISTRA	 ZDROWIA	 W	
SPRAWIE	 WYKAZU	 REFUNDOWANYCH	 LEKÓW,	
ŚRODKÓW	 SPOŻYWCZYCH	 SPECJALNEGO	
PRZEZNACZENIA	 ŻYWIENIOWEGO	 ORAZ	
WYROBÓW.	
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Nowelizacja	ustawy	o	zawodach	pielęgniarki		i	położnej	

§ Pielęgniarka/	 położna	 może,	 bez	
dokonania	 osobistego	 badania	 pacjenta,	
wystawić	 receptę	 n iezbędną	 do	
kontynuacji	 leczenia	 oraz	 receptę	 albo	
zlecenie	 na	 zaopatrzenie	 w	 wyroby	
medyczne	 jako	 kontynuację	 zaopatrzenia	
w	 wyroby	 medyczne,	 jeżeli	 jest	 to	
uzasadnione	 stanem	 zdrowia	 pacjenta	
odzwierciedlonym	 w	 dokumentacji	
medycznej.		
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Nowelizacja	ustawy	o	zawodach	pielęgniarki				i	położnej	

Recepty	lub	zlecenia	mogą	być		w	tym	przypadku	
przekazane:	

§ osobie	upoważnionej	przez	pacjenta	do	odbioru	
recepty	 lub	 zlecenia	 albo	 przedstawicielowi	
ustawowemu	pacjenta;	
§ osobie	 trzeciej,	 jeżeli	 pacjent	 oświadczy	
podm io tow i	 ud z i e l a j ą c emu	 św i ad c z eń	
zdrowotnych,	 że	 recepty	 lub	 zlecenia	 mogą	 być	
odebrane	 przez	 osoby	 trzecie	 bez	 szczegółowego	
określania	tych	osób.	
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Nowelizacja	ustawy	o	zawodach	pielęgniarki		i	położnej	

§ Upoważnienie	 lub	 oświadczenie,	 odnotowuje	
się	 w	 dokumentacji	 medycznej	 pacjenta	 albo	
dołącza	do	tej	dokumentacji.	

§ Informację	o	wystawieniu	recepty	 lub	zlecenia,	
zamieszcza	 się	 w	 dokumentacji	 medycznej	
pacjenta.		

§ Informację	 o	 osobie,	 której	 przekazano	 taką	
receptę	 lub	 zlecenie,	 odnotowuje	 się	 w	
dokumentacji	medycznej	pacjenta	albo	dołącza	
do	tej	dokumentacji.	
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Kontrola	recept		-zakres	

	 Kontrola	 wystawiania	 recept	 na	 leki,	 środki	 spożywcze	
specjalnego	 przeznaczenia	 żywieniowego	 i	 wyroby	 medyczne	
obejmuje	badanie	 i	 ocenę	działań	osoby	wystawiającej	 receptę	
w	zakresie:	

1) 	 zgodności	 danych	 zamieszczonych	 na	
recepcie	 z	 prowadzoną	 dokumentacją	
medyczną;	
2) 	 prawidłowości	 wystawienia	 recepty	 oraz	
zgodności	jej	wystawienia	z	przepisami	prawa.*	
	
*§	31.	1.	ROZPORZĄDZENIE	MINISTRA	ZDROWIA	z	dnia	28	października	2015	
r.	w	sprawie	recept	wystawianych	przez	pielęgniarki	i	położne	
	
	
	
	



Możliwe	błędy	
	

§ brak	 adnotacj i	 o	 wystawieniu	 recepty	 w	
dokumentacji	medycznej		

§ brak	 danych	 w	 dokumentacji	 na	 temat	 ilości	 leku	
oraz	schematu	stosowania		

§ przepisanie	 leku	 w	 ilości	 przekraczającej	 4	
miesięczną	terapię		

§ brak	medycznych	wskazań	do	wystawienia	leku	(np.	
wystawienie	 leku	 na	 prośbę	 pacjenta	 dla	 członka	
jego	rodziny)		



	

• pomyłka	 przy	 wpisaniu	 danych	 pacjenta	 lub	
nazwy	leku	na	receptę,	błąd	w	numerze	pesel	
•  	 zamienne	 korzystanie	 z	 recept	 szpitalnych	 i	
indywidualnej	praktyki		
•  n i eu za sadn i one	 wp i s an i e	 u p r awn i eń	
szczególnych	 lub	 brak	 weryfikacji	 dokumentu	
potwierdzającego	uprawnienia		
•  	 brak	 weryfikacji	 aktualnego	 ubezpieczenia	
zdrowotnego		



Kary-	zwrot	refundacji	
	Podmiot	 w	 którym	wypisano	 receptę	 jest	 obowiązany	 do	
zwrotu	 Funduszowi	 kwoty	 stanowiącej	 równowartość	
kwoty	 refundacji	 wraz	 z	 odsetkami	 ustawowymi	 liczonymi	 od	 dnia	
dokonania	refundacji,	w	przypadku:	
1) 	wypisania	recepty	w	okresie	pozbawienia	prawa	wystawiania	recept,	

2 )	 wyp i s an i a	 r e c ep t y	 n i eu za sadn i one j	
udokumentowanymi	względami	medycznymi;	
3) 	wypisania	 recepty	 niezgodnej	 z	 uprawnieniami	
świadczeniobiorcy;	
4) 	 wypisania	 recepty	 niezgodnej	 ze	 wskazaniami	 zawartymi	 w	
obwieszczeniach	*	
*art.	 48	 ust.	 7a	Ustawy	o	 refundacji	 leków,	 środków	 spożywczych	 specjalnego	
przeznaczenia	żywieniowego	oraz	wyrobów	medycznych(	
	



Lekarze	krytyczni	
„Samodzielne	 ordynowanie	 leków	 jest	 końcowym	 etapem	
l e c z e n i a ,	 p o p r z e d z o n ym	 wyw i ad em ,	 b adan i em	
przedmiotowym,	 analizą	 zleconych	 badan	 dodatkowych	 i	
innych	 uzyskanych	 informacji.	 Lekarz,	 lekarz	 dentysta	 musi	
dokonać	 interpretacji	 badań	 dodatkowych,	 mieć	 wiedzę	 o	
chorobach	 towarzyszących,	 przeprowadzić	 diagnostykę	
różnicową	 oraz	 posiadać	 wiedzę	 o	 działaniu	 leków	 i	 o	
interakcjach	 w	 czasie	 równoczesnego	 stosowania	 różnych	
leków.	 W	 okresie	 trwania	 choroby,	 nawet	 w	 chorobach	
przewlekłych,	 często	 istnieje	 konieczność	 weryfikacji	
ordynowanego	 leku,	 ewentualnie	 zmiany	 jego	 dawki,	
postaci.”*	
	
*Stanowisko	NR	2/14/VII	Naczelnej	Rady	Lekarskiej	z	dnia	9	maja	2014	r.	w	sprawie	
projektu	ustawy	o	zmianie	ustawy	o	zawodach	pielęgniarki	i	położnej	oraz	niektórych	
innych	ustaw	



Pola	zagrożeń		
Rozszerzenie	 dotychczasowych	 uprawnień	 pielęgniarek	 i	
położnych		niesie	za	sobą	określone	ryzyka	m.in:	
1.	Błędy	na	etapie		badania	fizykalnego	(UWAŻAJ	NA!):	
a)	szczegółowy	wywiad	z	pacjentem		
b)	zasady	informowania	pacjenta		
2.	Prowadzenie	dokumentacji	medycznej	
3.Rozliczenia	 i	 sprawozdawczość,	 w	 tym	 kwesba	 określenia	
stopnia	refundacji	leku	lub	wyrobu	medycznego.		
4.	 Dotyczące	 uszczerbku	 na	 zdrowiu	 pacjenta	 	 oraz	
naruszeniu	 jego	praw	(związane	np.	z	doborem	rodzaju	oraz	
dawkowania	leku	).	
	



Nowe	uprawnienia-	
„stare”	zlecenia	–
bezpieczeństwo	prawne	
pielęgniarki	i	położnej	



	
Podstawy	prawne	–przyjmowania	oraz	

dokumentowania	zleceń	
		
	

	

§ Ustawa	 z	 dnia	 15	 lipca	 2011	 r.	 o	 zawodach	
pielęgniarki	i	położnej	.	
§ Ustawa	z	dnia	5	grudnia	1996	o	zawodach	lekarza	
i	lekarza	dentysty	.	
§ Ustawa	 z	 dnia	 6	 listopada	 2008	 r.	 o	 prawach	
pacjenta	i	Rzeczniku	Praw	Pacjenta.	
§ Rozporządzenie	 Ministra	 Zdrowia	 z	 dnia	 9	
listopada	 2015	 r.	 w	 sprawie	 rodzajów	 i	 zakresu	
dokumentacji	 medycznej	 i	 	 	 	 	 	 	 sposobu	 jej	
przetwarzania.	



Zasady	wykonywania	zawodu	
pielęgniarki/położnej	

Zgodnie	 ustawą	 o	 zawodach	 pielęgniarki	 i	
położnej:	
§ -wykonywanie	 zawodu	 pielęgniarki/położnej	
polega	 na	 udzielaniu	 świadczeń	 zdrowotnych,	 w	
szczególności	 na:	 realizacji	 zleceń	 lekarskich	 w	
procesie	diagnostyki,	leczenia	i	rehabilitacji		
§ pielęgniarka	 i	 położna	 wykonują	 zawód,	 z	
należytą	 starannością,	 zgodnie	 z	 zasadami	 etyki	
zawodowej,	 poszanowaniem	 praw	 pacjenta,	
dbałością	 o	 jego	 bezpieczeństwo,	 wykorzystując	
wskazania	aktualnej	wiedzy	medycznej		
	



Zlecania-	forma	pisemna	!	

§ Pielęgniarka	 i	 położna	 wykonują	 zlecenia	
lekarskie	 zapisane	 w	 dokumentacji	 medycznej	
(art.15	 ust.1)-	 to	 obowiązek	 pielęgniarki	 ale	 i	
lekarza	!	

§ Zlecenie	powinno	być:	
-	zapisane	czytelnie		
-		zawierać	wszystkie	dane	i	wskazania		
(datę	 sporządzenia	 zlecenia,	 nazwę	 leku,	 postać	
leku,	 dawkę,	 drogę	 podania,	 czas	 podania,	
podpis	 osoby	 zlecającej	 itp.)	 niezbędne	 do	 jego	
wykonania/	

	



Zlecania-		wyjątkowo	ustne!	
	 Zapis	 w	 dokumentacji	 medycznej,	 o	 którym	
mowa	 w	 u s t .	 1 ,	 n i e	 do t y c z y	 z l e c eń	
wykonywanych	 w	 stanach	 nagłego	 zagrożenia	
zdrowotnego.	
	
Większość	 pacjentów	 w	 szpitalu	 jest	 w	 stanie	
nagłego	zagrożenia	zdrowotnego-	NIE	!	
	 	 Domagając	 się	 restrykcyjnie	 zleceń	 pisemnych	
idę	„na	wojnę”	z	lekarzami-	BYĆ	MOŻE.	
											ALE	W	PRZYPADKU	SZKODY		PO	STRONIE		

PACJENTA	UNIKASZ	SPOTKANIA	Z	
PROKURATOREM	

	



Kodeks	etyki-	jeszcze	wyższa	
poprzeczka	

			
	
	 	 	 	 	 	 Pielęgniarce/położnej	 nie	 wolno	
wykonywać	 z leceń	 lekarsk ich	 bez	
wy ra źnego	 po l e c en i a	 na	 p i śm i e	
umożliwiającego	 identyfikację	 lekarza	 i	
pacjenta	 z	 wyjątkiem	 sytuacji	 nagłych,	
stanowiących	zagrożenie	życia	pacjenta.	
	
	



Wątpliwości-	pytaj	!	
§ W	 przypadku	 uzasadnionych	 wątpliwości	
pielęgniarka	 i	 położna	mają	 prawo	 domagać	 się	
od	 lekarza,	 który	 wydał	 zlecenie,	 by	 uzasadnił	
potrzebę	jego	wykonania	(art.15	ust.3).	

§  Jeżeli	 pisemne	 zlecenie	 wydane	 przez	 lekarza,	 jest	
niezrozumiałe,	 budzi	 wątpliwości	 lub	 nie	 zawiera	 wszystkich	
danych	koniecznych	do	jego	wykonania:	

-pielęgniarka/położna	 jest	 zobowiązana	 porozumieć	 się	 w	 tej	
sprawie	 z	 lekarzem	 wydającym	 powyższe	 zlecenie	 i	 ustalić	
sposób	postępowania,	który	powinien	być	określony	pisemnie	w	
karcie	zleceń.	

§  Taka	 procedura	 przekazywania	 przez	 lekarza	 zleceń	
pielęgniarce/położnej	 minimalizuje	 możliwość	 pomyłki	
wynikającej	 z	 niezrozumienia	 zlecenia	 lub	 niewłaściwej	 jego	
interpretacji.	

	
	



Forma	pisemna		

§ Pielęgniarka	 (położna)	 nie	 ma	 obowiązku	 pisemnego	
odnotowywania,	 że	 domagała	 się	 od	 lekarza	
uzasadnienia	 wykonania	 zlecenia,	 a	 lekarz	 odmówił	
takiego	 uzasadnienia.	 Natomiast	 pisemność	
odnotowania	 takiego	 faktu	 może	 mieć	 istotne	
znaczenie	 dla	 udowodnienia	 dochowania	 należytej	
staranności,	 przed	 podjęciem	 ostatecznej	 decyzji	
pielęgniarki	 (położnej)	 –	 tzn.	 odmowy	 wykonania	
zlecenia	lekarskiego.	

§ Należy	 zatem	 uznać	 za	 celowe	 aby	 każde	 zgłoszenie,	
n iezależnie	 od	 formy,	 było	 odnotowane	 w	
dokumentacji	medycznej	pacjenta.		

	



Dokumentacja	medyczna	okiem	medyka	i	
prawnika	

Medycy	
• Źródło	informacji		
o	 p a c j e n c i e	 o r a z	
u d z i e l a n y c h 	 m u	
świadczeniach	

Prawnicy	
• Dowód	w	sprawie	
odpowiedzialności	osoby	
wykonującej	zawód	
medyczny.	
	
• Co?	Kto?	Kiedy?	W	jaki	
sposób?	Na	czyje	
zlecenie?	robił	(nie	robił).	 47	



Na	telefon-	„nie	mogę	wykonać”	

§ Właściwe	 wypełnianie	 dokumentacji	 to	
również	 nierealizowanie	 zleceń	 lekarskich	
niewpisanych	 do	 dokumentacji	 –	 tzw.	
zlecenia	na	telefon,	ustne.		

§ Poza	sytuacją	nagłą	nie	powinny	być	
realizowane.	

§  	 Ryzyko	 pomyłki	 pacjenta,	 dawki,	 drogi,	
postaci	 czy	 sposobu	 podania	 jest	 wówczas	
bardzo	 duże	 i	 konsekwencje	 poniesie	 osoba	
wykonująca	świadczenie.		



Skomplikowana	procedura	
medyczna,	trudny	pacjent	-stosuj	

zasadę	6R’s	
§ right	pabent-	właściwy	pacjent	
§ right	medicabon-właściwe	lekarstwo	
§ right	dose-właściwa	dawka	
§ right	route-właściwa	droga	podania	
§ right	bme-właściwy	czas	
§ right	documentabon-właściwa	dokumentacja	
	
SYTUACJA	 WZORCOWA!	 Pielęgniarka	 powinna	 za	 każdym	
razem	przed	podaniem	leku	„odhaczyć”	na	checkliście	to,	że	
sprawdziła	 każdą	 z	 tych	 pozycji.	 A	 potem	 powinna	 tę	
czynność	powtórzyć	jej	koleżanka.	

	



Pielęgniarka-prawo	do	informacji	

§  Przed	 wykonaniem	 zlecenia	 lekarskiego	 pielęgniarka	 ma	
zawsze	prawo	wglądu	do	dokumentacji	medycznej	pacjenta	
oraz	uzyskania	od	lekarza	pełnej	informacji		
o	 stanie	 zdrowia	 pacjenta,	 rozpoznaniu,	 proponowanych	
metodach	 diagnostycznych,	 leczniczych,	 rehabilitacyjnych	 i	
dających	 się	 przewidzieć	 następstwach	 podejmowanych	
działań,	w	 zakresie	 niezbędnym	do	udzielanych	przez	 siebie	
świadczeń	 zdrowotnych	 (art.	 13	 ustawy	 o	 zawodach	
pielęgniarki	i	położnej).		

§  Zakres	przekazywanych	przez	lekarza	informacji	pielęgniarce	
nie	 wymaga	 zgody	 pacjenta.	 Jest	 to	 wyjątek	 od	 obowiązku	
zachowania	tajemnicy	zawodowej	(art.	14	ust.	2	pkt	4	ustawy	
o	prawach	pacjenta	i	Rzeczniku	Praw	Pacjenta).	

		
	



Odmowa	wykonania	świadczenia	

§ Pielęgniarka	 (położna)	 może	 odmówić	
wykonania	 świadczenia	 udzielanego	 bez	
zlecenia	 lekarskiego,	 jak	 i	 wykonania	
świadczenia	 zdrowotnego	 na	 zlecenie	
lekarskie	(art.	12	ust.	2	u.z.p.p.).		

	



Art.	 12.	 1.	 Pielęgniarka	 i	 położna	 są	 obowiązane,	 zgodnie	 z	
posiadanymi	 kwalifikacjami	 zawodowymi,	 do	 udzielenia	 pomocy	 w	
każdym	przypadku,	gdy	zwłoka	w	jej	udzieleniu	mogłaby	spowodować	
stan	nagłego	zagrożenia	zdrowotnego.	
2.	 Pielęgniarka	 i	 położna	 mogą	 odmówić	 wykonania	 zlecenia	
lekarskiego	 oraz	 wykonania	 innego	 świadczenia	 zdrowotnego	
niezgodnego	 z	 ich	 sumieniem	 lub	 z	 zakresem	 posiadanych	
kwalifikacji,	 podając	 niezwłocznie	 przyczynę	 odmowy	 na	 piśmie	
przełożonemu	lub	osobie	zlecającej,	chyba	że	zachodzą	okoliczności,	
o	których	mowa	w	ust.	1.	
3.	W	przypadku,	o	którym	mowa	w	ust.	2,	pielęgniarka	i	położna	mają	
obowiązek	 niezwłocznego	 uprzedzenia	 pacjenta	 lub	 jego	
przedstawiciela	 ustawowego	 bądź	 opiekuna	 faktycznego	 o	 takiej	
odmowie	 i	 wskazania	 realnych	 możliwości	 uzyskania	 tego	
świadczenia	u	innej	pielęgniarki,	położnej	lub	w	podmiocie	leczniczym.	
4.	W	 przypadku	 odstąpienia	 od	 realizacji	 świadczeń	 zdrowotnych	 z	
przyczyn,	 o	 których	 mowa	 w	 ust.	 2,	 pielęgniarka	 i	 położna	 mają	
obowiązek	 uzasadnić	 i	 odnotować	 ten	 fakt	 w	 dokumentacji	
medycznej.	
	
	



Przykłady	czynności	poza	zakresem	
kwaliZikacji		

§ interpretacja	i	sporządzanie	opisów	badań	USG,	RTG,	Holter,	testy	
wysiłkowe	etc.	,	
§ przepisywanie	do	kart	gorączkowych,	wyników	badań,	
§ wypisywanie	recept	z	nazwą	i	dawką	leków	dla	pacjentów	(wyjątek	
tzw.	nowe	uprawnienia),	
§ 	wypisywanie	skierowań	na	badania	diagnostyczne	(wyjątek	tzw.	
nowe	uprawnienia),	
§ komputerowa	obsługa	programów	medycznych	w	części	nie	
należącej	do	pielęgniarki	
§ tj.	wpisywanie	zleceń	lekarskich,	przepisywanie	zleceń	lekarskich	do	
systemu	
§ operowanie	kodem	innych	osób	w	celu	zatwierdzenia	leków	i	badań,	
§ wypisywanie	druków	zwolnień	lekarskich.	



	
§ narażenie	 życia	 i	 zdrowia	 pacjenta	 na	 skutek	 realizacji	
n ieprawidłowo	 wydanego	 z lecenia	 lekarskiego	 np.	
nieprawidłowo	 oznaczone	 dane	 pacjenta	 uniemożliwiające	
prawidłową	 identyfikację	 chorego,	 nieczytelna	 nazwa	 leku,	
nieprawidłowa	 dawka	 leku	 lub	 określona	 w	 złych	 jednostkach,	
niezgodna	 z	 zaleceniami	 producenta	 droga	 podania	 leku,	 nie	
określone	dawkowanie	w	ciągu	doby,	
§ 	narażenie	 życia	 i	 zdrowia	pacjenta	poprzez	 realizację	 zlecenia	
niezgodnego	 ze	 wskazaniami	 aktualnej	 wiedzy	 medycznej	 lub	
narażającego	 pacjenta	 na	 niebezpieczeństwo	 np.	 w	 sytuacji,	 gdy	
bezpośrednio	przed	wykonaniem	iniekcji	pacjent	zgłasza	uczulenie	
na	dany	lek.		

Inne	sytuacje	uniemożliwiające	
wykonanie	zlecenia	lekarskiego	



-naruszenie	 praw	 pacjenta	 w	 związku	 z	 realizacją	 zlecenia	
lekarskiego	 np.,	 podanie	 leku,	 pobranie	 materiału	
biologicznego	do	badania	przy	wyraźnym	sprzeciwie	pacjenta.		
-w	sytuacji	 gdy,	wykonanie	 zlecenia	 lekarskiego	naruszałoby	
przepisy	 dotyczące	 wykonywania	 zawodu	 i	 łączyłoby	 się	 z	
popełnieniem	 przestępstwa	 np.	 udział	 w	 aborcjach	
wykonywanych	 niezgodnie	 z	 obowiązującymi	 przepisami	
prawa,	 czy	 też	 nielegalnych	 eksperymentach	 medycznych,	
fałszowanie	dokumentacji	medycznej.			
-brak	podpisu	lekarza	zlecającego.		
-zlecenie	 wydane	 w	 formie	 ustnej,	 w	 sytuacji	 gdy,	 nie	 ma	
stanu	zagrożenia	życia	pacjenta.		
-zlecenie	 sporządzone	 w	 formie	 nieczytelnej,	 pozbawiające	
pewności	co	do	prawidłowości	odczytania	
		
		



Lekarzu	szanuj	współpracowników	

§ Art.	58	KEL	stanowi:	„Lekarz	powinien	odnosić	się	
z	należnym	szacunkiem	i	w	sposób	kulturalny	do	
personelu	medycznego	i	pomocniczego.		

§ Art.	 53	 ust.	 2	 KEL	 .	 Lekarze	 pełniący	 funkcje	
kierownicze	 powinni	 traktować	 swoich	
pracowników	zgodnie	z	zasadami	etyki.		

§ ust.	 3.	 Lekarze	 pełniący	 funkcje	 kierownicze	 są	
zobowiązani	 do	 szczególnej	 dbałości	 o	 dobro	
chorego	 oraz	 o	 warunki	 pracy	 i	 rozwoju	
zawodowego	podległych	im	osób.		

	



Praktyka	

Do	szpitala	został	przyjęty	16-letni	chłopiec	z	raną	ręki.		Do	
zaopatrzeniu	 rany	 pielęgniarka	 zapytała	 lekarza	
wypełniającego	 dokumentację	 „Czy	 coś	 podajemy	
pacjentowi	?”.	Lekarz	wydał	ustne	zlecenie	zaaplikowania	
popularnego	 środka	 przeciwzapalnego.	 	 Po	 kilkunastu	
minutach	 pacjenta	 przewieziono	 w	 stanie	 ciężkim	 na	
intensywną	 terapię,	 ponieważ	 był	 uczulony	 na	 ten	 lek.	
Informacja	 o	 tym	 znajdowała	 się	 w	 dokumentacji	
medycznej	 pacjenta.	 Pielęgniarka	 poprosiła	 lekarza	 o	
pisemne	 potwierdzenie	 wydanego	 zlecenia.	 Lekarz	
odmówił.	



Czytelność	i	chronologia	wpisów	
	
§	 4*.	 1.	 Wpisu	 w	 dokumentacji	 dokonuje	 się	 niezwłocznie	 po	
udzieleniu	 świadczenia	 zdrowotnego,	 w	 sposób	 czytelny	 i	 w	
porządku	chronologicznym.	
2.	Każdy	wpis	w	dokumentacji	opatruje	się	oznaczeniem	osoby	
dokonującej	wpisu,	zgodnie	z	§	10	ust.	1	pkt	3.	
3.	Wpis	dokonany	w	dokumentacji	nie	może	być	z	niej	usunięty,	
a	 jeżeli	 został	 dokonany	 błędnie,	 skreśla	 się	 go	 i	 zamieszcza	
adnotację	 o	 przyczynie	 błędu	 oraz	 datę	 i	 oznaczenie	 osoby	
dokonującej	adnotacji.	
	
*Rozporządzenie	 Ministra	 Zdrowia	 z	 dnia	 9	 listopada	 2015	 r.	 w	 sprawie	
rodzajów	i	zakresu	dokumentacji	medycznej	i							sposobu	jej	przetwarzania.	
	



Prawidłowe	zlecenia-	wszyscy	korzystają	

Lekarz-	gwarancja	prawidłowej	realizacji	zlecenia	
Pielęgniarka-	pewność:		Kto?	Komu?	Co	?	W	jaki	
sposób	zlecił?	

Pacjent-	znacznie	większa	szansa	na	prawidłowe	
świadczenie	

Pacjent	zadowolony	(wyleczony)-	brak	roszczenia	
Gratulacje-	bezrobotny	prawnik	!	



Podstawa	odpowiedzialności	zawodowej	
pielęgniarki	i	położnej	

§ Pods tawą	 odpowiedz ia lnośc i	
zawodowej	 jest	 „naruszenie	 zasad	
etyki	 zawodowej	 lub	 przepisów	
dotyczących	 wykonywania	 zawodu”.	
( a r t .	 36	 u s tawy	 o	 samorządz ie	
pielęgniarek	i	położnych)		

	



	

§ Czynności	zawodowe	pielęgniarki/położnej	nie	mogą	
służyć	aktom	bezprawnym	ani	też	powodować	szkód	
dla	zdrowia	ludzkiego.	

	
§ Pielęgniarka/położna	posiadająca	pełne	uprawnienia	
zawodowe	 ponosi	 osobistą	 odpowiedzialność	 za	
swoje	działania.	

	
§ Pielęgniarka/położna	 działa	 zawsze	 w	 interesie	
swych	 pacjentów	 szczególnie	 tam,	 gdzie	 ich	 życie	 i	
zdrowie	mogą	być	zagrożone.	

	

Kodeks	etyki	zawodowej	pielęgniarki	i	położnej-	
ważne	źródło	obowiązków		
	
	



•  Pielęgniarce/położnej	 nie	 wolno	 wykonywać	 zleceń	
lekarskich	 bez	 wyraźnego	 polecenia	 na	 piśmie	
umożliwiającego	 identyfikację	 lekarza	 i	 pacjenta	 z	
wyjątkiem	 sytuacji	 nagłych,	 stanowiących	 zagrożenie	
życia	pacjenta.	

	
•  Pielęgniarka/położna	ma	prawo	dostępu	do	 informacji	
istotnych	 dla	 realizacji	 czynności	 zawodowych	 oraz	
związanych	 zarówno	 z	 bezpieczeństwem	 osobistym	
pielęgniarki,	jak	i	bezpieczeństwem	pacjenta.	

	
•  Pielęgniarka/położna	 ma	 obowiązek	 dokładnego	
dokumentowania	 swojej	 działalności	 zawodowej	 i	
zabezpieczenia	dokumentów.	



-Pielęgniarka/położna	 ma	 prawo	 odmówić	
uczestnictwa	 w	 zabiegach	 i	 eksperymentach	
biomedycznych,	 które	 są	 sprzeczne	 z	 uznawanymi	
przez	nią	normami	etycznymi.	
	
-Pielęgniarka/położna	 zorientowawszy	 się,	 że	 w	
postępowaniu	 medycznym	 został	 popełniony	 błąd	
(zwłaszcza	w	 przypadku	 błędu	 zagrażającego	 życiu	
lub	 zdrowiu	 pacjenta),	 niezwłocznie	 powinna	
powiadomić	 o	 tym	 odpowiednie	 osoby	 z	 zespołu	
terapeutycznego.	
		



Podstawa	wszczęcia	postępowania	w	sprawie	
odpowiedzialności	zawodowej	

Rzecznik	 odpowiedzialności	 zawodowej	 wszczyna	 postępowanie,	
jeżeli	 uzyskał	 wiarygodną	 informację	 o	 przewinieniu	 z	
zakresu	odpowiedzialności	zawodowej.	

	Źródła	informacji:	
1.  Skargi	pacjentów	(ich	rodzin,	bliskich)	!!!	
2. Skargi	pracodawców.	
3. Informacje	uzyskane	z	organów	samorządu	
zawodowego.	
4. Informacje	organów	państwowych	i	
samorządowych.	
5. Informacje	prasowe.	



Przebieg	postepowania	

1.	Czynności	sprawdzające	
Cel-	 zbadanie	 okoliczności	 koniecznych	 do	
ustalenia,	 czy	 istnieją	 podstawy	 do	 wszczęcia	
postępowania	wyjaśniającego		
(nie	 przeprowadza	 się	 dowodu	 z	 opinii	 biegłego	
ani	czynności	wymagających	spisania	protokołu,	z	
wyjątkiem	 przesłuchania	 w	 charakterze	 świadka	
osoby	 składającej	 skargę	 na	 pielęgniarkę	 lub	
położną).	



	
2.	Postępowanie	wyjaśniające	
Cel-	 ustalenie,	 czy	 został	 popełniony	 czyn	 mogący	
stanowić	 przewinienie	 zawodowe,	 wyjaśnienie	
okoliczności	 sprawy,	 a	 w	 przypadku	 stwierdzenia	
znamion	 przewinienia	 zawodowego	 -	 ustalenie	 osoby	
obwinionej	 oraz	 zebranie,	 zabezpieczenie	 i	 w	
niezbędnym	 zakresie	 utrwalenie	 dowodów	 dla	 sądu	
pielęgniarek	i	położnych.	
3.	Postępowanie	przed	sądem	pielęgniarek	i	
położnych	
4.	Postępowanie	wykonawcze	



Przedawnienie	

1.	 Nie	 można	 wszcząć	 postępowania	 w	 przedmiocie	
odpowiedzialności	 zawodowej,	 jeżeli	 od	 chwili	
popełnienia	czynu	upłynęły	3	lata.	
2.　Bieg	 przedawnienia	 przerywa	 każda	 czynność	
rzecznika	odpowiedzialności	zawodowej.	
3.　Karalność	przewinienia	zawodowego	ustaje,	jeżeli	od	
czasu	jego	popełnienia	upłynęło	5	lat.	
4.　Jeżeli	 czyn,	 stanowi	 jednocześnie	 przestępstwo,	
ustanie	 karalności	 przewinienia	 zawodowego	 następuje	
nie	wcześniej	niż	ustanie	karalności	przestępstwa.	
	



Prawo	do	składnia	wniosków	dowodowych	

	 Obwiniony	 (jego	 obrońca)	 możne	 wnosić	
(pisemnie	 lub	 ustnie	 do	 protokołu)	 wnioski	 o	
przesłuchanie	 konkretnych	 osób,	 konfrontacji	
świadków,	 odczytanie	 dokumentów,	 okazanie	
rzeczy	itp.		

	Wnioski	dowodowe	powinny	być	składane	już	
w	postępowaniu	przed	rzecznikiem.	

	 POWINIENEM	 ZNAĆ	 WYNIK	 DOWODU	 O	
KTÓREGO	PRZEPROWADZENIE	WNOSZĘ	

(w	dowodzie	obciążającym	„wyręczy”	mnie	
oskarżyciel)	



	Prawo	do	zapoznania	się	z	materiałami	
postępowania	wyjaśniającego.		

	Kończąc	postępowania	wyjaśniające	rzecznik	
odpowiedzialności	 zawodowej	 zawiadamia	
obwinionego	 o	 możliwości	 zaznajomienia	 z	
zebranym	materiałem	oraz	przejrzenia	akt.		

	 Do	 tej	 pory	 obwiniony	 znał	 tylko	 treść	
zarzutu	teraz	ma	możliwość	poznania	wszystkich	
podstaw	jego	sformułowania.	

Należy	koniecznie	skorzystać	!!!	



Tajemnica	zawodowa	w	postępowaniu	
karnym	i	zawodowym	

§ W	postępowaniu	karnym		pielęgniarki	i	położne	
wezwane	 do	 złożenia	 zeznań,	 z	 obowiązku	
przestrzegania	 tajemnicy	 zawodowej	 może	
zwolnić	 w	 postępowaniu	 przygotowawczym	
prokurator,	zaś	w	postępowaniu	sądowym	–sąd	
(art.	180	§	1	k.p.k.).		

§ Nie	 stanowi	 naruszenia	 tajemnicy	 zawodowej	
składanie	 przez	 pielęgniarkę	 i	 położną	 zeznań	
lub	 wyjaśnień	 w	 trakcie	 postępowania	 w	
przedmiocie	odpowiedzialności	zawodowej	(art.	
42	 ust.	 4	 ustawy	 o	 samorządzie	 pielęgniarek	 i	
położnych).	

	



Art.　60.　1.*　Sąd	pielęgniarek	i	położnych	może	
orzec	następujące	kary:	
1)	upomnienie;	
2)	naganę;	
3)	karę	pieniężną	(od	1	tyś.	do	10	tyś.	zł);	
4)	zakaz	pełnienia	funkcji	kierowniczych	w	
podmiotach	leczniczych	na	okres	od	1	roku	do	5	lat;	
5)	zakaz	pełnienia	funkcji	z	wyboru	w	organach	
samorządu	na	okres	od	1	roku	do	5	lat;	
6)	ograniczenie	zakresu	czynności	w	wykonywaniu	
zawodu	na	okres	od	6	miesięcy	do	2	lat;	
7)	zawieszenie	prawa	wykonywania	zawodu	na	
okres	od	1	roku	do	5	lat;	
8)	pozbawienie	prawa	wykonywania	zawodu.	
*Ustawa	z	1	lipca	2011	ro	samorządzie	pielęgniarek	i	położnych	
	



Skutki	postępowania	w	sprawie	
odpowiedzialności	zawodowej		

Wystąpienie	z	
zawiadomieniem	o	

popełnienie	przewinienia	
zawodowego	do	samorządu	

Pacjent	wytacza	
proces	cywilny		

(najczęściej	wygrywa)	

Jestem		obwinionym	
(możliwe	

zawieszenie	w	
wykonywaniu	

zawodu)	

Jestem	skazanym	

Możliwy	zakaz	
wykonywania	zawodu	

(całkowity)	

Zwolnienie	z	pracy	



Skutki	prawno-Einansowe	
związane	z	nowymi	
uprawnieniami	



Pielęgniarka/położna-	samodzielny	
zawód	medyczny	

	Zawody	pielęgniarki	i	położnej	są	
samodzielnymi	zawodami	medycznymi.	

(art.	2	ustawy	o	zawodach	pielęgniarki	i	położnej	).	

	 Konsekwencją	 tego	 jest	 m.in.		
p o n o s z e n i e	 o d p ow i e d z i a l n o ś c i	
pracowniczej,	 zawodowej,	 cywilnej	 a	
nawet	karnej	za	podejmowane	działania.	



Skutki	prawne	błędów	popełnionych	przez	
pielęgniarkę/położną	

§ Odpowiedzialność	karna	
§ Odpowiedzialność	cywilna	
§ Odpowiedzialność	zawodowa	
§ 	Odpowiedzialność	pracownicza	
	
	
	



	Odpowiedzialność	pielęgniarki	i	położnej-	dzisiaj	
Sąd	 skazał	 lekarza	 na	 rok	więzienia	w	 zawieszeniu	 na	 trzy	
lata,	 a	 pielęgniarkę,	 która	 mu	 asystowała,	 na	 osiem	
miesięcy	więzienia	w	 zawieszeniu	na	 trzy	 lata.	Obojgu	 sąd	
zakazał	 wykonywanie	 zawodu	 przez	 dwa	 lata.	 Nakazał	 im	
też	 zapłacenie	 grzywny.	 Lekarz	 i	 pielęgniarka	 zostali	
oskarżeni	 o	 błąd,	 przez	 który	 zmarł	 16-letni	 Adam.	 Podczas	
jednej	z	lekcji	chłopak	potknął	się	i	uderzył	głową	w	ławkę.	W	
szpitalu	 zszyto	 mu	 jedynie	 ranę	 i	 odesłano	 do	 domu.	 Nie	
wykonano	 badań	 głowy.	 Po	 kilku	 godzinach	 chłopak	 poczuł	
się	gorzej	i	zmarł.	Okazało	się,	że	miał	krwiaka.	
Lekarz	chirurg	odpowiadał	za	to,	że	w	czasie	diagnozowania	
Adama	 nie	 wykonał	 wszystkich	 badań,	 zwłaszcza	
prześwietlenia	czaszki.	Pielęgniarce	prokuratura	zarzuciła,	że	
nie	 powiadomiła	 lekarza,	 że	 po	 zszyciu	 rany	 pacjent	
wymiotował.	 Mogło	 to	 świadczyć	 o	 tym,	 że	 chłopka	 miał	
wewnętrzne	obrażenia	głowy.	



Odpowiedzialność	pielęgniarki	położnej-	jutro	

	 Pielęgniarka	 (położna)	 popełnia	 błąd	
diagnostyczny	 polegający	 na	 niewłaściwym	
rozpoznaniu	 jednostki	 chorobowej.	 Jest	 to	
następstwo		 	błędnego		wywiadu	z	pacjentem	
oraz	 zaniechaniu	 badania	 fizykalnego.	
Sku tk iem	 tego	 j e s t	 zao rdynowan ie	
niewłaściwego	 leku	 w	 następstwie	 czego	
dochodzi	do	uszczerbku	na	zdrowiu	pacjenta.	



Możliwe	skutki	prawne	

-	 odpowiedzialność	 pracownicza	 (upomnienie,	
nagana,	kara	pieniężna)	
-	 odpowiedzialność	 karna	 (np.	 za	 nieumyślne	
n a r a ż e n i e	 p a c j e n t a	 n a	 b e z p o ś r e d n i e	
niebezpieczeństwo	 utraty	 życia	 albo	 ciężkiego	
uszczerbku	na	zdrowiu)	
- odpowiedzialność	 przed	 Rzecznikiem	 i	 Sądem	 w	
Izbie	Pielęgniarek	i	Położnych	
-w	 przypadku	 roszczeń	 finansowych	 możliwa	
ograniczona	 (etat)	 lub	 całkowita	 (kontrakt)	
odpowiedzialność	cywilna	
	





Przedawnie	roszczeń-	prawo	cywilne	

Art.	 442	 §	 1.roszczenie	 o	 naprawienie	 szkody	 ulega	
przedawnieniu	 z	 upływem	 lat	 trzech	 od	 dnia,	 w	 którym	
poszkodowany	dowiedział	 się	o	 szkodzie	 i	 o	osobie	obowiązanej	
do	jej	naprawienia.	Jednakże	termin	ten	nie	może	być	dłuższy	niż	
dziesięć	lat	od	dnia	wystąpienia	szkody.	

§	 3.	 W	 razie	 wyrządzenia	 szkody	 na	 osobie,	
przedawnienie	nie	może	skończyć	się	wcześniej	niż	 z	
upływem	lat	trzech	od	dnia,	w	którym	poszkodowany	
dowiedział	 się	o	 szkodzie	 i	o	osobie	obowiązanej	do	
jej	naprawienia	
	
§	 4.	 Przedawnienie	 roszczeń	 osoby	 małoletniej	 o	
naprawienie	szkody	na	osobie	nie	może	skończyć	się	
wcześniej	 niż	 z	 upływem	 lat	 dwóch	 od	 uzyskania	
przez	nią	pełnoletności.	



Formy	
zatrudnienia	
pielęgniarki	i	
położnej	a	

odpowiedzialność	
wobec	

pracodawcy	



Pielęgniarka/położna		na	etacie	
§ Zasady	 odpowiedzialności	 pracowniczej	
określone	są	w	Kodeksie	pracy.		

§ Pracownikiem	jest	wyłącznie	osoba	zatrudniona	
na	 podstawie	 umowy	 o	 pracę,	 powołania,	
wyboru,	mianowania	lub	spółdzielczej	umowy	o	
pracę.		

§ W	 ramach	 odpowiedzialności	 pracowniczej	
występują	dwa	jej	generalne	rodzaje,	tj.:		

-odpowiedzialność	porządkowa		
-	odpowiedzialność	materialna.	



Odpowiedzialność	porządkowa		

§ Pracodawca	 może	 stosować:	 karę	 upomnienia	
lub	 karę	 nagany	 (za	 nieprzestrzeganie	 przez	
pracownika	 ustalonej	 organizacji	 i	 porządku	 w	
procesie	 pracy,	 przepisów	 bezpieczeństwa	 i	
higieny	 pracy,	 przepisów	 przeciwpożarowych,	 a	
także	 przyjętego	 sposobu	 potwierdzania	
p r z ybyc i a	 i	 obecnoś c i	 w	 p racy	 o ra z	
usprawiedliwiania	nieobecności	w	pracy).	

§ Pracodawca	 może	 również	 stosować	 karę	
pieniężną.	

§ Pracownik	 może	 w	 ciągu	 7	 dni	 od	 dnia	
zawiadomienia	go	o	ukaraniu	wnieść	sprzeciw.		



Odpowiedzialność	materialna		pielęgniarki/
położnej		na	etacie	

§ Pracownik,	 który	 ze	 swej	 winy	 wyrządził	
pracodawcy	 szkodę,	 ponosi	 odpowiedzialność	
materialną.		

§ W	 razie	 wyrządzenia	 szkody	 przez	 kilku	
p r a c own i k ów	 k a ż d y	 z	 n i c h	 p o n o s i	
odpowiedzialność	za	część	szkody,	stosownie	do	
przyczynienia	się	do	niej	i	stopnia	winy.		

§ Jeżeli	 nie	 jest	możliwe	ustalenie	 stopnia	winy	 i	
przyczynienia	 się	 poszczególnych	 pracowników	
do	 powstania	 szkody,	 odpowiadają	 oni	 w	
częściach	równych.		



	 	W	razie	wyrządzenia	przez	pracownika	przy	
wykonywaniu	 przez	 niego	 obowiązków	 pracowniczych	
szkody	 osobie	 trzeciej	 (np.	 pacjentowi),	 zobowiązany	 do	
naprawienia	szkody	jest	pracodawca	-	art.	120	k.p..		
	
Odszkodowanie	 obciążające	 pracownika	 ustala	
się	w	wysokości	wyrządzonej	szkody,	 jednak	nie	
może	 ono	 przewyższać	 kwoty	 trzymiesięcznego	
wynagrodzenia	 przysługującego	 pracownikowi	 w	 dniu	
wyrządzenia	szkody.		

	
Pracownik,	który	umyślnie	wyrządził	szkodę,	jest	

obowiązany	do	jej	naprawienia	w	pełnej	
wysokości!	

	
	



Pielęgniarka	na	kontrakcie-
odpowiedzialność	solidarna	

§ Odpowiedzialność	 podmiotu	 leczniczego	 i	 pielęgniarki		
za	 szkody	 wyrządzone	 pacjentowi	 podczas	 udzielania	
świadczeń	ma	charakter	solidarny.	

§ Każda	ze	stron	kontraktu	 	odpowiada	za	całą	szkodę	(w	
pełnej	wysokości).		Pacjent	jako	poszkodowany	decyduje	
o	 tym,	 czy	 pociągnie	 do	 odpowiedzialności	 cywilnej	
obydwa	podmioty,	czy	tylko	jednego	z	nich.	

§ Pacjent,	 może	 żądać	 całości	 lub	 części	 świadczenia	 od	
wszystkich	dłużników	łącznie	(np.	podmiotu	leczniczego	i	
pielęgniarki	),	od	kilku	z	nich	lub	od	każdego	z	osobna.	



Regres	
§  	 Ten	 kto	 szkodę	 naprawił,	 może	 żądać	 od	 pozostałych	
zwrotu	 odpowiedniej	 części	 zależnie	 od	 okoliczności,	 a	
zwłaszcza	od	winy	danej	osoby	oraz	od	stopnia,	w	jakim	
przyczyniła	się	do	powstania	szkody.		

§  Zasady	 dochodzenia	 regresu	 powinny	 być	 dokładnie	
określone	w	kontrakcie.	

§ Każda	ze	stron	kontraktu	 	odpowiada	za	całą	szkodę	 (w	
pełnej	wysokości).	 	Pacjent	jako	poszkodowany	decyduje	
o	 tym,	 czy	 pociągnie	 do	 odpowiedzialności	 cywilnej	
obydwa	podmioty,	czy	tylko	jednego	z	nich.	

§ Pacjent,	 może	 żądać	 całości	 lub	 części	 świadczenia	 od	
wszystkich	 dłużników	 łącznie	 (np.	 podmiotu	 leczniczego	 i	
lekarza),	od	kilku	z	nich	lub	od	każdego	z	osobna.	



Regres	-praktyczne	rady	
§ W	 praktyce	 z	 roszczeniem	 regresowym	 wobec	 pielęgniarki	
może	 (choć	 nie	 musi)	 wystąpić	 ubezpieczyciel	 podmiotu	
leczniczego.	

§ Kontrakt	może	 ograniczać	wysokość	 regresu	 zarówno	 co	 do	
rodzaju	 dochodzonych	 roszczeń	 jak	 i	 ich	 wysokości.	 Należy	
enumeratywnie	 wyliczyć	 okoliczności	 za	 które	 pielęgniarka	
odpowiada.	

§ W	 przypadku	 nie	 zawarcia	 w	 kontrakcie	 powyższych	
postanowień	 i	 przyjęciu	 ogólnej	 formuły:	 „W	 sprawach	
nieuregulowanych	 niniejszą	 umową	 mają	 zastosowanie	 przepisy	 oraz	
postanowienia:	

1)	Kodeksu	cywilnego,	
2)	Ustawy	o	działalności	leczniczej		
3)	Ustawy	o	zawodzie	lekarza	i	lekarza	dentysty”	

Pielęgniarka/położna	odpowiada	w	pełnej	wysokości	na	
powyższych	zasadach.	

	



Praktyczne	rady		

§ Polisa	 ubezpieczenia	 OC	 wykupiona	 przez	
p ie lęgniarkę/położną	 zatrudnioną	 na	
kontrakcie	 powinna	 być	 maksymalnie	
„kompatybilna”	z	postanowieniami	kontraktu.	

§ Wykupując	polisę	należy	zwrócić	uwagę	na:	
-jej	wysokość,		
-zakres	 ryzyk	 objętych	 odpowiedzialnością	
ubezpieczeniową	,	

-wyłączenia	z	ochrony	ubezpieczeniowej.	
	
	



Konkluzje	

	 Osoba	 zatrudniona	 na	 „na	 etacie”-	 pozwanym	 	 jest	
placówka	 medyczna	 (np.	 przychodnia).	 	 Placówce	 przysługuje	
jednak	 roszczenie	 regresowe	 wobec	 pracownika-	 w	 przypadku	
winy	 nieumyślnej	 3-krotności	 miesięcznego	 wynagrodzenia,	
obliczanego	 na	 podstawie	 zarobków	 pobieranych	 w	 danym	
zakładzie	leczniczym	w	dniu	wyrządzenia	szkody	(art.	120	k.	p.).	W	
przypadku	gdy	po	stronie	pracownika	stwierdzono	winę	umyślną,	
pracodawca	 może	 dochodzić	 od	 niego	 naprawienia	 szkody	 w	
całości	.	

	Osoba	zatrudniona	 	na	tzw.	kontrakcie	odpowiedzialność	
solidarną	 z	 placówką	 medyczną.	 Skutek	 !	 Pacjent	 pozywa	
placówkę	 lub	pracownika	 kontraktowego.	Może	pozwać	 również	
jednocześnie	zarówno	placówkę	jak	i	pracownika	kontraktowego.	
W	przypadku	gdy	placówka	naprawiła	szkodę	w	całości,	może	 jej	
dochodzić	od	pracownika	kontraktowego	w	pełnej	wysokości.	
	
	



	Skarga	pacjenta	

PIERWSZE	KROKI:	
§ Wnikliwa	 analiza	 treści	 skargi	 (empatyczne	
wysłuchanie	w	przypadku	skargi	ustnej).	
§ Dokładne	 studium	 procesu	 udzielonego	
świadczenia	oraz	dokumentacji	medycznej.	
§  	 Ocena	 zachowania	 pielęgniarki	 (położnej)	
przez	życzliwą		(ale	krytyczną)	koleżankę.	
§ Wskazana	 konsultacja	 z	 prawnikiem	 przed	
udzieleniem	pisemnych	wyjaśnień	
§ Kontakt	z	ubezpieczycielem	
	
	



Skarga-	podziel	kartkę	na	dwie	części	

Fakty	 Opinie,	odczucia	

kto	się	skarży	i	czego	żąda		
	

„zbyt	późno”	

kiedy	miało	miejsce	świadczenie	
	

„niedokładnie”	,		„niemiła”	

jakie	szkody	(uszczerbki	na	zdrowiu)	 „nieprzygotowana”,	„nie	miała	wiedzy”	

kto	jeszcze	brał	udział	w	procesie	
leczenia,	kto	zlecał		

„bezdusznie”	



Uprawnienia	czy	obowiązki	?		
§ Nowe	 kompetencje	 w	 praktyce	 wykonywania	 zawodu	
nie	 będą	 uprawnieniami	 z	 których	 wybiórczo	 położne/
pielęgniarki	będą	mogły	korzystać.	

§ Po	 spełnieniu	 wymogów	 formalnych,	 staną	 się	 częścią	
obowiązków	 środowiska	 podnoszących	 presbż	 i	
samodzielność	zawodową	obydwu	grup	zawodowych.	

§ POSTULAT!	 TAKA	 SAMA	 PRACA	 =	 TAKA	 SAMA	 PŁACA	
(LEKARZ/	PIELĘGNIARKA)	

§  Jak	w	przypadku		każdego	obowiązku	jego	niewypełnienie	
może	stać	się	podstawą	odpowiedzialności	prawnej.	

§ Niewątpliwie	 nowe	 uprawnienia	 znacząco	 rozszerzą	
zakres	tej	odpowiedzialności.	

§  5.	 Skutki	 prawno-	 finasowe	 ewentualnych	 błędów	 	 	 są	
(będą)	możliwe,	ale	rzadkie.	

	


