
Podawanie leków przez pielęgniarkę na oddziale szpitalnym
do cewnika zaimplantowanego

do przestrzeni zewnątrzoponowej

Podstawa  prawna  wykonywania  zawodu  pielęgniarki  jest  ustawa  z  dnia  5  lipca  1996r. 
o zawodach pielęgniarki  i położnej  (Dz. U. z 2001 r.  Nr 57, poz. 602 z późn.  Zm.)  oraz 
Rozporządzenie  Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r.  w sprawie rodzaju i  zakresy 
świadczeń  zapobiegawczych  diagnostycznych,  leczniczych  i  rehabilitacyjnych  udzielanych 
przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. Nr 210, poz. 
1540).
§  1  ust.  1  pkt  3  ppkt  s  cytowanego  powyżej  rozporządzenia  mówi:  „Pielęgniarka  jest 
uprawniona do wykonywania samodzielnie bez zlecenia lekarskiego świadczeń leczniczych 
obejmujących podawanie na zlecenie lekarskie dożylne, zewnątrzoponowe i podskórne leków 
łagodzących dokuczliwe objawy u chorych objętych opieką paliatywna,                           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.”   
 Ustawodawca w rozporządzenie nie precyzuje jaki to ma by kurs specjalistyczny. Obecnie 
Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych ma zatwierdzone dwa kursy 
specjalistyczne dotyczące tematyki leczenia bólu:

1) „Terapia bólu  przewlekłego u dorosłych.”
2) „Terapia bólu ostrego u dorosłych”.

W programie ramowym kursu specjalistycznego „Terapia bólu przewlekłego u dorosłych” 
w umiejętnościach wynikowych nie pojawia się umiejętność podawania leków do przestrzeni 
zewnątrzoponowej.
Natomiast w module III programu ramowego kursu specjalistycznego „Terapia bólu ostrego u 
dorosłych” w umiejętnościach wynikowych pielęgniarka/położna w wyniku realizacji treści  
Nauczania powinna:

1) podać leki przez cewnik zaimplantowany do przestrzeni zewnątrz oponowej,
2) podąć leki przez  cewnik zaimplantowany w okolice nerwów i splotów nerwowych,

§ 1 ust. 1 pkt 3 ppkt s cytowanego powyżej rozporządzenia dotyczy tylko i wyłącznie opieki 
paliatywnej.
Reasumując:

1. Pielęgniarka  po  odbyciu  kursu  specjalistycznego  w  zakresie  terapii  bólu  ostrego 
u dorosłych nie może podawać leków do przestrzeni zewnątrz oponowej na oddziale 
pooperacyjnym.

2. Pielęgniarka posiadająca kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa anestezjologicznego , 
na  zlecenie  lekarza  anestezjologa  może  podawać  leki  do  przestrzeni  zewnątrz 
oponowej na Sali pooperacyjnej. 
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