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PRZEDMOWA

Wydanie tej książki zostało zainspirowane problemami, z jakimi autorzy spotykali 
się podczas wieloletniego zajmowania się różnymi aspektami funkcjonowania sy-
stemów zdrowotnych. Problemy te wynikały często z analizy utrwalonych, zmienia-
nych lub wprowadzanych w  życie rozwiązań instytucjonalnych i  prawnych, ale co 
najmniej równie często uczestnicy, czy raczej uczestniczki, prowadzonych przez nas 
zajęć zadawali nam różne pytania. Nie zawsze byliśmy w stanie szybko i precyzyjnie 
odpowiedzieć, ponieważ sprawy z reguły nie były proste, my zaś mieliśmy świado-
mość, że od naszych reakcji wiele może zależeć.

W ostatnich latach, po okresie stabilnego rozwoju, w  systemach zdrowotnych 
wszystkich krajów zachodzą bardzo duże zmiany. Społeczeństwa starzeją się, zmie-
nia się sytuacja epidemiologiczna, rozwijają się nowe technologie, rosną oczekiwa-
nia i nadzieje pacjentów, a świadczeniodawcy spodziewają się satysfakcji. W refor-
mach opieki zdrowotnej wykorzystuje się nowe koncepcje, które tworzą odmienne 
niż w  przeszłości relacje między systemem i  pacjentami czy klientami, ale także 
na nowo definiują więzi między świadczeniodawcami. Dynamiczny rozwój źródeł 
prawnych, zarówno prawnomiędzynarodowych, jak i krajowych, dotyczących sze-
roko rozumianej relacji, jaka zachodzi między pacjentem a całą złożoną infrastruk-
turą instytucjonalną oraz różnymi kręgami osób, które udzielają wszelkiego rodzaju 
„świadczeń zdrowotnych”1, doprowadziły do wypracowania istotnej kategorii pra-
wa medycznego regulującego wykonywanie zawodu pielęgniarki. Jej pozycję zawo-
dową określa przede wszystkim, choć nie wyłącznie, ustawa pielęgniarska. Stąd też 
szczególnie ważną część prawa medycznego stanowi ustawowa definicja wykonywa-
nia zawodu pielęgniarki oraz zagadnienie relacji, jaka zachodzi między pielęgniarką 
a pacjentem, lekarzem i przedstawicielami innych zawodów medycznych i parame-
dycznych, oraz formy wykonywania zawodu i pielęgniarska odpowiedzialność za-
wodowa. Przedstawione tu zagadnienia stanowią próbę – podjętą po raz pierwszy 
w Polsce – ustalenia zakresu przedmiotowego prawa medycznego dla pielęgniarek, 
sytuując problemy w  ramach koncepcji pielęgniarstwa jako profesji. Jeśli bowiem 

1 L. Kubicki, Prawo medyczne i jego zakres [w:] Prawo medyczne, red. L. Kubicki, Wrocław 2003, s. 2.
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uznać, że kluczowym zagadnieniem profesji jest jej swoboda, to w treści przepisów 
zasada swobody (samodzielności) powinna być traktowana jako najważniejsza re-
guła interpretacyjna.

Przedmowa
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PRZEDMOWA DO WYDANIA DRUGIEGO

W ostatnich pięciu latach nastąpiły w Polce istotne zmiany w rozwoju prawa medycz-
nego dla pielęgniarek. Nowe ustawodawstwo medyczne wzmocniło znacznie status 
zawodowy pielęgniarki. Nikt już nie kwestionuje, że to właśnie pielęgniarki, a  nie 
lekarze  mają najbliższy i  praktycznie nieustający kontakt z  pacjentem. Znaczenia 
opieki pielęgniarskiej nie da się przecenić. Pielęgniarki częściej niż lekarze decydują 
o powodzeniu terapii, zwłaszcza u ciężko i przewlekle chorych, w przypadku których 
troskliwa opieką pielęgniarska może zdecydować o końcowym efekcie zdrowotnym. 
Fachowość opieki pielęgniarskiej wyraża się w poprawnym wykonywaniu zleconych 
procedur, ale również w stawianiu samodzielnej diagnozy pielęgniarskiej i wdraża-
niu właściwej opieki pielęgnacyjnej. Od 1.01.2015 r. pielęgniarki jako przedstawiciel-
ki samodzielnego zawodu medycznego otrzymały w Polsce także nowe kompetencje 
w zakresie rozpoznawania stanu zdrowia pacjenta i samodzielnej ordynacji produk-
tów leczniczych oraz kontynuacji recepty lekarskiej w ramach zlecenia lekarskiego. 
Ewidentnie poszerza to zakres obowiązków (uprawnień) pielęgniarek współpracu-
jących z lekarzami. Pielęgniarki mają już co do zasady wykształcenie wyższe, a do-
dając do tego ich wieloletnie doświadczenie zawodowe i  nabyte umiejętności oraz 
kompetencje, można stwierdzić, że są niezastąpionymi partnerami lekarzy w ramach 
zespołów terapeutycznych. 

Drugie wydanie Prawa medycznego dla pielęgniarek zostało uzupełnione i rozbudo-
wane o nowe aspekty prawne określające zawodowe uprawnienia pielęgniarki i wa-
runki wykonywania tego zawodu. 

Dr hab. n. praw. Dorota Karkowska, radca prawny1

1 Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Pielęgniarstwa.
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  5.2. Ordynacja leków zawierających określone 
substancje czynne

Pielęgniarka ma prawo do samodzielnego, bez zlecenia lekarskiego, ordynowania 
leków  zawierających określone substancje czynne na podstawie art. 15 u.z.p.p. i roz-
porządzenia Ministra Zdrowia z 18.01.2018 r. w sprawie wykazu substancji czynnych 
zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowe-
go i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu 
badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki 
i położne.

 Ustawodawca wyraźnie określił zakres podmiotowy osób wykonujących zawód pie-
lęgniarki, które mają prawo do samodzielnego ordynowania leków zawierających 
określone substancje czynne. Są to pielęgniarki, które:

1) posiadają dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęg-
niarstwo, jeżeli:
a) ukończyły kurs specjalistyczny w tym zakresie lub
b) w ramach kształcenia w szkołach pielęgniarskich nabyły wiedzę objętą ta-

kim kursem, lub
c) w ramach szkolenia specjalizacyjnego nabyły wiedzę objętą takim kursem 

oraz
2) posiadają tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli:

a) ukończyły kurs specjalistyczny w tym zakresie lub
b) w ramach szkolenia specjalizacyjnego nabyły wiedzę objętą takim kursem.

Tym samym  prawa do samodzielnego ordynowania leków zawierających określone 
substancje czynne nie nabywa każda pielęgniarka. Sam tytuł zawodowy pielęgniarki 
co do zasady nie oznacza posiadania uprawnienia do samodzielnego ordynowania le-
ków. Ustawodawca przewidział dodatkowe przesłanki nabycia analizowanego prawa, 
których spełnienie musi zostać formalnie potwierdzone odpowiednim dokumentem 
(tj. dyplomem ukończenia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub zaświad-
czeniem ukończenia specjalizacji lub kursu specjalizacyjnego).

Pielęgniarki, które spełniają pewne wymogi formalne, mają prawo do samodzielnego 
ordynowania leków zawierających określone substancje czynne, z  wyłączeniem le-
ków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje 
psychotropowe (art. 15a ust. 1 pkt 1 u.z.p.p.). Jednocześnie ustawodawca upoważnił 
ministra właściwego do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Rady Lekar-
skiej i Naczelnej Rady Aptekarskiej, do określenia w drodze rozporządzenia wykazu 
substancji czynnych zawartych w lekach, które mogą być samodzielnie ordynowane 
przez osoby wykonujące zawód pielęgniarki, w  tym na podstawie recepty (art. 15a 
ust.  8 u.z.p.p.). Obecnie jest to rozporządzenie Ministra Zdrowia z  18.01.2018  r. 

Część II. Zasady wykonywania zawodu pielęgniarki
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w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego i  wyrobów medycznych ordynowanych 
przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają pra-
wo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne.

Leki zawierające określone substancje czynne. Zgodnie z legalną definicją lek jest 
produktem leczniczym, stanowiącym substancję lub mieszaninę substancji, przed-
stawianą jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występują-
cych u  ludzi lub zwierząt lub podawanej w celu postawienia diagnozy albo w celu 
przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu po-
przez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne (art.  2 pkt  32 
w zw. z art. 2 pkt 10–12 pr. farm.). Nazwą produktu leczniczego jest nazwa nadana 
produktowi leczniczemu, która może być nazwą własną niestwarzającą możliwości 
pomyłki z  nazwą powszechnie stosowaną albo nazwą powszechnie stosowaną lub 
naukową, opatrzoną znakiem towarowym lub nazwą podmiotu odpowiedzialnego 
(art. 2 pkt 14 pr. farm.), nazwą powszechnie stosowaną jest nazwa międzynarodowa 
zalecana przez Światową Organizację Zdrowia, a jeżeli takiej nie ma – nazwa potocz-
na produktu leczniczego (art. 2 pkt 15 pr. farm.).

Substancją czynną jest natomiast substancja lub mieszanina substancji, która ma zo-
stać wykorzystana do wytworzenia produktu leczniczego i która, użyta w jego pro-
dukcji, staje się składnikiem czynnym tego produktu przeznaczonym do wywołania 
działania farmakologicznego, immunologicznego lub metabolicznego w  celu przy-
wrócenia, poprawy lub zmiany funkcji fizjologicznych lub do postawienia diagnozy 
medycznej (art. 2 pkt 38c pr. farm.). Innymi słowy, substancja czynna, czyli inaczej 
substancja aktywna w  leku, to związek chemiczny, który działa leczniczo na orga-
nizm. Substancja czynna to zwykle niewielki procent składu leku. Różne leki zawie-
rające tę samą substancję aktywną niekoniecznie są swoimi zamiennikami. Dzieje 
się tak dlatego, że na działanie leku ma wpływ nie tylko substancja aktywna, ale też 
skład leku, postać leku (czy jest to maść, tabletka, czopek, spray czy syrop), substancje 
pomocnicze w nim zastosowane5 oraz dawka substancji aktywnej.

Leki zazwyczaj zawierają jedną substancję aktywną, nazywamy je wtedy lekami jed-
noskładnikowymi lub tradycyjnymi, natomiast leki zawierające kilka substancji ak-
tywnych są lekami złożonymi.

Jednocześnie ustawodawca określił zamknięty wykaz substancji czynnych zawar-
tych w lekach, które pielęgniarka ma prawo samodzielnie ordynować i na które może 
wystawiać recepty. Zgodnie z załącznikiem nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z 18.01.2018 r. w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków 

5 Substancją pomocniczą jest składnik produktu leczniczego inny niż substancja czynna i materiał 
opakowaniowy (art. 2 pkt 38d pr. farm.).

Rozdział 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych bez zlecenia lekarskiego
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spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych or-
dynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na 
które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne, są to: 

Lp. Grupa leków Substancje czynne Postać i droga podania
1 leki przeciwwymiotne 1. Ondansetronum wszystkie dostępne postacie

2. Aprepitantum wszystkie dostępne postacie
3. Thiethylperazinum wszystkie dostępne postacie

2 leki przeciwzakaźne do stoso-
wania miejscowego

1. Nystatinum postacie do podawania na 
skórę i błony śluzowe

2. Metronidazolum postacie na skórę i  błony 
śluzowe

3 ginekologiczne leki przeciw-
zakaźne

1. Nystatinum postacie do podawania do-
pochwowego

2. Natamycinum postacie do podawania do-
pochwowego

3. Clotrimazolum postacie do podawania do-
pochwowego

4. Metronidazolum postacie do podawania do-
pochwowego

4 leki stosowane w  niedokrwi-
stości

Acidum Folicum postacie do podawania do-
ustnego

5 leki przeciwzakaźne stosowa-
ne w chorobach gardła

Phenoxymethylpenicillinum postacie do podawania do-
ustnego

6 leki przeciwzakaźne stosowa-
ne w chorobach ucha i zatok

Amoxicillinum postacie do podawania do-
ustnego

7 leki przeciwzakaźne stosowa-
ne w chorobach dróg moczo-
wych

Trimethoprim postacie do podawania do-
ustnego

8 leki przeciwzakaźne stoso-
wane w  chorobach przyzębia 
i tkanki okostnej

Doxycyclinum postacie do podawania do-
ustnego

9 leki przeciwzakaźne stosowa-
ne w chorobach skóry

Oxytetracyclinum + Hydro-
cortisoni Acetas

postacie do podawania na 
skórę

10 środki znieczulające 
działające miejscowo

1. Lidocainum postacie podawane na skórę 
i błony śluzowe

2. Lidocainum + Prilocainum postacie do podawania na 
skórę i błony śluzowe

11 leki przeciwbólowe 1. Tramadolum postacie do podawania do-
ustnego i doodbytniczego2. Tramadolum + Para-

cetamolum
12 anksjolityki Hydroxyzinum postacie do podawania do-

ustnego

Część II. Zasady wykonywania zawodu pielęgniarki
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Publikacja omawia status prawny i zawodowy osób wykonujących zawód pielęgniarki, w tym 
m.in. zagadnienia:
– prawnych przesłanek wykonywania zawodu pielęgniarki i konsekwencji ich niespełnienia,
– kształcenia pielęgniarek,
– udzielania świadczeń zdrowotnych bez zlecenia lekarskiego oraz na zlecenie lekarskie,
– obowiązku udzielania pomocy przez pielęgniarkę a odmowy jej udzielenia,
–  obowiązków pielęgniarek w zakresie przekazywania informacji oraz uzyskania zgody pacjenta 

na udzielenie świadczeń zdrowotnych,
– prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej,
– tajemnicy pielęgniarskiej a prawa pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych, 
– poszanowania godności i intymności pacjenta,
–  odpowiedzialności prawnej pielęgniarki – cywilnej, karnej, zawodowej i pracowniczej – oraz dzia-

łalności i występowania przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.

Prawa i obowiązki pielęgniarki zostały omówione w relacji do praw i obowiązków innych zawo-
dów medycznych, szczególnie lekarza, a także do praw pacjenta oraz oparte na licznych przykła-
dach problemów, z którymi autorka spotyka się w praktyce doradcy Prezesa Rady Naczelnej Izby 
Pielegniarek i Położnych. W publikacji wyjaśniono ponadto takie kwestie jak: 
•  próby zatrudniania na stanowisku pielęgniarki osób wykonujących  

inne zawody, jak położna czy ratownik medyczny, 
•  niezgłoszenie przez pielęgniarkę powrotu do wykonywania  

zawodu po upływie ustawowego terminu, 
• obowiązki organizatorów kształcenia podyplomowego.

Książka przeznaczona jest dla osób wykonujących zawód pielęgniarki oraz menedżerów zarzą-
dzających kadrą pielęgniarską. Powinna zainteresować także pracowników działów kadr placó-
wek medycznych, a także studentów studiów I i II stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

Dorota Karkowska – doktor habilitowana nauk prawnych; radca prawny; adiunkt w Collegium 
Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego; członek Komisji Ekspertów ds. Zdrowia przy Rzeczniku 
Praw Obywatelskich oraz członek Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta; przewodni-
cząca Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie; od wrze-
śnia 2018 r. doradca Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
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