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Opinia w sprawie podawania w warunkach ambulatoryjnych leku Biofuroksym
lub innych leków zawierających substancję Cefuroximum.

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011r. (Dz.U. 2014 r. poz 1435 z
późn. zm.) określa zasady wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej. Zgodnie z zapisem ustawy
wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym realizacji
zleceń lekarskich.
Lekarz, uwzględniając stan pacjenta, decyduje o leczeniu, ordynowaniu leku, jego dawce,
drodze podania, czasookresie i częstotliwości podania leku i w tym zakresie ponosi
odpowiedzialność. Pielęgniarka realizuje świadczenie zdrowotne na podstawie pisemnego zlecenia
lekarskiego, którego treść powinna zawierać dane świadczeniobiorcy, nazwę zleconego leku,
dawkowanie, drogę podania, czasookres i częstotliwość wykonania. W przypadku zlecenia podania
leku w warunkach domowych zlecenie powinno zawierać informację czy lek może być podany w
obecności czy bez obecności lekarza.
Lek BIOFUROKSYM nie jest lekiem zarezerwowanym do stosowania tylko w lecznictwie
zamkniętym (LZ) i może być stosowany w warunkach ambulatoryjnych.
Realizując zlecenie lekarskie w zakresie podawania leków pielęgniarka ma obowiązek zapoznać się
z informacjami producenta leku, zamieszczonymi w ulotce jak również w charakterystyce produktu
leczniczego i stosować zalecenia producenta.
Lek BIOFUROKSYM u osób dorosłych oraz u dzieci ≥ 40kg może być podawany domięśniowo
lub dożylnie. U niemowląt i dzieci < 40 kg. masy ciała lek może być podawany tylko dożylnie.
Wobec powyższego u dzieci najbardziej bezpieczną drogą podania leku w warunkach
ambulatoryjnych jest droga doustna, a w przypadku p/wskazań lub braku możliwości podania
doustnego droga dożylna w ramach hospitalizacji.
Jeżeli zlecenie lekarskie jest sprzeczne z zasadami lub informacjami zawartymi w charakterystyce
produktu leczniczego należy bezzwłocznie poinformować lekarza wydającego zlecenie.
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. 2014 poz. 1435) określa

również zasady i prawo do odmowy wykonania zlecenia czy realizacji świadczenia (Art. 12).
Odmowę realizacji zlecenia pielęgniarka dokumentuje w formie pisemnej, podając przyczynę
odmowy.
Ponadto podczas realizacji świadczeń pielęgniarka musi być wyposażona w sprzęt, aparaturę
medyczną i produkty lecznicze, w tym w neseser pielęgniarski zawierający m.in.: zestaw
p/wstrząsowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 24 września 2013r. w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U.2016 r. poz.86).
Ponieważ każdy lek może wywołać niepożądane reakcje, podczas podawania leku należy
wnikliwie obserwować pacjenta, a w przypadku wystąpienia nietolerancji, czy nadwrażliwości
należy natychmiast zaprzestać podawania i poinformować o tym lekarza oraz w razie konieczności
podjąć działania w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
Pielęgniarka ma obowiązek również udokumentować realizowane świadczenia. Zasady
prowadzenia dokumentacji medycznej określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada
2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej
przetwarzania (Dz.U. 2015 r. poz.2065).
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