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PYTANIE 

Pielęgniarka/położna wystawiająca receptę na lek niebędący kontynuacją leczenia jest 

zobowiązana do osobistego wykonania badania fizykalnego. 

Czy musi posiadać zaświadczenia potwierdzające nabycie takiej umiejętności, czy może 

to być na podstawie zdobytego doświadczenia zawodowego? 

ODPOWIEDŹ 

Jeśli pielęgniarka uprawniona jest w myśl art. 15a ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach 

pielęgniarki i położnej - dalej u.z.p.p., do wystawienia recepty na dany produkt leczniczy, 

uprawniona jest także do przeprowadzenia niezbędnego badania fizykalnego pacjenta w 

zakresie pozwalającym na ocenę zasadności wystawienia recepty. 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 15a ust. 1 u.z.p.p. w ramach samodzielnego wykonywania świadczeń 

zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych pielęgniarka i położna 

posiadające dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub 

położnictwo oraz pielęgniarka i położna posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie 

pielęgniarstwa mają prawo samodzielnie: 

1) 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, 

2) ordynować określone wyroby medyczne, w tym wystawiać na nie zlecenia albo 

recepty 

- jeżeli ukończyły kurs specjalistyczny w tym zakresie. 

Uzupełnieniem powyższej regulacji jest art. 15b ust. 1 u.z.p.p. zgodnie z którym pielęgniarka 

i położna wykonują czynności zawodowe, o których mowa w art. 15a ust. 1 u.z.p.p., po 

uprzednim osobistym badaniu fizykalnym pacjenta. 



Przepis art. 15b u.z.p.p. nie wskazuje odrębnych warunków, jakie spełnić ma pielęgniarka by 

wykonać badanie fizykalne pacjenta. Uprawnienie takie, w zakresie niezbędnym do oceny 

stanu zdrowia pacjenta pozwalającym na samodzielne podjęcie decyzji o wystawieniu 

recepty, wynika więc z prawa wykonywania zawodu pielęgniarki (art. 4 ust. 1 pkt 1 i 6 

u.z.p.p.). Tym samym jeśli pielęgniarka uprawniona jest w myśl art. 15a u.z.p.p. do 

wystawienia recepty na dany produkt leczniczy, uprawniona jest także do przeprowadzenia 

niezbędnego badania fizykalnego pacjenta w zakresie pozwalającym na ocenę zasadności 

wystawienia recepty. 


