Informacja w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie rozbieżności pomiędzy przepisami
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. „określającego zestawy
przeciwwstrząsowe obowiązujące pielęgniarki, położne środowiskowe”
Działając w imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu w sprawie zajęcia
stanowiska odnośnie rozbieżności pomiędzy przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z
dnia 12 stycznia 2011 r. „określającego zestawy przeciwwstrząsowe obowiązujące
pielęgniarki, położne środowiskowe” a wydanym przez Prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia
Wykazem
produktów
leczniczych
wchodzących
w
skład
zestawu
przeciwwstrząsowego, ratującego życie, które mogą być podawane przez pielęgniarkę albo
położną POZ, wyjaśniam, co następuje:
Z dniem 11 lutego 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12
stycznia 2011 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie
dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów
leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie (Dz.
U. Nr 18, poz. 94). Zastąpiło ono uchylny z tym dniem akt prawny regulujący wcześniej te
zagadnienie, tj. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie
wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z
udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących
w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie (Dz. U. Nr 236, poz. 2000 ze
zm.).
Zasadnicza zmiana, jaka została wprowadzona w treści obowiązującego nowego
rozporządzenia, dotyczyła wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawu
przeciwwstrząsowego ratującego życie, które mogą być podane przez pielęgniarkę, położną.
Doszło bowiem do znacznego ograniczenia katalogu tychże preparatów.
Negatywną opinię w stosunku do ww. nowelizacji na etapie konsultacji projektu ww. aktu
prawnego wyraziły organy samorządu pielęgniarek i położnych, powołując się na
zagrożenie – w szczególności przy realizacji świadczeń zdrowotnych w domu - związane z
niemożnością podania przez pielęgniarkę i położną leków, które dotychczas znajdowały się
w wykazie. Podnoszono fakt, iż brak obecności lekarza i czas oczekiwania na karetkę
stanowić będzie zagrożenie i zwiększenie ryzyka utraty zdrowia lub życia przez pacjenta.
Pomimo wyrażanych negatywnych ocen zmian w wykazie produktów leczniczych
wchodzących w skład zestawu przeciwwstrząsowego, ratującego życie, które mogą być
podawane przez pielęgniarkę albo położną, nie doszło do uzupełnienia wykazu, co najmniej

do składu obowiązującego na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia
2002 r.
Na podstawie tego właśnie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2002 r.
doszło do wydania w dniu 5 listopada 2008 r. przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna. W załączniku Nr
26 do ww. zarządzenia wskazano na wykaz produktów leczniczych wchodzących w skład
zestawu przeciwwstrząsowego, ratującego życie, które mogą być podawane przez
pielęgniarkę albo położną POZ.
Katalog wskazanych tam leków odpowiada nazwom leków przewidzianych w
rozporządzeniu Ministra Zdrowia dnia 16 grudnia 2002 r. Także w treści ww. załącznika
wprost wskazano, iż opracowano go na podstawie - nieobowiązującego już od dnia 11
lutego br. - rozporządzenia Ministra Zdrowia.
Niewątpliwie zatem wskazany wyżej załącznik Nr 26 do zarządzenia Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie, w jakim w ymaga, aby w wyposażeniu
nesesera pielęgniarki, położnej POZ znajdowały się produkty lecznicze nie
przewidziane w załączniku Nr 3 do obowiązującego obecnie rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. nie powinien mieć mocy
obowiązującej.
Pozostaje bowiem w sprzeczności z powszechnie obowiązującym przepisami prawa
tj. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r.
Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż załącznik ten powinien być niezwłocznie
zmieniony, wskazując na produkty lecznicze składające się na zestaw przeciwwstrząsowy,
o którym mowa w załączniku Nr 3 do rozporządzenia z dnia 12 stycznia 2011 r.
Jednocześnie zaznaczam, iż w tymże akcie prawnym przewidziano przepis przejściowy
odpowiadający na pytanie: co należy zrobić z produktami leczniczymi wchodzącymi w
skład zestawu przeciwwstrząsowego, ratującego życie, które przed wejściem w życie
nowego rozporządzenia musiały znajdować się w wyposażeniu nesesera pielęgniarki,
położnej? Mianowicie, w § 4 wskazano, iż leki te mogą być stosowane przez pielęgniarkę i
położną do wyczerpania zapasów lub upływu okresu ich ważności.

