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Szanowna Pani,  

 

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.11.2021 r. w sprawie  wystawienia zlecenia na wykonanie 

iniekcji  w warunkach domowych dla pielęgniarki środowiskowej  przedstawiam stanowisko 

w przedmiotowej sprawie.  

 

Zgodnie z art. 4 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 roku ( tj. Dz. 

U. z 2021 r. poz. 479), wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na wykonywaniu świadczeń 

zdrowotnych, w szczególności na (…) realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, 

leczenia i rehabilitacji.  

Pielęgniarka realizuje świadczenie zdrowotne na podstawie pisemnego zlecenia lekarskiego, 

którego treść powinna zawierać dane świadczeniobiorcy, nazwę zleconego leku, dawkę, drogę 

podania, czas podania i częstotliwość wykonania. W przypadku zlecenia podania leku w 

warunkach domowych zlecenie powinno zawierać informację,  czy lek może być podany w 

obecności  lekarza lub bez obecności lekarza. 

Z przesłanej kopii zlecenie lekarskiego wynika, że wszystkie wymienione wyżej dane zostały 

w nim zamieszczone. Zwraca uwagę, że w punkcie Rodzaj zabiegu,  symbol „ +” łączący 

nazwę, dawkę leku i drogę podania może „sugerować” połączenie wszystkich wymienionych 

w zleceniu leków razem.Dlatego  też w mojej opinii łączenie ww leków razem jest 

niedopuszczalne.Duże wątpliwości również wzbudza ogólne zlecenie łączenia kilku leków 

jednoczasowo w leczeniu infekcji wirusowej do podania jednoczasowego dotkankowego, 

które nie jest rekomendowane i oparte na wytycznych EBM.  



Obowiązkiem pielęgniarki przed podaniem leku  jest zapoznanie się z 

charakterystykąproduktu leczniczego, w tym szczególnie z informacjami dotyczącymi 

możliwych działań niepożądanych oraz przeprowadzenie wywiadu z pacjentem w zakresie 

ew. przeciwskazań do jego podania.  

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). 

 W załączeniu przesyłam również opinię farmaceutów odnoście podawania leków zleconych 

przez ww lekarza. 

  

 

 

   Z poważaniem: 

 

Konsultant wojewódzki w dziedzinie      

  pielęgniarstwa 

            dr n. o zdr. Beata Barańska 



Brzozów, 16.11.2021 

Informacja dotycząca łącznego stosowania antybiotyków β-laktamowych z antybiotykami 
aminoglikozydowymi i ryzyka wystąpienia interakcji w wyniku zastosowania takiego 

połączenia. 

 

Analizowane połączenie: 

 

Gentamycyna 40mg + Zinacef (cefuroksym) 750mg + 2% Lignocain 0,7cm + Dexaven 5mg 

 

Interakcje w fazie farmakokinetycznej i farmakodynamicznej 

Gentamycyna jest uważana za jeden z najbardziej nefrotoksycznych antybiotyków 
aminoglikozydowych stosowanych w zakażeniach układowych. 
Nie należy jednocześnie stosować gentamycyny i innych leków oto-, neuro- i nefrotoksycznych, 
zwłaszcza amikacyny, tobramycyny, wankomycyny, cefalosporyn, wiomycyny, polimyksyny B, 
netromycyny, neomycyny i streptomycyny, amfoterycyny B, kwasu etakrynowego, mannitolu, 
cisplatyny. 

Jednoczesne stosowanie aminoglikozydów i cefalosporyn może zwiększać ryzyko wystąpienia 
nefrotoksyczności. Zgłaszano zwiększoną częstość występowania nefrotoksyczności podczas 
jednoczesnego stosowania aminoglikozydów i niektórych, głównie starszych cefalosporyn (np. 
cefalorydyna, cefamandol, cefazolina, cefotaksym, cefoksytyna, ceftazydym, cefuroksym, cefalotyna, 
ceftriakson). Ryzyko może być największe u osób w podeszłym wieku lub u pacjentów z istniejącymi 
wcześniej zaburzeniami czynności nerek, podczas stosowania dużych dawek oraz w trakcie 
długotrwałego leczenia.  

POSTĘPOWANIE: Należy stosować najmniejsze skuteczne dawki aminoglikozydów i cefalosporyn, gdy 
są one przepisywane w skojarzeniu. Należy ściśle monitorować czynność nerek. 

Interakcje w fazie farmaceutycznej: 

Antybiotyki β-laktamowe (penicyliny, cefalosporyny) mogą inaktywować gentamycynę, z tego powodu 
nie należy mieszać tych antybiotyków w jednym roztworze do podawania dożylnego. Do inaktywacji 
gentamycyny przez te antybiotyki może też dojść u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek. 

W odniesieniu do lidokainy, produkt ten wykazuje niezgodność i nie powinien być mieszany w jednej 
strzykawce z roztworami zawierającymi wodorowęglan sodu oraz innymi roztworami o odczynie 
zasadowym. 

POSTĘPOWANIE: Produkty lecznicze należy podawać tylko i wyłącznie w płynach zgodnych z danym 
lekiem – na podstawie informacji zawartej w karcie charakterystyki produktu leczniczego. Co do zasady 
należy unikać połączeń dwóch i większej ilości leków w jednym pojemniku infuzyjnym lub strzykawce, 
za wyjątkiem połączeń, które są wymienione w karcie charakterystyki danych produktów leczniczych. 

Inne: 

Rekomendacje dotyczące stosowania gentamycyny: 



1. Podczas leczenia należy monitorować stężenie gentamycyny we krwi, oznaczać stężenie 
kreatyniny i jonów magnezowych we krwi oraz kontrolować audiogram. 

2. W przypadku konieczności jednoczesnego zastosowania gentamycyny i antybiotyku  
β-laktamowego nie należy ich mieszać w jednym pojemniku z roztworem do podawania 
dożylnego, należy je podawać przez osobny zestaw do infuzji, w różne miejsca. 

3. Antybiotyki aminoglikozydowe należy podawać w jednorazowej dawce podawanej co 24 
godziny. Zmniejsza to toksyczność aminoglikozydów, zwiększając jednocześnie ich 
skuteczność. 

4. Zalecane dawkowanie gentamycyny: 3-7 mg/kg/dobę i.m./i.v. co 24 godz. Stosowanie dawek 
subterapeutycznych może powodować selekcję szczepów opornych (aminoglikozydy wykazują 
działanie przeciwbakteryjne zależne od stężenia). 

 

Piśmiennictwo: 
1. Podlewski J.K., Chwalibogowska- Podlewska A.: Leki współczesnej terapii. Wydawnictwo 

Split Trading, Warszawa 1998 
2. Charakterystyka Produktu Leczniczego Gentamycin Krka, 40 mg/ml, roztwór do 

wstrzykiwań i infuzji; 
3. Charakterystyka Produktu Leczniczego Amikacin B. Braun, 2,5 mg/ml, roztwór do infuzji; 
4. Charakterystyka Produktu Leczniczego Lignocainum hydrochloricum WZF 2% 
5. Szpitalna lista antybiotyków – 2020, NPOA na lata 2016-2020 
6. https://www.drugs.com/drug_interactions.html 
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