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Opinia w sprawie podawania Debecyliny dzieciom do 18 r.ż. w warunkach ambulatoryjnych
Debecylina może być stosowana w lecznictwie otwartym, również u dzieci powyżej 12 m-ca
życia ( Kompendium leków). Pielęgniarka może na zlecenie lekarza podać debecylinę dzieciom w
wieku pow. 12 m-ca życia do 18 r.ż., w warunkach ambulatoryjnych, w gabinecie zabiegowym.
Należy jednak zachować szczególną ostrożność z uwagi na możliwe skutki uboczne. Po podaniu
debecyliny mogą wystąpić odczyny uczuleniowe o różnym nasileniu objawów od łagodnych po
ciężkie t.j. wstrząs anafilaktyczny. Zatem gabinet zabiegowy powinien być wyposażony w
kompletny zestaw przeciwwstrząsowy. Jednostka POZ powinna posiadać opracowaną listę leków,
materiałów i sprzęt niezbędny w nagłych przypadkach, który powinien być dostępny w miejscu
udzielania świadczeń, czyli w gabinecie zabiegowym. Nie ma potrzeby, aby w zestawie tym był
respirator (jak to napisała autorka wystąpienia). Wskazany byłby natomiast defibrylator, worek
AMBU itp. oraz łączność z pogotowiem. Pielęgniarka powinna posiadać aktualne przeszkolenie z
zakresu resuscytacji krążeniowo – oddechowej i udzielania pomocy oraz znać procedurę
postępowania do czasu przyjazdu karetki pogotowia.
Podanie debecyliny powinno być poprzedzone wykonaniem próby uczuleniowej ( którą również
zleca lekarz). Pielęgniarka podająca debecylinę powinna zwrócić szczególną uwagę na technikę
przygotowania leku i podania ( rozpuszczenie, miejsce podania, aspiracja).
Z uwagi na częstotliwość pytań kierowanych do mnie o podawanie debecyliny, o uprawnienia
pielęgniarek do podawania debecyliny, podkreślam, że każda pielęgniarka posiada uprawnienia do
podawania leków drogą domięśniową ( na zlecenie lekarskie). Pielęgniarki powinny przed
podaniem leku zapoznać się z kartą charakterystyki produktu, bądź tzw. ,, ulotką informacyjną”
dołączoną do leku. W wyposażeniu gabinetu powinien znajdować się katalog ,, Kompendium
leków” , z którego należy korzystać przed podaniem leku, aby zapoznać się ze wskazaniami,
przeciwwskazaniami, działaniami niepożądanymi, interakcjami oraz sposobem podania leku.
Każda pielęgniarka realizująca świadczenia w gabinecie zabiegowym powinna posiadać
ukończony kurs z zakresu resuscytacji krążeniowo- oddechowej oraz coroczne szkolenia z
zakresu udzielania pierwszej pomocy.
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