Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie pobierania
i oznaczenia przez pielęgniarkę badań laboratoryjnych w oddziałach szpitalnych

Zgodnie z art.4.1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U.Nr 174, poz.1039) z dnia
15 lipca 2011 roku pielęgniarka realizuje zlecania lekarskie w procesie diagnostycznym,
leczniczym i rehabilitacyjnym. Samodzielne wykonywanie przez pielęgniarkę badań
diagnostycznych zostało uregulowane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada
2007 roku w sprawie zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych
i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia
lekarskiego (Dz, U. Nr 210, poz.1540).

§ 1 pkt 2 lit.c-h przywołanego rozporządzenia

określa, że pielęgniarka jest uprawniona jest do wykonywania samodzielnego bez zlecenia
lekarskiego czynności wskazanych w cytowanym wyżej rozporządzeniu. Należą do nich:
•

kierowanie na badania diagnostyczne lub pobieranie materiału do badań diagnostycznych
pod warunkiem uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa,

•

kierowanie na badania lub pobieranie materiału do badań bakteriologicznych (mocz, kał,
plwocinę, wymazy z nosa, gardła i narządów płciowych i inne wydzieliny) pod
warunkiem uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa,

•

wykonywanie testów diagnostycznych dla oznaczenia ciał ketonowych i glukozy we krwi
i w moczu,

•

oznaczenia glikemii za pomocą gleukometru,

•

wykonywania pomiarów stężenia gazów biorących udział w procesie oddychania
(gazometrii, kapnografii), pod warunkiem odbycia kursu kwalifikacyjnego w zakresie
anestezjologii i intensywnej terapii.
Załącznik nr 1 do przywołanego rozporządzenia wskazuje, że pielęgniarka jest

uprawniona do samodzielnego pobierania krwi, ale nie jest uprawniona do samodzielnego
wykonania badania krwi i materiałów oraz autoryzacji wyników badań. Zgodnie z art. 2 pkt 4
i art. 6 i 6a ustawy o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U.Nr 144, poz. 1529 z późniejszymi
zmianami) do wykonania badania uprawniony jest wyłącznie diagnosta laboratoryjny lub
lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie przydatnej w diagnostyce, licencjat analityki
medycznej oraz osoba posiadająca studia wymienione w art. 7 ust 1 pkt 2 ustawy i mając

prawo do podjęcia

kształcenia podyplomowego. Autoryzację wyniku badań może

przeprowadzić tylko i wyłącznie diagnosta lub lekarz z odpowiednią specjalizacją. Pobrany
przez pielęgniarkę materiał do badań powinien być przekazany do badań diagnostycznych.
Wykonywanie przez pielęgniarkę badań między innymi tj. oznaczenie równowagi kwasowozasadowej, elektrolitów jonogram w oddziałach szpitalnych stanowi naruszenie art. 6 ustawy
o diagnostyce laboratoryjnej, który wskazuje, że czynności diagnostyki laboratoryjnej muszą
być wykonywane w laboratorium.
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