Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa
w sprawie usuwania przez pielęgniarkę kleszczy

Zgodnie z art.2 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r
(Dz.U.2011.174.1039) zawód pielęgniarki jest samodzielnym zawodem medycznym i polega
na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Art. 2 ust 1pkt 10 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku
(Dz U. Z 2013 r., poz.654) określa, że świadczenia zdrowotne są działaniami służącymi
zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne
wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich
wykonywania. Wykonywanie zawodu pielęgniarki zgodnie z zapisem ustawy o zawodach
pielęgniarki i położnej polega w szczególności na:
1/ rozpoznaniu warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta,
2/ rozpoznaniu problemów pielęgnacyjnych pacjenta,
3/ planowaniu i sprawowaniu opieki nad pacjentem,
4/ samodzielnym wykonywaniu w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych,
diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych,
5/ realizowaniu zleceń lekarskich w procesie diagnozowania, leczenia i rehabilitacji,
6/ orzekaniu o rodzaju świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych,
7/ edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.
Art. 61 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej nakłada na pielęgniarkę obowiązek stałego
aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz prawo do doskonalenia
zawodowego w różnych rodzajach kształcenia podyplomowego. Podnoszenie kwalifikacji
zawodowych może odbywać się w ramach szkoleń, o których mowa w art. 66 ustawy i może
być uzupełniane w ramach szkoleń wewnątrzzakładowych.
Biorąc pod uwagę, że usuwanie kleszczy mieści się w czynnościach określanych jako
pierwsza pomoc przedlekarska ich usunięcie powinna wykonać każda przeszkolona w tym
zakresie osoba, tym bardziej pielęgniarka jako przedstawiciel

samodzielnego zawodu

medycznego. Po wykonaniu zabiegu pielęgniarka ma obowiązek pouczenia pacjenta o
konieczności obserwacji miejsca po usunięciu kleszcza oraz możliwości pojawienia się
rumienia wędrującego lub innych objawów tj.

gorączka powyżej 38°C, zmęczenie, ból

głowy, ból pleców i kończyn, kaszel, katar, objawy żołądkowo jelitowe, utrata łaknienia,

nudności. W sytuacji zaobserwowania powyższych objawów pacjent powinien skontaktować
się z lekarzem celem wdrożenia leczenia.
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