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Recepty pielęgniarek i położnych
Kwestia wynagrodzenia za wypisywanie recept

Oczywista oczywistość
Podczas konsultacji projektu rozporządzenia w sprawie recept pielęgniarek i 
położnych przedstawiciele środowiska podnosili kwestię braku dodatkowych 
środków finansowych w związku z nałożeniem na pielęgniarki i położne dodat-
kowej odpowiedzialności zawodowej. Poniżej publikujemy skany fragmentów   
opinii przedstawionych w ramach konsultacji społecznych.

Poniżej publikujemy komunikat ministra zdrowia z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie wy-
mogów kwalifikacyjnych dotyczących przystąpienia do kursu specjalistycznego w zakresie or-
dynowania leków i wypisywania recept.

DOBRA ZMIANA? Minister zdrowia zmienia ustawę o zawodach pielęgniarki i położnej, 
tak aby pielęgniarki i położne nie mogły wypisywać recept na bezpłatne leki dla pacjentów 
powyżej 75 roku życia. Chodzi o wykluczenie „HAZARDU MORALNEGO”.

Kurs specjalistyczny a wymogi kwalifikacyjne

Ograniczone zaufanie do pielęgniarek i położnych

Komunikat ministra zdrowia 

 „Jakiś hazard moralny”

 W związku z licznymi pytaniami, 
kierowanymi do Ministerstwa Zdrowia 
w sprawie wymogów kwalifikacyjnych 
dotyczących przystąpienia do kursu 
specjalistycznego Ordynowanie leków 
i wypisywanie recept, przekazuję na-
stępujące wyjaśnienia:
 Zgodnie z programem kształcenia 
kursu specjalistycznego Ordynowanie 
leków  i wypisywanie recept do części I 
może przystąpić pielęgniarka albo po-
łożna, o której mowa w art. 15a ust. 1 
ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawo-
dach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 
2014 r. poz. 1435, z późn. zm.), tj.:
- pielęgniarka i położna posiadająca 
dyplom ukończenia studiów drugiego 
stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub 

położnictwo (tytuł zawodowy magistra 
pielęgniarstwa dotyczy również osób, 
które ukończyły studia jednolite);
- pielęgniarka i położna posiadająca 
tytuł specjalisty w dziedzinie pielę-
gniarstwa.
 Natomiast do części II może przy-
stąpić pielęgniarka albo położna, o któ-
rej mowa w art. 15a ust. 2 powyższej 
ustawy tj.:
- pielęgniarka i położna posiadająca 
dyplom ukończenia studiów co naj-
mniej pierwszego stopnia na kierunku 
pielęgniarstwo lub położnictwo;
- pielęgniarka i położna posiadająca 
tytuł specjalisty w dziedzinie pielę-
gniarstwa.
 Warunki przystąpienia pielęgniarki 

albo położnej do kursu specjalistyczne-
go Ordynowanie leków i wypisywanie 
recept część I i II nie muszą być speł-
nione łącznie. To oznacza, że pielę-
gniarka albo położna posiadająca tytuł 
specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa 
nie musi posiadać dyplomu ukończenia 
studiów wyższych na kierunku pielę-
gniarstwo lub położnictwo.
 Ponadto, zgodnie z art. 72 ust. 2 ww. 
ustawy, do kursu specjalistycznego 
mogą przystąpić pielęgniarki lub po-
łożne, które:
- posiadają prawo wykonywania za-
wodu, 
- zostały dopuszczone do kursu spe-
cjalistycznego po przeprowadzeniu po-
stępowania kwalifikacyjnego.

 W uzasadnieniu do ustawy o bez-
płatnych lekach dla osób powyżej 75 
roku życia czytamy:
„Ponieważ założeniem projektodawcy 
jest, aby wypisywać recepty na rzecz 
beneficjentów projektu mógł wyłącz-
nie lekarz podstawowej opieki zdro-
wotnej (co zapisano w projektowanym 
art. 1, dodającym do ustawy z dnia 27 
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych nowy art. 45a), konieczne 
stało się również dokonanie noweli-
zacji art. 15a ust. 3 ustawy z dnia 15 
lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki 
i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, 
z późn. zm.), poprzez  zawarcie w jego 

treści odesłania do przepisów 43-45 i 
46 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej fi-
nansowanych ze środków publicznych 
(tj. z pominięciem dodawanego art. 
45a) w miejsce dotychczasowego ode-
słania do przepisów art. 43-46, którego 
pozostawienie byłoby równoznaczne z 
upoważnieniem pielęgniarek i położ-
nych do wystawiania recept osobom 
będącym beneficjentami projektowa-
nych zmian”.

 Więcej światła na przedmiotową 
sprawę rzuca wypowiedź ministra 
zdrowia z dnia 26 listopada na plenar-
nym posiedzeniu sejmu:

„Czy wszyscy lekarze będą mogli 
przepisywać te leki? Otóż plan jest 
taki, że docelowo tak, ale zacznie-
my prawdopodobnie od tego, żeby to 
byli tylko lekarze podstawowej opieki 
zdrowotnej, ponieważ zdajemy sobie 
wszyscy sprawę z możliwości jakiegoś 
hazardu moralnego, przepisywania 
tych leków na nazwisko seniora, ale 
z przeznaczeniem dla kogoś innego. 
Wydaje się, że lekarz rodzinny, który 
zna pacjenta, powinien w tym zakresie 
być takim dodatkowym, jakby niefor-
malnym kontrolerem tego, żeby nad-
użyć nie było”.

Komentarze na www.pielegniarki.info.pl:
• A teraz Izby i związki milczą?!
• A co na to Pani Posłanka Szczypiń-
ska?!
• Jeszcze nie zaczęłyśmy, a już znowu 
nas ograniczają!
• A poprzez wypisywanie recept przez 
pielęgniarki miały się zmniejszyć ko-
lejki do lekarzy, czyli nic z tego. Naj-
częściej przecież seniorzy korzystają z 
leków.
• A’ propos: seniorzy korzystają z po-
rad lekarskich najczęściej. Wynika z 
tego, iż Minister Zdrowia nie ufa ka-
drze pielęgniarskiej.
• To, że macie niemoralny ukryty cel w 
tym, żeby recept nie wypisywały pie-
lęgniarki, to miejcie chociaż za grosz 
wstydu i nie ważcie się robić z kogoś 
niemoralnego!
• Z założenia Pan Minister Zdrowia 
przedstawił nas pielęgniarki i położne 

w roli ZŁODZIEI. Dając opcje wypi-
sywania leków tej grupie pacjentów 
tylko lekarzom. Uważając, że lekarze 
nie nadużyją tego przywileju. W jakim 
świetle postawiono pielęgniarki i po-
łożne w oczach NARODU POLSKIE-
GO, a też i innych krajów. Z założenia 
uznano, że będziemy okradać państwo 
polskie. Nadużywając swoich kompe-
tencji!!!! To się w głowie nie mieści, 
jeśli nasze przedstawicielki nie zapro-
testują.
• Co wam tak zależy na tym wypisy-
waniu recept? Chcecie wyręczać leka-
rzy? Pielęgniarka nigdy nie była i nie 
będzie równa lekarzowi, bo to on decy-
duje. On zleca, on leczy, tak było, jest 
i będzie, a wypisywanie recept to wy-
konywanie roboty za nich. Pielęgniarki 
cieszą się jak dzieci, czują się ważne, 
bo im pozwolono recepty na pampersy 

wypisywać... Żenada!
• Brawo!!! Niech sobie powyższą wy-
powiedź te wszystkie wszechwiedzące 
i superwykształcone powieszą nad łóż-
kiem, to może po jakimś czasie zrozu-
mieją choć trochę, o co chodzi...
• Hańba!!! Pielęgniarki i położne jesz-
cze nie napisały ani jednej recepty, a 
już są nazwane przez Ministra Zdrowia 
oszustkami, krętaczkami, złodziejkami. 
Wstyd!!! Każdy mierzy swoją miarką. 
Widocznie to jest jego własne postępo-
wanie w stosunku do pacjentów - tak 
wypisywał. To nie jest doświadczenie 
pielęgniarek, tylko jego samego. W 
proteście nie róbmy żadnych kursów 
kwalifikacyjnych do wypisywania re-
cept, niech sami lekarze je piszą i niech 
robią przekręty wypisując na kogo po-
padnie. Dorobią sobie do głodowych 
pensji.
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