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Pielęgniarki i Położnej

RECEPTY PIELĘGNIAREK

Niedopracowana ustawa o „receptach pielęgniarek”

Recepty w praktyce

Efekty „radosnej twórczości”

Pielęgniarki lepsze i gorsze
Najpierw Unia Europejska dyskryminowała pielęgniarki, będące absolwentkami liceów medycznych. Po 10 latach naprawiła swój błąd! Teraz polskie ministerstwo zdrowia przeforsowało w sejmie ustawę o „receptach pielęgniarek”, która znów je dyskryminuje.
Ustawa o „receptach pielęgniarek”
przyznaje kompetencje do „wypisywania” recept na leki, które wcześniej
zaordynował lekarz, tylko pielęgniarkom i położnym z tytułem licencjata i
magistra. Czyli ministerstwo zdrowia
uznaje, że pielęgniarka - absolwentka
liceum medycznego jest na tyle „niegramotna”, że nie powinna posiadać
kompetencji do „wypisania” recepty
na leki, które uprzednio zaordynował
lekarz.
Takie postawienie sprawy jest totalną niesprawiedliwością oraz dyskryminacją znacznej części polskich pielęgniarek i położnych – absolwentek
liceów medycznych.
Wobec powyższego - słowa ministra
zdrowia wypowiedziane w sejmie,
cytuję: „Naprawdę pielęgniarki mamy
świetnie wyszkolone”, brzmią jak far-

sa. Coś nie tak z tym wyszkoleniem,
skoro minister uznaje pielęgniarkę
- absolwentkę liceum medycznego
za osobę niezdolną do „wypisania”
recepty na leki, które wcześniej zaordynował lekarz. Podkreślam: „wypisanie” recepty, a nie wystawienie
recepty (zaordynowanie leku)! Niektórzy użytkownicy Gazety i Portalu
Pielęgniarek i Położnych pielegniarki.
info.pl popierając powyższe rozwiązania argumentują: „trzeba było się
uczyć”, „musi być podział kompetencji według posiadanego wykształcenia”. Tak, zgoda. Tylko podział
kompetencji powinien czemuś służyć
i mieć racjonalne przesłanki. Jakie
byłoby stanowisko osób popierających powyższe stanowisko ministra
zdrowia, gdyby resort zdrowia uznał,
że funkcje pielęgniarki oddziałowej

może pełnić tylko osoba posiadająca
doktorat? Jakież byłoby oburzenie!
Wtedy także pojawiłyby się osoby,
popierające to rozwiązanie i używające argumentacji: „trzeba było się
uczyć”.
Opisane powyżej rozwiązanie, zawarte w ustawie o „receptach pielęgniarek” jest kolejnym dowodem na
brak merytorycznego dopracowania
ustawy. No, bo jak traktować fakt, że
ministerstwo w przebiegu konsultacji
społecznych stwierdziło, iż przedmiotowych kompetencji nie można
przyznać wszystkim pielęgniarkom,
„ponieważ w przyszłości przewiduje
się zmiany w tym zakresie”? Dlaczego nie można było wprowadzić owych
przedmiotowych zmian od razu?
(mm)

Ustawa o „receptach pielęgniarek” to bubel legislacyjny

Konfliktogenna ustawa o receptach
Argumentem, który minister zdrowia powtarzał przy każdej sposobności w przebiegu forsowania przez Sejm i Senat ustawy o „receptach pielegniarek”, było twierdzenie, że ustawa
nie zmusza do wypisywania recept, bowiem jest to rozwiązanie dla tych osób, które chcą mieć taką kompetencję.
Panie Ministrze! Czy Pan siebie
słyszy? Tłumaczy Pan propozycję
niechlujnych rozwiązań prawnych
faktem, że będą to rozwiązania nieobowiązkowe? Pańska argumentacja
jest irracjonalna. Przecież nie ma także przepisów prawnych na poziomie
ustawy zmuszających pielęgniarki i
położne do wykonywania iniekcji!
Czy w związku z tym pielęgniarka
lub położna ma prawo powiedzieć: „ja
iniekcji od dziś nie wykonuję”?
Jeden z senatorów (lekarz) w konR
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tekście powyższych zapewnień ministra zdrowia wypowiedział słowa: „To
znaczy ja nie mam wypisywać recept?
I mówić: Pani Zosiu, Pani wypisze.
Proszę napisać recepty! Proszę napisać te leki! I teraz powstaje konflikt.
Bo ona mówi: ja nie wypiszę, ja nie
wypisuję. No to ja powiem: a dlaczego? To kto ma wypisać? Ja czy pielęgniarka? Czy to ta ustawa reguluje? A
jeśli reguluje, to w którym miejscu?”
Poniżej prezentujemy kolejny przykład na żenujący poziom ustawy przeK

forsowanej przez ministra zdrowia.
Otóż według uchwalonej ustawy pielęgniarka posiadająca specjalizację w
dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa ma mieć uprawnienia do ordynowania leków i wyrobów medycznych oraz wystawiać na nie recepty.
Natomiast ustawa nie daje tym specjalistkom uprawnienia, aby w ramach
realizacji zleceń lekarskich w procesie
diagnostyki, leczenia i rehabilitacji
wystawiać recepty na leki, niezbędne
do kontynuacji leczenia.
(mm)
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Jest rok 2017. „Przychodzi baba do lekarza”. Po
receptę. A pielęgniarki .... dziwolągi! Po liceum medycznym. Po studium medycznym. Po dwuletnim
szkoleniu specjalizacyjnym.
Do przychodni przychodzi pacjent- na nie ma uprawnień do wypisania
ka przewlekle chora. Jest pacjentką recepty. Pani Marzena posiada ponad
tutejszej poradni lekarza rodzinnego. 10-letni staż pracy w zawodzie, ale
Zwraca się z prośbą do pielęgniarki o jest absolwentką studium medycznewypisanie kolejnej recepty na środek go. Uprawnień do wypisania recepty
przeciwbólowy - Tramadol. Lek zo- także nie posiada mimo faktu posiastał przypisany przez lekarza rodzin- dania tytułu specjalisty w dziedzinie
nego. Poprzednio receptę wypisywała pielęgniarstwa rodzinnego. Ma prawo
jej pielęgniarka Gertruda Magisterska. zaordynować lek i wypisać receptę.
Niestety pielęgniarka, do której teraz Niestety, nie ma prawa wypisać reprośbę swoją skierowała pacjentka, cepty jako koontynuacji lecznia. Tak
to Zdzisława Licealna. Pielęgniarka stanowi ustawa o „receptach pielęstwierdza, że nie może wypisać recep- gniarek”.
ty, gdyż jest pielęgniarką po liceum
Podczas rozmowy pacjentki z pielęmedycznym, a takie pielęgniarki nie gniarką Zdzisławą i pielęgniarką Mamają prawa wypisać recepty na lek rzeną pojawia się pielęgniarka Gertruuprzednio zapisany przez lekarza. da Magisterska. Jak to dobrze!
Mimo że pani Licealna to pielęgniarka Pielęgniarka z tytułem magistra piez ponad 20-letnim stażem pracy.
lęgniarstwa posiadająca 2-miesięczny
Wobec powyższego pacjentka mówi: staż pracy zawodowej doprowadziła
może receptę wypisze mi pani Marze- do rozwiązania tej, jakże kryzysowej,
na? Tym razem także się okazuje, że sytuacji!
pielęgniarka Marzena Specjalizacyj(mm)
Bojkot kursu specjalistycznego?

„Spontanicznie” na kurs ...
W wielu komentarzach na Portalu Pielęgniarek i Położnych użytkownicy poruszają sprawę „recept pielęgniarek” w kontekście bojkotu kursu specjalistycznego, który sprowadzi się do nauczania pielęgniarek i
położnych, w jaki sposób wypisać receptę na lek, który zaordynował lekarz.
Poniżej cytuję jeden z komentarzy:
będzie wynikała z mechanizmów
„To jakiś koszmar! Nie dajmy się zastosowanych np. przez NFZ. Wywmanipulować w recepty i nabijanie starczy w odpowiedni sposób ustawić
kasy pseudoośrodkom szkoleniowym. warunki kontraktowania świadczeń
Olejmy te kursy !!!”
pielęgniarki rodzinnej oraz położnej
Otóż spodziewam się „spontanicz- rodzinnej. W jaki sposób? Dodatkowo
nego” zainteresowania naszej grupy punktowane ... posiadanie przez piezawodowej kursem specjalistycz- lęgniarki i położne uprawnienia do ...
nym w 2015 roku. „Spontaniczność” wypisywania recept.
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