KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA ONKOLOGICZNEGO
dr n. med. Małgorzata Pasek
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie; 33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 8
tel. 691 524 492; e-mail: malgorzata_pasek@wp.pl

OPINIA
w sprawie kwalifikacji i kompetencji wymaganych wobec pielęgniarek podających pacjentom leki
przeciwnowotworowe

Podawanie leków przeciwnowotworowych wymaga od pielęgniarek uzyskania kwalifikacji i uprawnień
w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. 2013 poz. 1520 z późniejszymi zmianami, Dz.U. 2021
poz. 290), określono wymagania dla realizacji świadczeń jakie świadczeniodawca powinien spełnić prowadząc
procedury z zakresu chemioterapii – hospitalizacja, leczenie jednego dnia, leczenie ambulatoryjne.
Pielęgniarka nabywa uprawnień do podawania leków przeciwnowotworowych po ukończeniu jednej
z poniższych form:
1. szkolenie stanowiskowe wewnątrzzakładowe
a. pielęgniarka / położna (oddziały ginekologiczne) szkoląca ma uprawnienia i kompetencje w zakresie
podawania leków przeciwnowotworowych oraz prowadzenia profesjonalnej opieki pielęgniarskiej
wobec pacjenta leczonego systemowo,
b. pielęgniarka uzyskuje uprawnienia po uzyskaniu zaliczenia na podstawie wewnętrznie
opracowanego programu szkolenia, potwierdzone dokumentem wewnętrznym podpisanym przez
osobę prowadzącą szkolenie i pielęgniarkę oddziałową,
c. za realizację i dokumentację potwierdzającą odbycie szkolenia odpowiada pielęgniarka oddziałowa
danego oddziału,
2. kurs specjalistyczny Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów lub
realizowanego wcześniej Przygotowywanie i podawanie leków przeciwnowotworowych u dorosłych,
3. kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego,
4. szkolenie specjalizacyjne, zakończone egzaminem państwowym i uzyskaniem tytułu specjalisty
w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego.
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Zalecenia ogólne
Dokument potwierdzający nadanie uprawnień powinien być złożony u pracodawcy i dołączony do akt
osobowych pielęgniarki.
Ponieważ uczestnictwo w formach kształcenia podyplomowego (pkt 2, pkt 3, pkt 4) nie wymaga
od pielęgniarki stażu pracy w oddziale onkologicznym, dlatego w trosce o bezpieczeństwo pacjenta
i pielęgniarki, niezbędne jest przeprowadzenie szkolenia stanowiskowego, w celu nabycia kompetencji
do podawania leków przeciwnowotworowych. Zakres i czas trwania takiego szkolenia określają wymogi
wewnątrzzakładowe opracowane przez pielęgniarską kadrę zarządzającą.
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