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Stanowisko 

Konsultanta krajowego ds. pielęgniarstwa onkologicznego 

 Konsultanta krajowego ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego 

 

w sprawie bezpieczeństwa przygotowywania i podawania produktów leczniczych zawierających BCG 

przez pielęgniarki pracujące w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej 

 

Dopęcherzowe podawanie BCG ma zastosowanie w leczeniu pacjentów, u których rozpoznano 

nieinwazyjnego raka nabłonkowego pęcherza moczowego. 

Preparat BCG zawiera żywe, atenuowane (odzjadliwione) prątki gruźlicy i ma postać proszku,  

do którego dołączony jest rozpuszczalnik, celem przygotowania zawiesiny. 

Bezpieczeństwo przygotowania i podawania leku zależne jest od przestrzegania wytycznych zapisanych 

w Karcie Charakterystyki Produktu Leczniczego (KCHPL), ale zawsze należy uwzględnić aktualne zasady 

dobrej praktyki pielęgniarskiej (w tym zasady aseptyki i antyseptyki). 

W związku z powyższym przedstawiamy zalecenia, które pozwolą na osiągnięcie bezpieczeństwa  

w procesie przygotowywania i podawania preparatów BCG: 

1. Produkt nie powinien być przygotowywany do podania przez te same osoby i w tym samym 

pomieszczeniu, w którym przygotowywane są inne dożylne produkty lecznicze o działaniu 

cytotoksycznym. 

2. Osoby o obniżonej odporności, kobiety w ciąży i karmiące piersią nie powinny przygotowywać 

leku. 

3. Konfekcjonowanie leku we fiolce znacząco zwiększa bezpieczeństwo dla przygotowującego niż 

w ampułce. 

4. Do przygotowania leku niezbędna jest odzież ochronna jednorazowego użytku, tj. czepek, 

maska z filtrem Hepa FFP3, fartuch ochronny nieprzepuszczalny dla cieczy, rękawice 

jednorazowe diagnostyczne. 

5. Należy unikać kontaktu produktu BCG ze skórą lub błonami śluzowymi, ponieważ może 

prowadzić do reakcji nadwrażliwości lub zakażenia zanieczyszczonego miejsca. 

6. System zamknięty, dołączony do wyposażenia leku, daje gwarancję bezkontaktowego, 

bezpiecznego przygotowania zawiesiny do użycia, pod warunkiem przestrzegania zaleceń 

opisanych w KChPL. 
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7. W przypadku systemu otwartego, należy zapewnić warunki jałowe, zgodnie z KChPL, 

rozważając zastosowanie pomieszczeń z klasą czystości A lub B. 

8.  Szczególnie rozważyć zalecenia przygotowania leku przez kilkukrotne aspirowanie zawartości 

i ponowie wypuszczanie jej do ampułki lub fiolki po wcześniejszym wpuszczeniu 0,9% NaCl, 

gdyż zwiększa ryzyko (szczególnie z zastosowaniem ampułki) uzyskania niejałowego roztworu 

(obecnie nie stosuje się takiego sposobu przygotowywania leku bez zapewnienia warunków 

czystości mikrobiologicznej pomieszczenia). 

9. W każdym przypadku należy zapewnić warunki bezpieczeństwa pacjentowi, u którego jest 

prowadzone leczenie preparatem BCG drogą dopęcherzową, przy przygotowaniu do zabiegu, 

zakładaniu cewnika do pęcherza moczowego, podawaniu leku, pozostawienia zawiesiny  

w pęcherzu moczowym, przekazaniu zaleceń do domu. 

10. Właściwe, zgodnie z wytycznymi KChPL, postępowanie po kontakcie preparatu BCG  

z nieuszkodzoną/uszkodzoną skórą, błonami śluzowymi, jamą ustną. Zaleca się opracowanie 

procedury postępowania w przypadku skażenia środowiska ożywionego i nieożywionego. 

11. Po użyciu sprzęt i materiały należy unieszkodliwiać jako odpad medyczny zakaźny (kod 

odpadów 180103*) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 5 października 2017 r.  

w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. 2017  

poz. 1975). 

 

 

 

Kraków, 7.11.2022 

  

 

dr n. med. Anna Szczypta 
Konsultant Krajowy 

w Dziedzinie Pielęgniarstwa 

Epidemiologicznego 

dr n. med. Małgorzata Pasek 
Konsultant Krajowy  

w Dziedzinie Pielęgniarstwa 

Onkologicznego 
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