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SONDAŻ: Lekarze ostrzegają: wypisywanie recept przez
pielęgniarki niekorzystne dla zdrowia polskich pacjentów
45% polskich lekarzy uważa, że wprowadzenie wypisywania recept przez pielęgniarki
wpłynie niekorzystnie na zdrowie pacjentów - wynika z sondażu przeprowadzonego
wśród 1007 lekarzy przez największy serwis społecznościowy dla lekarzy
www.konsylium24.pl

27% zapytanych lekarzy uważa, że wypisywanie recept przez pielęgniarki nie będzie miało
wpływu na zdrowie pacjentów. Tylko 13% lekarzy uważa, że jest to rozwiązanie korzystne dla
zdrowia pacjentów.
W badaniu sprawdzono również, co myślą lekarze rodzinni, dla których pomoc pielęgniarek w
wypisywaniu recept miała być najbardziej odciążająca w wykonywaniu codziennych
obowiązkówzawodowych. Okazuje się, że lekarze rodzinni są niewiele mniej sceptyczni - 38% (7%
mniej niż w ogólnej populacji lekarzy) spośród nich uważa, że wpłynie to niekorzystnie na zdrowie
pacjentów, a 17% (4% więcej niż w ogólnej populacji lekarzy) uważa, że może to być rozwiązanie
korzystne dla zdrowia pacjentów.

Lekarze podkreślają, że wypisanie recepty jest tylko jednym z wielu etapów wizyty pacjenta u lekarza i
zawsze powinno być poprzedzone postawieniem lub ponowną weryfikacją diagnozy oraz chociaż
pobieżną weryfikacją dawkowania i zasadności na danym etapie choroby stosowania danego leczenia.
Lekarze zastanawiają się również dlaczego nie zdecydowano się na poszerzenie listy leków
wydawanych bez recepty, zamiast wprowadzać sztuczny biurokratyczny obowiązek wizyty po receptę u
pielęgniarki. Lekarze przypominają, że pielęgniarki w Polsce na żadnym etapie edukacji nie są
przygotowywane do diagnozowania i leczenia oraz weryfikowania farmakologicznych właściwości
danej substancji u konkretnego pacjenta.
Od 2016 roku w Polsce pielęgniarki i położne z tytułem zawodowym magistra będą miały prawo
samodzielnie ordynować określone leki i wystawiać na nie recepty. Z kolei pielęgniarki i położne z
tytułem licencjata będą mogły na zlecenie lekarza wystawiać recepty na określone leki niezbędne do
kontynuacji leczenia.
Sondaż został przeprowadzony w serwisie www.konsylium24.pl w dniu 6 sierpnia 2014 roku. W sondażu
wzięło udział 1007 dobranych losowo lekarzy.
www.Konsylium24.pl to największy opiniotwórczy serwis społecznościowy przeznaczony tylko dla
lekarzy. Ponad 46 000 lekarzy pomaga sobie nawzajem każdego dnia rozwiązywać kilkadziesiąt
problemów najtrudniejszych przypadków klinicznych polskich pacjentów. W serwisie toczą się również
żywe dyskusje etyczne i światopoglądowe związane z wykonywaniem zawodu lekarza.
Wydawcą serwisu jest Grupa Rx Sp. z o.o.

