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Pan
Stanisław Szwed
Sekretarz Stanu
W Ministerstwie
Rodziny i Polityki Społecznej

Szanowny Panie Ministrze
W nawiązaniu do pisma z dnia 26 października 2020 r. w sprawie umożliwienia
podawania leków przez opiekunów medycznych zatrudnionych w domach pomocy
społecznej, uprzejmie przekazuję poniższą informację.
Należy zauważyć, iż podstawa programowa kształcenia w zawodzie opiekun medyczny,
stanowiąca załącznik nr 20 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa
branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych
zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 991) zawiera zakres wiedzy
i umiejętności, jakie posiada absolwent, który ukończył szkołę w zawodzie opiekun
medyczny. Zgodnie z ww. podstawą programową nabywa on kwalifikacje do pomagania
osobie chorej i niesamodzielnej w przyjmowaniu leków zleconych przez lekarza różnymi
drogami (doustnie, przez skórę i na błony śluzowe), a w przypadku osób, które nie są
w stanie samodzielnie przyjąć leku, również podaje go bezpośrednio do ust lub na skórę,
bez naruszania powłok skórnych.
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i niesamodzielnej w przyjmowaniu leków, a w przypadku osób, które nie są w stanie
samodzielnie przyjąć leku, również podaje go bezpośrednio do ust.
Podkreślenia wymaga fakt, iż podawanie leków nie jest wyłącznie czynnością
techniczną, ale łączy się z koniecznością obserwacji podopiecznego, jego reakcji na
podane leki i reagowaniem w przypadku działań niepożądanych. Ponadto, leki powinny
być podawane zgodnie z zaleceniem lekarza, które to zalecenia opiekun powinien
otrzymać w formie pisemnej, a po przygotowaniu i rozdzieleniu przez pielęgniarkę leków,
zgodnie z zaleceniami lekarza, opiekun medyczny może pomóc osobie niesamodzielnej
w przyjęciu leku. Realizowanie przedmiotowych zadań przez opiekuna medycznego
winno odbywać się przy współpracy z zespołem terapeutycznym.
Mając na uwadze powyższe uprzejmie informuję, iż brak jest konieczności
wprowadzania przepisów, które pozwoliłyby na podawanie leków przez opiekunów
medycznych, zatrudnionych domach pomocy społecznej, gdyż omawiane uprawnienia
opiekunowie medyczni uzyskują w toku kształcenia i wynikają one z podstawy
programowej tego zawodu.
Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Józefa Szczurek-Żelazko
Sekretarz Stanu
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