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Warszawa, 24 marca 2023 r. 
KL/126/48/KO/2023 

 
 
 
Pan 

Piotr Bromber 

Podsekretarz Stanu 

Ministerstwo Zdrowia  

 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

 

W imieniu członków Konfederacji Lewiatan chciałbym przekazać uwagi do Projektu 

rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu 

substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz 

wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki  

i położne sygnowanego w wykazie prac legislacyjnych Ministra Zdrowia nr MZ 1465.  

Cieszy nas ścieżka rozszerzania kompetencji pielęgniarek i położnych w zakresie 

samodzielnej ordynacji leków i wyrobów medycznych oraz zlecania badań diagnostycznych. 

Wprowadzone zmiany są jednak niewystarczające aby w samodzielnych świadczeniach 

zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki i położne móc je zamknąć na tym poziomie. 

Dlatego wnosimy o możliwość: 

1. samodzielnej ordynacji przez pielęgniarki i położne posiadające odpowiednie 

uprawnienia: 

a) Szczepionki p/grypie – zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 

czterowalentna inaktywowana 

b) Szczepionki p/grypie - aerozol do nosa zawiesina, żywa atenuowana 

c) Szczepionki p/HPV wirusowi brodawczaka ludzkiego – zawiesiny do wstrzykiwań 

2. Samodzielnego kierowania na badania: 

a) Wszystkie testy antygenowe  

b) Badania obrazowe: USG piersi, USG jamy brzusznej 

c) Badanie obrazowe radiologiczne: mammografia oraz e-skierowanie RTG klatki 

piersiowej  
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Wprowadzenie ww. badań wpłynie znacząco na dostępność do profilaktyki chorób 

onkologicznych oraz na przyspieszenie ewentualnych procesów diagnostyczno – 

terapeutycznych onkologicznych.  

Poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki  

i położne, bez konieczności odbycia przez świadczeniobiorcę wizyty lekarskiej powinna być 

znacznie szersza i zamykać o ile to możliwe konsultację na tym etapie.  

 

Z poważaniem 

 

 

Maciej Witucki 

Prezydent Konfederacji Lewiatan  
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