
Opinia Krajowego Konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie podawania przez 

pielęgniarki środków kontrastowych oraz wymaganych kwalifikacji pielęgniarek w tym 

zakresie  

 

 

Zgodnie z art.4.1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U.Nr 174, poz.1039) z dnia 

15 lipca 2011 roku pielęgniarka realizuje zlecania lekarskie w procesie diagnostycznym, 

leczniczym i rehabilitacyjnym. Podawanie kontrastu choremu w trakcie badań 

diagnostycznych zostało określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 

roku w sprawie bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich 

rodzajów ekspozycji medycznej ( Dz. U. z 2011 r., Nr 51, poz. 265), z którego wynika, że 

lekarz posiadający specjalizację z medycyny nuklearnej lub będący w trakcie takiej 

specjalizacji  może zlecić innym lekarzom, radiofarmaceutom, technikom elektroradiologii 

lub pielęgniarkom wykonywanie technicznych elementów procedur medycznych, w których 

używane są produkty radiofarmaceutyczne.  Lekarze ci sprawują nadzór nad wykonywaniem 

zleconych czynności. Natomiast minimalne wymagania dla jednostki ochrony zdrowia 

udzielającej świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej orz 

diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nowotworowych zostały określone w 

rozporządzeniu Ministra Zdrowia  z dnia 18 lutego 2011 roku (Dz.U.z 2011 r. Nr 48, poz. 

253). Z § 8 i 9 przywołanego rozporządzenia wynika, że w  jeżeli procedury tego wymagają, 

w jednostkach ochrony zdrowia, w pracowniach rentgenowskich zatrudnia się pielęgniarki 

posiadające umiejętności w zakresie procedur zabiegowych, a także obsługi strzykawki 

automatycznej. W jednostkach ochrony zdrowia, w których wykonuje się procedury 

radiologii zabiegowej naczyniowej, zapewnia się podczas trwania procedury, opiekę 

anestezjologiczną lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz 

pielęgniarki, która posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa 

anestezjologicznego i intensywnej opieki lub która ukończyła kurs kwalifikacyjny z tej 

dziedziny. W przypadku procedur radiologii zabiegowej nienaczyniowej udział tych osób 

określony jest opisem właściwej procedury ustalonej w sposób określony w przepisach 

wydanych na podstawie art. 33g ust. 15 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe 

(Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276) . 

Z przytoczonych aktów prawnych wynik, że pielęgniarka zatrudniona w Pracowni Tomografii 

Komputerowej wykonuje zlecenia lekarskie w zakresie podawania środków kontrastowych w 

strzykawce automatycznej pod nadzorem lekarza posiadającego wymagane kwalifikacje. 



Pielęgniarka nie posiada uprawnień do podawania leków, środków kontrastowych  

bezpośrednio dożylnie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 

roku w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i 

rehabilitacyjnych udzielanych  przez pielęgniarkę samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. 

U. Nr 210, poz.1540). W przypadku procedur radiologii zabiegowej pielęgniarka powinna 

posiadać ukończone  kształcenie podyplomowe określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia  

z dnia 18 lutego 2011 roku.  
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