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PORADY PRAWNEPORADY PRAWNEPORADY PRAWNEPORADY PRAWNE    ----    Wolters Kluwer PolskaWolters Kluwer PolskaWolters Kluwer PolskaWolters Kluwer Polska    

Badanie cytologiczne Badanie cytologiczne Badanie cytologiczne Badanie cytologiczne ––––    uprawnienia połoŜnejuprawnienia połoŜnejuprawnienia połoŜnejuprawnienia połoŜnej    

PytaniePytaniePytaniePytanie    

Czy połoŜna pracująca w gabinecie ginekologicznoCzy połoŜna pracująca w gabinecie ginekologicznoCzy połoŜna pracująca w gabinecie ginekologicznoCzy połoŜna pracująca w gabinecie ginekologiczno----połoŜniczym (poradni K) moŜe przygotowywać połoŜniczym (poradni K) moŜe przygotowywać połoŜniczym (poradni K) moŜe przygotowywać połoŜniczym (poradni K) moŜe przygotowywać 

próbki pobranego badania cytologicznego do odczytu przepróbki pobranego badania cytologicznego do odczytu przepróbki pobranego badania cytologicznego do odczytu przepróbki pobranego badania cytologicznego do odczytu przez lekarza, polegające na barwieniu z lekarza, polegające na barwieniu z lekarza, polegające na barwieniu z lekarza, polegające na barwieniu 

szkiełka z pobranym wymazem cytologicznym? szkiełka z pobranym wymazem cytologicznym? szkiełka z pobranym wymazem cytologicznym? szkiełka z pobranym wymazem cytologicznym?  

OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź    

PołoŜna nie posiada uprawnień do wykonywania czynności z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, 

określonej w pytaniu oraz do autoryzacji wyników badania. 

UzasadnienieUzasadnienieUzasadnienieUzasadnienie    

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i połoŜnej (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602 z późn. zm.; dalej jako: u.z.p.p.) wykonywanie zawodu 

połoŜnej polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone 

odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych. W art. 5 ust. 2 u.z.p.p. określono ogólny 

zakres czynności zawodowych, który jest uszczegółowiony w drodze rozporządzeń. Zgodnie z § 6 

ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i 

zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych 

przez pielęgniarkę albo połoŜną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. Nr 210, poz. 1540) 

połoŜna ma kompetencje do pobierania wydzielin z dróg rodnych, ale nie przyznaje się jej 

kompetencji do przygotowywania materiału do odczytu przez lekarza. 

Uprawnień do wykonywania czynności, o których mowa w pytaniu, połoŜna nie uzyska równieŜ w 

drodze kształcenia podyplomowego - brak w tym kierunku stosownych zapisów w rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz 

dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których moŜe być prowadzona 

specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i 

połoŜnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1922 z późn. zm.). 
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