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

PołoŜnaPołoŜnaPołoŜnaPołoŜna----praca w innych oddziałach niŜ połoŜniczy i ginekologicznypraca w innych oddziałach niŜ połoŜniczy i ginekologicznypraca w innych oddziałach niŜ połoŜniczy i ginekologicznypraca w innych oddziałach niŜ połoŜniczy i ginekologiczny    

PytaniePytaniePytaniePytanie    

Na jakich oddziałach szpitala publicznego, oprócz oddziału ginekologicznego i połoŜnego, moŜe Na jakich oddziałach szpitala publicznego, oprócz oddziału ginekologicznego i połoŜnego, moŜe Na jakich oddziałach szpitala publicznego, oprócz oddziału ginekologicznego i połoŜnego, moŜe Na jakich oddziałach szpitala publicznego, oprócz oddziału ginekologicznego i połoŜnego, moŜe 

pracować połoŜna? pracować połoŜna? pracować połoŜna? pracować połoŜna?  

OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź    

Punktem wyjścia dla określenia jednostki organizacyjnej, w której moŜe udzielać świadczeń 

zdrowotnych połoŜna naleŜy w ocenie autorki rozpocząć o zdefiniowania zawodu połoŜnej 

poprzez jej kompetencje. Definicja taka zawarta jest w art. 5 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.). Z przepisu wynika, Ŝe połoŜna udziela świadczeń zdrowotnych, a w szczególności 

świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych 

oraz promocji zdrowia, w zakresie opieki nad kobietą, kobietą cięŜarną, rodzącą i połoŜnicą oraz 

noworodkiem. Udzielanie świadczeń, o których mowa w ust. 1, połoŜna wykonuje przede 

wszystkim przez: 

1) prowadzenie działalności edukacyjno-zdrowotnej w zakresie przygotowania do Ŝycia w 

rodzinie, metod planowania rodziny oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa, 

2) rozpoznawanie ciąŜy i sprawowanie opieki nad kobietą w przebiegu ciąŜy fizjologicznej oraz 

przeprowadzanie badań niezbędnych w monitorowaniu ciąŜy fizjologicznej, 

3) kierowanie na badania konieczne do jak najwcześniejszego rozpoznania ciąŜy wysokiego 

ryzyka, 

4) prowadzenie porodu fizjologicznego oraz monitorowanie płodu z wykorzystaniem aparatury 

medycznej, 

5) przyjmowanie porodu siłami natury wraz z nacięciem i szyciem naciętego krocza, 

6) podejmowanie koniecznych działań w sytuacjach nagłych, do czasu przybycia lekarza, w tym 

przyjęcie porodu z połoŜenia miednicowego oraz ręczne wydobycie łoŜyska, 

7) sprawowanie opieki nad matką i monitorowanie przebiegu okresu poporodowego, 

8) badanie noworodków i opiekę nad nimi, 

9) realizację zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, 

10) samodzielne udzielanie w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, 

leczniczych i rehabilitacyjnych, 

11) profilaktykę chorób kobiecych i patologii połoŜniczych. 

3. Za wykonywanie zawodu połoŜnej przez osobę, o której mowa w ust. 1, uwaŜa się równieŜ: 

1) nauczanie zawodu połoŜnej, 

2) prowadzenie prac naukowo-badawczych w dziedzinie opieki połoŜniczej, 

3) kierowanie pracą zawodową pielęgniarek i połoŜnych. 
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Określenie zamkniętego katalogu oddziałów na których moŜe pracować połoŜna jest niecelowe 

albowiem nie moŜna przecieŜ wykluczyć istnienia oddziałów interdyscyplinarnych. NaleŜy zatem 

rozwaŜyć zakres świadczeń jakie będą udzielane przez pracownika oddziału. JeŜeli w oddziale 

będą wykonywane świadczenia w zakresie opisanym w cytowanym art. 5 u.z.p.p. w takim oddziale 

moŜe wykonywać zawód połoŜna. 

Autorka podaje przykładowe oddziały według rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 

2004 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej 

oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U. Nr 170, poz. 1797 z późn. zm.), w których moŜe 

pracować połoŜna: 

• 4401 Oddział pediatryczny 

• 4403 Oddział niemowlęcy 

• 4405 Oddział patologii noworodka 

• 4421 Oddział neonatologiczny 

• 4450 Oddział ginekologiczno-połoŜniczy 

• 4452 Oddział ginekologiczny 

• 4454 Oddział patologii ciąŜy 

• 4456 Oddział połoŜniczy 

• 4458 Oddział połoŜniczy rooming-in 

• 4501 Oddział chirurgiczny dla dzieci 

• 4503 Oddział chirurgii noworodka. 

Agnieszka Sieńko, ekspert ABC Serwis Prawo i Zdrowie, Wolters Kluwer Polska, www.abc.com.pl. 

 

 

 

 

 


