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PYTANIE 

Czy w okresie epidemii koronawirusa dyrekcja szpitala ma prawo przesunąć położną z 

oddziału ginekologicznego na inny oddział tego szpitala? 

ODPOWIEDŹ 

W stanie epidemii dyrekcja szpitala może przesunąć położną z oddziału ginekologii 

wyłącznie do oddziału, w którym udzielane są świadczenia zdrowotne obejmujące jedynie 

kompetencje ustawowe przewidziane dla położnej. Nie może to być każdy dowolny oddział. 

Uzasadnienie 

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 562) 

w art. 5 ust. 1 stanowi, że wykonywanie zawodu położnej polega na udzielaniu świadczeń 

zdrowotnych, w szczególności na: 

1) rozpoznawaniu ciąży, sprawowaniu opieki nad kobietą w przebiegu ciąży fizjologicznej, a 

także prowadzeniu w określonym zakresie badań niezbędnych w monitorowaniu ciąży 

fizjologicznej; 

2) kierowaniu na badania konieczne do jak najwcześniejszego rozpoznania ciąży wysokiego 

ryzyka; 

3) prowadzeniu porodu fizjologicznego oraz monitorowaniu płodu z wykorzystaniem 

aparatury medycznej; 

4) przyjmowaniu porodów naturalnych, w przypadku konieczności także z nacięciem krocza, 

a w przypadkach nagłych także porodu z położenia miednicowego; 

5) podejmowaniu koniecznych działań w sytuacjach nagłych, do czasu przybycia lekarza, w 

tym ręcznego wydobycia łożyska, a w razie potrzeby ręcznego zbadania macicy; 



6) sprawowaniu opieki nad matką i noworodkiem oraz monitorowaniu przebiegu okresu 

poporodowego; 

7) badaniu noworodków i opiece nad nimi oraz podejmowaniu w razie potrzeby wszelkich 

niezbędnych działań, w tym natychmiastowej reanimacji; 

8) realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji; 

9) samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, 

diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych; 

10) profilaktyce chorób kobiecych i patologii położniczych; 

11) rozpoznawaniu u matki lub dziecka objawów nieprawidłowości wymagających 

skierowania do lekarza; 

12) sprawowaniu opieki położniczo-ginekologicznej nad kobietą; 

13) prowadzeniu działalności edukacyjno-zdrowotnej w zakresie: 

a) przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania rodziny oraz ochrony 

macierzyństwa i ojcostwa, 

b) przygotowywania do rodzicielstwa oraz pełnego przygotowania do urodzenia dziecka, 

łącznie z poradnictwem na temat higieny i żywienia. 

Powyższe oznacza, że świadczenia położnej obejmują szeroko pojętą opiekę nad kobietą, 

kobietą w ciąży, podczas porodu, połogu, w zakresie świadczeń w dziedzinie ginekologii, 

sprawowania opieki nad noworodkiem. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin 

pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może 

być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz.U. z 2013 r. poz. 1562) - dalej 

r.d.p.s. określa dziedziny pielęgniarstwa, w których możliwe jest kształcenie podyplomowe 

położnych. Zgodnie z postanowieniami ww. rozporządzenia, wg § 1 ust. 3 r.d.p.s. kształcenie 

podyplomowe położnych, szkolenie specjalizacyjne (specjalizacja) dla położnych może być 

prowadzone w dziedzinach pielęgniarstwa: 

1) ginekologiczno-położniczego; 

2) rodzinnego. 

Zgodnie z § 1 ust 4 r.d.p.s. specjalizacja dla pielęgniarek i położnych może być prowadzona 

w dziedzinie pielęgniarstwa: 

1) epidemiologicznego; 

2) neonatologicznego. 



Według § 2 ust. 3 r.d.p.s. kursy kwalifikacyjne dla położnych mogą być prowadzone w 

dziedzinach pielęgniarstwa: 

1) anestezjologicznego i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii; 

2) operacyjnego; 

3) rodzinnego. 

oraz w dziedzinie epidemiologii (§ 2 ust. 4 r.d.p.s.). 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia  28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu 

świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych 

przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz.U. z 2017 r. poz. 

497) również obejmuje świadczenia, obejmujące swym zakresem uprawnienia ustawowe 

położnej. 

W związku z powyższym, w stanie epidemii dyrekcja szpitala może przesunąć położną z 

oddziału ginekologii jedynie do oddziału, w którym udzielane są świadczenia zdrowotne 

obejmujące jedynie kompetencje ustawowe przewidziane dla położnej. Nie może to być 

każdy dowolny oddział. 


