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PYTANIE 

Czy położna może pobierać materiał do badań w medycznym laboratorium diagnostycznym i 

mikrobiologicznym? 

ODPOWIEDŹ 

Położna nie może pobierać materiału do badań w medycznym laboratorium diagnostycznym i 

mikrobiologicznym, chyba, że zachodzą szczególne przesłanki wynikające z art. 5 ust. 1 

ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 576 

ze zm.) - dalej u.z.p.p. 

Uzasadnienie 

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 576 

ze zm.) - dalej u.z.p.p. w art. 5 ust. 1 u.z.p.p. 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. 

Pobieranie materiału do badań diagnostycznych w laboratorium diagnostycznym i 

mikrobiologicznym, co do zasady nie mieści się w kompetencjach położnej. 

Jedynym wyjątkiem może być sytuacja, gdzie położna pobiera materiał do badań podczas 

sprawowania opieki nad kobietą w przebiegu ciąży fizjologicznej, nad matką i noworodkiem, 

w ramach profilaktyki chorób kobiecych i patologii ciąży itp., tj. w ramach kompetencji 

przyznanych położnej przepisami u.z.p.p. 


