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Wrocław, dnia 29 czerwca 2013r.

Kwestię uprawnień położnych do wykonywania szczepień ochronnych, należy
rozpatrywać z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących uregulowań prawnych, w
tym:
1. Ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174,
poz.1039 ze zm.),
2. Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 243, poz.1570 ze zm.),
3. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie
obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. Nr 182, poz.1086 ze zm.),
4. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007r. w sprawie rodzaju i
zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i
rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez
zlecenia lekarskiego (Dz. U. Nr 210, poz.1540).
Ad. 1. Zasady wykonywania zawodu położnej i zakres uprawnień uregulowane
zostały w przepisach ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i
położnej zm.) i są zgodne z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Europy
2005/36/WE z dnia 7 września 2005r., w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 ww. ustawy, wykonywanie zawodu położnej polega na
udzielaniu świadczeń zdrowotnych w tym:
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.
Wskazane wyżej świadczenia odnoszą się do określonej grupy świadczeniobiorców
usług położnej w tym: do kobiety w okresie przedkoncepcyjnym, ciężarnej, rodzącej,
położnicy, noworodka, kobiety w każdym okresie życia (w zakresie prokreacji,
ginekologii, onkoginekologii). Pośród nich nie ma wymienionych świadczeń
kierowanych do niemowląt, dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym.
Ad. 2. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i
chorób zakaźnych u ludzi, wskazuje w art.17. ust. 6 osoby, które upoważnione są do
przeprowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych, są nimi lekarze lub
felczerzy, pielęgniarki, położne i higienistki szkolne, posiadający kwalifikacje
określone na podstawie ust. 10 pkt 3 i zobowiązuje Ministra Zdrowia do ustalenia
kwalifikacji osób przeprowadzających szczepienia ochronne. Osoby, o których mowa
w art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, przeprowadzają obowiązkowe szczepienia
ochronne, jeżeli odbyły w ramach doskonalenia zawodowego kurs lub szkolenie w
zakresie szczepień ochronnych i uzyskały dokument potwierdzający ukończenie tego
kursu lub szkolenia lub uzyskały specjalizację w dziedzinie, w przypadku której
ramowy program kształcenia podyplomowego obejmował problematykę szczepień
ochronnych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz
przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej. Niezależnie od powyższego osoby
wymienione w rozporządzeniu – lekarz lub felczer, pielęgniarki, położne i higienistki
szkolne nie posiadający kwalifikacji, ale posiadający 2,5 letnią praktykę w zakresie
szczepień ochronnych, zgodnie z art.67 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r., mogą je
wykonywać do 31 grudnia 2015r. ale zdaniem Konsultanta Krajowego w dziedzinie
pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego w ramach kompetencji zawodowych.

Ad. 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie
obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. Nr 182, poz.1086 ze zm.), uwzględnia
położną jako jedną z osób mogących przeprowadzać szczepienia ochronne, jeżeli
ukończyła kurs lub szkolenie w zakresie szczepień, lub uzyskały specjalizacje w
dziedzinie, w której uzyskały specjalizacje w dziedzinie, której program obejmował
szczepienia, jednak nie uściśla zakresu szczepień wykonywanych przez położną.
Ad. 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007r. w sprawie rodzaju i
zakresu
świadczeń
zapobiegawczych,
diagnostycznych,
leczniczych
i
rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez
zlecenia lekarskiego wskazuje w § 6 ust. 1 pkt 1 lit. j uprawnienia położnej do
samodzielnego wykonywania świadczeń zapobiegawczych, obejmujących m.in.
wykonywanie szczepień ochronnych w ramach programu szczepień ochronnych u
noworodków, pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego.
Pomimo niesprecyzowania ww. przepisach (pkt 2 i 3 niniejszej opinii), rodzaju
szczepień realizowanych przez położne, to jednak z ustawy o zawodach wynika, że
nie posiada ona kompetencji do realizacji tych świadczeń wobec niemowląt, dzieci w
wieku przedszkolnym i szkolnym oraz osób dorosłych.
Mając na uwadze powyższe, należy zwrócić dodatkowo uwagę na to, iż nawet
ukończenie kursu specjalistycznego Szczepienia ochronne, program dla pielęgniarek
(położna nie miała prawa być zakwalifikowana do tego kursu i jego ukończyć!), nie
daje położnej upoważnień do wykonywania tych świadczeń w świetle zapisów ustawy
o zawodach pielęgniarki i położnej.
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