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KK/77/11/11
Opinia w sprawie zatrudnienia położnej w Szpitalu Rehabilitacyjnym

Ustawa z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej ( Dz. U. Nr 57 poz. 602 – tekst jednolity z 2001r. z późn. zm.)
określa zasady i warunki wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej.
Zgodnie z art.5 ust.1 i 2 ustawy, wykonywanie zawodu położnej polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane
kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, a w szczególności świadczeń pielęgnacyjnych,
zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz promocji zdrowia, w zakresie opieki nad kobietą, kobietą
ciężarną, rodzącą i położnicą oraz noworodkiem.
2. Udzielanie świadczeń, o których mowa w ust. 1, położna wykonuje przede wszystkim przez:

1) prowadzenie działalności edukacyjno-zdrowotnej w zakresie przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania rodziny
oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa,
2) rozpoznawanie ciąży i sprawowanie opieki nad kobietą w przebiegu ciąży fizjologicznej oraz przeprowadzanie badań
niezbędnych w monitorowaniu ciąży fizjologicznej,
3) kierowanie na badania konieczne do jak najwcześniejszego rozpoznania ciąży 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 położenia
miednicowego oraz ręczne wydobycie łożyska,
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 położniczych.
Z powyższego wynika, ze położna jest osobą kompetentną do sprawowania opieki nad kobietami we wszystkich okresach życia w
tym, w okresie przedkoncepcyjnym,
prokreacji, klimakterium i starości oraz nad noworodkami, w zakresie wskazanym w ustawie. Nie może natomiast sprawować
opieki nad pacjentami hospitalizowanymi w oddziale rehabilitacyjnym, gdyż wymagania dotyczące osób upoważnionych do
realizacji tych świadczeń określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2010 r.,
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. Nr 192, poz. 1286) –
załącznik nr 1 ust.1 pkt.7 Wykaz oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej realizowane
w warunkach stacjonarnych, wskazując pielęgniarkę, cyt. „zapewnienie całodobowej opieki pielęgniarskiej, z uwzględnieniem
minimalnej liczby pielęgniarek ustalonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia
1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn.zm.).”
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